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venstre nå, der ja, vent litt, smil - en gang til -
… …".  Størker var like opptatt av å ta bilder
på en fjelltur i finvær, som på en sykkeltur i
grått vær i nærområdet. Han oppsøkte også
alltid det stedet som ga best fotolys - da spilte
det ingen rolle at det både var langt og bratt
opp dit, for dit skulle han bare! 

Etter at Beathe kom inn i Størkers liv, foran-
dret livet hans seg i rekordfart. I løpet av de
siste par årene ble det først flytting til Kattem,
og deretter til drømmehuset i Skaun sammen
med Beathe. Og ikke lenge etter kom også lille
Anders til verden. Til tross for alle disse posi-
tive endringene, var Størker fortsatt en aktiv
fjellfant. Han tok vare på sine venner og
inviterte oss utover til Skaun i ulike anled-
ninger. Til tross for at livet hadde endret seg,
så tilpasset han bare aktivitetene etter det nye
livet. Størker startet også på en ny karriere
som medielærer i Meldal. Her fikk han bruk
for sine mange erfaringer fra ulike deler av

medie-verden, og ikke minst for sin interesse
for folk og evne til å motivere og engasjere.
Størker hadde en unik evne til å bli kjent med
nye folk, noe som ga ham et godt utgangs-
punkt for en lærerkarriere. Det er bare så synd
at ikke flere elever skulle få bli kjent med
Størker i denne rollen. 

Størker vil bli dypt savnet av oss alle, men 
vi vil alle ta vare på Størkers minne i våre
hjerter. Vi har alle våre egne minner om
Størker som vi vil ta frem og se tilbake på med
glede.

Våre varmeste tanker går til Størkers kjære
Beathe og deres lille Anders, samt Størkers
foreldre og søsken. 

Kari Hallan, 
leder i Trondhjems Turistforenings 
fjellsportgruppe
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Fredag 22. august 2003 fikk vi den ufattelige
nyheten om at vår kjære venn og turkamerat
Størker Garberg jr., 37 år gammel, var
omkommet i en båtulykke i Meldal. Vi i fjell-
sportgruppa i Trondhjems Turistforening
(TTF) har mistet en god venn, en av våre 
drivkrefter og et aktivt medlem. Tilbake sitter
vi med et stort tomrom som ingen kan fylle. 

Størker var en aktiv TTF'er i flere år med
mange jern i ilden, både på turfronten og i
styret. Som møteansvarlig sørget Størker for 
at vi jevnlig fikk ta del i våre egne og andres
turer gjennom lysbildeforedrag og video.
Størker selv var også en mester i å krydre 
slike visninger med vittige og treffende
bemerkninger og historier. Ingen tur var for
«lang og hard» eller «kort» for Størker. Sist
høst arrangerte han en kveldstur ute i Skaun
som han kalte «I Aris fotspor». I overgangen
mellom høst og vinter var det vel ingen andre
enn Størker som kunne klare å lokke med seg
og samle en gjeng mennesker for å gå noen
timer i en mørk og øde skog, for så å avslutte
det hele med felles høytlesing fra Aris egen
bryllupsbok der vi satt rundt kveldsbålet. 

På den annen side var Størker også en ihuga
tilhenger av de ordentlige "slite-turene", hvor
det stort sett gikk en vei - oppover! Ingen var
så glad som Størker når han endelig kunne
sette foten på toppen og skrike utover
"ÆNKELT!..."  Størker var også TTF's egen
"Padleadmiral", for å si det med hans egne
ord. Han var initiativtaker til de fleste av grup-
pas våte aktiviteter de seinere år, som kajakk-
turer og havgap-samling på Sør-Gjæslingan.
Det er derfor et paradoks at han selv skulle
omkomme under en båttur. 

Størker var en nysgjerrig og leken person, 
og han hadde bestandig noe fengende «gutte-
aktig» over seg. Han var utrolig sosial og var
alltid artig å være sammen med, både på tur og

i andre sammenhenger. Størker var også veldig
flink til å organisere både vennetreff og turer,
og var selv som regel samlingspunktet i slike
sammenhenger. Når det var festligheter på
gang, var det alltid så enkelt å få med Størker i
festkomiteen eller som «kunstnerisk ansvarlig»
på et eller annet vis. Og ble han ikke offisielt
spurt om å bidra med noe, så dukket han alltid
opp med et eller annet påfunn på egen hånd.
Det er ikke få innslag i sådanne sammen-
henger som var signert Størker. Vi husker alle
høydepunkt som sketsjen rundt ny og gammel
tur-kultur i TTF (fæsttur 2002) samt de utal-
lige hedersprisene som Størker sto i spissen
for under årsfestene de siste årene. 

Størker var en mester bak kameralinsen, og var
da også profesjonell i dette faget. Han 
festet et utall av bilder og video-meter til sine
ulike kamera under våre turer og sammenkom-
ster. Han kommanderte oss som regel både hit
og dit før bildekomposisjonen var perfekt og
han kunne trykke på utløseren  - "litt lenger til

STØRKER GARBERG JR. TIL MINNE 

Størker på toppen av Storøra, en liten avstikker fra TTFs kajakktur i 2003. Foto: André Holm



Takk

Styret vil rette en takk til alle som gjennom stor frivillig
innsats har bidratt til at Trondhjems Turistforening kan
holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi  positive
opplevelser til så mange.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2003.
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Størker slik vi gjerne husker ham, på vei
mot toppen og med kameraet skuddklart.
Dette bildet er fra TTF-turen til Sunn-
mørsalpene i april/mai 2000, her på vei
til Nordre Sætretind. Foto: Stig Wigum

Morsomme påfunn ble det alltid tid til 
på tur med Størker. 
Begge foto: Espen Hoøen

Årsberetning 2003




