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Torvdugnad på Trollheimshytta 
Av Torgeir Gunleiksrud og Mari Ann Ree, foto 

Hvert år foregår det betydelig frivillig innsats og dugnadsarbeid i TT. Dette omfatter 
alt fra praktisk arbeid med ruter og hyller og turiedelse til komitéarbeid, styrearbeid 
og annet administrativt arbeid. Årlig regner vi med at det utføres frivillig, ubetalt ar
beid i størrelsesorden 10 årsverk pr. år i foreningen. Dette dugnadsarbeidet foregår 
stort sett i del «sfille» av foreningens mange trofaste tjenere, og del er en nødvendig
het for at en slik skal overieve. At en i tillegg klarer å gjennomføre større dugnader er 
el sunnhetstegn for TT. 

En slik større dugnad ble gjennomført på Trollheimshytta første helga i september 
1997 med i all 15 deltakere. Det skulle legges torv på taket på nyfiøya, i alt 350 kva
dratmeter takflate. 
Dugnadsleder og tilsyn Morten Halgunset hadde gjort et godt forarbeid. Så da 15 iv
rige hjelpere stilte til «start» kl, 9 lørdag morgen, etter ei god natts søvn, var alt som 
trengtes på plass, og dugnadsgjengen ble organisert på en effektiv måte. 

I 

Noen stakk torv, andre tok seg av transporten, og snart hadde ulleggerne på taket sin 
fulle hyre med å ta imot og legge torva ulover de store takflatene. Etler hvert som væ
ret utover dagen viste seg fra sin beste side, gikk arbeidet med liv og lyst. Og stem
ningen og arbeidslysta ble ikke mindre etter hvert som turgåerne ankom hytta ulover 
ettermiddagen og så på dugnadsgjengen med beundrende blikk og uttrykte åpenbar 
tilfredshet over hvor fint det ble på taket. 

Selv med en av Sigrids velsmakende middager innabords, var ikke dugnadsgjengen å 
stagge; kl. 19 var vi i full gang igjen, og hadde det ikke vært for kraftige regnbyger ut
over kvelden, ville nok hele dugnadsjobben blilt fullført i løpet av lørdagskvelden. 
Takket være den store innsatsen denne lørdagen ble dugnadsarbeidet fullført før lunsj 
på søndag, og det ga slitne, men fornøyde dugnadsfolk anledning til å ta seg en vel
fortjent tur før returen til bygds søndag kveld. 

Vi kunne alle konkludere med at en vellykket dugnad var gjennomført, og at vellyk
kede dugnader både er god trim (!), megel sosialt og svært nyttig for foreningen. Takk 
til alle dugnadsfolk i TT. Og til alle dere som har lyst til å prøve: Velkommen lil 
mange trivelige dugnader i foreningen i årene framover! 

Dugnadsgjengen .samlet mel
lom slagene i torvmyra og på 
taket. 

95 



m'^"^' •^wr^AP 

.••V-.-*.-4*-

;rî ' 
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Torvstikking med svett 
lygg i varm seinsommer-
sol. 

Tunge tak med trillebåra, 
en ny kvadratmeter på 
vei! 

Breit på breu med fin 
gresstorv. Og utsikten fra 
taket er flan i klarværet. 
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Et lykkelig verdivalg 
Av Per Christiansen 

«A ivareta den noiisjfe turtradisjonen,» sier Torgeir Gunleiksrud, som en knapp opp
summering av TTs og egne målsettinger. To år etler han kom til kontoret i Ravnkloa 
som ny daglig leder på selvvalgt prøvetid, er han varm i stolen og har foriengst be
stemt seg for å bli. Sivilingeniørens, seniorforskerens og oljeteknologens nokså dras
tiske verdivalg har falt ut til stor fordel for ham selv - og avgjort også for Trondhjems 
Turistforening. 

- Jeg har vært heldig, sier han, etter en på alle måter god start på jobben. Ikke minst 
ble 1997 et jubelår av de sjeldne i fjellet, - Det er lett å tro på skjebnen etter dette, sier 
Gunleiksrud, som innrømmer at han var i tvil da han sto foran det avgjørende valget 
for vel to år siden, 1 en alder av 56 år var han på utkikk etter ny jobb og hadde tilbud 
om flere stillinger da muligheten i TT beleilig dukket opp. I dag spør han seg om han 
ville dristet seg lil et såpass omveltende skifte av bransje om han ikke hadde vært i 
den spesielle og uvante situasjonen som arbeidssøker. 

Godt i gang på den ene sida av nyfiøya. 
Så er taket grønt og fint, klart til å ta imot både høstregn og snø i alle varianter. 
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Friluftsliv har alltid vært 
Torgeir Gunleiksriids store 
fritidsinteresse. Nå har han 
gjort hobbyen til Jobb, selv 
om det helst fortsan er på 
frihda at del bUr ud til slike 
krumspring. 
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