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Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

ÅRSBERETNING FOR

1953

66 ÅRSBERETNING

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,
sparebankvilkår

og folio

samt iitfører

alle vanlige bankforretninger. — —

S I K K £R H E T S B O K S E R
HJEMMESPAREBØSSER
FORMUESFORVALTNING

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

Generalforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus fredag den
8. mai kl. 20. Der møtte 89 medlemmer.
Formannen, Arne Falkanger, ledet møtet. Han foreslo valgt 2 medlemmer
til å lese og underskrive møteprotokollen. Valgt ble Kåre Jystad og Adolf
Berg. Dagsorden og årsberetning ble ^opplest og godkjent. Forretningsføreren
leste årsregnskapet som var revidert og funnet i orden. Regnskapet ble godkjent
og styret meddelt ansvarsfrihet. Da utgifter til Trollheimshyttas ombygning
ikke var tatt med i regnskapet, opplyste formannen at byggekomiteens formann, Finn Kleven, ville gjøre rede for byggearbeidet ved denne hytta. Finn
Kleven leste en innberetning fra komiteen «SOS - Trollheimshytta», Arne
Falkanger redegjorde for hvordan denne komiteen var blitt opprettet og rettet
tilslutt en særlig hjertelig takk til hele komiteen for det arbeide som hadde
vært utført. Adolf Berg gikk ut fra at innberetning og regnskap for Trollheimshyttas ombygning ble tatt inn i årboka. Budsjettforslag for 1954 ble lest
av forretningsføreren og godkjent.
Valg: Kåre Domaas leste valgkomiteens forslag til styrekandidater. Valgt
ble Reidar Jørgensen til formann (71 stemmer). Styremedlemmer ble Eivind
Kierulf, Gunnar Birkeland og Helge Foss. De to første ble valgt med 71 stemmer (gjenvalg) og Helge Fos med 74 stemmer. Til lønnet revisor ble gjenvalgt
Knut Lande. Til valgte revisorer ble gjenvalgt Nils Klinge og Arvid Heirung.
Til ny valgkomite ble gjenvalgt Nikolai Dahl og Kåre Domaas. Som styrets
representant i valgkomiteen er senere valgt Finn Kleven. .
Kontingent 1954: Reidar Jørgensen redegjorde for et forslag frå styret om
forhøyelse av kontingenten for voksent medlem til kr. 10.- pr. år. Videre
foreslåes innført «konekort» til kr. 6.- pr. år, og ungdomskort til kr. 3.- pr.
år (begge uten rett til årbok). Der utspant seg en lengere debatt om styrets
forslag. Fridtjof Brun, Kristian Harstad og Adolf Berg forsvarte styrets forslag, som de mente var fullt berettiget. John Johannesen og frk. Dahler advarte mot forhøyelse. Arne Falkanger anbefalte forslaget, seiv om han var
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og mange flere.

oppmerksom på at forslaget burde overveies nøye. Reidar Jørgensen repliserte
til John Johannessen at styret ville ta hensyn til skoleungdom og gi denne
andre fordeler. Ved avstemningen stemte 70 medlemmer for styrets forslag
og 6 stemte imot.
Eventuelt: Formannen omtalte prisene for sommeren. Disse ble de samme
som for sommeren 1952 og påsken 1953.
Reidar Jørgensen nevnte styrets vedtak om spesielle priser for den ungdom
som ikke har lønn i studietiden. Styret foreslo at slik ungdom får et avslag
på nattlosji på kr. l.~- pr. natt. Videre får slik ungdom adgang til å kjøpe
brød og smør på hyttene, slik at de kan ta det mere på feltmaner. Betingelsen
er at de er medlemmer av og har rabattkort utstedt av en turistforening. Ordningen gjelder som et forsøk.
Formannen meddelte at arbeidet på Storerikvollen snart ville bli satt igang.
Fra Feriefondet hadde T.T mottatt kr. 15.000,—.
Saagården på «Nordpå». Gunnar Birkeland redegjorde for saugården på
«Nordpå». Han leste et brev til alle T.T.'s venner. Da ingen hadde noe å
innvende mot foretagendet, anså man dette som en godkjennelse av tiltaket.
Formannen takket alle styremedlemmer, funksjonærer, betjening og vertinner,
alle komiteer, syforeningen, alle tillitsmenn ute i distriktet, kort sagt, alle som
hadde gitt T.T. en håndsrekning i året som gikk. Pressen fikk en spesiell takk
fordi den hadde vært velvillig i alle forhold. Særlig ville formannen takke for
den tid han hadde fått stå som styremedlem og formann. Han hadde hatt en
13 års fottur i mange slags terreng, men med bare solskinn på turen. T.T.'s
misjon rekker langt lenger enn bare til selve fjellturen, mente han. For alt
dette ville han takke medlemmene som hadde satt ham på den høyeste tillitspost i foreningen. Tilslutt rettet han en spesiell takk til den nye formann,
Reidar Jørgensen, og overrakte ham formannsklubben, idet han ønsket ham
og T.T. alt godt i framtiden. Reidar Jørgensen takket og mintes de formenn
som T.T. hadde hatt gjennom årene. Herunder nevnte han de oppgaver som
var løst og de oppgaver som Ja foran. Den første og ikke den minste ville
vær å takke den avgåtte formann, Arne Falkanger, for et strålende arbeide
for T.T.
Han nevnte de mange hyttebygg og hytteutvidelser som hadde vært
foretatt i Falkangers formannstid. Videre omtalte han at Falkanger hadde
mottatt D.N.T.s høyeste utmerkelse — gullknappen •— og gjorde seg til talsmann for alle nåværende og framtidige fjellvandrere når han rettet en hjertelig
takk til Falkanger for hans store innsats for T.T.'s trivsel.
Reidar Jørgensen uttalte ønsket om at T.T. også i framtiden måtte få nyte
samme goodwill som hittil.
Adolf Berg rettet en spesiell takk til Falkanger fra forsamlingen. Møtet
hevet kl. 22.30.
I styremøte onsdag den 20. mai ble Eivind Kierulf valgt til viseformann, og
følgende oppnevnelser foretatt:
Tilsynsmenn:
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Sylene: Finn Kleven; formann, avd.sjef Strøm og sekretæren.
Orkelsjøtraktene: Erling Nielsen, formann» og Bjarne Eriksen.
Trollheimen: Gunnar Birkeland, formann, og Helge Foss.
Følgende komiteer ble oppnevnt:
'
'
Utstyrs- og personalkomite: Gunnar Wettergreen, formann, Hjørdis Mørkved
og sekretæren.
Årbokkomite: Magne Haave, formann, Reidar Jørgensen og Eivind Kierulf.

Møte- og propagandakomite: Arne Falkanger, formann, Erling Nielsen, Arne
Rønning og Magne Haave.
Turkomite: Per Vinje, formann, Kåre Jystad, Magne Haave, Hjørdis Mørkved, Bjarne Eriksen og Bård Norberg. De tre første danner arbeidsutvalg.
Komiteen supplerer seg seiv.
Provianteringskomite: Bjarne Eriksen, formann, Magne Haave og B. Trondsen.

Velgjørende • Velsmakende «Verdensberømt.
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Gunnar Wettergreen var forretningsfører til 1. september da han p. g. a.
ansettelse som forretningsfører for Trondhjems Handelsstands forening måtte si
opp stillingen i vår forening. Da Wettergreen gikk av hadde han vært forretningsfører i 3 år og utført et verdifullt, grunnleggende arbeid. Som ny forretningsfører ansattes overrettssakfører Arne Gjengset frå 1. september. Magne
Haave har vært sekretær.
Styret har holdt 10 møter og behandlet 112 saker. Arbeidsutvalget har holdt
19 møter og behandlet 93 saker.
Etter forslag av formannen ble arbeidsordningen endret slik at der oppnevntes et arbeidsutvalg innen styret. Utvalget består av formannen, viseformannen, sekretæren og forretningsføreren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i mindre
saker og alle vedtak føres inn i styreprotokollen.
Noe av det første det nye styre drøftet var å utnevne Arne Falkanger til
æresmedlem. Beslutningen var enstemmig og det ble vedtatt å meddele saken
på et høstmøte i Frimurerlogen. Se mere om denne sak i årbok for 1953.
Vardinger: Helge Foss ble i styremøte 20. mai oppnevnt til ruteinspektør.
Særlig ville man på denne måten forsøke å få en bedre oversikt over de ruter
vi alt har, men også søke å få samlet opplysninger om nye ruter som bør
merkes. Både Haave og Foss leverte rapporter fra sine turer i fjellet sommeren 1953. På grunnlag av disse og senere besøk har Foss utarbeidet korte
beskrivelser med kartskisser. Det er også utarbeidet et system for retningsviserne ved veideler i alle ruter. Bjarne Eriksen har sørget for å få malt nye
navneplater (røde med hvite bokstaver).
Vinterstakinger: Da det ikke er til å unngå at enkelte staker faller overende,
må stakingene på de mest trafikerte ruter stadig gåes over. Dette arbeide utføres som regel av våre ombudsmenn eller dem de kan få til å gjøre det.
Styret har alltid sett dette arbeidet som noe av det viktigste og ber om at alle
som • oppdager feil eller mangler ved vardinger gir beskjed om dette straks.
Ingen nye vintervardinger er reist i siste år.
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Sommervardinger: Det 'er merket en ny rute i Trollheimen. Gjevilvasshytta
Kasa over Okla. Ruten finnes beskrevet i Årbok 1953.
Turistopplysningskontoret var i drift også siste sommer. Det hadde fått sin
plass i N. Bruuns forretning, Olav Tryggvasons gt. 37, som tidligere.
Da det enda ikke er ansatt ny forpakter på Nedalen gård, har vi vært henvist til å drive seterbruk for egen regning. Noen av betjeningen har hatt sine
egne kreaturer med og stelt dem. På denne måten har foreningen kunnet holde
hytta med både melk, fløte og delvis med ost og smør.
Gaver: Fra urmaker Enock Rudolphson, Oregrund, Sverige, har T.T. mottatt et veggur som etter giverens ønske ble anbragt på Nedalshytta. Kåre Amdam har forært T.T. et maleri av Gjevilvasshytta: Bildet vil bli' hengt opp
på Storerikvollen.
Bidrag: Frå Sverre Nielsen, Oslo, har vi mottatt kr. 100.— som skulle anvendes til kjøp av elektrisk komfyr til Kasa. Frå Meråker Smelteverk har vi
mottatt 50 obligasjoner (utstedt av T.T.). Trondheim kommune har gitt oss
et bidrag på kr. 5000.—. Frå A/S Forretningsbanken mottok vi kr. 500.—,
fra Nordenfjeldske Kreditbank kr. 250.— og frå Bergens Privatbank kr. 100.—.
Trondhjems Turistforening vil på denne måten takke alle gave- og bidragsytere for den store interesse de har vist foreningen.
Foredrag: Sekretæren har også i år holdt en hel del kåserier i lag og foreningen i byen og omegnen.
Medlemsmøter: På grunn av forskjellige uheldige forhold ble det ikke noe
vårmøte siste år. Til gjengjeld hadde styret ordnet med et festmøte om høsten.
Til foredagsholder på dette møte hadde det lyktes å få generalsekretær Backer,
D.N.T. Med Backers store kjennskap til norsk høyfjell og hans utsøkte måte
å beskrive det på, ble kvelden en fulltreffer. Etter foredraget ble de 7 tilstedeværende T.T. vertinner: Fru Ingeborg Galåen (Nordpå), frk. Anna Grendal
(Gjevilvasshytta), fru Handberg (Kjøli), fru Kirsten Haave (Nedalen), fru
Borghild Kvernmo (Schulzhytta), fru Olga Reitan (Storerikvollen) og fru
Hanna Røtvei (Orkelsjøhytta) kalt opp på podiet og presentert for den fullsatte sal. Hver av dem fikk av formannen en nellikbukett med en hjertelig
takk for det arbeide de hadde utført for de mange tilfredse turister. Kveldens
høydepunkt ble likevel utnevnelsen av Arne Falkanger til foreningens æresmedlem og av John Berggård til innvalgt livsvarig medlem. Begge fikk sterk
anerkjennelse for den innsats de hadde gjort for T.T. gjennom mange år.
Helge Foss underholdt med en flott konsertavdeling. Sterkt bifall.

Hytteries åpningstider: I påsken var følgende hytter åpne f. o. m. 21/3
t. o. m. 7/4: Gjevilvasshytta, Nedalshytta og Storerikvollen. Følgende var åpne
f. o. m. 28/3 t. o. m. 7/4: Kasa, Trollheimshytta, Jøldalshytta, Dindalshytta,
Schulzhytta og Kjøli gruve. Orkelsjøhytta var stengt i påsken.
Samtlige hytter var åpne om sommeren f. o. m. 27/6—t. o. m. 31/8. «Nordpå» i Aunegrenda, Haltdalen, var åpen hele, året.

135

Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger for året 1953:
Senger

Hytte
Troldheimshytta
Jøldalshytta
G] evilvassby tta
Kasa (leiet) ..
Orkelsjøhytta ,.
Nordpå . . . . . . .

55
43
52

Kjøli . . . . . . . . . .

12

Nedalshytta +
gården . . . . . .
Storerikvollen ..
Schulzhytta

28
30

16
10
36
63

Antall overnattinger
Vertinne:

Påske

Sum

Sum

1953

1952

1414 1203
1149
860
3129 2435
423 385
O
117
Fru H. Røtvei
88
Fru J. Galåen åpen hele året 3196 2466
Fru Handberg 125 l 144
269 260
Frk. I. Løseth

289

Sommer

1125

851
Frk. J. Nordbø 298
Frk. A. Grendal 707 12422
315
Frk. H. Ørsund 108

Fru K. Haave 372
Fru O. Reitan 326
Fru B. Kvernmo 180

Sum l 345

1851
1238
209

2223 2096
1564 1341
389 622

+ 211
+ 289

+ 694
+ 38
-t- 29
+ 730

+

9

+ 127
+ 223
-r- 233

12405 18243 113844 11785 1+ 2059

Priser på hyttene:
Medlemmer:

Nattelosji

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

Frokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Middag uten kaffe . . . . . . . . . . . . . .
Middag med kaffe og kaker . . . . . .
Niste (3 stk. med pålegg) . . . . . .
Pensjonspris (minst 3 døgn) . . . .
»
,
»
....

5

''^MB ^ «5

'tatsbanenes reisebyråer står gjerne
til tjeneste og utsteder alle slags billetter
både for inn- og utland.
Statsbanenes reisebyrå vil De finne i
Trondheim på stasjonen. Dessuten i
Oslo, Fredrikstad, Hamar, Lillehammer,
Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Drammen.

-NORGES STATSBANER*
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Ikke medlemmer:

kr. 3.50

kr. 5.50

»
»
»
»
»
»

» 3.50
» 4.50
» 5.50
»
1.50
» 16.00 Påsken
» 15,50 Sommeren

3.50
4.50
5.50
1.50
14.00
13,50

Avtale om kvarter hadde vi hos følgende:
Storli pr. Lønset . . . . . . . . . . . . . . Fredrik Storli
Kårvatn i Todalen . . . . . . . . . . . . Gudmund Kårvatn
Holten seter, Vindøldalen . . . . . . Gregorius Holten
Dindalshytta, Lønset . . . . . . . . . . Hjalmar Olsen
Hilmo, Tydal, Flaknan p. å. . . Per Hilmo
Stordalsvoll, Meråker . . . . . . . . . . Inga Stokke
Stugudal, Tydal . . . . . . . . . . . . . . Herlov Stugudal
Råvollen ved Rien . . . . . . . . . . . . Peder Ridal
Storelwollen, Ridalen . . . . . . . . Per J. Brynhildsvoll
Evavollen, Glåmos . . . . . . . . . . . . John Sakrisvoll

6 senger
Plasser etter behov
6 senger
16 »
5 »
12 »
20 »
10 »
11 »
6 »

Dessverre har det ikke vært mulig å få noe seterkvarter i Orkelsjøområdet
etter at Borkhusseter- og Flåmseters eiere har sagt opp avtalen.
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Følgende ombudsmenn har også siste år gjort oss mange tjenester: Namsos:
Karoliussens Bokhandel. Selbu: Kontorist Thomas Solem. Steinkjer: Steinkjer Bokhandel. Orkanger: Kjøpm. Ingv. Solbu. Levanger: Thuve Paulsens
Bokhandel. Løkken Verk: Bjarne Storsve. Meråker: Avd.sjef R. Strøm.
Kopperå. Oppdal: Kjøpmann Olav Odden. Stjørdal: Kjøpmann Ingolf Skille.
Værvarslinga: Også i påsken 1953 ble det sendt varsler til Værvarslinga i
Bergen, både fra Nedalshytta og Gjevilvasshytta. En rapport om sikringspatruljen på Nedalshytta blir tatt inn i årbok 1954. Etter hva vi forstår av
korrespondanse med Værvarslinga, vil varslene for påsken 1954 bli utarbeid
av Værvarslinga på grunnlag av flere og andre meldestasjoner enn • dem vi
hittil har ordnet med.
Påskeandakter: Disse har nå fått tradisjon og blir av turistene omfattet med
interesse. Ved disse andakter blir det gjerne mye sang, og det er noe som
allé setter stor pris på. Nidaros Bispedømmeråd har latt trykke endel salmer
pg sanger, som deles ut gratis. Det er alltid høytidelig og vakkert når en slik
aften slutter med de respektive fedrelandssanger.
.Skogplanting på «Nordpå»; Betingelsen for å få hugge skog i dag er bl. a.
at der skal. plantes i -hugstfeltet. Takket være den interesse som bestyrer
Beyer på Døveskolen og hans elever viste, ble det utført et meget godt plantearbeide i Aunegrenda. Det ble satt ut ca. 3500 planter.
Trollheimsfilm: Fra en gammel Trondhjemsgutt, Thor Bach, som nå er bosatt i Ludvica, Sverige, fikk vi en forespørsel om det hadde noen interesse
med opptak av en Trollheimsfilm. Styret var interessert og herrene Thor Bach
og Nils Falen nyttet sommerens ferietur til å ta opp en film. Dessverre var
ikke været det aller beste, men filmen ble til og vil bli vist på årsmøtet.
Norsk valuta på svenske turisthyfter: Sommeren 1953 fikk vi avtale med
S.T.F. om at norsk valuta kunne nyttes ved betaling på de svenske hytter.
Dette forenkler jo turen for de aller fleste. Selvsagt må det da regnes kurs
for pengene. Om dette spørsmål vil det bli forhandlet videre.
Brann på Jøldalshyfta: Dessverre brente uthuset på Jøldalshytta ned til grunnen sommeren 1953. Vasking av klær ble derfor litt av et problem, men nå
har T.T. fått erstatning for huset, og nytt vaskehus vil bli ordnet.
Propaganda i Markedsuka: Det later til at T.T.'s stand på St. Hansmarkedet skal bli en tradisjon. Sikkert er det at både medlemstegningen, salg
av årbøker, skjerf og ikke minst «søtkak» gikk raskt unna og tiltaket vil bli
søkt gjennomført også til sommeren.
Carl Schulz og hustrus legat. Fra testamentfullbyrder for legatet, O.r.sakf.
Cecil Collin-Hansen, fikk foreningen i november 1953 beskjed om at Trondhjems Turistforening var betenkt med et beløp på kr. 30.000,~-. Fru Gudrun
Schulz døde den 6. november. Med henne mistet vi en gød gammel venninne,
som både var interessert i sin avdøde manns direktør Carl Schulz's arbeide
for turistsaken og selv var en av T.T.'s beste støtter. Hun manglet sjelden
ved våre sammenkomster.
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Den nye Trollheimshytta

Sanitæranlegget
med badstubad
er levert av

K. LUND A-S
ETABLERT 1874

RØRLEGGERFORRETNING — RORHANDEL
TELEFON SENTRALBORD 20011
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Oslo-pressen i Trollheimen: T. T. arrangerte like før påske en meget vellykket propagandatur for Oslo-pressen. Representanter for Aftenposten, Verdens Gang, Arbeiderbladet og ukebladet Aktuell og Statsbanenes Reisekontor
ankom til Oppdal fredag 20. mars som Oppdal Turisthotells gjester. Lørdag
morgen gikk turen til Gjevilvasshytta og tilbaketuren søndag kveld. Arrangementet var kommet istand på T. T.'s initiativ i samarbeid med Norges Statsbaner og Norsk Spisevognselskap. Samtlige representanter hadde større reportasje frå turen, og en må gå ut fra at det ble en meget god propaganda, l
samme forbindelse kan nevnes at en representant for Morgenbladet, herr journalist Jon Solheim, ble invitert til Sylene sommeren 1053. Denne tur resulterte
i meget begeistrede artikler for disse fjelltrakter og T. T,'s hytter.
Årboka 1953. Dessverre viser det seg umulig å få ut årboka så tidlig som
i november. Redaksjonen og trykkeriet gjør alt de kan for å få arbeidet unna,
så medlemmene kan få boka i god tid før jul — eventuelt for å bruke den
som julegave, men når både lesestoffet og bildestoffet så å si må hentes opp
av medlemmenes skuffer, så kan ikke resultatet bli annet enn at boka kommer i seneste laget. Vi oppfordrer derfor samtlige medlemmer å huske årboka
både med artikler og ikke minst bildestoff. La det bli en æressak å få med
artikler og bildestoff til årboka.
Fjellfloraen: 'Etter langvarige forhandlinger med det store svenske forlag
P. A. Nordstedt & Søner utkom Fjellflora i en vakker svensk utgave. Bearbeidingen til svensk var besørget av den kjente svenske botaniker og forfatter
dr. Sten Selander. Utgaven fikk en meget god mottakelse i den svenske presse,
og etter forlagets oppgaver gikk salget tilfredsstillende.
Fra det finske forlaget OTAVA er det kommet henvendelse om en finsk
utgave av Fjellflora. Forhandlinger pågår og trass i vansker av valutamessig
art, ser det ut som saken skal gå i orden.

Nordpå Saugård A L.
Som tidligere nevnt har Turistforeningen gått igang med sauhold på Nordpå.
Saudriften er ria fraskilt Turistforeningen og overtatt av Andelslaget Nordpå
Saugård med en kapital på kr. 72.000.—.
Konstituerende møte ble avholdt den 23. novbr. 1953 og første styremøte
avholdt den 10. desbr. 1953. Styret består av gårdbruker Karl Selmer, formann, og Bjarne Eriksen, viseformann, de øvrige styremedlemmer er Eivind
Kierulf og Anthon Horneberg. Forretningsfører og sekretær Arne Gjengset.
Som bestyrer av saugården ble ansatt Johan Bitnes.
Eget saufjøs er oppsatt og blir ferdig i løpet av 1954.
Saubestanden er nå 33 voksne sauer og forutsetningen er at bestanden skal
bli 50 voksne sauer.
Storerikvollen.
Arbeidet med utvidelsen begynte tidlig våren 1953, og i løpet av året ble
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KJØP

FJELLFLORAEN
Boken for den som er glad i Norges natur.
Forfattere: Olav Gjærevoll og Reidar Jørgensen. *— Fargetegningene
ved Dagny Tande Lid. — Utgiver: Trondhjems Turistforening.
Trykt og reprodusert i Aktietrykkeriet i Trondhjem.

En liten bukett fra anmeldelsene:
FJELLFLORA, et praktverk.
Ønskebok for fjellvandrere.
FJELLFLORA, en hyldest til fjellets skjønnhet.
En ny fjellkamerat.
En gave til fjellfolket.
Kontakt til blomstene i fjellet.
Bli dus med fjellets blomster.
En nydelig liten

FJELLFLORA

tilbygget mot vest, so"m inneholder sovesal med 20 senger, tørkerom og nytt
vertinne-rom ferdig, og er klart for å tas i bruk til påskesesongen 1954.
Likeledes er arbeidet med uthuset ferdig. Dette inneholder ny stor vedbod,
skirom, ny toalettavdeling for damer og herrer og ny matbod. Dessuten er de
2 soverom i den gamle bygning reparert og satt i prima stand.
Utgraving av kjeller og bygging av nytt kjøkken samt innredning av ny
spisesal vil bli satt igang så snart som mulig våren 1954. Leder av byggearbeidet på stedet har vært John Berggård.

Jøldalshutta.
På grunn av at uthuset brente ned sommeren 1953, og det må bygges nytt
tørke- og vaskerom, arbeider styret i samme forbindelse med planer om diverse
forandringer og mindre utvidelser, spesielt av kjøkkenavdeling og betjeningsrom,
og håper å kunne sette dette arbeide igang sommeren 1954.
Trollheimshytta.
Da føret vinteren 1953 var så dårlig at det ikke lyktes å få opp det resterende materiell, må arbeidet med innredning av kjeller utstå til sommeren
1954.
Trondheim, den 25. april 1954.

TRONDHJEMS TURISTFORENING
Reidar Jørgensen.
Eivind Kierulf.

Gunnar Birkeland.

Finn Kleven.

Bjarne Eriksen.

Hjørdis Mørkved.

Helge Foss.

Erling Nielsen.

Kjøp boken til Dem selv og gi den som gave til slekt og venner!
Magne Haave.
Til salgs hos alle bokhandlere.

Heft. kr. 13.85. Innb. 17.85.

ÅRBOKA 1955
Denne kan De nå få innbundet i pent shirtingbind [or kr. 4,-~.
Send et brevkort til forretningsføreren, Kjøpmannsgt. 12, med
beskjed .om De ønsker boka innbundet /— snarest mulig.
Kr. 4,~~ vil bli innkrevd når neste årbok sendes ut.

Trondhjems Turistforening.
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