
PER VINJE Turkomitéens virksomhet
i en mannsalder

Ved Trondhjems Turistforenings 75-års jubileum kan det være på
sin plass å se litt tilbake på Turkomitéens arbeid gjennom en rekke år.
Turkomitéen ble stiftet 8. mai 1930.

Foranledningen var en vellykket fellestur på ski frå Reitan stasjon
til Kjøli Gruber, som Dagsposten og NSB i fellesskap arrangerte en
søndag på vårvinteren i 1930 i samarbeid med Turistforeningen.
Turen tellet et par hundre deltakere, og det skal nevnes at Turkomi-
téens første formann, Haakon Aas, var hovedleder og hadde som
medhjelpere Magne Haave og Per Vinje, som begge fortsatt er aktivt
med i Turkomitéen.

Samme sommer arrangerte Dagsposten en ny fellestur med støtte
av Turkomitéen, en to-dagers tur til Dovre med overnatting på
Reinheim og bestigning av Snøhetta, med Sigurd Skaun og Per Vinje
som ledere.

Foreningens første Turkomité hadde følgende sammensetning:
Haakon Aas, formann, Jon Berg, Magne Haave, Olaf Jensen,

Egil Lie, Astri Mittet, Roar Tønseth og Per Vinje.
Først i 1931 kom Turkomitéen for alvor i sving med sitt arbeid

og hadde dette år 3 store arrangementer. I begynnelsen av mars en
skitur frå Storlien til Meråker med ca. 300 deltakere, og en måned
senere en liknende skitur fra Storlien til Kluksdal med retur til
Storlien. 200 deltakere var med på ferden.

Midtsommers samme år ble det avviklet en båttur med besøk på
flere historiske steder inne i Trondheimsfjorden. Vi nevner Steinviks-

holm, Lagtun Kirkeruiner og Tinghaugen på Frosta samt kloster-
ruinene på Tautra. Konservator Th. Pettersen deltok som kultur-
historisk leder og holdt fengslende foredrag. Som en ekstra attraksjon
fulgte Ila Skoles guttemusikkorps med på turen.

Vi har fordypet oss meget i Turkomitéens første år, som trygt
kan sies å være opplegget til senere års allsidige arbeide i pakt med
hovedforeningens program.

I årene fram til 1940 hadde Turkomitéen en rekke skiturer til
steder som Samsjøen, Storlien—Fjergen—Meråker, Bukhammeren i
Haltdalen, Teveldal—Meråker, Flornes—Sonvatna og retur og Igel-
fjellet. Fotturer til Munken, Forbordsfjellet, Vassfjellet og andre
fjelltrakter.

I 1934 gjorde Turkomitéen et forsøk på å få istand ukesturer
for T.T.s medlemmer både til Trollheimen og Sylene, men tiltaket
strandet på grunn av manglende tilslutning, enda turene var kalku-
lert til å koste kr. 55,00 pr. deltaker.

Flere vellykkede båtturer ble arrangert med hurtigruteskip som
lå disponible i Trondheim om søndagene. En tur i 1937 hadde over
400 deltakere da «Polarlys» stevnet ut over fjorden til Skjærgården.
Neste sommer tok Turkomitéen Skjærgårdsturen dacapo med selv-
samme skip og senere samme sommer en tur med D/S «Sigurd Jarl»
til Kyrksæterøra, med avstikkere inn i forskjellige fjordarmer på
sørsiden av Trondheimsfjorden. I 1939 leiet Turkomitéen «Prinsesse
Ragnhild» til en tur innover Trondheimsfjorden. Alle disse turer
hadde god tilslutning. Jon Berg, som da hadde overtatt formanns-
vervet i Turkomitéen, var primus motor for disse fellesturene til sjøs.

Sommeren 1939 avviklet også komiteen sin første kombinerte
buss- og fottur etter ruten Trondheim—Verdal, hvorfra deltakerne
vandret fjell-lendes over Færsdalen og ned til Meråker.

=:• * *

Etter krigen ble Turkomitéen reorganisert i 1946. Formann bl^
Jon Berg og de øvrige komitémedlemmer var: Kaare Domaas, Kri-
stoffer Eriksen, Magne Haave, Arnfinn Johnsen, Wilhelm Larsen,
Erling Nilsen, Hilmar Nilsen, Gunnar Sæterhaug og Per Vinje.
Dette år ble det bare arrangert en tur, en fottur over Vassfjellet
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Et av våre vakreste fjellpartier — Innerdalsporten Foto: Birger Berge

med start på Nypan og med Kvål som endepunkt. Deltakerne hadde
med malerpøser og koster og fornyet T.T.s værslitte merking etter
denne rute.

Det var drivstoffsituasjonen som i vesentlig grad begrenset Tur-
komitéens aktivitet de første etterkrigsår.

Først ved inngangen til 50-årene var forholdene bedret slik at
Turkomitéen for alvor kunne ta opp sitt arbeid på bred front. Hilmar
Nilsen var da blitt Turkomitéens leder.

I 1950 utga komiteen sitt første mangfoldiggjorte turprogram
som omfattet 11 forskjellige turer, blant annet jomfruturen med
Posens Dampskipsselskaps nye motorskip «Fru Inger». Turen gikk
til Steinkjer med over 400 begeistrede deltakere, som gjorde landgang
i den nyoppbygde krigsherjede by. Steinkjers ordfører Solberg deltok
i turen som T.T.s gjest.

Bussturene var nå for alvor kommet inn i bildet og dekket 5 av
de oppsatte turer.
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Året etter ga komiteen ut et trykt program med forslag til 9
turer, og fra 1952 har Turkomitéen årvisst sendt sitt Turprogram
i et hendig lommeformat. Inneværende år i 13. årgang. Rekordåret
var 1961, da Turprogrammet inneholdt 35 forskjellige turer, og i
tillegg kom så de faste ukentlige kveldsturer.

Det vil føre for langt om vi her skal detaljere de forskjellige
sesongers assorterte turopplegg. Vi må fatte oss i korthet ved å gi
et resumé TTT's arbeid de siste 10 år.

For å ta skiturene først har de årlige utflukter til Storlien vært
de mest populære, med opp til en to—tre hundrede deltakere. Vi
har der oppe på grensen lett atkomst til fjellet og med en variasjon
av turer. Fellesmiddagen på Hogfjallet Turisthotell som avslutning
på dagen, har vært en attraksjon, og vertskapet har vært i de beste
hender og alltid gjort det hyggelig for de mange hundrede middags-
gjester.

I sommersesongen har Turkomitéen tatt deltakerne med på mange
kortere eller lengere fotturer på kryss og tvers i Trøndelags fjell-
verden. I de siste år er det særlig lagt an på å gjøre Strandfjella
på den andre side av fjorden kjent etter at adkomsten ble lettet ved
ferjesamband med Vanvika. Vi kan nevne at vi under våre fotturer
har plantet TT-vimpelen på svært mange topper over 750 m.

Frå 1957 har Turkomitéen årlig arrangert ukesturer i Trollheimen
og likeså i Sylene frå 1958. Disse turer har vært populære og bestan-
dig fulltegnet. Vi har hatt deltakere med fra det ganske land og
flere utlendinger som har trivdes i det glade selskap som fjellvan-
drerne utgjør. En rekke kombinerte buss- og fotturer, herunder
seterturer, har vært avviklet. Når det gjelder våre bussturer kan det
trygt sies at TT-bussene har kjørt de fleste kjørbare veier i lands-
delen.

TTT at i M g;erte de første bussturer Trondheimsfjorden rundt —
vi kjørte <;•::• fyrste fellestur på den nyåpnede vei Røros—Brekken
—Tydal, -. eien til Aure, anleggsveien Reitan—Tydal, veien til Stokk-
sund (alpeveien ute ved havet), den nye Mellomriksvei over Storlien
første helg den var åpnet, og i sommer den nye vei fra Lensvika til
Selva og Agdenes fyr.
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Skandinaver på Karolinertokt

Båtturene de senere år er blitt begrenset til vår Pinsetur, dette
skyldes mangel på høvelige båter. Målene for disse turer har vært
mange og assorterte. Vi nevner Storfosen, Ørlandet med utflukt til
Austråt, Sula, Tarva, Kyrksæterøra, trålet inn Trondheimsfjord, og
til slutt må vi ikke glemme den siste Pinsetur vi hadde ut til Halten
fyr, lengst ute ved Storhavet, en tur som foregikk i strålende vær
og havblikk.

Vi vil også nevne våre ekskursjoner, de ornitologiske, botaniske,
forstlige, geologiske og soppturene, turer som etterpå har fått andre
av landets turistforeninger til å gå til liknende arrangements. Vi har
også hatt utflukter til en rekke av de historiske steder som Trøndelag
er så rik på. Disse ekskursjoner er holdt i et godt og nært samarbeid
med kyndige ledere fra Museet i Trondheim.

Våre kveldsturer i Marka i sommerhalvåret har dekket et behov
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og samlet tilfredsstillende deltakelse, særlig avslutningsturen med
ihøstbålet og friluftsgrillen har hatt stor tilslutning.

Turkomitéen har arrangert flere foredragskvelder med film eller
fargelysbilder. Det er også holdt spesielle aftener for turdeltakerne
før sesongen og som en populær avslutning på årets turer.

Turkomitéen i TTs jubileumsår har følgende sammensetning:.
Magne Haave, formann, Ivar Belsaas, Beate Berner, Bjarne Eriksen,
Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Kjell Nilsen, Baard Norberg,
Hjørdis Mørkved, Axel Rønnelin, Per Vinje.

Turkomitéen har hatt gleden av å kunne notere opp til over
2 000 deltakere årlig på sine fellesturer og arrangements forøvrig.
Blant disse deltakere er det svært mange, både eldre og yngre, som
har dannet en fast stamme og deltatt i de fleste turer. Selvfølgelig
har man også hatt gleden av å treffe nye og sympatiske medlemmer
av TT's turgjeng.

Turkomitéens ledelse og medlemmer har gjennom årene nedlagt
et uselvisk og givende arbeid i TT's tjeneste. De har ofret meget av
sin fritid og har som lønn for strevet, fått oppleve at virksomheten
har hatt en gunstig utvikling og virket som en god og fruktbringende
propaganga for Trondhjems Turistforening.

Vi vil også nevne at Turkomitéen økonomisk har støttet hoved-
foreningen, blant annet ved innkjøp av blinkfyr til de fleste av
foreningens hytter, fyr som har kommet godt med i fjellsikringens
tjeneste i Trøndelag. Fremviserapparat er også blitt skjenket TT
av komiteen.

Problemene
melder seg i ung alder!


