
Minneord om Tov Tinnbo 

Vårt eldste æresmedlem, Tov Tinnbo, sovnet stille inn på Austjord påskeaften 2019, nær 87 år 

gammel.  

Tov kom som guttunge flyttende til Hønefoss og begynte i speider´n. Der la han grunnlaget for sin 

livslange interesse for skog- og fjellturer. Som voksen engasjerte han seg i Ringerikes Turistforening 

som sammen med speiderbevegelsen ble hans sosiale arena resten av livet. Det var nesten 

forutbestemt at Tov skulle gjøre seg gjeldende i Turistforeningen. Han oldefar Hagbart Thisted var en 

av stifterne av vår forening og bestefaren Bernhard Bache var den første formannen. 

Tov kom tidlig i 50-åra inn styret i foreningen, og han deltok med stor iver i oppbyggingen av stinettet 

i distriktet og etableringen av koier. Han ble nærmest å regne som assistenten til daværende 

koieansvarlig, Ørnulf Talmo. Tov brente spesielt for Vassfaret, og i 1979 ble han koiesjef for 

Storekrakkoia i Bogen, et verv han skjøttet med stor ærgjerrighet fram til 2006. De årlige 

veddugnadene i begynnelsen av juli ble nesten sagnomsuste. Med bogesag og øks kom vinterveden i 

skjul, og så var det opp til de besøkende å kløyve veden. 

Tov ledet mange turer og greide alltid å skape en egen atmosfære. Rundt det blafrende kaffebålet, 

omkranset av hele naturens mystikk følte man seg bokstavelig talt som en del av noe større. 

Inne i hytta gjaldt det enkle turlivet— svartovn, steikepanne og stearinlys!  

Tov kunne være sta og egen. Det han mente, det mente han – og han firet ikke. Det var ikke mulig å 

forholde seg til Tov med likegyldighet, men likevel ble han respektert for sin integritet. Tov levde 

med glød for sine livsidealer, og han viste takknemlighet overfor de som hjalp han. På slutten av sitt 

liv rettet han stor takk til Svein Dahl og Berit Hvinden Dahl som hjalp han mye.  

Tov ønsket ingen tradisjonell bisettelse. Hans aske ble strødd fra toppen av Gaustatoppen som et 

symbol for den nærhet han følte for naturen – til evig tid. 


