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Finn og Ågot Klevens gave
Av Karl H. Brox
Ekteparet Finn
og Ågot Kleven
fotografert
på Stjørna
i pinsa 1962.
Foto: Privat

Finn og Ågot Klevens gave er en frittstående
stiftelse (altså ikke underlagt Trondhjems
Turistforenings styre) som ble opprettet av
fru Ågot Kleven 15. mai 2000 med en
grunnkapital på en million kroner.
Stiftelsens formål er imidlertid på grunnlag
av begrunnede søknader å tilgodese TT med
bidrag til anskaffelse av utstyr til og/eller
vedlikehold av foreningens betjente hytter.
Til dette formålet kan stiftelsens styre bevilge
inntil 80 prosent av den årlige avkastningen
mens de resterende 20 prosent skal tilføres
kapitalen. Grunnkapitalen var ved utgangen av
2007 kommet opp i kr 1 068 773. Samlede
utbetalinger fra stiftelsen til TT er så langt
(pr. 1. mars 2008) kommet opp i kr. 275 093
etter søknader om bidrag i 2002, 2003 og
2007.
Ågot Kleven var gift med avdøde smedmester
Finn Kleven, som gjennom svært mange år
nedla et betydelig frivillig arbeid i TT. Kleven
kom inn i foreningens styre i 1945 og satt som
styremedlem til 1954. Han var dermed med på
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de viktige avgjørelser som ble tatt i årene etter
krigen da trafikken i fjellet økte sterkt og
skapte behov både for nye hytter og utvidelser
av de bestående. Nye hytter som Kleven var
med på å planlegge og få i drift var ikke minst
Schulzhytta og Nordpå i Haltdalen. Den sistnevnte har foreningen senere solgt. For sin
innsats i styret og på andre måter ble Kleven
i 1957 tildelt foreningens hederstegn, Reinrosa
med gull eikekrans. Kleven døde i 1991.
Hans kone Ågot var også engasjert i foreningens arbeid gjennom en syforening som
styremedlemmenes koner og andre aktive
kvinner i foreningen satte i gang i årene etter
krigen. Målet med syforeningen var å bistå TT
med sengetøy, gardiner, duker, hånduker etc.
For øvrig var ekteparet Kleven ivrige brukere
av foreningens betjente hytter i både Sylene
og Trollheimen, og det var som en takk for
mange gode år i fjellet og rike opplevelser
både på disse hyttene og langs foreningens
merkede stier fru Ågot Kleven, som gikk bort
i 2003, opprettet Finn og Ågot Klevens gave.
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