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faaet, om veilegemets ringe soliditet, stikrendernes
utilstrækkelighed og udgrøftningens mangelfuldhed,
bevilgede brændevinsbolaget af overskuddet for 1892,
efter overslag af ingeniørkaptein G. Heyerdahl, til
hvem turistforeningens bestyrelse henvendte sig, kr.
2700,dO. Efter indberetning af Vg 94 fra hr. Heyerdahl var der til dato til udbedring af kjøreveien
anvendt kr. 1420.07 til følgende arbeider:
1. Alle grøfter er gjennemgaaende forstørrede og
givet fornødent fald mod stikrenderne,
2. 7 nye stikrender er bygget og 2 ældre saadanne er forlængede.
3. Der er lagt 168 m. chaussédække og 142 m.
grusveidække.
4. Det fra grøfter og veibane borttagne jordmateriel er hovedsagelig paafyldt ydre skraaning i
to skarpe kurver til senere udjevning af disse.
5. Grustaget er oparbeidet og planlagt for rationel
drift, ligesom det er lykkedes at faa grus leveret af grustagets eier for en betydelig billigere
.godtgjørelse end før har været tilfældet.
Den videre udbedring af kjøreveien vil fortsættes saasnart forholdene ud paa vaåren tillader dette.
Med „Fossestuens" interessentskab er ^^/g 93
oprettet kontrakt om, at dette overtager den fremtidige vedligeholdelse af kjøreveien fra Okstadveien
til turisthotellet, samt af gangstien fra hotellet til
øvre fos.
Kontrakten er godkjendt af brændevinssamlagets
direktion ^VQ 93 og thinglæst i Klæbu thinglag ^^/o s. a.
Gangstien fra nedre til øvre fos blev ifjor udbedret, gangbroer, faskineringer ogrækverket istandsatte, ligesom bænke blev opsatte, — af turistforeningens egne midler.
/

Oraakallen. Her blev ifjor kjokkenbygningen
repareret og oversigtskartet, som viste sig at lide
af den ind i kapselen trængende fugtighed, udbedret.

Som vertinde har i sæsonen 1893 - - sidste
halvdel af juni, juli, august og første halvdel af
•sevihr — fungeret madame Wiggen,
^ E^ter den livlige og aar efter aar tiltagende
frekvents til Oraakallen og omgivelser, har foreningens bestyrelse hos brændevinsbolaget iaar an^^^^^^^^^^
om kr. 300.00 til gangstier fra Oraakallen over Storheia til Bynesveien om Grønlien, og forsaavidt bi•dmge skuMe tillade det, ogsaa ned paa Bynesveien
ved Bysæter, samt til en liden hytte oppe paa Stor^ ^ ^ ^ S t l S e l d p a r t i -Storheia - , hø^re end
Oraakallen - , fra hvilket der paa flere steder er
særdeles smukke og vide ^^sigtspunkte bør ikke
længer være saa utilgjængeligt for publikum, som
det hidtil har været tilfældet.
Bestyrelsen skal her anfore, at den bgdedes
iaar andrager om et bidrag paa kr. lOOO^ til an
læg af en liden hytte oppe ved varden paa Vasfedet, der vistnok ogsaa ved den _ glimrende u^^^^^^^^
:sor^ man har oppe fra varden, _i høi grad fortjener
at blive et udflugtssted for byens mdvaanere. Turistforeningen har allerede for flere aar siden ladet opvarde gangstierne fra Nypa, Melhus og Kvaal stationer Sp til varden. Denne opvardning blev ifpr
olm^ei og befandtes fremdeles i orden. Den blev
n i 8 9 velvilligst opsat af hr, Christian Rytter, Melhus.
Troldheimshytten. Ved denne blev ifjor anskaffet noget nyt inventar, saa hytten nu kan siges
a f være komplet udstyret med 16 senge m. v.,
Hgelom h^ten selv nu er i fuld tilfredssM^nde
stand Til kommende sæson vil der blive opsat 2
bænke paa begge sider af hovedtrappen.
Som vertinde fungerede ogsaa ifJor madame
Ragna Strand, ifjor mod en godtgjørelse af kr 60.UU
fc^ sæsonen: 12 juli-20 august, da turistbesøget
S L viste sig stoit nok til at kunne tillade vertmden

'6. Alle turister erholder samme rettigheder i hytten, hvad nattelogi og forpleining angaar.
Dette forslag fra Kristianssunds turistforening
forelægges generalforsamlingen, idet bestyrelsen formener, at før man faar større oversigt over og
-erfaring for de aariige driftsomkostninger, finder
man iaar ikke at kunne anbefale forslaget til vedtagelse, ligesom man formener, at en overdragelse
bør finde sted uden nogensomhelst betingelse.
Paa Nedalen fungerede ogsaa ifjor Lars O.
Stuedal som fører. En bog til antegning af deres
navne, som bestiger Storsylen, blev ifjor anskaffet
og findes indlagt inde i varden oppe paa toppen af
Storsylen. Hermetik blev ifjor anskaffet for Nedalen samt for Stuedal af turistforeningen. Den sælges
efter en bestemt tarif, og refusion til foreningens
kasse finder sted, eftersom salg foregaar.
Nedalen har ifjor været besøgt af 21, Stuedal
af 50 turister.
Af statsbidraget 18^^94 ansøgte bestyrelsen om
bidrag til opvardninger paa ruterne: Nedalen, Essandsjø. Storlien, — til paabygning af Storeriksvold
ved Essandsjø, — til kloppe over Fiskeaaen og
Esna — til baad paa Essandsjø og opvardning:
Østby—Gilsaa hytte.
Man opnaaede istedenfor kr. 450.00 kun kr.
100.00 til baad paa Essandsjø. I denne anledning
sendte man ^VB 94 den norske turistforening en ny
forestilling med paapegen af disse ruters betydning
for turisttrafikken: Jåmtland—Trondhjems stift. Herpaa fik man imidlertid ^4 paany afslaaende svar.
Trondhjems sparebank andrages iaar om et
bidrag paa kr. 500.00.
Ifjor udarbeidedes 2den udgave af reisehaandbogen. Den tryktes i 1200 eksemplarer med et
kart over Trondhjem samt med et af den geografiske opmaaling leveret oversigtskart for rektangelkarterne.

at fungere uden godtgjørelse af foreningen. Som=
fører tjenstgjorde Ole Rindal. Troldheimshytten var
ifjor besøgt af 73 turister.
Den store Follaklop bortreves desværre ifjor
af flommen under de voldsomme regnmasser, menkun en del af stokkene flød væk og disse ikk&
længeré, end at man til sæsonen iaar vistnok vil
kunne faa kloppen istand igjen. Man tillod ifjor
vertinden — paa grund af det ringe besøg af gjennemfarende turister — at kunne indtage indtil 2
faste gjæster mod en godtgjørelse af kr. 2.00 pr:
døgn for en tid af over 8 dage.
Ole Henriksen Ørsal, Todalen, har opvardet
veien fra Hytbækken gjennem Neådalen, overNeåskaret til Kårvatn i Todalen, saa nu de to fjeldovergange fra hytten til Todalen, gjennem Nøstådalen
og Neådalen, begge er opvardede. Et andragende
fra Erik Larsen Storli om godtgjørelse for en klop,
han vilde lægge over bækken ned i øverste Tovand
for ruten: Storli—Inderdal, fandt man ikke at kunne
indvilge, da disse trakter helt og holdent ligger
indenfor Kristianssunds turistforenings omraade.
Et andragende fra Peder Aalbu, Lønset, om.
aarsbidrag for at holde baad for turisterne ved
Vasendsæteren ved Gjevilvandet maatte man ifjor
afslaa. Iaar har man til baad paa Gjevilvandet og
til opvardninger inde i Troldheimen fra den norsketuristforening af statsbidraget 18^^94 erholdt kr.
200.00.
Fra Kristianssunds turistforening foreligger følgende forslag af Vs 94 til behandling paa indeværende aars generalforsamling:
1. Troldheimshytten (Foldalshytten) overdrages.
Trondhjems turistforening med fuld eiendomsret.
2," Trondhjems turistforening paatager sig at holde
hytten i forsvarlig stand og aaben for turisttrafikken i den sædvansmæssige tid om somrmeren.
*
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Uagtet den topografiske opmaalings karter over
de to trondhjemske amter nu foreligger, og enhver
turis? f r s i n e færder bør anskaffe sig saadanne:
karter Vilde det være af nytte at kunne have et
o v e S Æ r t ireisehaandbogen. Da et saadant maa
S b i e s som et helt nyt k ^ t med p a n t o g r «
fra rektangelkarterne, vil det komme paa ca. kr
I 6 0 a æ ! It beløb fosningen endnu Ikke har kunne
afse til. dette ene formaal. Man andmger^f^^^^^^^
iaar brændevinssamlaget om et bidrag stort kr^
1000 00 hertil. Clichéer for prospekter til denne
2den udgave udlaantes velvilligst af den norske
turistforening og svenska turistforeningen, Uge om
man disponerede over clicheerne til den engelske.
T t y s k e brochure over Trondhjem og ruter r de
trondhjemske, hvilke, efter indsamlmg af penge efter
^ r ^ n i t i a t i v , udarbeidedes. efter k o n f e r ^ m e d ^
turistforeningen og tryktes i ca. 6000 ekspl. tiL
omdeling i Bergen og Kristiania.
.
Alle foreningens medlemmer tilstiUedes grans,
1 ekspl. af 2den udgave af reisehaandbogen, sorø
forøvrigt i et antal af ca. 80 ekspl. er omdelte til
;X-ogudenlandsketuristforeninger,turisto^^^
reisehaandbogsforfattere, korrespondenter til T.hjems
^ " ' t o S j . " d a m p s k i b s s e l s k a b har tU omdeling
paa ruteskibine kjøbt 15 ekspl, Røros turistforeiiing
gjennem hr. distriktslæge Muller for «^ne medlemmer
50 ekspl De øvrige lokale nordenfjeldske tunstforerdnger og Indherreds dampskibsselskab har efter
gTentøgne henvendelser ikke villet bidrage til reised o g e n eller andre turistformaal for det norto^
fieldske uagtet T.hjems tunstforening i flere hen
i ^ d e r ' m a ! arbeide paa omraadet for disse turistforeninger, der med skie smaa midler ikke er istand
til at udrette noget af betydning.
For reisehalndbogens 2den udgave har man

.

7

endnu ikke for 1893 faaet opgjør fra kommissionæren,
hr. boghandler A. Brun.
. /
^
Af restoplaget af Iste udgave af reisehaandbogen 3er omdelt ca. 80 ekspl..til amtsskolen paa
øriandet og forskjellige nordenfjeldske bygdebiblioAf andre ting, man kunde anføre vedkommende
turistforeningens virksomhed i forløbne aar, kan
nævnes:
.
,
r
Et andragende om bidrag for anlæg af en vei
over Reppe til Jonsvandet maatte man afslaa som
vistnok liggende udenfor turistforeningens virksomhed og i ethvert fald over dens midler.
^
Man har anbefalet et andragende fra Stuedal,
øverste del af Tydalen, om ugentlig post fra postaabneriet i Aas, hvad der vil være af interesse for
turister.
, . ,
..
.^
Efter opfordring fra formanden i komiteen tor
dannelse af en hoteleierforening for landet, hr. hotelj
eier Fritzner, Kristiania, har man havt møde med
hoteleieme her paa stedet. Efterat en forening nu
er dannet for det søndenfjeldske Norge, er sagen
lagt i de interesseredes, de herværende hoteleieres,
hænder
_
^^^.,
Man har i det forløbne aar, som før, oversendt
turistforeningens vimpel til de turiststationer som
har antaget de af bestyrelsen opstillede takster for
bevertning og nattefogi. Ifjor sendtes vimpler til
madame Iversen (Gilsaa hytte), Peder Johnsen Brynildsvold (Brynildsvold, Ridalen), John Storli (Storle
dalen, Opdal) m.
fl.
' ^ ,
Bædekeh nye udgave af „Norwegen undSchweden" er ifølge anmodning bleven korngeret for de
nordenfjeldske turistdistrikters vedkommende.
Af bestyrelsens funktionærer har ifjor sekretæren besøgt Troldheimshytten, hvorom indberetning
til bestyrelsen er afgivet.
Formanden har opgaaet ruten; Enafors, m^
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kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen
til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold
'' ^ M S f n d e n s indberetning til bestyrelsen hid^^^^^Fra Enafors over Ena til Enkroken (ganske
godt kvarter) gaar vei.' ^^^^ ^nkroken over Ena
Ir veien for turister saa vanskelig at finde, Ena saa
dyb at der paa denne rute er-omtrent umuligt at
gaa'eller komme frem uden fører
Turen fra Enkroken til „Sylhyddan n.o. for
Sylene fører over vidtstrakte høifj elds vidder uden
sætre paa Snasahogarnes nordøstre afheldnmger
^ Svlhyddan" maa endnu karakteriseres som en meget
iarvelfg station: en kogeovn, en krak, et.lidet bord
og et vaskevandsfad, 4 tomme brikser langs den
ene væg, ikke vedforraad, øks eller nogensomnels
bekvemmelighed. Forudsætningen er formentlig, at
teister fra Handøl eller Enafors skal medbringe
teoper og alle fornødne utensilier.
^ For almindelige turister er hytten omtrent ==
0 paa sommers tid. Turen fra Enkroken til Nedalen tog, uagtet blot ^U times rast ved Sylhytten,
15 timer Af disse grunde: de svære distancer
den mangelfulde Sylhytte og den vanskelige ad^^^^^
til Enafors (noget lettere til Handøl) vil denne rute
neppe endnu kræve nogen foranstaltning fra Thjems
turistforenings side saa meget mere som Sylene
bestiges ligesaa let fra Nedalen som fra Sylhytten
Først naar svenska turistforeningen har forbedret
sin hytte (hvad man har givet løfte om skulde ske
til sommeren 94), kan vor forening tænke at bekoste veien opvardet mellem Nedalen og Sylhytten,
dersom svenska turistforeningen vil opvarde veien
fra Sylhytten til Enafors (eller Haridøl).
For ikke at lede turisterne ind i en culde sac
- Nedalen - og bringe kommunikation tilveie
mellem Nordbanerne og Merakerbanen over fjeldet

0
om Hedalen og Sylene, bør T.hjems turistforening
besørge opvardet ruterne: Nedalen—Fiskaaen (klop)
—Storeriksvold (Essandsjø), samt: Nedalen—Esna
grube (klop over Esna), — Garklepvolden — a)
Østby og b) Skarpdalsvold — Gilsaa hytte — Meråker Fra Storeriksvold kan man ogsaa over Storvolden (fast beboer) faa let dagsmarsch frem til
Storiien jernbanestation. Denne sidste rute kunde
blive af speciel interesse for svenske turister. En
rute: Esna grube-Broksjøerne-østby trænger ligeledes en smule opvardning. Den fører over vakkert
høifjeld, og er en let udgang for turister fra Stuedal—Nedalen til Tydalen—Selbu.
Trakterne om Essandsjø, Esna grube over til
Skarpdalsvold og til Østby foreslaaes snarest opgaaede og beskrevne.
. .„
Paa hjemkomsten fra Kvikne tog jeg ifjor sommer veien over fjeldet fra Grut i Meldalen tilEstenstad i Støren. Denne rute danner, foruden de allerede i reisehaandbogen anførte ruter fralrondhjem
ind i Troldheimen, den efter min mening smukkeste
overgang fra Gulas til Orklas dalføre. Ruten vil
blive nærmere beskrevet sandsynligvis som et tillæg
til reisehaandbogen, og fører over vakkert høifjeld
med overordentiig smuk udsigt over store vidder
og over hele Troldheimens fjeldrækker. Turen:
Grut-Estenstad tager 8 - 9 timer. Fra Estenstad
faaes skyds - 8 km. - til Støren hotel.
Med Ole Andersen Grutehougen (Adresse. Grut,
Meldalen) bør træffes overenskomst om takster for
føring til ialfald Bækkesæter, hvorfra sterk vei ned
til Estenstad.
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Sammendrag af kassabogen Va 93-^73 94.
• •'• • : •• A. • Indtægt
kr.
55.02
1. Kassabeholdning 73 93
"Bøsserne paa Fjeldsæter og Tem3.33
|5ervold .
. •
•,
59.31
3. Reisehaandbogen, Iste udgave .
295.00
4.
do.
, 2den do.
818.50
5. Kontingent for 1893 ..... • • r)
6.00
6. , • do.
- 1894 . . ' . . .
7. - Restancer af kontingent, f ra foreg.
42.00
aar . . . . . . . . • • • • •
•8.
Refusion fra Kristianssunds turist118.57
forening
.
.
.
.
•
•
•
•
•
9.'
80.00
TO. Refusion fra Ole Græslivold . .
2700.00
Bidrag af brændevinsbolaget . .
• 3:00
11. Refusion .
• •
2.75
12. Udlaan af-tepper paa Oraakallen
3.6.83
13. Renter i kreditbanken ,for 1893
0.12
"14.
Refunderet porto . . . • •
Tils. kr. 4220.43
B. Udgift:
Lerfosveiene (materiel, arbeidspenge, grus, thinglæsnihg, arbeidsbestyrerens løn, inspektionsreiser
m.. v . . . . . . • . • • •

•

.=

• ••

•2. Oraakallen (assurance, transportomkostninger, reparationer, inventar, stativ .m. v.)
. . •• ; . •
Troldheimshytten (inspektion, assurance, vertinden, inventar, førerløn, klopper, opvardning m. v.) .
Bud, avertissementer, trykning,
porto, fragt m. v.

5.
6.
7.
• 8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Overf. kr. 1819.58
58.33
Sekretær og kasserer . . • .•
24.00
Kristianssundsudstillingen . . • •
Reisehaandbogen, 2den udgave; . r' 973.36
. . 46.48
Dvs. udlæg vedk. arkivet m. v..
Inspektionsreiser og opgaaelse af
nye ruter
_ " ' ' n . 91.17
. 40.00
Fører paa Nedalen . . . • <
3.00
Refusion. . • . • ^- • • •
Depositum af hermetik paa Neda40.80
len og Stuedal. • •
_• • •
Saldo for regnskabsaaret 1 kredit1106.83
banken . . • ' • • . • . • n
16.88
Kassabeholdningx^/s 94 • . . •
Tils. kr. 4220.43

Trondhjems turistforenings formue pr. ^73 1894.

1

Halvdelen i turisthytten i. Troldheimen, - brandtakseret for
^
kr. ioUU.Uu

Do. i inventar i samme,
brandtakseret for .
kr. 1351.12
,2.
110.75
234.58
123.13

Overf. kr. 1819.5.^

3.
4.
5.

800.00

• ,
1/2 X kr. 3600.00=.kr.
Hytten paa Oraakallen med kjøk-.
kenbygning og privet samt inven.tar, kikkert og sigtekart, brandtakseret for
. . . . • • •
, ca.
Inventar vedk. arkivet
do. ^ paa'Nedalen .
do. paa Græslivold
Overf. kr.

1800.00

3000.00
200.00
'200:00
50.00
5250.00

13
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Overf. kr. 5250.00
.20.00
6. Inventar paa VoUansæter . , ca. „
7. Depositum af hermetik paa Nedalen og Stuedal (skal refunderes
40.80
foreningen ved salg)
,,
8. Tilgode af Kristianssunds turistforening, (halvdelen af omkostningerne ved Troldheimshyttens drift
i 18^794, undtagen føreriøn, der
bæres af T.hjems turistforening
90.22
alene).
A/%A "
Restancer paa kontingent kr. 9.0U
6.00
— hvoraf kr. 3.00 kan^ afskrives n
26.66
. . n 1659.60
10. Tilgode af Ole Græslivold
11. Indest. i „Nordenfj. Kreditbank", n
0.04
12. do. i «Privatbanken" . . • n
10.00
13. Tilgode af dr. Kraft, Orkedalen . »
14. do.
- „Nordenfj. dampskibs22.50
selskab" .
. • • •
• • n
16.88
15. Kassebeholdning hos kassereren . »
16. Beholdning af reisehaandbøger,
2den udg.:
12 indb. ekspl. ca. kr.
12.00
600 i materie. . - „
400.æ
412.00
17. Tilgode af A. Bruns boghandel for
200 indb. ekspl. af reisehaandbøger, 2den udg., sendt samme i
kommission, men endnu ikke mod150.00
taget opgjør
ca.

Overf. kr.
33 00 kr. 7704,70
beider ved Lerfossen
(uanvendt af brænde •
vinsbolagets bevilgning)
' „ 1577.91
"'""^^
^Jl
„ 1610.91
Igjen som beholden formue

Forslag til budget for 18^7961.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tilsammen kr. 7704.70
Herfra gaar:
. 1. Sekretær og kasserer, optjent, men
endnu uhævet løn ca. kr.
33.00
2. Gjenstaaende veiar-^
Overf. kr.

33.00 kr. 7704.70

. kr. 6093.79

1.
2.

il

Indtægt:
Kassabeholdning .
. . . . kr. 1676.52
(deraf endnu uanvendt af brændevinssamlagets bidrag for 1893 til
Lerfosveiene kr. 1577.91)
600.00
Medlemskontingent og restancer. „
100.00
Reisehaandbogen
. . .
• ..
Antaget bidrag ' fra brændevins2000.00
samlaget
"
90.22
Refusion fra Kristianssunds turistf. „
26.66
do.
- Ole Græslivold. . • „
22.50
Tilgode af „Nordenfj. dampskibs25.00
selskab"
"
300.00
Renter
: . . . • • •
Af statsbidraget 18^795 • • • _ ^ ^ ^
4840.90
kr.
Udgift:
Lerfosveien
. . . .
• • -kr. 1577.91
Hytte paa Vasfjeldet (eller eventuelt oversigtskart) og gangsti til
Storheia samt hytte . . . . • „ 2000.00
Overf. kr, 3577.91

no

, .
.
Overf. kr. 3577.91
100.00
3. Baad i Essandsjø
4. do. i Gjevilvandet og opvardning
' 200.00
til Troldheimshytten . .
. .
30.00
5. Opvardning gjennem Neådalen
300
00
.'6. Førerlønninger, kloppe etc. . .
50.00
7. Assurance
8. Trykning, porto, fragt, avertisse130.00
menter, budpenge, karter etc .
100.00
9. Sekretær og kasserer
10. Inspektionsreiser og opgaaelse af
. 100.00
nye ruter
100.00
11. Udbedring af stierne til Oraakallen
152.99
12. Tilfældigc udgifter • • • • kr. 4840.90

C* Schulz,

E. A. Tjonseth,

. .formand.

M. Bugge.

P. Gløersen.

viceformand.

L. F. Weidemann,
sekretær og kasserer.

Medlemsfortegnelse
niars

1894.

Livsvarige medlemmer:
Hansen, A. L , kjøbmand
" . . . .
Thomle, E. A., kgl. fuldmægtig, rigsarkivet, Kristiania
Aas, Ole, guldsmed
Adeler, Otto D., bankchef
Alstad, A. S., bagermester
Andersen, Anton, sadelmager
Arentz, N. P., overlærer'
Bachke, A. S., direktør, Ringve
Bachke, Halvard, advokat ^
Bauck, H. J., kjøbmand
Bauck, Hans overretssagfører
Baumann, Cari, fhv. dampskibsekspeditør
Beichmann, F., politimester
Bennett, A., kjøbmand .
kBerg, Andr., overretssagfører
Berg, Arthur, kjøbmand
Berg, ClaUs, konsul
Berg, Lauritz, bankkasserer
Berg, Nils, handelsmand, Afjorden
Bergersen, Bernh., overretssagfører
Bergh, Johan, assessor
Berle, W., kjøbmand
Birch, Fr., Selbu.
•
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Bohne, F. M., slagtermester
Bomhoff, Karl, bankdirektør
Borthen, dr. Lyder, læge
Borthen, Tob. U., kjøbmand
Braae, Olaf, handelsfuldmægtig
Bratt, Johan F., agent,
Breien', J., sorenskriver ,
Brinchmann, Chr., bankkasserer
Brinchmann, Chr., jr., handelsfuldmægtig
Brock, A., skoleinspektør
Brun, A., boghandler,
Brun, Johan, apotheker
Bruun, Fritz, kjøbmand
Bruun, Jac, kjøbmand
Bryn, Halfdan, læge
Brækstad, Chr., boghandler,
Brænne, Bernh., farver
Buaas, Ingebr., overretssagfører
Buaas, Kasper, kjøbmand
Bugge, M., adjunkt
Bye, C. M., fattigforstander
Bøckmann, M., læge
Bødtker, Fr. jr., læge
Bøgh, W. B., boghandler
Børseth, L., farver
Carstens, C. W., overlærer
Castberg, T., kaptein
Christensen, Joh. jr., arkitekt
Christiansen, Carl, fhv. forvalter
Christiansen, John, bankbogholder
Christophersen, G., Selbu
Clausen, P. A., hotelejer
Conradi, P.. læge, Selbu
Daae, Robert, disponent
Dahl, A., kjøbmand
Dahl, Hans L., kjøbmand

"Dahl, J. W. Gedde, prest, Surendalen •
Digre, Johannes, fabrikeier
"Dons, Karl, skolebestyrer
Dybdahl, P., amtsskolebestyrer, Øriandet
Eid, Chr. M., agent, Hamburg
Eide, Paul, hoteleier
Erichsen, E., konditor
Eriksen, Anton O., kand. jur., Nordmøre
Eriksen, A. Holbæk, boghandler
Falck, F., urmager
Finch, H., forstander
Finne, Jacob, konsul
Fleischer, H., kandidat
Fornæs, O., kjøbmand
•Geeve, Georg, vognfabrikant
Gehe, R., restauratør
g- Gill, A. T., løjtnant
Gjemsøe, P'., hotelejer
Gløersen, P., overretssagfører
Gould, E. F. R., London
Gould, T. H.,
do.
Grilstad, Olaf, handelsmand
Grønning, Emil, kjøbmand
Grønning, M., lærer
Grønvold, Jac, maskiningeniør
• Guttormsen, S., stadskonduktør
Hagen, J., læge
Hagen, Peter L., handelsbetjent
Halset, M., handelsreisende
Halvorsen, Magnus, grosserer
Hansen, H. O., kjøbmand
Hansen, Kr., handelsgartner
Hansen, Ludv., sadelmager
-Hansen, Peter A., garveribestyrer
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Hansen, Thv., fabrikejer
Hartmann, M. H., kjøbmand
Heiberg, J., læge
Heide, adjunkt
Helberg, Joh., kjøbmand
Helgerud, G. H., kjøbmand
Hertzberg, H., dampskibsfører
Heyerdahl, Georg, ingeniørkaptejn
Hielm, Chr., driftsbestyrer
Hirsch, Robert, apotheker
Hirsch, Robertus J., provisor
Hoff, Arnulf, guldsmed
Hoff, Jens, kjøbmand
Hoff, L. M., bagermester
Hoff, S., urmager
Hoff, T., kaptein. Molde
Hoff, W., bagermester
Hofflund, Alf, arkitekt
Holm, 0., kaptejn
Holst, I. M., kjøbmand
Horneman, Th., godsejer, Rissen
Huitfeldt, Herm., konsul
Huitfeldt, Ivar, konsul
Hval, A., prest
Høe, Jacob, politifuldmægtig, Kristiania.
Høitomt, J., kaptejn
Ihlen, Emil K., kontorchef
Iversen, B., kjøbmand
Jacobsen, C. M., overretssagfører
Jelstrup, Henr., overretssagfører
Jensen, V., postmester
Jenssen, Anton, jr., konsul
Jenssen, Caroline, frue
Jenssen, Einar, løjtnant, Mosviken
Jenssen, H. P., ritmester
Jenssen, Harald, bryggeriejer

Jenssen, Halvor, kjøbmand
Jenssen, Hanna, frk.
Jenssen, Nicolay, banksekretær
Johansson, C. T., kjøbmand
Johnsen, H. J., bogholder
Johnsen, Rolf, kjøbmand
Jiirgens, H. G., verksbestyrer
Jørgensen, Jørgen, kjøbmand
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Kielland, F. H., kaptein
Kindt, Alfr., kjøbmand
^-Kindt, Olaf, læge
«•Kjeldsberg, F., handelsfuldmægtig
Kjeldsberg, R., konsul
Kjærem, Charles, restauratør
Kliemeck, Julius, kjøbmand, Berlin
1^ Klinge, Nicolay, kjøbmand
Klingenberg, H. F., konsul
f< Klingenberg, Ingvar, kjøbmand
1 Klingenberg, Odd, stud. jur.
Klingenberg, Sverre, overretssagfører
Knoff, C. A., kaptein
Knoff, Chr., ingeniør
Knoff, S. O., fabrikejer
Knudtzon, C. A., ritmester
Kock, Alb. Emil, malermester
Kraft, E., læge, Orkedalen
Krogh, C A . , driftsassistent
Krogh, I. v., kaptejn
Krogh, Johan, kjøbmand
Krogh, Vilh., brugsejer, Kystad
Kunig, H., bygmester
Kuraas, Iver, gaardbruger, Jensvold:
Kvenild, Axel, bogholder
Kvenild, I. M., kontorchef
Kvenild, Kari, kjøbmand
Larsen, Hans, grosserer
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.Larsen, Laur., bogtrykker
Lassen; Cari, kjøbmand Hamburg
Laugsand, O., farmaceut
t S m a n n t C dr. fflos., tabriUbestyrer
Lossius, K., adjunkt
-i^ Lund, K., ingeniør
" Lund, P. A., restauratør
Lund, Rasmus, mægler
Lundgreen, Fr., kjøbmand _
- t y k k e , Ivar, handelsfuldmægtig
' Lyng, Joh. D., kjøbmand
Lyng, Joh.s, institutbestyrer
^ T vsholm, Bjarne, læge
' Løchen, blif, overretssagfører
«^ Løcke, H., kand. jur.
' løken Håkon, overretssagfører
Løken, Ole, overretssagfører
Madsen, M-, kjøbmand
Matheson, Birger, agronom
Matheson, Chr,, kjøbmand
Matheson, Jacob, kjøbmand
Matheson, Valdemar, kjøbmand
Matzow, Jens, J^^^f^f^f^^f^L:^^
Midelfart, E., oberstløitnant. Skien
^ Mogstad, E. D., kjøbmand
' Monssen, O. Andr., kand.
Monsen, G., cand theol.
-Moe, Jacob, maskininspektør
Moe, Thv. M., kjøbmand
Motzfeldt, Arthur, ingeniør
Moxnes, N., vognmand
.Moxnes's, 0. A-, blikken^ager
Muller, M., enkefrue, Bakke
Møller, H., ciselør
jqissen, Hartv., løjtnant

Nissen, Rasmus, stud. real.
Noodt, M. W., urmager
Noodt, Nicolai, kjøbmand
Norum, Karl, arkitekt •
Nossum, Joh.s, kjøbmand
Nydalens fabrikker
Nyqvist, O. L., general, Kristiania
Olsen, E., fotograf
Orkla, dampskibet
Paasche, J. P., bogbinder
Persen, L. Borchgrevink-, handelsfuldmægtig^
Petersen, A., foged
Petersen, Joh., byfoged
Piene, J. C , grosserer
Poulsen, Poul H., kjøbmand
Prøsch, G. C, kjøbmand
Quilfeldt, A. F. v., hotelejer
Raaen, I. C, fuldmægtig
Rambech, A., maskiningeniør
Richter, J., overlærer
Richter, O., proprietær, Stjørdalen
Rise, O., proprietær,
do.
Ryjord, J. E., grosserer
Rønning, Per, kand. farm.
Salyesen, A., ingeniør
S9hare, Chr., fuldmægtig
Scharlachj dr., Bergen
Schiøtz, Joh.s, forstmester
Schultz, Andr., læge
Schulz, Carl, overlærer
Schøyen, K., cand. real.
Sejersted, J., oberstløitnant
Selmer, Chr., cand. jur.
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Siem, Jul, kjøbmand
Sjøberg, C G , hattemager
Skavlan, S.; prest
Smedsås, L. J., kjøbmand
Smith, Riddervold, overretssagf
Solberg, L., arkitekt
Solem, A., toldbodformand
Solem, H., handelsreisende, Kristiania
Sommerschield, Edv., kjøbmand
Spørck, A., kaptein
Spørck, Camilla, frue
Spørck, Henr., kjøbmand
Spørck, Ludv., kjøbmand
Spørck, Mimi, frue
Stabell, G., institutbestyrer
Stabell, H. N., kjøbmand
Steensgaard, Chr., kjøbmand
Stoltz, D., agent
Stoppenbrink, W. kjøbmand
Strand, bager, Rindalen
Strøm, Edv., feieriinspektør
Strøm, Odin, skomagermester
Swensson, P. G.. kjøbmand
Thams, M., grosserer, Orkedalen
Tharum, Julius, kjøbmand
Thaulow, L., kjøbmand
Torgersen, Oluf, kjøbmand
Trapness, Alb., bagermester
Tønseth, Chr., ekspeditør
.Tønseth, Ernst A., jr., agent
Weidemann, Lars, ingeniør
Weisser, Thv., sparebankkasserer
Wessel, A., kaptejn
Wessel, P., bankbogholder
Wetlesen, E., kand., Selbu

"Widerøe, M. C, bagermester
Wigen, A. F., kjøbmand
Øien, Adolf, kjøbmand
Øien, Anton, kjøbmand
Øyen, Søren, kjøbmand

