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TURKOMITEENS RAPPORT
FOR SESONGEN 1954
Sammendrag

Tur

Dato

Trakt

Deltakere

I
II
III

28/3
27/5

Skitur (Storlien)
•
Mogoptur til Kongsvoll
Trondh j emsf j orden
rundt
Fugletur i Bymarka
Austråttur
Storlitur
Skogtur i Bymarka
Tyttebærtur i Meråker
Sopptur i Bymarka

230
47

Per Vinje
Magne Haave

34
60
350
165
14
141
42

Kaare Jystad
Baard Norberg
Per Vinje
Per Vinje
Tor Johansen
Jystad, Mørkved, Johansen
Hjørdis Mørkved

IV
V
VI
VII
VIII
«Fru Inger»

IX

13/6
17/6
25/7

8/8
12/8
5/9
26/9

Leder:

lalt 1083 deltakere

Rundreiser om Titran eller Halten til reduserte priser
anbefales for dem som måtte ønske å gjøre turistturer til
den ytterste skjærgård.
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Tur 1. Leder Kåre Jystad. Søndag den 28. mars, tidlig om morgenen, dampet et tog ut fra Trondheim stasjon med kurs østover. Dette var i og for seg
ikke noe usedvanlig. Det som gjør at det likevel er verdt å spandere trykksverte på dette selsomme toget, var at der fulgte med en glad gjeng turister
hvis eneste ønske da var å få tilbringe en søndag på ski i grensefjella, med
Storlien som utgangspunkt. Denne gjeng ~ 230 i alt ~ utgjorde deltakerne
i Turkomiteens tradisjonelle vintertur til Storlien.
En togreise av nærmere 3 timers varighet er vanligvis ikke noe man ser
fram til med større forventning, men som kjent faller tiden aldri lang i hyggelig selskap. Kommet vel o.g vakkert fram til Storlien meldte dagens første og
kanskje også største problem seg: Hva skal jeg smøre med? Når snøen faller
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fersk og fin fra oven og termometret viser l varmegrad, skal man da legge
under vått eller tørt? Dertil kan svares et ubetinget ja. Da alle omsider hadde
smurt på tynt med vått og tjukt med tørt — eller omvendt — i alle tenkelige
og utenkelige variasjoner, tårnet vanskelighetene seg opp etter hvert som man
gikk. Noen nådde tilslutt svimlende høyder, og burde unektelig få seg en
«skrape» for dette.
Turkomiteen hadde lagt opp tre turer, nemlig: Tur 1: Til Rundhogen om
Storvallen og tilbake om Visjovallen. Tur 2: Til Rekdalshøyden og tilbake
om Storvallen. Tur 3: Over Skurdalshøyden til Skurdalsporten og tilbake.
Turenes lengde var henholdsvis ca. 20 km, 16 km og 12 km. Ikke noen
imponerende lengder på turen, riktignok, men vær- og føreforholdene tatt i
betraktning» slitsomme nok. Etterpå ventet der deltakerne en bedre middag på
Hogfjellets Turisthotell med etterfølgende kaffe på Hogloftet. Tilslutt var det
underholdning, musikk og en dans eller to inntil tiden var inne for å entre
Trondheimstoget. Etter stemningen og de mange blide fjes å dømme, hersket
det bare en mening om turen: Vellykket. Turkomiteen kunne nok en gang
innkassere en suksess. Turkomiteens formann, Per Vinje, understreket ytterligere
suksessen ved personlig å innkassere fenalåret som ble loddet ut. Snakk
om flaks.

VED- og TORVOVN
for 30 cm. ved.
Denne ovn er beregnet for smårum med en grunn- .
flate på ca. 12—15 kvadratmeter.
Den vil spesielt være vel egnet for soverum,
hytter o. 1.
,
....
Til tross for sin e.nkle konstruksjon er den allikevel en ypperlig frontforbrenningsovn med skalainndelt trekkventil og sekundærluftsystem.

Billig i anskaffelse.

Økonomisk i bruk.

TRONDHEIM
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Tur IL Leder Magne Haave. Mogopturen til Kongsvoll. Søndag 27/5
møttes noen og tredve blomsterelskere på Trondheim stasjon. Været var fint
med sol og varme. Som «teknisk» leder hadde vi sikret oss vår formann,
Reidar Jørgensen. P. g. a. den veldige trafikk måtte vi fordele oss i flere
kupeer, og det var uheldig. Det er en fordel på slike turer at deltakerne får
gjøre unna presentasjoner og andre uhøfligheter og ikke minst få synge seg
sammen på oppturen. Dette til observasjon for senere turer og bestilling hos
jernbanens rette vedkommende. Endel etteranmeldte møtte i Trondheim,
på Berkåk og i Oppdal. Det samlede deltakerantall ble tilslutt 47 stk. På
Kongsvoll beundret vi den vakre fjellhaven som i sin tid ble anlagt av professor Thekla Resvoll og nå holdes vedlike av professor Rolf Nordhagen.
Reidar Jørgensen fortalte om Mogop .og viste den i full blomst i fjellhaven.
I følge med Per Holaker gikk vi så bort til Kongsvoll fjellstue hvor deltakerne fikk anledning til å legge igjen den overflødige bagasje. Været var,
om mulig, blitt enda bedre med gradantallet opp i 20-tallene — skyfri himmel.
Startskuddet gikk, og raskt og lett ble de første kilometrene ekspedert og også
de første mogop plukket. I småflekker fordelte vi oss ut over fjellet og snart
så man kaffebål ute over hele vidda. Ett bål ble ekstra stort og flott, det
slukket under mange ryggsekker snø. Til avtalt tid innfant deltakerne seg på
fjellstuen for å ta for seg av middagen. Det vakte stor jubel da det viste
seg at Per Holaker ikke kunne holde ord m. h. t. serveringen. Den ble langt
bedre enn den omforente pris skulle tilsi. Stellet var i stil med stedet og
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- VERDAL

Holaker med betjeningen vant seg nye venner som taktfast utbragte et 3 X 3
hurra for Holaker og Kongsvoll da vi omsider måtte dra oss ned til stasjonen.
Hjemturen bød på litt overraskelser igjen. Vår reserverte vogn var fullsatt,
så en fordeling av deltakerne måtte til. Fra Oppdal ble dette ordnet så vi
igjen fikk samles; men hvor lenge var Eva i Paradis? På Berkåk måtte vår
vogn settes igjen p. g. a. varmgang — ja, dermed er i grunnen alt sagt om
turen. Varmen var intens både mellom enkelte deltakere og blant samtlige —
ikke noe rart at hjullageret ble overopphetet og smeltet.
Bare blide, brune byfjes brølte bifall bortmed byens biler denne kvelden.
Tur III.

Leder Kaare Jystad.

Fellesturen «Trondheimsfjorden rundt» den

13. juni ble en strålende opplevelse for deltakerne, til tross for at værgudene
ikke var særlig positivt innstilte. Starten gikk fra Trondheim kl. 8 med m/s
«Aure» til Kvithyll, hvorfra man dro videre med Fosen Billags buss gjennom
Skaugdalen til Verrabotn, videre til Follafoss, hvor man tok en stans for å
bese det nyoppførte, ennå ikke innvidde kapell. I Malm var det. en koselig
kafferast.
Turen gikk videre om Hjellnes og Beitstad til Steinkjer hvor deltakerne
inntok middag og besøkte byens severdigheter. Med sang og hyggelig samvær
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gikk turen videre til Stiklestad,, hvor det var omvisning i den 800 år gamle
kirke ved frk. Hallbjørg Grønn. Selv om været var noe grått med enkelte
regnbyger, fok landskapet seg vakkert ut, og deltakerne uttalte sin uforbeholdne begeistring og beundring over de brede og frodige Innherredsbygder.
Enkelte solgløtt utover ettermiddagen fremhevet ytterligere den vakre natur.
Nye og skjønne inntrykk dukket stadig fram og etterlot et varig minne hos
turdeltakerne.
Turen var fulltegnet, dvs. 34 deltakere. Ved tilbakekomsten til Trondheim
utpå kvelden uttalte deltakerne seg meget begeistret over den vakre ferden.
For manges vedkommende var det første gang de var med på en slik tur.
Fru Arnø takket på vegne av samtlige turdeltakere for en i alle deler vellykket tur og komplimenterte Turkomiteen for dens iherdige arbeide ved å
arrangere slike fellesturer, til glede og avveksling for mange som ellers vanskelig kommer seg ut av byen.

ETA B L- 1 8 7 7

Avisrotasjon
Magasin rotasjon

Boktrykkeri
Bokbinderi

en meget lydhør deltakerskare som fulgte Ytrebergs orientering om de for-

Offsettrykker!
Klisjeanstalt
Kontormaskiner
Kartonasje
Papir en gros

Kontorutstyr
T E L E F O N :
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S E N T R A L B O R D

Tur IV. Leder Baard Norberg. Det første forsøk med kveldsturer i Bymarka
må vel sies var meget vellykket. Til å orientere om fuglelivet her hadde komiteen alliert seg med cand. real Ytreberg ved Videnskapsselskapet, og torsdag
17/6 kl. 19 var det samlet 60 deltakere ved startstedet Schiøtz Bauta for å
bli med på turen gjennom Elsterparken om Sommersetra og fram til Stenberget. •
Allerede ved startstedet fikk man kontakt med de første fugler, og det var

21O26

skjellige arter som etterhvert gjennom den ca. 3 timer lange turen lot sin røst
høre i den fine sommerkvelden.
Ved framkomsten til Stenberget var utbyttet ca. 20 forskjellige arter, som
var et meget pent resultat så sent i fuglenes konserttid. Turen ble avsluttet
med kaffespleis på Tavern.
Tur V. Leder Per Vinje. Fellesturen til Austråt den 25. juli ble en minne-

rik opplevelse for turdeltakerne. Da motorskipet «Fru Inger» la frå kaien kl. 9
var det ca. 350 glade turister ombord, deriblant både svensker og dansker.
Turen gikk til Brekstad, hvor 5, busser ventet på å befordre deltakerne til
Austråtborgen på Ørland. Dette historiske sted er stadig like aktuelt, og deltakerne la ikke skjul på s.in beundring for Bielke-slektens gamle residens.
Med på turen fulgte arkitekt Swensen, som på en glimrende måte ga
det .lydhøre publikum en orientering om borgens historie. Under omvisningen etterpå fanget borgens nyrestaurerte kapell og gravkammeret særlig
interesse. Mange av deltakerne hadde vanskelig for å rive seg løs fra kapellet
med sin vakre altertavle og prekestol. Flere feriegjester samt mere eller mindre
tilfeldig tilreisende benyttet også anledningen til å bese den gamle borgen,
således viste general Lambrechts og frue, som da oppholdt seg på Ørlandet,
stor interesse for Bielke-familiens residens.
Etter en bedre middag ombord forlot «Fru Inger» Brekstad og satte kursen
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inn Stjørnfjorden, slik at de reisende kunne få med seg mest mulig av den
vakre Fosenhalvøya. Både på inn- og uttur orienterte Per Vinje, Kaare Jystad
og Baard Norberg om kjente steder langs reiseruten. Publikum var meget
begeistret for den vakre ferden, og ikke minst satte guttene fra Horgheim,
som var spesielt invitert, pris på at de fikk ta del i den i alle deler vellykkede
tur. For mange av turdeltakernes vedkommende var det første gang de besøkte
Austråt.
Tur VI.

Leder Per Vinje.

Fellesturen til Storlien søndag den 8. august

ble dessverre ikke begunstiget av været. Ved ankomsten regnet det slik at
ledelsen fant det fornuftigst å ty til innendørs underholdning inntil det «strålende» været bedaget seg. Hva man savnet av solskinn ute, fikk man imidlertid «fyrfaldigt» igjen inne gjennom Ungdomslederkursets underholdning. Det
var ikke noe «show» i den forstand vi er vant med, hvor en håndfull aktører
underholder en større forsamling. Nei — her var publikum seiv aktører under
en inspirerende iscenesetter. En pendant til denne form for underholdning savnes dessverre hos oss.
Oppglødd og varmet av det solskinn ungdomslederne så rundhåndet spredte
omkring seg innendørs, trosset deltakerne tilslutt været og bega seg ut på en
4 timers fjelltur. Hensikten var jo tross alt at man fikk strukket litt på bena
og innåndet litt surstoff. La gå at ingen hadde en tørr tråd på kroppen ved
tilbakekomsten. Men hva gjorde vel det, når en splendid middag fikk en til
å glemme alle strabaser for en stund.
Etter kaffen ble det mere underholdning, både svensk og norsk, og deltakerne var alle som en skjønt enige om at dagen på ingen måte var «bortkastet». Blant dem som koset seg best over å få være med var bokhandler
Fridthjof Brun og frue, som begge uttalte sin store begeistring for turen.

Turen talte 165 deltakere.
Tur VIL Leder Tor Johansen. Bymarkturen gikk av stabelen torsdag den
12. august med skogforvalter Fr. von der Lippe som cicerone. Oppmøte var

ved Schiøtz' bauta kl. 18.30, men et kraftig regnvær som begynte kl. 17.30
gjorde sikkert sitt til at deltakerantallet ikke ble større enn 14. Turen gikk
gjennom Elsterparken om Helkanseter over Baklidammen, opp Bakliåsen og
fram til Lian. Von der Lippe fortalte under turen om plantningene i marka og
de forskjellige treslag. På Lian var det kaffespleis og herlige smørbrød og etterpå viste skogforvalteren fargelysbilder og fortalte mere om vår herlige Bymark
og dens beplantning.

Tur VIII. Ledere Kaare Jystad, Hjørdis Mørkved og Tor Johansen. Den
tradisjonelle tyttebærtur ble arrangert søndag den 5. september. Turen gikk

også denne gang til Meråker, men bestemmelsesstedet var denne gang ikke
offentliggjort på forhånd. Da toget kl. 7.45 dampet ut fra stasjonen var 141
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forventningsfulle deltakere med. Ved ankomsten til Meråker ble deltakerne stilt
helt fritt hvor de ville gå, da man ifjor hadde høstet dårlig erfaring med å
anvise plukkested. Tyttebær var det mer enn nok av overalt, så da toget om
kvelden gikk frå Meråker var de 141 deltakere ca. 2500 liter tyttebær rikere
med resultater fra 60 liter og ned til 10—12 liter. Gjennomsnittet la på ca.

En
moderne bank

med r i k e
tradisjoner

20 liter pr. deltaker, og ennå hadde de fleste tatt seg tid til å nyte det herlige
høstvær med mat, en kaffetår og en røyk midt oppe i all bæren.

Tur IX. Leder Hjørdis Mørkved. Soppturen i Bymarka den 26. september
ble sesongavslutning. Den samlet 42 deltakere, og alle var iallfall heldige med
været, fangsten var mer variabel.
Bak Geitfjellet kom Husmorskolens bestyrerinne over noen delikate eksemplarer av kantareller, som gikk rett i plasticposen. Kari, på 10 år, syntes også
at de var den «likeste» sorten å ha i sin lille soppkurv. Kafferast i solen hadde
vi ved Kobberdammen, og seks svarte kjeler koset seg over varmen og bålene.
Det samme gjorde soppsamlerne. Horneberg's på Stavne fikk først kaffen i

kok, og deres kjel var så stor og sympatisk at flere fikk en tår. På et regnslag
ble så etterhvert tømt ut av kurver, plasticposer og spann. Erling Ask, som
tidligere i høst ble autorisert soppkjenner ved et kurs i Oslo, orienterte ypperlig
om de forskjellige sortene, om godt og ondt, om farlig og ufarlig i soppverdenen. Det ble vraket en stor dunge, men tross alt hadde den da gjort sin misjon.
En fin høstdag i godt selskap, og attpåtil hadde vi noen kantareller eller piggsopp med hjem i ryggsekken. Det skulle bli lekkert småvarmt til kvelds.
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