
varmt når gjestene tok til å ankomme. 
Og når kvelden kom skulle ilden brenne lystig
på peisen. Kom det mange gjester måtte det
rigges til med flatsenger. Tidlig oppe og sent 
i seng var parolen som preget Johans liv på
Trollheimshytta, men alltid var han like blid og
imøtekommende på sitt beskjedne vis. 

Reguleringen i Folldalen på 1960-tallet var
hard å svelge for Johan. Da holdt han seg
borte fra dalen en del år; han orket ikke å se
dalen slik den da fremsto med store og kun-
stige innsjøer. Da leiet han seg en seterbu i
Brungmarka i Klæbu og ble en ivrig bruker 
av traktene innover mot Rensfjellet. Men det
var selvsagt ikke det samme. Han savnet
Folldalen, og selv om dalen aldri mer blir slik
den var, klarte han i lengden ikke å la være å
vende tilbake. 
- Trakter man har ferdes i siden guttedagene
har sin egen tiltrekningskraft. Den er der selv
om de tider som var aldri kommer tilbake. 
Og Folldalen og Trollheimen er tross alt ikke
hvilken natur som helst. Derfor er jeg glad for
å få lov til å holde på her så lenge som jeg
kan, sa Johan vemodig. Tiden leget altså på 
en måte sårene, men arrene etter dem i Johans
sjel forsvant nok aldri.

Inne på Trollheimshytta var imidlertid
Gråsjøen ute av syne. Der reiste Snota seg i
vest som den alltid har gjort, og de andre 
fjellene omkring sto der også som trauste 
venner. Og Johan fikk anledning til å være
lenge i fjellet selv om alderen ség på. Han var
heldig med helsen og holdt seg godt. Flere og
åtti år gammel var han fremdeles sprek og full
arbeidskar, men innså at antallet turer som
ennå lå foran skrumpet faretruende inn.
- Holder helsa, blir det vel en sesong eller to
til, sa han da vi sommeren 1996 satt og
snakket om dette på hyttetrappa. Og han fikk
noen år til, før alderen og helsen til slutt satte
en stopper for fjellturene.

"Johanstuggu" står det ved inngangadøra til
den vesle bua på vestsiden av tunet på
Trollheimshytta. Bygningen ble omkring 
1920 hentet fra Langlisetra, hvor Johan holdt

til i sine unge år, og ble satt opp som stall på
østsiden av tunet. Der ble det smørebod og
plass til fire hester. 

"Hoppegubbens Hall" ble i mange år brukt
som navn på stallen etter rindalingen Ole K.
Lønset, som gjennom 30 år sammen med sine
hester sørget for at hytta fikk det den trengte
av mat og utstyr for øvrig. Da Johan ble dreng
på Trollheimshytta, var det slutt på perioden
med kløving med hest av proviant og utstyr og
bygningen ble hans faste tilholdssted. Og da
Trollheimshytta for omlag ti år siden ble
ombygget og utvidet, og "Hoppegubbens Hall"
ble flyttet dit den nå står, ble den omdøpt til
"Johanstuggu".    

Nye fjellvandrere vil naturlig nok ikke uten
videre vite så mye hverken om denne eldste
bygningen på Trollheimshytta eller om han
den er oppkalt etter. Men for oss som har levet
en stund og som har vandret litt innimellom
disse fjellene, står bua der i dag som et minne
om denne ytterst beskjedne mannen som 
gjennom hele sitt lange liv var så nært knyttet
til Folldalen.  

Så må det selvsagt nevnes at Trondhjems
Turistforening hedret Johan for hans innsats
både ved å gi ham livsvarig medlemskap
(1985) og ved å tildele ham foreningens 
hederstegn, Reinrosa med gull eikekrans
(1990). Det er trist at han er borte, men vi
minnes ham med glede.

Karl H. Brox  
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3. desember 2002 døde Magne Flack etter kort
tids sykeleie, 72 år gammel. Magne hadde ved
sin bortgang vært revisor for Trondhjems
Turistforening i nærmere 30 år. Han hadde
mange revisorkunder og han hadde mange tur-
venner. Mange kjente Magne, men alle var
ikke på langt nær klar over hvilken fin type
han var. 

Blomster ville han ikke ha på begravelsen.
Han ville at pengene skulle brukes for at
blinde barn også skulle få komme ut i naturen.
Han var, har jeg lært, mer glad når han kunne
hjelpe enn når han sendte regning til sine 

revisorkunder. Driftsresultatet til enkelte av
Magnes kunder kunne år om annet være
dårlig, og da reduserte Magne sitt honorar,
eller lot være å sende regning. Han hadde nok
andre idealer enn noen andre i samme bransje. 

Magne mistet sin mor da han var 9 år gammel.
Han hadde 3 søsken. Derfor ante han hva han
gikk til da han selv ble alene med tre barn,  
7, 4 og 3 år gamle. Hans kone døde brått etter
åtte års lykkelig ekteskap. 

Fra da av ble han både mor og far, fortalte en
av hans døtre. Først barna, så friluftsliv, marka
og fjellet.  Turistforeningen og Skiklubben ble
Magnes kjæreste fritidsbeskjeftigelser. Både
disse og flere andre organisasjoner dro nytte av
hans innsats.

Magne kjente vel meg bedre enn han lot meg
kjenne ham. Han fortalte meg aldri om
vanskeligheter eller sorg. Det vi snakket om,
og kunne dele latter rundt, var øyeblikkets og
oppgavenes gleder. Jeg har aldri hørt Magne 
si noe nedsettende om noe mennesker. Om jeg
gjorde det, gikk Magne til forsvar. Å arbeide
sammen med Magne var en stor glede. Til
fjells for å få hjelp til tilsynsarbeid eller større
dugnader var han alltid lett bedt, seig til å
arbeide, og alltid blid, imøtekommende og
høflig.

Hans siste verv i Turistforeningen ble styre-
verv i Veterangruppa. Da Veteranan skulle
startes var Magne med fra begynnelsen og han
har i disse 4 første årene sittet i styret og vært
alt fra turleder til sekretær. 

Trondhjems Turistforening vil takke Magne
Flack for hans innsats gjennom disse år og for
hans gode humør. 

Ivar Maske

MAGNE FLACK TIL MINNE

Magne Flack sitt gode humør satte alltid et
positivt preg på dugnadene han var med på.
Foto: Ivar Maske


