
Fosen Dampskibsselskap A/s
T R O N D H E I M

Underholder rutetrafikken på Byfjorden, Stjørna, Hemne,

Hitra, Sørfrøya og Nordfrøya med tidsmessige ruteskip.

«Fru Inger»
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anbefales for dem som måtte ønske å gjøre turistturer til
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1
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI

Dato

27/3
24/4
29/5
21/6
28/6
3/7

15/7
31/7

7/8
21/8
11/9

Trakt

Storlien
Igelfjell
Sula
Bymarka
Bymarka
Røshaugen
Byneset
Røros— Tydal
Storlien
Tydalen
Røros— Tydal

Deltakere

227
78

167
23
58
17
23
52
78
56
56

Leder

Per Vinje
Bård Norberg
Per Vinje
Magne Haave
Magne Haave
Kåre Jystad
Per Vinje
Tor Johansen
Per Vinje
Tor Johansen
Tor Johansen

lalt 835 deltakere
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Tut 1. Leder Per Vinje. Storlituren søndag 27. mars 1955. Etter god gammel
oppskrift ble sesongens første fellestur arrangert. Målet var som så mange ganger
tidligere Storlien.

Da morgentoget dro ut fra Trondheim st., var flere av vognene merket med
T.T.-vimplene som tegn på at vognene var reservert for de 231 deltakere i vår tur.

• Etter at alle hadde fått sine ski på Storlien og etter at skiene hadde fått sin
omgang for dagens føre, dro de forskjellige grupper ut på fjellet. Lengste turen
var den til Rundhogen, ca. 20 km. Mellomturen var på 14—15 km, den gikk om
Rekdalshøgda om Storvallen med retur til Storlien. Den korteste tur gikk til
Skurdalsporten og var på ca. 12 km.
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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 enkle konstruksjon er den allike-
vel en ypperlig frontforbrenningsovn med skala-
inndelt trekkventil og sekundærluftsystem.

Billig i anskaffelse.
Økonomisk i bruk.

TRONDHEIM

Skiføret var utmerket og været var en passende blanding av skyer og større
og' mindre solgløtt. Alle var tilbake i god tid og i utmerket kondisjon til å ta fatt
på den populære fellesmiddag på Hogfjgllet Turisthotell.

Turens leder var Per Vinje med følgende assistenter: Kaare Jystad, Bård
Norberg og Magne Haave.

Tur //. * Leder Bård Norberg. 78 deltakere til T.T.s tradisjonelle vårskitur
dro søndag 24. april med hurtigtog til Garli st. Hensikten var å bestige Igletoppen
1221 m o. h.

Det var massevis av snø fra før, men da værgudene (en av dem må sikkert ha
tilhold der) fikk se så mange skiløpere på vei oppover, fant de ut at her var
behov for mere snø, og for å gjøre vanskelig verre, laget de likeså godt blautsnø
og attpåtil sur stiv kuling midt imot. Det ble smøring og skraping «under en høy
sko», men vi kom da omsider fram til Iglebogen hvor en av setereieme heldigvis
hadde glemt å låse fjøset, som ble inntatt av en litt uvanlig «bøling». Etter l times
«foring» her følte bølingen seg så oppkvikket at det ble bestemt å trosse de nevnte
guder og prøve å nå toppen. Men snøfokk og kuling frisket på så flere og flere
snudde etterhvert. Ca. 1100 m o. h. og ca. 2 km frå toppen fant også de 10 siste
det rådeligst å gi opp, og båsene i fjøset ble igjen tatt i bruk. Tiden ble kortet
med kaffekoking og munnspillmusikk som må ha fornøyet «værguden» meget,
da han under nedturen frå Iglebogen lot oss se toppene omkring i vakker kveldssol.

Tur III. Leder Per Vinje. Pinséturen til Sula søndag 29/5 1955. Det var under
stor tvil og med bange anelser at Turkomiteen gikk til å arrangere årets pinsetur.
Mandag i pinseuken, da beslutningen ble fattet, gikk snøbygene tett i tett over
byen, og dette været fortsatte envist til fredag.

Tegningen til turen gikk mere enn tregt, men vi var da kommet så langt fredag
aften at vi sa: «Skitt, la gå».

Pinseaften: Fin sol og lyse sinn — og pinsedagen enda mere strålende.
Da «Fru Inger» kastet los frå Fosenkaia var vi med stort og smått 167 del-

takere. De aller flere blide og glade, bortsett fra Turkomiteens tilstedeværende
medlemmer, for man ante at på denne turen gikk man på donken.

Men det ble virkelig en tur — om vi hadde fått laget været og det andre sjøl,
kunne vi ikke gjort det likere. Vi skulle jo ytterst 'ut der ute i havskjæra — til
Sula som bare har Atlanteren utenfor seg.

Dagen ble solmild og havet var speilblankt. Glemt var den sene vår — vi nøt
naturen og så alt det skjønne som våren bringer fram.

Var det ikke en opplevelse å dra gjennom det trange Knarlagsundet og se flag-
gene på de små og velstelte heimene blafre i brisen. Eller da «Fru Inger» i beste
slalåmstil ålte seg inn gjennom det trange farvann til Sula. Landgangen og den
mottakelsen vi fikk av fiskeribefolkningen på Trøndelags grønneste øy!! Stem-
ningen oppe ved fyret da skolebestyrer Herje berettet for deltakerne om liv og
levnet ute i havgapet — historie om slit og savn, krydret med et kjennskap som
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kun en kan få som er oppvokset derute. Eller avskjeden etter det korte besøk da
befolkningen spontant sang for oss som var ombord: «Millom bakkar og berg ut
med havet» — det var andakt og alvor bak den hilsen.

En enstemmig dom fra turdeltakerne — en slik pinsetur har v ikke opplevet
tidligere — og det var både gammelt og vettig folk med på turen.

Til Sula skal vi igjen, det lover vi, men om været og sjøen blir like gunstig,
det er en annen historie — for å tale med Kipling.

Tat IV. Ledet Magne Haave. Fugleturen i Bymarka tirsdag kveld 21. juni ble
helt igjennom vellykket. De 25 deltakerne under ledelse av konservator Haftorn
og Magne Haave tok stien fra Skistua utover heiene. I Henriksåsen hadde vi kon-
takt med de første løvsangerne. Det var enda tidlig kveld,, så fuglesangen var
ikke begynt for fullt. Måltrosten holdt på å «jekke seg opp» og først uti Vinter-
vasshøgda ble det mer fart i koret. Her hørte vi bl. a. jernspurven, og Haftorn
øste av sin viten. Synd at vi ikke fant redet. Det skal være en «lekkerbisken» for
fargefotografer. Ved Rundheia var fuglekoret i full gang og ved Kvistingen
møtte vi vinteren, så her snudde vi. Tiden var inne for kafferast, og ved lille
Kvistingen ble det kaffekoking og mat og røyk. Finnes det noe så koselig som
kaffebål med lun prat og en røyk en slik vakker forsommerkveld! Overceremoni-
mesteren — gjøken -r gol i liene mot Bodsbergheia og gav denne ubeskrivelige
stemning som hører vårnatten til. — Hjemturen la vi i veiløst terreng mer vestlig
og kom på østsiden av Vintervasshøgda inn under Gråkallen. Her trakk rugda,
og småfulgene priste den dalende dag i strålende kveldsol. I alt hadde vi hørt og
sett 16 forskjellige fugler. På Skistua ble det mer kaffe og hygge. — En strålende
og lærerik tur.

Tur V. Leder Magne Haave. Fugleturen i Bymarka tirsdag kveld 28. juni
ble en strålende gjentakelse av foregående tur. Oppmøtet var denne gang meget
stort — 58 deltakere. Dette er for meget når en skal fare stilt og lure seg innpå
fugl. Utbyttet av turen var magert, idet fuglesangen alt var begynt å stilne av.
Fuglene var mere enn nok opptatt med matstrevet. Men turen var allikevel vel-
lykket. Godt vær, god kaffe og topp-humør. Avslutning på Skistua. Ledere:
Konservator Haftorn, Tor Johansen og Magne Haave.

Tur VI. Leder Kåre Jystad. Røsshaug-turen 3. juli. Denne turen har stått på
vårt turprogram to ganger tidligere. Første gang ble turen frarådet av bygde-
folket på grunn av storinvasjon i fjellet av blodtørstige insekter som da var i
verste svermetiden, så selv krøttera måtte holdes i hus om dagen. I fjor ble turen
avlyst på grunn av liten deltakelse. Turkomiteen gir imidlertid aldri opp. Det
ble bestemt at turen skulle gjennomføres i år, selv om der meldte seg bare en
deltaker. Så galt gikk det heldigvis ikke. Et hyggelig selskap bestående av 17
glade fotvandrere la søndag den 3. juli avgårde opp den bratte bjørga fra Gudå
stasjon. Per Vinje som var sjef for køen gikk forrest, og Kaare Jystad som var
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sjef for teten, gikk bakerst. Dette var en taktisk manøvre som hadde til hensikt
å villede blodtørstige flystyrker som vi ventet ville gå til angrep før eller senere.
Når de kom, ville de ikke vite hverken att eller fram. <— —• ^

Vi nådde omsider de første høydedragene. Vi satte oss ned og nød utsikten
over dalen. Noen fant fram nistepakker, andre tok seg en røyk, mens fru Ottesen
underholdt med historier, alt imens gauken gol høyt oppe i lia under Fonnfjellet.
Jo vi hadde det bra sammenlignet med dem som slet asfalt nede i byen. Lenger
inne på floene ved Gudå satte vi igjen sekkene for å gå mest mulig lausreipa til
toppen Været hadde hittil vært fint med sol og sommerskyer. Ikke før vi var
nådd foten av Røsshaugen, ante det oss imidlertid at et kraftig uvær var i vente.
Svarte skyer tårnet seg opp i horisonten,, og torden lød i det fjerne. Vi fortsatte
imidlertid ufortrødent. Hadde vi først bestemt oss for toppen, skulle vi også na
den Var vi kanskje ikke barske karer. Og kvinner. Halvveis oppe nådde uværet
oss og lyn på .lyn slo ned borte i uren. Under kraftig akkompagnement av torden
og 'lynild besteg vi toppen og plantet T.T.-vimpelen på varden, hvoretter vi sang:
«La veien gå hvor hen den vil» som imidlertid ble overdøvet av tordenbraket.
Det ble en temmelig våt middagsrast nede ved leirplassen vår ved Gudå. Vi eiet
ikke en tørr tråd på kroppen, men maten og den nykokte kaffen smakte for-
treffelig. Nei, vi misunte ikke dem som slet asfalt nede i byen, nei. — — — Det
fortsatte å regne hele ettermiddagen, så vi så ut som, jeg vet ikke hva, da vi
kom ned til Gudå st. Men stasjonsmester Harper og frue visste åssen slike turister
skulle behandles. De åpnet gjestfritt sine dører for oss, så samtlige fikk tørket
klær, skiftet og stelt seg. Etterpå trakterte de på kaffe m. m. Det er unødvendig
å tilføye at begeistringen blant deltakerne var stor og ekte. Turkomiteen kvit-
terte dagen etter med blomster. Harper og frue, alias «Plassbakkfolket», som er
ivrige turister, hadde for øvrig selv vært i fjellet samme .dag. Så de hadde ikke
hatt lang tid å forberede mottakelsen. Vi retter en hjertelig takk til «Plassbakk-
folket» på samtlige deltakeres vegne.

Tur VII. Leder Per Vinje. Rapport frå Blomsterturen fredag 15/7 1955. En
botanisk ekskursjon ble arrangert til Byneset fredag aften 15. juli. Botanisk leder
var provisor Gunnar Brodahl, assistert av fondssjef Christian Greiff: Det ble en
koselig og givende tur. I Bynesrutas nyeste turbuss kjørte vi, 23 i tallet,, ut over
om Heimdal og Ringvål.

Ved Laulosteinen gjorde vi holdt og fra dette gode utsiktspunkt ga kjent-
mannen, gartner Weiseth, en orientering. Deretter ble kursen sått mot sjøen nede
ved Gulosen og gården Nedre Mule, hvor vi med eierens tillatelse fikk ferdes
ganske fritt.

Feltet har en meget rik flora og under provisor Brodahls kyndige ledelse ga
ekskursjonen et meget tilfredsstillende utbytte. Særlig begeistret var det ameri-
kanske ektepar Epstein som var med på turen. Mr. Harold Epstein var seiv
botaniker og medlem av flere botaniske organisasjoner i sitt hjemland.
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Klatringen opp den bratte hammeren hvor man senere nøt en velfortjent pick-
nick var anstrengende, men unnagjort med humør og ga god sport.

Hjemturen ble lagt rundt Byneset og i bussen ble det holdt takketaler både
på engelsk og norsk. Tilslutt ble bussens populære sjåfør takket av med rungende
hurra. Like før midnatt var man tilbake i byen.

TUT Vill Ledere Tor Johansen og Per Vinje. Bussturen Røros~Tydal star-
tet fra byen 31/7 kl. 8 med 2 fulle busser. Tunge regnskyer veltet inn over byen,
men vi dro syd- og østover, og hadde fint vær under hele turen. Kafferast ved
Rugelsjøen for dem som hadde medbrakt, l time på Røros for sightseeing, og så
begynte vi på nyveien over fjellet, men akkurat ved nedkjøringen til Stuedal
veltet en tåkebanke inn over Sylmassivet og ødela hele utsikten. På Vektarstua
fikk vi en herlig middag, og kl. 22 Var 53 fornøyde turdeltakere i byen.

Tut IX. Leder Per Vinje, Storlituren søndag 7/8 1955. Det er blitt et ordtak
blant våre venner Storlibeboerne at når T.T. kommer på sin høsttur, da kommer
også regnet.

Så også denne gang. Det var ikke så verst da vi startet turen i Trondheim. Men
oppe i Meråkerdalen tok det til å dryppe, mens skodda hang langt ned over
sidene på Fonnfjellet. Men det hadde vært verre tidligere, og alvorlig talt så
ble det ikke så aller verst.

Noen regnskurer måtte vi igjennom, men så var det til gjengjeld lange og
sympatiske oppholdsstunder. Skoddedottene kom og gikk, men sola fikk vi ikke
se den dagen. Det var friskt og lett å gå og alle som var med, vi var 78 i tallet,
tok de 3 turer som ble arrangert med prima humør.

Den korteste tur gikk til Storvallen, så var det en meget lengere til Skurdals-
porten og de piggeste dro opp på Lilleklubben hvor T.T.-vimpelen under vanlig
seremoni ble plantet i varden. Nevnes må også at Bjørn Brun Hansen selv annen
pigget helt opp på Storkluken og skiftet ut den defekte vimpelen der. Godt gjort
på den korte tid de hadde til rådighet. Det ble sogar fortalt at de også hadde
hatt tid til å prøve slukstanga i Kluktjernet på nedturen.

Etter at man hadde fått tørt fint tøy på kroppen, samledes man til den tradi-
sjonelle fellesmiddag på Storlien Hogfjållhotell.

Etter middagen var det på Høyloftet underholdning av Ungdomslederkurset.
Her ble det også utvekslet taler, fra svensk side av borgarrådet Folke Kylling,
Stockholm og jågmastare Folke Thorn og fra de norske ved turkomiteens for-
mann Per Vinje.

Tur X. Ledere Tor Johansen og Kåre Jystad. Turen til molteterreng i Tydal
21/8 1955 hadde samlet 56 deltakere som kl. 8 møtte på Torvet. De ble her orien-
tert om de to terreng turkomiteen hadde valgt. Fordelingen på de 2 busser gikk
greit, men da vi skulle starte hadde den ene bussen punktert og ble l time forsinket
fra byen. Ved framkomsten til terreng var det tykk skodde og svært uoversiktlig.
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BERGEN — OSLO — HAUGESUND
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Dette gjorde sitt til at den ene bussen kjørte for langt, og resultatet for dette para
ble omtrent lik null. For de øvrige deltakere lå resultatet fra 14 liter og ned til
3^4 liter. Kl. 23 var siste buss i byen.

Tar XI. Ledere Tor Johansen og Bård Norberg. Tur Røros^Tydal 11/9.
Turen hadde samlet 55 deltakere som kl. 7.30 startet i 2 busser for den 39 mil lange
turen. Det var strålende høstvær til kl. 19, da regnet flommet ned. Det var plan-
lagt omvisning i Røros kirke og dette var bestilt gjennom Røros turistkontor, men
ved framkomsten dit presis kl. 11.30 viste det seg at det var gudstjeneste og Røros
turistkontor kunne ikke gi oss beskjed om dette, da det kostet penger å ringe til
Trondheim. Etter en knap time her startet vi over fjellet som nå så smått hadde
kledd seg i høstdrakt. Etter en herlig middag på Vektarstua startet de 2 bussene
for Sylsjøen. Her var det 10 min. rast og så gikk turen til byen i øsende regn.
Kl. 23 var alle 55 fornøyde deltakere tilbake.
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