
Svein Davidsen døde 19. januar 2004, knapt
61 år gammel. Det var en vakker vintermorgen
med praktfullt skiføre. Svein drog ut på tur,
som han hadde for vane, denne gangen til
skiløypa i Lensvik. Skogen og fjellet var hans
område. Dette skulle bli Svein sin siste skitur.
En fin måte å gå bort på vil noen si, bare så alt
for tidlig.

Svein ble født 7. februar 1943 og han vokste
opp i Lille Salttjern i Vadsø med havet som
nærmeste nabo. Søskenflokken var på syv og
faren var fisker. Slik som tiden var den gang
var det naturlig at barna også måtte bidra, og
Svein hjalp faren på fiske. Senere begynte han
på befalskole og forsvaret skulle bli Sveins
felt, hvor han ble yrkesoffiser. Som offiser 
flyttet han rundt til forskjellige tjenestesteder
og var bl.a. stasjonert en tid i Trondheim, før
han ble major på HV-skolen på Dombås. Der
arbeidet Svein til han gikk av med pensjon.

I januar 1965 giftet han seg med Marie
Singstad fra Lensvika. De fikk tre barn: Jan
Arild, Viviann og Svein Kyrre. I 1980 flyttet
de til Lensvika og i –83 til nytt hus i
Vollahaugen, som ble hjemmet deres siden.
Svein viste å sette pris på kvalitetene en fami-
lie kan gi. Sammen med Marie lærte han barna
å bli glad i natur og friluftsliv sommer som
vinter, og deretter var det barnebarna som stod
for tur. For sine seks barnebarn var Svein både
instruktør, smører og ikke minst turkamerat.

Om sommeren var Svein en lidenskaplig bær-
plukker. Blåbær og multer fant han i hopetall
på sine turer. Som naturmenneske var han
lidenskapelig opptatt av vær og værmelding.
Svein hadde sine egne værmerker og spådde
ofte været sikrere enn de fleste. 

Det var vinteren 2001 vi i Trondhjems
Turistforening først ble kjent med Svein, da
han og Marie startet opp som vertskap, først i

påska på Trollheimshytta og  fra sommeren av
på Storerikvollen. Begge hadde et brennende
engasjement for fjellet, og muligheten til å få
drive Storerikvollen var nok en drøm som gikk
i oppfyllelse.

Svein sin tid fra forsvaret skinte til tider igjen-
nom i ordbruk og væremåte. «Underskogen»
var ordet han spøkefullt brukte om de ansatte
på hytta. Man kunne lure på om det lå et litt
arrogant syn på arbeidsfolket her, men en
skulle ikke være lenge i «husan» på
Storerikvollen før en skjønte at hans forhold til
medarbeiderne var preget av varme og omsorg.
Han omtalte seg selv konsekvent som drengen
på Storerikvollen, sannheten var nok at han var
høyt og lavt både som vert, dreng, opp-
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Svein Davidsen storkoste seg med oppgaven som
dreng på Storerikvollen. Foto: Jonny Remmereit
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blitsen slår den på når det er mørke 
motiver og av når det er lyse motiver. Det
burde vært omvendt. Mange kompaktkameraer
har mulighet til manuelt å velge eller stenge
bruk av blits. Bruk da blits ute, og prøv heller
å slå av blitsbruk inne. Sett i stedet på mest
mulig lys og få fram stemningen som lyset 
i rommet gir. Det tilstedeværende lyset er
bedre enn hva en liten enkel blits kan klare.
Men husk at det svake lyset gir lengre lukker-
tider. Så sørg for å holde kameraet stødig.
Småtips

Vinterstid kan kapasiteten på batteriene
bli redusert hvis det er kaldt. Ha derfor både
kamera og reservebatterier kroppsnært.
Kondens er et problem en kan støte på når en
tar med et kaldt kamera inn i ei varm hytte.
Det er derfor et godt råd å pakke inn kameraet
i en plastpose før en tar det med inn  i varmen
og la det ligge der til det oppnår noenlunde
romtemperatur. Både blits og zooming bruker
ekstra strøm. På digitale kameraer vil også 
displayet ha sitt. Sjekk derfor batteriene før
turen og ha alltid med reservebatteri. Ved kjøp

av kamera bør en være
oppmerksom på
muligheten for å kunne
bruke standardbatteri
som en kan få kjøpt
hvor som helst. Like
viktig er det å huske 
på nok film, eventuelt
minnekort, slik at det
rekker til hele turen. 
Ta gjerne et ekstra
bilde, eventuelt med 
et annet utsnitt eller
standpunkt. Vær ikke
gjerrig på film eller
minnebruk.

«Sort-hvitt i farger».
Her er det lyset som 
skaper kontrast og 
stemning i bildet. 
Bjørka er midtstilt 
og understreker ro i et
fredfylt vinterlandskap. 
Vær bevisst på hvordan
du komponerer og hva
du  ønsker å si med 
bildet ditt. 
Foto: Tore Wuttudal



vaskhjelp og transportør. Han hadde en
imponerende arbeidskapasitet.

Svein var alltid engasjert og full av
pågangsmot for å utvikle tilbudet til fjell-
folkets beste. Vi kunne få klar beskjed, og 

det var ikke alltid at det vi sa på kontoret ble
stående uimotsagt. Svein var ærlig. Det var
aldri noen tvil om hva han mente, en kar vi
alltid visste hvor vi hadde. Personer med slike
egenskaper er viktig for enhver organisasjon,
ellers kommer vi ikke videre. 
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Svein var både kamerat
og læremester for sine
barnebarn. Her sammen
med Simen. Foto: Privat

Svein Davidsen på tur med familien. Foto: Privat 

Skiturene var kanskje det Svein likte aller best. Foto: Privat

TT har vært igjennom en periode der nye for-
skrifter innenfor brannsikkerhet og nærings-
middelhygiene har stilt store krav til vertskapet
på hyttene. Mange har vært skeptisk og litt
motløs, men Svein tok sats med en gang. Hans
innsats her gjør at Storerikvollen i dag frem-
står som en av de turisthyttene i landet som
har kommet lengst på dette området. Sveins
vilje til å se muligheter framfor 
problemer og begrensninger preget hans 
virke på Storerikvollen.

Svein og Marie var et godt lag. De utfylte
hverandre, fikk fram det beste i hverandre og
framsto som et par som hadde det fint sam-
men. Det smitta over på stemningen på
Storerikvollen og alle tilbakemeldingene sier
at; «det var så koselig å komme dit». I løpet av
de tre sesongene Svein og Marie fikk på hytta

utviklet de stedet på en flott måte. Vi hadde
sett fram til og gledet oss til å fortsette dette
samarbeidet i mange år. Slik skulle det ikke
bli.

Trondhjems Turistforening vil takke Svein for
hans flotte innsats og minnes han slik vi lærte
han å kjenne.

Frode Støre Bergrem , 
daglig leder i Trondhjems Turistforening




