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Johs. B. Havig til minne
Trondhjems Turistforenings tidligere formann
Johannes Bernhard Havig døde 13. august 1997, nær
79 år gammel.
Havig var født i Trondheim 11. oktober 1918. Etter
eksamen artium ved Orkdal landsgymnas i 1938
valgte han å gå inn i Forsvaret og ble uteksaminert fra
Befalsskolen for Hærens arfilieri i 1939. Våren 1940
deltok han imidlertid som infanterist i kampene i
Nord-Trøndelag. Eller kapitulasjonen ble han snart
med i den gryende motstandsbevegelsen, og måtte
som følge av sin virksomhet der i 1942 forlate landet.
Via Sverige reiste Havig lil Storbritannia, hvor han
tjenestegjorde både i norske og brifiske avdelinger og
Johs. B. Havig.
også ble videreutdannet som luftvernartillerist. Havig
var høyt dekorert for sin krigsinnsats.
Etter frigjøringen kom Havig tilbake til Norge og fikk som løytnant i oppgave å være
med på avvæpningen av de tyske soldatene. En av hans oppgaver i denne forbindelse
var å sørge for å få registrert de våpen og den ammunisjon som okkupantene ga fra
seg. Mens dette arbeidet pågikk hadde Havig i en periode kommandoen over nærmere et tusen tyske soldater som deltok i arbeidet med avvæpningen av sine landsmenn.
Da denne oppgaven var avsluttet, fortsatte Havig sin militære utdannelse ved
Krigsskolen og i Storbritannia. I 1947 ble han med kapteins grad beordret fil tjeneste
ved Luftvernartillerigruppe 4, Trøndelag, som hadde sine kontorer på Kuhaugen i
Trondheim, Tjenesten her besto i å bygge opp luftvernet i Trøndelag, med særlig vekt
på Trondheim med Ladeflyplassog på Værnesflystasjon.Samtidig gjennomgikk han
i årene som fulgte flere kurs, blant annet i USA (Texas).
I årene fra 1954 til 1958 var Havig sjef for Skyteskolen i Stavern, med majors grad.
Deretter fulgte to nye år på Kuhaugen, nå som obersUøylnant og NK ved
Luftvernartillerigruppe Trøndelag, Da denne ble nedlagt med virkning fra 1. mars
1960, fikk Havig beordring som bataljonssjef ved Ørland flystasjon. Der ble han i tre
år før han for tredje gang ble beordret til Kuhaugen, nå som sjef for Luftkrigsskolen.
Etter fire år i denne både for Forsvaret og Trondheim viktige stillingen, ble han i 1967
utnevnt fil oberst og sjef for forsyningsstaben ved Luftkommando Sør-Norge, Den
siste stiftingen Havig hadde i Forsvaret var som sjef for bygge- og eiendomsavdelingen i Forsvarets overkommando, fra 1970 og fil han gikk av med pensjon i 1978.
1filleggtil sine krevende sfillinger i Forsvaret fant Havig ogsåfidfilå dyrke andre in-
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teresser Politikk var en av dem, og i sin lid på Øriandet ble han formann i den lokale
Høyre-foren i ngen og innvalgt i Øriand kommunestyre og formannskap.
Friluftsliv var en annen interesse Havig hadde dyrket helt fra sine unge år Så ofle han
kunne søkte han filrfjells, uansett hvor han oppholdt seg, og dette førte til al han ble
medlem av Trondhjems Turislforening. Da Eivind Kierulf i 1965 varslet at han etler
ålte år ikke lok gjenvalg som formann, gikk Rolf Høyem, som satt i foreningens styre
og samtidig var medlem av valgkomiteen, inn for at foreningen skulle henvende seg
til Havig, som på dette tidspunkt altså var sjef for Luftkrigsskolen, for å be ham om å
la på seg vervet som foreningens fremste representant.
Selv om han sart i en krevende stilling, svarte Havig ja. Rolf Høyem var for det første
en mann som det ikke var så lett å si nei til. De to var dessuten godt kjente, både fra
motstandsbevegelsen under krigen og fra Havigs tid ved Luftvernartillerigruppe
Trøndelag, som fra 1949 og frem fil nedleggelsen i 1960 hadde hatt et nært samarbeid
med Heimevernet, hvor Høyem ved siden av sitt daglige virke i mange år tjenestegjorde som befal og instruktør ved den såkalte Spesialavdelingen, Men like viktig og
utslagsgivende var nok også Havigs store kjæriighet til fjellet, "Det er og skal være
både en glede og en æressak å være TT-medlem. TT trenger aktiv deltagelse fra alle i
arbeidet med å styrke foreningen," uttalte han, og la til at han naturiigvis var klar over
al det å være formann i en stor og aktiv forening som TT var - og er - en jobb og ingen sinekyre.
Med bakgrunn i hans militære utdannelse og lange erfaring som leder, hans gode personlige egenskaper og intime kjennskap til de trønderske fjell og turistforeningen, var
Havig samlet sett et selvsagt valg som ny formann. På generalforsamlingen den 13,
mai 1965 ble han så enstemmig valgt, og hadde målsettingen klar; "Vi må øke medlemstallet, utbre forståelse for bevaring av våre naturherligheter og oppmuntre fotvandringen og fjellskiløpningen, særiig i våre fjellområder, men også ellers i vår herlige natur Ved slik innsats fra alle kan vi tilfredsstille foreningens innadvendte og
utadvendte motto; Gå deg glad i fjellet!"
Som formann kom Havig rett inn i striden om Nesjøreguleringen. Her var hans mening helt klar: "Skadene ved neddemmingen avhjelpes ikke ved fiytting av
Nedalshytta noen hundre meter Det dreier seg ikke om "bare en myr". Skadene vil
berøre Sylene-området som helhet. - - - TT må ikke ut fra denne sak oppfattes som negativt innstillet til all regulering og utbygging. TT har akseptert og forstått meget av
dette i fjellområdene. Men en gang kommer grensen for det akseptable. En Nesjø over
kote 710 er over denne grensen."
Havig fikk imidlerfid ikke være med på å kjempe for denne saken helt til mål
(Stortinget vedtok reguleringen i august 1968), Etter å ha blitt gjenvalgt for to nye år
på generalforsamlingen i 1967, måtte Havig som følge av at han senere samme år fikk
ny beordring som sjef for forsyningsstaben ved Luftkommando Sør-Norge, frasi seg
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formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz
Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde fått virke
forTT.
I 1985 flyttet Havig tilbake til Trondheim, og gjenopptok sine vandringer i både
Sylene, Trollheimen og andre trønderske fjell. Han anskaffet seg hytte i Lierne, og tilbrakte som pensjonist mye tid også der, både sammen med sin kone og etler hennes
bortgang.
Havig var et meget behaglig menneske å være sammen med. Han var kunnskapsrik på
mange felter og en megel interessant samtalepartner Hans lune humor og gode humør
skal heller ikke glemmes. Denne gode egenskapen beholdt han også i sine siste år da
livet nok gikk ham en del imot med alvoriig sykdom i den nærmeste familien og i tillegg også egen sviklende helse.
Johs. B. Havig var en god mann for Trondhjems Turislforening, og et menneske alle
som kjente ham satte stor pris på, også de som filhørte hans mer perifere bekjentskapskrets.
Karl H. Brox
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Årsberetning for
Trondhjems Ttiristforening
1997
INNHOLDSFORTEGNELSE:
FORENINGEN
våre hedrede
medlemmer
medlemskontingent
tillitsvalgte
tilsyn, komiteer, utvalg, vertinner
administrasjon
møter
TRAFIKKEN I FJELLET
VIRKSOMHETEN I FJELLET
• nybygg og vedlikehold
• varding og merking av ruler
INFORMASJON
• årbok
• fjellprogram
• møte- og arrangementskomiteen
• PR-komilecn
FELLESTURER
• turkomitéen
REGNSKAP - BUDSJETT - STATISTIKKER
• balanse 1997 med noter
• resullalregnskap 1997 med kommentarer og noter
• budsjett 1998 med kommentarer og noter
• finansieringsanalyse
• overnattingstall
LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING
BILAG TIL ÅRSBERETNING
• Falkangers fond
• Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave
• Sylangruppa
• fjellsportgruppa
• ungdomsgruppa
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