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Hjørdis og Olav
Klingenberg var
ivrige turfolk
sommer som vinter.
Foto: TTs bildearkiv

leder i 1978 ble utarbeidet statutter som
nærmere regulerte midlenes anvendelse.
I desember 1980 ble det oppnevnt et styre
for legatet, dette i felles overenskomst mellom
Turistforeningens styre og testamentsfullbyrderen. Det første styre besto av høyesterettsadvokatene Rogstad, Nils M. Vaagland
og Trond Ekker. Opp gjennom årene har det
vært en viss utskiftning og i dag består styret
av foreningens leder, Randi Wiggen, Jarle
Malvik, Karl H. Brox og Trond Ekker.
Samlet formue i legatet i dag er i underkant
av kr. 6.000,000,-. Legatets midler er plassert
i fast eiendom, bank og grunnfondsbevis.
I 2006 investerte legatet i kjøp av 40% andel
av Sandgt. 30, som er Trondhjems
Turistforenings lokaler i Trondheim.

Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave
Av Trond Ekker
I 2007 er det 30 år siden Hjørdis Klingeberg
avgikk ved døden. Hun satt i uskiftet bo etter
sin mann, Olaf Klingenberg, som døde i 1968.
Trondhjems Turistforening fikk - etter
datidens økonomi - gjennom ekteparets
testamenter en betydelig arv tilskjenket seg for
30 år siden. Formuen var på ca. kr. 500.000,og det ble i testamentet bestemt at arvemidlene
skulle holdes adskilt fra Turistforeningens
øvrige økonomi og skulle ikke brukes til
dekning av gjeld og forpliktelser.
Testamentsgaven ble ytet som takk for den
glede og takknemlighet ekteparet Klingenberg
følte fjellet og turistforeningsvirksomheten
hadde gitt dem opp gjennom årene. Midlene
ble plassert bl.a. i aksjer og hadde en rask
vekst.
Ekteparet Klingenberg var barnløse og hadde
i hele sitt voksne liv benyttet Bymarka,
Haltdalsfjella, Sylan og Trollheimen som sine
friluftsområder, både til fots og på ski.
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Ekteparet var nøkterne og brukte aldri bil på
sine turer, de hadde skobesparere på sine
beksømstøvler, praktiske i antrekket og alltid
bar de sin egen bagasje i ryggsekk. De hadde
en husholderske ansatt som også deltok på
faste turer i skog og mark. Aslaug Martinussen
ga også ved sin bortgang et beløp til
Turistforeningen som også kom godt med.
Olaf Klingenberg var høyesterettsadvokat og
hadde sitt virke i Trondheim en mannsalder
fra ca. 1910 frem til sin bortgang. Han var fast
forsvarer i lagmannsretten og deltok ellers
aktivt i styreverv og som tillitsmann i bedrifter
og institusjoner i Trøndelag og Trondheim.
Hjørdis Klingenberg kom til Trondheim i 1913
etter oppvekst i Finnmark og Telemark. Faren
var prest.
Klingenbergs bo ble administrert av testamentsfullbyrderen, høyesterettsadvokat Nils
Daae Rogstad. I samråd med Turistforeningens

Helt siden legatet ble opprettet har det vært
ytet gaver og lån/tilskudd til foreningens ulike
hytter og prosjekter. Flere millioner har blitt
utdelt i perioden. Klingenberg donasjon har
kommet godt med og har samtidig vært en
økonomisk sikkerhet for foreningen i tider
hvor økonomien kunne ha vært mer anstrengt.
Også til 100-års jubileet i 1987 ble gitt særskilt gave.

Gavene fra ektefellene Klingenberg og senere
Aslaug Martinussen har forhåpentligvis oppfylt det formål som testatorene ønsket.
Midlene har kommet foreningens medlemmer
til gode og har samtidig vært forvaltet på en
forsvarlig og trygg måte, hvor tap og risiko har
vært eliminert så langt råd er.
Som medlemmer av Trondhjems
Turistforening bør vi alle takke Klingenberg
for den rause gaven som ble gitt i sin tid og
som var deres erkjentlighetsgave til
Turistforeningen.
I et 30-års perspektiv må det også være lov til
å gi uttrykk for at gaven burde gi ansporing til
andre av foreningens medlemmer som sysler
med tilsvarende tanker, nemlig å gi foreningen
og fjellfolket testamentariske disposisjoner og
gaver som kan sikre de eiendomsprosjekter og
rutenett som er etablert i foreningens hovedområder. Foreningens behandling av midlene
vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Det har
Klingenbergfondet vist.

I 2002 investerte
legatet i kjøp
av 40% andel
i Sandgata 30.
Dette gjorde
det mulig for
Trondhjems
Turistforening
å eie egne
lokaler, for
første gang
i foreningens
historie.
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