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Forord
1887	var	det	året	Thomas	Stevens	ble	den	første	til	å	sykle	jorda	
rundt,	Galdhøpiggen	ble	besteget	på	ski	for	første	gang,	Kristofer	
Randers	utga	boka	«Norsk	Natur»	og	Det	Norske	Arbeiderparti	
ble	stiftet.	En	annen	begivenhet	var	etableringen	av	Trondhjems	
Turistforening,	tuftet	på	ideer	om	at	friluftsliv	i	skog	og	fjell	gjør	
livet	bedre	ved	fysisk	aktivitet	og	tilførsel	av	frisk	luft.

I	dag,	125	år	seinere,	er	dette	fortsatt	TTs	sterkeste	mantra.	Fjellets	
mange	og	ulike	utfordringer	kan	gi	økt	livskvalitet	uansett	utgangs-
punkt.	Ung	og	gammel,	sprek	eller	handikappet;	det	finnes	noe	for	
alle	hvis	en	vil.	Det	er	ikke	hvor	langt	eller	hvor	høyt	du	søker,	men	
at	du	finner	den	turen	som	passer	for	deg.	Turen	er	din,	uansett.

TT	er	i	dag	tuftet	på	dugnad.	Uten	den	ulønnede	innsatsen	som	
legges	inn	i	driften	og	tilretteleggingen	i	fjellet,	er	ikke	foreningens	
virksomhet	mulig.	Frivilligheten	betaler	seg	i	form	av	opplevelser	og	
vennskap	som	oppstår	i	felles	innsats	for	å	skape	et	tilbud	som	rekker	
langt	ut	over	eget	behov.	Det	skal	bidra	til	at	vi	fortsatt	kan	regne	vår	
oppgave	som	et	samfunnsoppdrag;	å	gjøre	folkehelse	til	en	positiv	
opplevelse	som	er	tilgjengelig	for	de	fleste.

Så	la	oss	hegne	om	våre	to	grunnfjellsområder;	Trollheimen	og	
Sylan	–	og	øvrige	trønderske	fjell	–	også	for	kommende	generasjoner.	
La	oss	opprettholde	fokus	på	det	helsebringende	friluftslivet	ved	
hjelp	av	dugnad	og	felles	innsats.	Fjell,	vidde,	skog	og	hei,	kyst	og	
stier	ligger	der	og	venter	på	oss	med	et	tilbud	mer	mangfoldig	og	
mer	tilgjengelig	enn	hvilket	som	helst	treningsstudio.

Lillian	Fjerdingen,
styreleder	i	TT.		
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Turliv	før	turistforeningen
Midt	i	august	1895	satt	Carl	Schulz	ute	i	godværet	på	Nyhagen	i	
Tydal	og	skrev	brev	til	turistforeningens	sekretær	Lars	Weidemann	
i	Trondheim.	Det	var	formannen	i	Trondhjems	Turistforening	som	
avla	en	sommerlig	rapport	til	den	som	holdt	fortet	inne	i	byen.	
Schulz	meldte	om	”inderlig	fredelige”	dager,	vandringer	i	høyfjellet,	
litt	fiske	og	jakt	–	”selv	om	hunden	var	elendig”.	Men	helt	uten	
plikter	var	ikke	ferien.	En	dag	skulle	han	reise	opp	og	”kakstryke”	
Peder	Stuedal,	som	ikke	hadde	gjort	opp	for	seg.	
Slik	hadde	det	vært	i	de	sju	årene	som	var	gått	siden	Trondhjems	
Turistforening	startet	driften.	Fjellturismen	hadde	gitt	mange	gleder	
og	opplevelser,	i	en	stadig	kombinasjon	med	hardt	arbeid	for	å	få	ting	
til	å	gå	rundt.	På	kontoret	hadde	Schulz	ofte	åpnet	brev	med	entu-
siastiske	beskrivelser	av	turer	og	ruter,	men	også	lest	beklagelser	fra	
turfolk	om	manglende	merking,	utydelige	stier	og	ubehagelige	kjent-

Ungt turfølge 
hos fotografen 
i 1880-årene. 
“Turleder” bak er 
Finn Sejersted, sønn 
av Johannes Sejersted 
som var med og tok 
initativet til stiftelsen 
av Trondhjems 
Turistforening.
Foto: Peder O. Aune, 
Trondheim
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menn,	fra	førere	og	vertskap	om	dårlig	betaling	og	liten	fortjeneste.	
På	Nyhagen	denne	sommerdagen	kunne	han	smile	for	seg	selv	når	
han	tenkte	på	sin	egenrådige	venn,	John	i	Nedalen,	på	Sylføreren	
Lars	Olsen	som	var	så	”erotisk	anlagt”	og	på	vertinna	i	Trollheimen	
som	mente	at	byfolk	ikke	kunne	håndtere	ei	øks,	langt	mindre	legge	
en	klopp.	Det	var	litt	å	holde	styr	på,	men	det	ga	likevel	en	inderlig	
glede.	Schulz	hadde	vært	med	å	åpne	den	trønderske	fjellheimen		
i	de	årene	som	var	gått	siden	han	ble	valgt	til	Trondhjems	Turist-
forenings	første	formann	i	1887.	

Carl	Schulz,	var	født	i	Trondheim	i	1851	og	visste	i	barndommen	
ikke	av	annen	skiløping	og	turliv	enn	det	som	fant	sted	rundt	Lille-
gården	i	Duedalen	og	i	Getzlia	ved	Bakkaunet	på	østsida	av	byen.	
”Gråkalsvidderne”	var	ukjent	terreng.	”Kun	enkelte,	mer	rationelle	
skiløbere	tydde	før	en	sjelden	gang	didop,”	skrev	Schulz	i	1898.	
I	ungdommen	ble	Schulz	derimot	vant	til	å	ferdes	i	Bymarka	til	alle	
årets	tider,	og	han	var	i	denne	perioden	med	på	”erobringen”	av	enda	
flere	turområder	i	noe	større	omkrets	rundt	byen,	til	dels	drevet	av	
sin	store	interesse	for	jakt	og	fiske.	I	studietiden	i	Kristiania	på	1870-
tallet	ble	ikke	turinteressen	noe	mindre	etter	mange	utflukter	fra	
byen	både	sommer	og	vinter.	
Som	akademiker	var	Schulz	en	typisk	representant	for	den	borger-
lige	turkulturen	som	utviklet	seg	i	Trondheim	og	andre	norske	byer	
i	andre	halvdel	av	1800-tallet.	Da	Trondhjems	Turistforening	ble	
stiftet	i	1887,	var	turtradisjonen	fortsatt	i	stor	grad	knyttet	til	et	øvre	
sosialt	sjikt	i	byen.	På	dette	tidspunkt	hadde	dette	utpreget	borger-
lige	turlivet	satt	sine	spor	i	byens	nære	omegn	og	var	i	ferd	med	å	
spre	seg	til	ulike	fjellområder	i	Trøndelag.

Turen	for	turens	egen	skyld	var	et	nytt	trekk	i	norsk	tradisjon	og	
folkeliv,	som	ikke	gjorde	seg	større	gjeldende	før	omkring	midten	av	
1800-tallet.	Denne	nye	bruken	av	naturen	var	først	og	fremst	en	del	
av	en	framvoksende	urban	kultur,	der	stadig	flere	hadde	fast	arbeids-
tid	med	et	klart	skille	mellom	arbeid	og	fritid.	Ulike	former	for	
fritidsaktivitet	ble	mer	fremtredende,	både	på	hverdager	og	i	
helgene.	Den	tidlige	turaktiviteten	var	et	sosialt	fenomen,	langt	på	
vei	begrenset	til	overklassen	og	middelklassen,	der	folk	hadde	mest	
fritid	og	der	behovet	for	fysisk	anstrengelse	på	ettermiddager,	kvelder	
og	i	helgene	var	større	enn	blant	kroppsarbeidere,	som	i	større	grad	
brukte	denne	delen	av	livet	til	hvile.	Blant	funksjonærer,	håndverks-
mestere,	kjøpmenn	og	andre	næringsdrivende	var	økonomien	gjerne	
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romsligere,	og	det	var	for	dem	lettere	å	følge	med	på	strømninger	
i	tiden,	enten	det	var	klesmoter	eller	nye	former	for	livsførsel	og	
fellesskap.		
Et	samtidig	utviklingstrekk	var	den	store	økningen	i	frivillig	organi-
sering.	Foreninger	og	sammenslutninger	oppsto	på	mange	felter	og	
brakte	folk	sammen	i	interessegrupper	av	ulike	slag.	Turnforeninger,	
skiklubber	og	skytterlag	er	eksempler	innenfor	fysisk	aktivitet.	
I	Trondheim	som	i	mange	andre	byer,	er	det	lett	å	se	denne	ut-
viklingen	og	tidfeste	den	til	ca.	1850	og	de	nærmeste	par	tiårene.	
Her	oppsto	på	løpende	bånd	spesialiserte	foreninger	og	foretak	som	
Trondhjems	Turnforening	i	1858,	Trondhjems	Søbadeindretning	
i	1860,	Trondhjems	Vaabenøvelsesforening	i	1861,	Trondhjems	
Skøiteklub	i	1876,	Trondhjems	Skiløberforening	i	1877,	Trondhjems	
Skiklub	i	1884	og	Trondhjems	Velocipedklub	i	1885.	I	de	følgende	
årene	ble	det	i	Trøndelag	og	flere	andre	deler	av	landet	etablert	
lokale	turistforeninger,	som	representerte	et	mer	generelt	sports-
lig	turliv,	først	og	fremst	sommers	tid,	både	til	fjells	og	i	bynære	
områder.
Bymarka	er	et	interessant	område	å	følge	sporene	etter	det	tidlige	
tur-	og	friluftslivet.	Det	er	lett	å	se	det	oppstå	i	organiserte	former,	
gjennom	de	annonserte	fellesturene,	opprettelsen	av	bevertnings-
steder	og	arrangement	av	skirenn.	Trondhjems	Turistforening	ble	
stiftet	i	1887	og	begynte	umiddelbart	en	tilrettelegging	for	friluftsliv	
i	byens	nære	områder,	først	og	fremst	i	Bymarka,	men	også	ved	
Leirfossene,	i	Vassfjellet,	og	arbeidet	ble	snart	utvidet	til	fjellområder	
i	Trøndelag,	spesielt	Trollheimen	og	Sylan.	Denne	store	aktiviteten	
vitner	om	at	det	fantes	erfaring,	kunnskap	og	tradisjon,	at	en	
forening	som	Trondhjems	Turistforening	hadde	noe	å	bygge	på.
En	del	pionerer	og	tidlige	turer	er	det	mulig	å	hente	fram	fra	eldre	
dager.	Fellesturene	i	Bymarka	er	nevnt,	bak	dem	sto	trolig	en	
entusiast	som	tollkasserer	Aage	C.	Schult,	f.	1790,	og	i	hvert	fall	
ingeniørkaptein	Carl	B.	Roosen,	født	1800,	som	i	1863	utga	boka	
”Om	Skiløbningen”,	der	han	bl.a.	lanserte	sitt	forslag	til	en	standard	
skitype,	noe	også	Schult	var	opptatt	av.	Roosen	skildret	erfarent	de	
faste	søndagsturene	i	marka	som	den	”lille	Tur	til	Graakallen”	og	er	
av	mange	regnet	som	den	som	gikk	i	teten	på	de	organiserte	turene	
fra	slutten	av	1840-årene.		
En	annen	sannsynlig	deltaker	på	de	aller	første	markaturene	var	
læreren	Olaus	Wullum	på	Trondhjems	borgerlige	Realskole,	som	
så	tidlig	som	i	1849	tok	med	seg	12	elever	på	en	skitur	over	flere	
dager,	fra	Trondheim	til	Selbu,	videre	via	Gilså	gruvehytte	over	til	
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Meråker,	ned	til	Stjørdal	og	tilbake	til	byen.	I	1864	tok	Trondhjems	
Turnforening	opp	ski	på	programmet	og	arrangerte	flere	fellesturer	
for	medlemmene.	Året	etter	slo	denne	foreningen	seg	sammen	med	
Trondhjems	Vaabenøvelsesforening	under	navnet	Trondhjems	Turn	
og	Skytterlag,	der	kjøpmann	Hans	Jørgen	Bauck	ble	valgt	til	formann	
i	skiløperavdelingen.	I	de	neste	årene	sto	Bauck	i	spissen	for	en	felles	
skitur	i	marka	nesten	hver	søndag	vinteren	igjennom,	og	turene	
samlet	ofte	omkring	100	deltakere,	av	og	til	opptil	150.	I	tillegg	ble	
det	antatt	at	et	enda	større	antall	bega	seg	ut	i	terrenget	på	egen	
hånd.	Flere	av	fellesturene	ble	lagt	til	områder	øst	for	byen	ettersom	
bakkene	opp	til	Bymarka	var	i	hardeste	laget	for	mange.	Dette	kunne	
tyde	på	at	det	var	flere	nybegynnere	med	i	følget	i	disse	tidlige	årene,	
men	foreningen	hadde	i	tillegg	tilbud	til	de	mer	vante,	f.eks.	med	tur	
både	til	Vassfjellet	og	Selbusjøen	i	1864.
Sommers	tid	ble	det	ikke	arrangert	fellesturer	på	samme	måte	som	
om	vinteren.	Det	sier	helst	noe	om	at	folk	da	var	vant	til	å	klare	seg	
på	egen	hånd,	i	motsetning	til	om	vinteren	på	ski.	I	begynnelsen	av	
1870-årene	ble	det	registrert	en	nedgang	i	antall	deltakere	på	ski-
turene,	noe	som	kan	tyde	på	at	også	skiløperne	begynte	å	bli	vant	til	
å	greie	seg	alene,	eller	gikk	i	mindre	grupper.	Men	organisering	var	
det	tydelig	stadig	behov	for.	I	1877	ble	Trondhjems	Skiløberforening	
stiftet,	på	basis	av	en	mindre	skiløperforening	på	Kalvskinnet.	Bak	
begge	sto	Axel	og	Hilmar	Olsen	som	var	sønner	av	bryggerimester	
Christian	Olsen	ved	E.C.	Dahls	Bryggeri.	Olsen	senior	hørte	til	
pionerene	og	var	kjent	for	å	gå	lange	turer	for	seg	selv,	helt	opp	på	
toppen	av	Gråkallen	og	Storheia.	Det	het	seg	(Schulz	1927)	at	han	på	
toppen	hadde	lagt	ned	forsyninger	av	øl	og	egg,	som	han	kunne	nyte	
når	målet	ble	nådd.	Det	ble	også	sagt	at	han	siden,	når	det	etter	hvert	
kom	mange	skiløpere	i	Bymarka,	foretrakk	områder	der	han	fortsatt	
kunne	gå	opp	egne	spor,	f.eks.	i	Vassfjellet.	
	
En	tidlig	kvinnelig	skiløper	var	Dori	Moxness	som	i	1880-årene	
begynte	med	småturer	til	Tyholt,	Kuhaugen	og	Bakkaunet	og	
fortsatte	med	turer	i	Bymarka,	der	faren	tok	henne	med	opp	til	
Ane	og	Isak	på	Fjellsetra.	Et	annet	tidlig	kvinnelig	turnavn	var	
Liska	Michelet.	Hun	skal	ha	vært	første	dame	på	toppen	av	Gråkallen	
vinters	tid.	Etter	den	dryge	turen,	en	søndag	i	januar,	kom	hun	hjem	
til	Elgeseter	med	stivspekt	skjørt.	Inne	på	det	varme	kjøkkenet	steg	
hun	ut	av	det	fotside	skjørtet	og	lot	det	stå	på	gulvet,	fortsatt	stivt	av	
snø	og	is,	til	beskuelse	for	folket	på	gården.	Det	var	nok	et	uvant	syn	
og	en	uvanlig	tur	den	gangen.				
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Den	vanlige	ruta	for	en	søndagstur	i	1870-årene	gikk	fra	toppen	av	
Steinberget,	langs	østsida	av	Blyberget,	der	det	vinters	tid	gjerne	ble	
et	stopp	for	hopptrening.	Videre	gikk	turen	opp	Iladalen,	til	Baklia	
og	Tunga,	over	til	Lavollen	og	ned	langs	Bynesveien	til	Gramskaret,	
der	skiløypa	gikk	bratt	ned	jordene	på	søndre	side	av	Møllebakken.	
En	av	byens	beste	skiløpere	omkring	1900,	Andreas	Udbye,	fortalte	
fra	sin	tidlige	ungdom	at	”Plogen”	i	Gramskaret	var	fast	oppmøtested	
for	fellesturer	og	at	Tunga	var	første	stopp	og	”dramstasjon”,	mens	
Fjellseter	da	var	etablert	som	et	endelig	mål	for	søndagsturen.

Den	Norske	Turistforening	og	Trøndelag

Da	Den	Norske	Turistforening	(DNT)	ble	stiftet	i	1868,	tok	det	
ikke	lang	tid	før	innmeldinger	kom	inn	fra	flere	kanter	av	landet.	
Trøndelag	var	også	tidlig	representert,	med	trondhjemskjøpmannen	
Fredrik	Bing	Buck	som	den	aller	første,	innskrevet	som	medlem	
i	1869.	Buck	drev	forretning	på	Øvre	Bakklandet,	men	hadde	flere	
andre	interesser	enn	varehandel	og	økonomi.	Ikke	minst	var	han	
opptatt	av	historie	og	slektsforskning	og	titulerte	seg	like	gjerne	som	
genealog	og	slektshistorisk	samler.	Fotturer	og	friluftsliv	var	han	
også	opptatt	av,	uten	at	en	kjenner	så	mye	til	hvor	han	foretok	sine	
vandringer.	Tydelige	spor	etter	seg	i	pionertiden	i	markaområdene	
omkring	Trondheim	satte	han	ikke.	Men	én	tur	har	han	i	hvert	fall	
fortalt	om	selv,	gjennom	en	”notis”	han	fikk	inntatt	i	turist-fore-
ningens	årbok	for	1869.	Under	tittelen	”Tur	til	Budal”	forteller	han	
begeistret	om	”en	av	de	sjeldneste,	videste	og	smukkeste	udsigter,	
som	kan	kan	tænke	sig”,	om	”prospekter	og	vuer,	som	paa	et	samlet	
rundmaleri	viser	sig	for	vandreren”.	Turen	gikk	via	Storø	og	Enodd	til	
Sæter	og	om	Modalen	tilbake	til	Støren,	en	strekning	på	til	sammen	
6	mil.	Etter	at	jernbanen	var	bygd	til	Støren	i	1864,	lå	Budal	i	meget	
overkommelig	avstand	fra	Trondheim,	påpekte	Buck,	som	mente	
området	fortjente	å	bli	”almindeligere	bekjendt”.	Fredrik	Buck	var	
37	år	på	dette	tidspunkt	og	fortsatte	nok	sitt	friluftsliv,	uten	at	det	er	
kjent	hvor	aktiv	han	var.	Men	det	er	i	hvert	fall	sikkert	at	han	brukte	
stadig	mindre	tid	på	firmaet.	De	åndelige	syslene	tok	så	mye	av	tiden	
at	forretningen	ble	lagt	ned,	kanskje	bidro	de	lange	vandringsturene	
i	tillegg	til	det.	
I	1870	hadde	Buck	fått	selskap	av	ni	andre	medlemmer	fra	
Trondheim,	stadsingeniør	Carl	A.	Dahl,	skattefogd	Nicolay	Chrystie,	



13Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

adjunkt	Poul	Meinich,	utskiftningsformann	Rønnow,	stud.	philol.	
G.	Stabell,	universitetsstipendiat	Sofus	Lie,	samt	kontoristene	
Olaf	S.	Hagen	(senere	kjøpmann),	Peter	Gudde	og	W.	Kavli.	
I	løpet	av	de	nærmeste	årene	meldte	en	del	prominente	borgere	seg	
inn,	som	Helmer	Lundgreen,	byfogd	Carl	Manthey,	skoledirektør	
Jacob	Aall	Bonnevie	og	stiftamtmann	Carl	Fr.	Motzfeldt,	sammen
med	bokhandler	H.L.	Brækstad,	ingeniørløytnant	Vedeler	og	
forstassistent	Johannes	Schiøtz,	som	i	disse	årene	gikk	i	gang	med	
det	store	skogreisningsprosjektet	i	Bymarka.	Mens	flere	andre	av	
de	trønderske	medlemmene	sluttet	seg	til	turistforeningen	for	å	
støtte	”turistsaken”	av	ideelle	grunner,	var	flere	av	dem	kjent	for	en	
betydelig	friluftsinteresse.	En	av	dem	var	stadsingeniør	Dahl,	som	
bl.a.	ble	utnevnt	som	æresmedlem	i	Trondhjems	Skiløberforening.	
De	nevnte	kontoristene	hørte	også	til	byens	frisksportmiljø,	og	den	
senere	forstmester	Schiøtz	var	en	utrettelig	talsmann	for	bruken	av	
byens	nære	turmiljø,	der	han	selv	la	ned	så	stor	innsats	for	å	legge	til	
rette	for	ferdsel	og	trivsel.	

Om	trøndernes	interesse	for	turistforeningen	var	bra,	så	ikke	dette	
ikke	ut	til	å	være	et	gjensidig	forhold.	
”Turistliteraturen	over	Trondhjems	nærmeste	omegn	har	hidtil	
været	såre	utydelig,	ja	turistforeningens	årbøker	indeholder	knapt	
en	eneste	notis	om	trondhjemske	forholde,”	skrev	skolebestyrer	Karl	
Dons	i	DNTs	årbok	for	1880.	Dons	la	til	at	dette	”forhåbentligvis	
ikke	har	sin	grund	i	den	tanke,	at	man	her	aldeles	skulde	mangle	
tiltalende	partier	og	storartede	oversigtspunkter,”	og	tilføyde	for	
egen	regning	at	”Trondhjem	eier	en	sjelden	rigdom	deraf,	men	de	er	

MEDlEMMER FRa TRonDhEIM I DEn noRSkE TuRISTFoREnIng 1869–1886 
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I 1887 var tallet på DNT-medlemmer i Trondheim 37. Til sammenligning var det 163 medlemmer i 
Bergen, 14 i Stavanger og 10 i Kristiansand. Også i flere av de andre kystbyene var oppslutningen bra, med 
16 medlemmer i Kristiansund, 13 i Ålesund og 8 i Molde. I Trøndelag utenfor Trondheim var det enkelt-
medlemmer i Levanger og på Røros, det samme i noen av bygdene, Hitra, Abelvær, Inderøy og Hitterdal. 
Augusta Holtermann var eneste kvinne i Trøndelag med DNT-medlemskap i 1887, mens frøken Petra Larsen 
hadde stått tilsluttet noen år før.

DNT-logo fra ca. 1890.
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desværre	kun	lidet	kjendte,	selv	mangen	Trønder	svæver	nok	også	i	
uvdenhed	om	deres	tilværelse”.
Noen	små	drypp	hadde	det	riktignok	vært.	Etter	Bucks	knapt	énsides	
artikkel	om	Budalen	i	1869,	ble	det	i	årboka	for	1870	tatt	inn	en	
forholdsvis	fyldig	skildring	av	Snåsa,	med	en	beskrivelse	av	en	tur	
med	et	følge	på	tolv	personer,	blant	dem	fire	damer.	
Signaturen	”	–R–”	håpet	å	lokke	”en	eller	anden	blandt	Turist-
foreningens	medlemmer	til	ved	given	lejlighed	at	gjøre	en	afstikker	
bort	fra	den	almindelige	landevej	hen	til	denne	fjerne	og	ensomme	
fjellbygd”.	Deretter	gikk	det	flere	år	før	landsdelen	fikk	særlig	opp-
merksomhet.	”Over	land	fra	Bergen	til	Trondhjem”	i	1873	beskrev	
turen	fra	Sunndal	til	Oppdal,	men	gikk	stort	sett	etter	den	slagne	
landevei	og	avsluttet	med	jernbanen	fra	Støren	til	Trondheim.	I	1879	
presenterte	kaptein	J.N.	Hertzberg	en	liste	over	”endel	høider”	på	
fjell,	vann	etc.	på	indre	Nordmøre,	før	Karl	Dons	selv	sørget	for	at	
mer	av	det	nordafjelske	kom	med	i	årboka	for	1880,	under	rubrikken	
”Notiser”.	Med	beskrivelser	av	Vassfjellet,	Gråkallen	og	Solemsvåt-
tan	ved	Jonsvatnet	sørget	han	for	at	leserne	svevde	i	noe	mindre	
uvitenhet	om	naturherlighetene	omkring	Trondheim.	Anmarsjen	til	
Gråkallen	er	beskrevet	langs	(den	gamle)	Bynesveien	til	prestegjelds-
grensen	like	vest	for	Tømmerdalen.	Derfra	gikk	turen	opp	i	bratt	
terreng,	ca	en	halv	times	gange	til	toppen.
Noen	større	hjelp	av	DNT	til	å	bli	kjent	i	den	trønderske	naturen	
fikk	medlemmene	heller	ikke	i	de	neste	årene.	En	tur	fra	Östersund	
til	Grong	ble	beskrevet	av	A.	Fenger-Krog	i	årboka	for	1882.	Her	het	
det	bl.a.	at	”Prestens	dør	kan	vi	naturligvis	ikke	reise	forbi”,	noe	som	
tyder	på	at		turfolket	på	denne	tiden	stort	sett	tilhørte	samme	sosiale	
klasse	som	presten	og	dermed	falt	det	naturlig	å	banke	på	døra	i	
prestegården.	Men	det	var	ikke	til	å	unngå	at	en	reisende	opplevde	
andre	sider	av	bygdelivet,	og	artikkelforfatteren	anbefalte	både	
stortingsmenn	og	andre	til	å	ta	en	slik	tur	for	å	sette	seg	inn	i	folks	
leveforhold.	
Dette	var	i	korte	trekk	det	Den	norske	Turistforening	kunne	tilby	
av	informasjon	om	trøndersk	landskap	og	topografi,	naturlige	
severdigheter,	veier	og	ruter	fram	til	slutten	av	1880-årene,	da
distriktet	fikk	sine	egne,	lokale	turistforeninger.
Men	en	slik	hjelp	var	heller	ikke	nødvendig	for	trønderne,	som	i	
1870-	og	80-årene	gikk	i	gang	med	å	utforske	det	landsdelen	hadde	å	
by	på	utenfor	allfarvei.	En	av	de	tidligste	turene	som	er	beskrevet	ble	
gjort	av	ungdommene	Bernhard	Brænne	og	Ingvald	Undset,	senere	
landskjent	på	hvert	sitt	område,	Brænne	som	fabrikkeier,	politiker	
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og	statsråd,	Undset	som	arkeolog	og	far	til	Sigrid	Undset.	Sommeren	
1870	gikk	de	to	kameratene,	hhv.	16	og	17	år	gamle,	ut	fra	byen,	opp	
til	Øvre	Jervan	ved	Jonsvatnet,	neste	dag	gjennom	Mostadmarka	og	
ned	til	Fuglem	ved	Selbusjøen	og	rodde	over	til	Kvello	til	motsatt	
side,	i	så	sterk	vind	at	Brænne	etterpå	skrev	i	dagboka	at	han	var	
”bange	at	vi	ikke	skulle	have	kommet	frem”.	Dagboka	er	gjengitt	
i	TTs	årbok	fra	1949	og	gir	interessante	innblikk	i	skyssforhold	og	
prestegårdsliv	i	Selbu/Tydal,	før	selve	fjellvandringen	tok	til	
i	Stugudalen.	I	Nedalen	fikk	de	losji	hos	en	”nybygger”,	John	Nedal,	
som	hadde	slått	seg	til	inne	i	fjellet	sammen	med	kona	Gjertrud	
i	1863	og	bygd	seg	en	respektabel	gård.	Her	fikk	Brænne	og	Undset	
det	første	syn	av	Sylmassivet.	I	dagboka	het	det:	”Syltoppene	ere	
meget	steile	og	bestaa	af	flere	sylformede	tinder,	og	ere	majestetiske	
Fjelde”.	I	fjellet	stiftet	de	bekjentskap	med	samer	på	den	lange	veien	
over	mot	Gilså	og	Meråker.	De	gjorde	seg	mange	nye	erfaringer	og	
kunne	slå	fast	at	”Luften	er	klar	og	ren	og	da	her	er	høit	til	Fjelds,	
er	det	meget	let	at	aande.”	Etter	tre	ukers	vandring	returnerte	de	to	
kameratene	til	Trondheim	med	dampskip	fra	Steinkjer.

Carl	Schulz	var	et	par	år	eldre	enn	Bernhard	Brænne	og	Ingvald	
Undset,	men	hørte	til	den	samme	vennekretsen.	Sammen	med	to	
andre	kamerater,	Hagbarth	og	Annar	Strøm	(sønner	av	borgermester	
Sivert	Christensen	Strøm)	hadde	de	allerede	i	slutten	av	1860-årene	
fartet	en	del	rundt	på	turer	i	Selbu,	Orkdal	(bl.a.	Songli)	og	Brung-
marka	i	Klæbu	og	fått	smaken	på	friluftsliv,	skog	og	fjell.	Ennå	tok	
det	noen	år	før	Schulz	kom	seg	opp	i	høyfjellet.	Etter	at	han	kom	
tilbake	til	Trondheim	etter	studiene	i	Kristiania	i	1878,	skulle	han	
bl.a.	først	utforske	”Gråkallviddene”.	Til	Tydal	kom	han	første	gang	
i	1883	og	følte	seg	som	en	pionér	i	dette	fjellområdet,	som	fortsatt	
føltes	nokså	fjernt	og	avsidesliggende	–	og	nokså	fritt	for	turister,	
med	unntak	av	en	skotsk	prest,	Rev.	Ogilvie,	som	drev	ørretfiske	i	
Tya.	Schulz	tok	inn	på	gården	Løvøya,	som	var	siste	skysstasjon	i	
Tydal,	streifet	rundt	og	gjorde	seg	kjent	med	både	folk	og	landskap.	
Året	etter	kom	han	til	Nedalen.	Mange	år	seinere,	i	TTs	årbok	for	
1927,	fortalte	Schulz	at	han	var	den	første	fra	Trondheim	som	gikk	i	
Tydalsfjellene	som	turist.	Men	selv	om	det	ennå	var	lite	folk	i	fjellet,	
hadde	enkelte	vært	tidligere	ute	og	gått	i	det	terrenget	der	samer	og	
fjellbønder	så	lenge	hadde	rådd	grunnen	alene.	Fremmedfolk	hadde	
kommet	på	leting	etter	malm,	eller	for	å	fastlegge	grensen	mellom	
Norge	og	Sverige,	slik	Peter	Schnitler	hadde	gjort	i	1740-årene.		
I	Selbu	het	det	i	1859	at	de	reisendes	antall	økte	fra	år	til	år.	De	fleste	
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var	engelske	”sportsmænd”	som	oppholdt	seg	der	i	jakttiden	for	å	
drive	jakt	og	fiske,	skrev	Kjell	Haarstad	i	”Selbu	i	fortid	og	nåtid”.	
En	av	disse	langveisfarende	som	Schulz	hadde	hørt	om,	var	en	
engelskmann	ved	navn	Warren	som	i	1863	streifet	omkring	med	telt,	
kløvhest	og	fuglehunder	i	fjellet	mellom	Tydal	og	Meråker.	En	norsk	
gjest	samme	år	var	brigadeintendant,	F.O.	Juell,	som	var	på	jakt	sam-
men	med	forstander	Schiwe	og	kjøpmann	Chr.	Lorck	fra	Trondheim	
og	som	seinere	utga	sine	minner	om	hare-	og	fuglejakt	i	Selbu	og	
Tydal	i	boka	”En	gammel	Jægers	Meddelelser”	(1875).	Dagen	før	
følget	ankom	til	Tydal	hadde	en	bjørn	slått	ei	ku	i	disse	traktene	og	
viste	at	her	sto	de	på	grensen	til	utemmet	villmark.	En	innsender	
i	Adresseavisen	skrev	i	1865	at	”en	mængde	lystreisende”	besøkte	
Selbu	og	at	mange	av	disse	dro	videre	til	Tydal	for	å	se	reinsflokker	
og	lære	samenes	liv	og	skikker	å	kjenne.	En	tidlig	gjest	i	vinterfjellet
var	Ernst	Andreas	Tønseth	jr.,	som	dro	på	lange	skiturer,	dels	
alene,	dels	i	følge	med	andre.	Vinteren	1886	var	han	som	29-åring	
i	Trollheimen	og	mars	året	etter	gikk	han	sammen	med	løytnant	
Oluf	Dietrichson	fra	Røros	til	Meråker	og	sikret	løytnanten	verdifull	
erfaring	foran	turen	med	Nansen	over	Grønland	året	etter.	Tønseth	
fikk	i	1890-årene	en	viktig	funksjon	i	TT-styret	med	sine	store	lokale	
kunnskaper	om	Bymarka,	Sylan	og	Trollheimen.	

En	annen	av	TTs	første	tillitsmenn,	Haakon	Løken,	skrev	i	erin-
dringsboka	”Urolige	tider”	(1923)	om	en	”deilig	fottur	over	fjellet”	
sammen	med	en	kamerat	i	grensetraktene	mot	Sverige	sommeren	
1880.	Under	en	avstikker	til	en	”finneleir”	på	svensk	side	ble	de	ført	
i	feil	retning	av	en	lokal	veiviser,	men	kom	etter	hvert	på	rett	kurs,	
nådde	Sul	og	fortsatte	videre	ned	gjennom	Verdalen.	Løken	ble	
i	løpet	av	de	nærmeste	årene	en	pionér	i	et	annet	trøndersk	fjell-
område,	som	han	i	avisartikler	midt	i	80-årene	foreslo	et	navn	på	–	
Trollheimen.	Navnet	fenget	og	ble	raskt	tatt	opp	av	andre	og	
snart	gjort	til	offentlig	betegnelse	som	skulle	bli	stående	for	alltid.
Navnet	på	forslagsstilleren	var	ikke	like	kjent	for	alle.	Da	Amund	
Helland	i	1890-årene	arbeidet	med	sitt	store	verk	”Norges	Land	og	
Folk”,	skrev	han	til	Carl	Schulz	og	lurte	på	opprinnelsen	til	dette	
navnet,	som	på	den	tid	ennå	var	forholdsvis	nytt.	Helland	hadde	
trodd	det	var	Schulz	som	var	opphavsmannen,	men	var	blitt	i	tvil	og	
spurte	nå	”Er	det	ikke	Dem?”	Nå	fikk	han	sannsynligvis	forklaringen,	
selv	om	han	i	bindet	om	Romsdals	amt	nøyde	seg	med	å	slå	fast	at	
navnet	var	inspirert	av	Trollhetta	på	grensen	mellom	Surnadal	og	
Rindal	og	at	det	var	oppstått	etter	at	rektangelkartet	Trollhetta	var	
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trykt	(1885).	Det	nye	navnet	Trollheimen	ble	snart	en	betegnelse	
på	det	området	som	dette	kartet	dekket,	skrev	Helland.	
Det	var	et	navn	som	også	bygdefolket	kunne	finne	mening	i.	
Ikke	bare	fantes	det	to	fjell	i	området	med	navnet	Trollhetta,	mange	
mente	at	det	både	fantes	troll	og	underjordiske	inne	blant	de	høye	
toppene.	Sigrid	Nerbu	forteller	i	heftet	”Trollheimshytta	og	bygde-
folket”	om	tre	rindalinger	som	midt	på	1800-tallet	var	inne	i	fjellet,	
trolig	på	saueleting.	De	tre	var	Fredrik	Langholten,	Arnt	Løsettrøa	
og	Lars	Nerløseten	og	var	så	spreke	at	de	la	inn	en	tur	helt	opp	på	
toppen	av	Trollhetta	midt	inne	i	fjellområdet.	Dette	var	nok	ingen	
vanlig	tur	for	bygdefolk	på	den	tid,	og	de	tre	karene	hadde	kanskje	
heller	aldri	før	sett	den	veldige	juvet	som	åpnet	seg	da	de	nådde	
toppen.	Men	det	de	ble	mest	forskrekket	over,	var	tre	blåkledde	
skikkelser	som	gikk	omkring	langt	nede	i	botnen.	De	kunne	ikke	
forstå	annet	enn	at	dette	var	blåmenn,	underjordiske	vesener,	og	
det	satte	skrekk	i	de	tre	karene	som	fór	hjemover	det	forteste	de	
vant.	I	Rindal	fortalte	de	om	det	merkelige	synet	i	fjellet,	og	
historien	ble	gjenfortalt	i	fullt	alvor	i	mange	år,	helt	inn	på	1900-
tallet.	Setertausene	ble	advart	mot	å	ferdes	under	Trollhetta,	selv	
om	frykten	nok	avtok	i	takt	med	den	økte	fjellturismen.	I	dag	kan	
en	smile	til	beretningen	om	”blåmennene”	i	Trollheimen,	men	det	
historien	i	hvert	fall	er	et	vitne	om,	er	at	folk	var	sjelden	å	se	langt	
inne	i	fjellet	et	par	tiår	før	turistforeningens	tid.	
Haakon	Løken	traff	godt	med	navnet	på	det	fjellområdet	han	tidlig	
ble	glad	i.	Engasjementet	for	Trollheimen	kom	klart	til	syne	da	han	
tok	over	som	sekretær	i	foreningen	i	1888.	Han	leverte	detaljerte	
rute-	og	turbeskrivelser	som	vitner	om	god	lokalkunnskap	og	mange	
besøk.	Av	brev	fra	både	Meldal	og	Surndal	på	denne	tiden	gikk	det	
fram	at	Løken	var	en	gammel	bekjent,	en	populær	sommergjest	som	
hadde	fisket	i	lakseelvene	og	tatt	mang	en	fottur	innover	Jøldalen	og	
Folldalen	og	ellers	på	kryss	og	tvers.
For	en	bymann	hadde	det	vært	nødvendig	med	en	lokal	kjentmann	
i	fjellet.	Nå	åpnet	fjellet	seg	mer	ettersom	det	i	løpet	av	1880-årene	
ble	gitt	ut	rektangelkart	på	løpende	bånd	av	Norges	Geografiske	
Oppmåling.	Kartserien	i	målestokken	1:100	000	dekket	stadig	større	
deler	av	Norge	og	gjorde	ferdselen	i	skog	og	mark	og	i	fjellet	lettere	
og	tryggere	enn	før.	
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For	turistlivets	fremme	
1887–1900 
	
I	Trondheim	hadde	borgerskapets	menn	et	viktig	sosialt	forum	
i	Klubselskabet	Harmonien.	Selskapet	holdt	til	i	sin	egen	store	og	
prangende	gård	på	Torvet,	der	medlemmene	kunne	møtes	til	daglig	
passiar,	kortspill,	mat	og	drikke.	Det	fantes	i	tillegg	en	mindre	og	
herreklubb,	som	skjulte	seg	bak	de	mystiske	bokstavene	U.C.D.	
og	møttes	i	private	sammenkomster	i	medlemmenes	eget	hjem	
–	i	tillegg	til	at	de	fleste	hadde	sitt	fornemme	medlemskap	i	
Harmonien.	Høsten	1887	var	det	på	et	møte	i	denne	lille	lukkede	
klubben	at	initiativet	ble	tatt	til	en	lokal	turistforening	i	Trondheim.		
Saken	ble	diskutert	på	et	møte	tidlig	i	november,	og	medlemmene	
ble	enig	om	et	opprop,	en	innbydelse	til	en	turistforening	i	Trond-
heim.	14	mann	stilte	seg	bak	dette	oppropet,	dvs.	hele	selskapet	som	
var	samlet	fulltallig	denne	kvelden.	Oppropet	ble	ført	i	pennen	av	dr.	
med.	Lyder	Borthen,	som	var	regnet	som	stifter	og	leder	av	denne	
eksklusive	herreklubben.	Han	var	født	i	Trondheim	i	1849	og	hadde	
spesialisert	seg	som	øyenlege,	med		kontor	i	Thomas	Angells	gate	
4–6,	der	han	også	hadde	sin	private	bolig,	og	der	de	ca.	15	med-
lemmene	av	klubben	kunne	rommes	rundt	spisebordet	i	stuen.	Det	
var	en	relativt	ung	forsamling,	og	til	forskjell	fra	Harmonien	nesten	
helt	uten	medlemmer	fra	byens	kjøpmannsstand.	En	av	de	eldste	
ved	bordet,	den	52	år	gamle	grosseereren	Tobias	Ulrich	Borthen,	var	
riktignok	et	unntak	i	så	måte.	Han	eide	fiskeværene	Froan	og	Halten	
og	drev	med	eksport	av	tran	og	andre	fiskevarer.	Til	samme	klasse	
hørte	Herman	Huitfeldt	(42)	som	var	brukseier	og	grosserer	i	trelast	
med	sagbruk	i	Klæbu	og	på	Nidarø.	De	øvrige	i	selskapet	var	leger,	
advokater,	skolefolk	eller	menn	i	ulike	former	for	offentlig	tjeneste,	
men	felles	for	dem	alle	var	en	solid	plassering	i	byens	øvre	sosiale	
sjikt.	Anton	Sophus	Bachke	(49)	var	bergmester	i	Nordenfjeldske	
bergdistrikt	og	eier	av	Ringve	gård.	Halvard	Bachke	(29)	var	advokat,	
Carl	Wilhlm	Carstens	(36)	og	Henrik	Dahle	(48)	begge	lærere	ved	
Trondhjems	tekniske	Læreanstalt.	Skolefolk	var	også	Henrik	F.	Finch	
(37),	Knut	Henrik	Lossius	(40),	Jonas	Richter	(47)	og	Carl	Schulz	
(36).	De	tre	siste	hadde	alle	tittelen	adjunkt	og	hadde	stillinger	ved	
Trondhjems	Katedralskole.		H.H.	Broch	og	J.A.	Heiberg	(52)	var	
i	likhet	med	Lyder	Borthen	leger,	mens	sistemann	i	selskapet	het	
Johannes	Sejersted,	var	45	år	og	kaptein	i	infanteriet.
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Bare	én	av	herrene	rundt	selskapsbordet	hadde	medlemskap	
i	Den	norske	Turistforening	høsten	1887.	Denne	ene	var	adjunkt	
Knut	Lossius.	I	tillegg	hadde	H.H.	Broch	stått	som	medlem	noen	år	
tidligere.	I	et	brev	datert	6.	november	1887	skriver	Lyder	Borthen	at	
”Motiverne	for	Oprettelsen	af	en	turistforening	for	Throndhjem	og	
omegn	turde	være	mindst	lige	så	store	som	for	dannelsen	af	sådanne	
foreninger	i	Stenkjær,	Stavanger,	Christianssand	og	Skien”.	Med	det	
antyder	han		at	et	av	sitt	og	herreklubbens	motiver	var	å	følge	etter	
der	andre	byer	hadde	gått	foran.	For	Borthen	og	hans	krets	var	
åpenbart	troen	på	at	turismen	hadde	et	økonomisk	potensial	viktig.	

Lyder Borthen sendte 
et opprop om en turist-
forening til de øvrige 
medlemmene 
i selskapsklubben 
U.C.D.

Trykt innbydelse til 
stiftelsen av Trondhjems 
Turistforening høsten 
1887.
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Ved	å	få	turistene	til	å	oppholde	seg	én	eller	to	dager	ekstra	i	byen,	
ville	det	øke	inntektene	i	næringen,	argumenterte	Borthen	i	sitt	
brev.	Han	så	det	også	som	en	mulighet	at	turismen	kunne	få	
betydning	også	utenfor	byen	og	gi	inntekter	som	”kunde	have	sin	
betydning	i	mangt	et	hus	og	hjem	ude	på	landet”.
Oppropet	ble	etter	kort	tid	trykt	og	sendt	rundt	i	byen	som	en	
innbydelse	til	medlemskap	i	en	”Turistforening	for	Trondhjem	og	
Omegn”.	Den	innledende	ordlyden	gjorde	det	klart	at	det	først	og	
fremst	var	hensynet	til	det	allmenne	reiselivet	som	lå	bak	initiativet.	
Turisttrafikken	til	Norge	var	i	vekst	og	bød	på	nye	inntektsmulig-
heter	for	næringslivet,	i	dampskipsruter	og	andre	kommunikasjons-
midler,	hoteller	og	restauranter.	For	byene	var	dette	en	utvikling	
det	var	viktig	å	ta	del	i	og	legge	rette	for	et	stadig	større	besøk.	Men	
som	en	klar	konsekvens	av	denne	turismen	kom	satsning	på	særegne	

u.C.D. 
Foreningen ”Utile Cum Dulci” (U.C.D.) ble stiftet i 1883 etter initiativ og spesiell 
innbydelse av dr. med. Lyder Borthen. Det latinske navnet kan oversettes med 
”det nyttige med det behagelige”, eller med Johan Herman Wessel:
At gavne og fornøie.
Hav stedse det for øie!
Hyggelig, privat selskapelighet skulle kombineres med et foreningsliv preget av 
estetiske og praktiske interesser. Utover samværet rundt bordet og i røkesalongen 
skulle kretsen virke til ”gavn og glæde” for Trondhjem by og Trøndelag. Det opp-
rinnelige medlemstallet var 13, og tilveksten foregikk ved selvsupplering og 
hemmelig votering. I 1895 ble det maksimale antall medlemmer utvidet til 21, 
men medlemstallet kom aldri noen gang opp i over 19. De første årene ble det 
normalt holdt møte hver fjortende dag i vinterhalvåret, senere redusert til et møte 
hver tredje uke i den samme perioden. I løpet av de fire årene frem til stiftelsen 
av Trondhjems Turistforening gikk tre av de opprinnelige medlemmene ut av 
foreningen, høyesterettsadvokat Karl L.T. Bugge, adjunkt Karl Rygh og løytnant 
August G. Spørck, den siste for øvrig medlem i DNT. I tillegg til underskriverne 
av innbydelsen til TT var disse medlem i 1887: Overlærer Marcus Schnitler, 
premierløytnant Lars J. Tysland og ingeniør Gudbrand Tandberg. 
Av tiltak i foreningens regi kan nevnes en stor kunstutstilling i 1886, Trond-
hjems Turistforening 1887, innsamling til et Forsvarsfond i Trondheim 1889, 
Trondhjems Diorama 1890–94, Den musikalsk-dramatiske forening 1891, 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1893, Selskabet for Trondhjems Bys Vel 
1894 og U.C.D.’s Fond 1906.
Selskapsklubben ble holdt i live med et medlemstall på 14 til inn på 1980-tallet.

Foreningen UCDs våpen-
skjold. Tegnet av Christian 
Eggen etter et forelegg av 
Lyder Borthen. 
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norske	attraksjoner,	som	fosser,	fjell	og	storslagen	natur.	Dette	var	
severdigheter	som	bare	i	liten	grad	var	lagt	til	rette	også	for	et	norsk	
publikum,	slik	at	”turistsaken”	omfattet	ulike	grupper	av	reisende,	
både	fra	nær	og	fjern.	

Innbydelseslisten	fikk	umiddelbart	stor	tilslutning.	Første	innførsel	
i	foreningens	forhandlingsprotokoll	viser	at	182	medlemmer	hadde	
tegnet	seg	21.	november	1887,	dvs.	samme	dag	som	den	trykte	listen	
formelt	ble	sendt	ut.	Initiativtakerne	sto	naturligvis	selv	på	denne	
første	medlemslisten,	og	hadde	fått	med	seg	en	god	del	personer	
fra	deres	nærmeste	yrkes-	og	arbeidsmiljø,	i	tillegg	til	at	folk	fra	en	
rekke	andre	yrkesgrupper	hadde	sluttet	seg	til.	Tiltaket	hadde	åpen-
bart	fått	spesielt	stor	støtte	blant	byens	kjøpmenn,	som	hadde	tegnet	
seg	i	et	antall	av	50,	av	disse	hele	ni	med	tittelen	konsul.	Advokatene	
og	juristene	utgjorde	et	antall	på	13,	skolefolkene	var	åtte	i	tallet	
og	legene	seks,	mens	det	var	11	militære	i	rekkene.	Bare	fire	av	de	
189	var	kvinner,	enkefru	M.	Müller,	Kaja	Krefting,	Caroline	
Jenssen	og	Julie	Bachke.	Ingen	av	kvinnene	sto	oppført	med	
yrkestittel,	som	det	ellers	var	en	hel	flora	av	i	det	første	medlems-
registeret.		Her	fantes	det	fire	apotekere,	fire	bokhandlere,	fem	
hotelleiere,	tre	meglerfullmektiger,	tre	agenter,	to	bokholdere,	to	
bankdirektører	og	to	fabrikkeiere,	et	telegrafbud,	en	bankkasserer	
og	en	bankassistent.	Yrkesbetegnelsene	avslørte	videre	menn	fra	
samfunnets	overklasse,	med	representasjon	av	prest,	stiftamtmann,	
fogd,	byfogd,	proprietær,	skoledirektør,	vanndirektør	og	borger-
mester.	Men	her	var	også	enkeltmedlemmer	det	er	naturlig	å	
plassere	i	middelklassen,	med	titler	som	telegrafist,	organist,	fattig-
forstander,	kontorsjef,	handelsfullmektig,	kontorfullmektig,	megler,	
kontorbetjent,	forstmester,	feierinspektør,	arbeidsformann	og	bruks-
bestyrer.	I	tillegg	var	godt	over	10	håndverk	representert,	bl.a.	ved	
en	ølbrygger,	en	blikkenslager,	en	fotograf,	en	typograf,	en	bunt-
maker	og	en	malermester.	Det	var	allerede	fra	starten	en	sammensatt	
forening,	selv	om	en	stor	del	av	samfunnet	ikke	var	representert.	
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de Første oppgavene

Forsøket	på	å	danne	en	turistforening	i	Trondheim	hadde	raskt	fått	
stor	oppslutning,	og	initiativtakerne	kunne	allerede	før	jul	i	1887	
ta	neste	skritt	for	å	få	foreningen	formelt	opprettet.	Det	ble	innkalt	
til	generalforsamling,	et	konstituerende	møte,	den	16.	desember	i	
Katedralskolens	festsal,	der	Carl	Schulz	og	de	andre	lærerne	i	U.C.D.	
hadde	ordnet	med	plass.	I	de	foregående	ukene	hadde	de	utarbeidet	
forslag	til	lover	for	den	nye	foreningen,	og	disse	ble	lagt	fram	og	ved-
tatt	på	det	konstituerende	møtet.	Det	samme	ble	det	enkle	og	greie	
navneforslaget,	Trondhjems	Turistforening.	
”Statutter	for	Trondhjems	Turistforening”	var	et	dokument	på	åtte	
paragrafer.	Med	en	del	underpunkter	utgjorde	det	45	linjer	da	det	
kort	tid	etter	forelå	i	trykt	versjon.	
Formålet	med	foreningen	ble	formulert	i	den	første	paragrafen,	
som	lød:	
Foreningens	nærmeste	Formaal	er	at	vække	Sandsen	for	og	
befordre	Turistlivet.		
Hvordan	dette	skulle	gjøres,	ble	spesifisert	i	den	andre	paragrafen,	
som	beskrev	åtte	forskjellige	oppgaver.	Formålet	skulle	nås	ved:
a)	 å	fremme	og	behageliggjøre	turistfarten	i	de	områder	som	
	 ligger	innenfor	turistforeningens	selvvalgte	grenser.
b)	å	vekke	økt	opmerksomhet	for	allerede	kjente	severdige	
	 punkter	og	ruter,	og	henlede	oppmerksomheten	på	nye	slike.
c)	 å	istandbringe	nye	og	utbedre	tidligere	atkomster	til	utsikts-
	 punkter,	å	skilte	de	vakreste	og	beste	veier,	samt	å	engasjere	faste	
	 førere	på	vanskelige	steder.
d)	å	utgi	nøyaktige	beskrivelser	av	ruter	og	trakter,	som	var	å	
	 anbefale	pga.	sin	naturskjønnhet.
e)	å	arbeide	for	adgang	til	faste	kvarterer	(fjellstuer	på	øde	og	
	 uveisomme	fjelloverganger)	og	skyssbefordring	i	størst	mulig
	 utstrekning.
f)	 å	få	avtaler	om	rimelige	takster.
g)	å	utgi	kart	over	foreningens	virkeområde.
h)	å	vekke	oppmerksomhet	både	i	Norge	som	i	utlandet	for	
	 våre	trakter	ved	å	sende	foreningens	eventuelle	skrifter	til	
	 reisetidsskrifter,	reisebyråer	og	forskjellige	sportsklubber.

På	denne	måte	satte	Trondhjems	Turistforening	seg	umiddelbart	
en	del	mål.	Lovene	inneholdt	naturlig	nok	også	bestemmelser	om	
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kontingent	–	3	kr	for	menn,	2	for	kvinner	per	år,	40	kr	for	livsvarig	
medlemskap	–	og	andre	foreningstekniske	forhold.	Det	viktigste	
var	likevel	nedfelt	i	de	to	første	paragrafene.	Sammenlignet	med	
innbydelsen,	ga	de	vedtatte	statuttene	et	inntrykk	av	at	formålet	
med	foreningen	var	dreid	i	en	annen	retning.	Mens	innbydelsen	
la	vekt	på	det	generelle	reiselivet,	inntekter	fra	utenlandske	
reisende	etc.,	konsentrerer	statuttene	seg	om	et	enklere	turliv	med	
fjellet	som	det	viktigste	turmålet.	Etter	et	møte	med	Carl	Schulz	
og	E.A.	Tønseth	jr.	i	1891	skrev	den	norsk-tyske	reiseagenten	
Ferdinand	Scharlach	(Scarlett)	at	de	”havde	været	med	at	stifte	
Turistforeningen	og	skjøndt	de	var	først	og	fremst	Sportsmænd	og	
havde	anlagt	Foreningen	efter	Den	norske	Turistforenings	Mønster	
med	Bygning	av	Fjeldhytter	og	Aabning	af	hidtil	nye	og	ukjendte	
Distrikter	for	Jagt	og	Fiske,	interesserede	de	sig	ogsaa	for	at	gjøre	
Byen	og	dens	nærmeste	Omegn	saa	behagelig	som	mulig	for	de	
udenlandske	Reisende”.	Dette	var	en	fin	observasjon	av	de	to	ulike	
retningene	av	tilrettelegging	for	turister	og	turisme	på	denne	tiden.
Transport	var	satt	opp	som	en	viktig	forutsetning	i	den	nye	turist-
foreningen,	men	først	og	fremst	er	det	den	moderne	fotturismen	
som	det	legges	til	rette	for	i	§	2	og	de	åtte	underpunktene.	
Alt	fra	starten	gjøres	det	klart	at	dette	ikke	er	hotelleiernes	og	
dampskipsselskapenes	forening,	men	at	den	i	første	rekke	blir	
etablert	for	tilhengerne	av	det	enkle	friluftsliv.		

Valget	av	Carl	Schulz	som	styreformann	kan	tolkes	som	et	ytterligere	
signal	om	dette.	Noe	overraskende	var	Schulz	den	eneste	fra	U.C.D.	
som	tok	plass	i	det	nye	styret.	Dette	var	trolig	i	tråd	med	Lyder	
Borthens	strategi	i	de	ulike	tiltak	han	var	med	på	å	etablere.	Han	og	
hans	krets	skulle	komme	med	ideene	og	å	få	virksomheten	på	fote,	
slik	at	den	kunne	leve	sitt	eget	liv.	Med	det	hadde	de	gjort	sitt	og	
kunne	trekke	seg	tilbake	til	de	private	diskusjoner	rundt	selskaps-
bordet.	Men	for	Carl	Schulz	var	dette	blitt	en	hjertesak	han	ikke	
kunne	slippe.	I	det	første	styret	fikk	han	med	seg	flere	som	hadde	
den	samme	interesse	for	friluftsliv	som	han	selv.	To	av	styremed-
lemmene	hadde	medlemskap	i	DNT,	den	litt	tilårskomne	bokholder	
Johan	Møllmann	Bernhoft	(63)	og	militærkaptein	Andreas	Bredahl	
Wessel	(42).	Trolig	kunne	det	stilles	ekstra	forhåpninger	til	
Bernhoft	som	var	ansatt	i	Trondhjems	Brændevinsselskab.	Denne	
institusjonen	drysset	penger	ut	over	flere	frivillige	tiltak	og	kunne	
bli	en	nyttig	forbindelse	for	turistforeningen,	med	Bernhoft	som	et	
mulig	kontaktskapende	ledd.	

Carl Schulz, en av 
Trondhjems Turistforen-
ings stiftere og forenin-
gens første formann.
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Hos	styrets	fjerde	medlem,	kjøpmann	Hans	Jørgen	Bauck	(59),	
manglet	det	heller	ikke	på	interesse	for	turer	i	skog	og	mark.	Han	
hadde	vært	en	ildsjel	i	Trondhjems	Turnforening	allerede	omkring	
1860	og	hadde	som	nevnt	stått	i	spissen	for	mange	utflukter	og	
skiturer	i	foreningens	regi.	Fra	1865	var	han	skiløberformann	da	
turnforeningen	ble	slått	sammen	med	Trondhjems	Vaabenøvelses-
forening	og	ledet	gjennom	mange	år	skiturer	fra	Turnhallen	inne	
i	byen	og	opp	i	Bymarka.	”Topphuvkaillan”	ble	Bauck	og	hans	store	
flokk	av	skiløpere	kalt,	og	sammen	la	disse	karene	grunnlaget	for	
både	turtradisjoner	og	skisport	i	Trondheim.	
Til	Baucks	fordel	talte	også	et	langt	liv	i	forretninger,	noe	også	
kjøpmann	Rasmus	Flor	Kjeldsberg	(59)	kunne	tilskrives	i	fullt	monn.	
Økonomisk	kompentanse	var	noe	ethvert	styre	trengte,	ikke	minst	
en	forening	som	dette,	med	et	betydelig	medlemstall	og	store
ambisjoner	allerede	fra	starten.		
I	det	første	styremøtet	tidlig	i	januar	1888	satte	turistforeningen	opp	
et	arbeidsprogram	i	fem	punkter.	Målsettingene	var	delvis	generelle	
og	langsiktige,	som	å	arbeide	for	flere	medlemmer,	men	først	og	
fremst	dreide	det	seg	om	konkrete	og	håndfaste	oppgaver.	Gjennom	
annonser	i	avisene	skulle	folk	rundt	om	i	Trøndelag	anmodes	om	å	
sende	inn	beskrivelser	av	naturforhold,	kommunikasjoner,	turmu-
ligheter	og	severdigheter.	Formålet	var	dels	en	generell	kartlegging	
av	landsdelen,	men	det	ble	også	tatt	sikte	på	å	utgi	ei	reisehåndbok.	
Schulz	hadde	allerede	på	dette	tidspunkt	satt	seg	dette	som	mål	og	
ville	selv	ta	seg	av	de	beskrivelsene	som	kom	inn,	eventuelt	med	
hjelp	av	et	par	assistenter.	De	siste	punktene	på	arbeidsprogram-
met	var	ikke	mindre	konkrete.	Som	et	punkt	nummer	fire	skulle	
foreningen	”søge	ordnet	paa	en	for	de	Reisende	bekvemmere	Maade	
nuværende	Skydsforholde	ved	Heimdal	Station”.	Dette	gjaldt	
Heimdal	skyss-stasjon,	som	på	denne	tiden	var	lokalisert	på	Esp,	
dvs.	flere	kilometer	sør	for	jernbanestasjonen	på	Heimdal	og	dermed	
nokså	upraktisk	for	mange	reisende	fra	Trondheim,	som	tenkte	seg	
videre	til	Brøttem.	Dette	stedet	ved	utløpet	av	Selbusjøen	var	et	
viktig	stoppested	på	veien	til	fjells	på	den	tid.	Fra	Brøttem	gikk	turen	
videre	med	dampbåt	til	Selbu	og	videre	inn	i	fjellet	eller	opp	i	Tydal.	
Det	er	lett	å	øyne	Schulz’	egne	erfaringer	bak	dette	engasjementet	
for	Heimdal	skysstasjon.	Han	var	for	lengst	blitt	fast	sommergjest	
i	Tydal	og	følte	behov	for	å	endre	på	kommunikasjonene	på	første	
del	av	reisen.	Det	tok	heller	ikke	lang	tid	før	flyttingen	av	stasjonen	
opp	til	Heimdal	fant	sted,	og	turistforeningen	kunne	innkassere	sin	
første	lille	triumf.

Tidlig TT-stempel.
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Det	femte	og	siste	punktet	på	listen	var	like	konkret	og	eksakt.	
Det	omfattet	tre	ulike	arbeidsoppgaver:	a)	å	få	en	ordentlig	vei	i	
stand	til	Gråkallen,	b)	å	få	”arrangert	Forholdene	paa	Fjeldsæter	
til	Modtagelse	af	Reisende”	og	c)	å	få	utbedret	adgangen	til	begge	
Leirfossene	og	få	”i	rimelig	Stand	de	om	Fossene	forbindende	Veie”.	
Disse	oppgavene	satte	sitt	tydelige	preg	på	foreningen	de	neste	
årene,	som	vist	i	de	neste	kapitlene.	Først	litt	om	styrets	målsetting	
om	å	skaffe	flere	medlemmer	til	den	nye	foreningen.

Medlemmer

Medlemsmassen	var	som	tidligere	nevnt	alt	fra	starten	temmelig	
sammensatt,	selv	om	det	åpenbart	var	store	mangler.	Kvinner	var	
i	sørgelig	mindretall,	det	fantes	nesten	ingen	fra	arbeiderklassen,	
og	representasjonen	var	dårlig	utenfor	byen.	Dette	hadde	turist-
foreningen	tidlig	ambisjoner	om	å	rette	på.					
Tegningslister	ble	lagt	ut	på	forskjellige	steder,	med	større	eller	
mindre	håp	om	at	noen	skrev	seg	på.	”Lister	til	Antegning	af	Med-
lemmer	vil	findes	udlagte	i	Byens	boglader,	Hoteller	(…)	ligesom	
Lister	vil	blive	sat	i	Cirkulation	her	i	Byen	og	i	Landdistrikterne,”	
meldte	foreningen	i	avisene.	I	Trondheim	ble	lister	bl.a.	lagt	ut	i	
Militærforeningen,	Mandssangforeningen,	Handelsforeningen,	

Brevkort med adressen 
”Indherredsveien 5”, 
Rosenborg gård, der 
sekretær Lars Weide-
mann bodde. Seinere 
hadde Carl Schulz 
også denne adressen 
i noen år.



26 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Handels-	og	kontorbetjentenes	forening,	Tekniske	Forening,	
Arbeiderforeningen,	Turnforeningen	og	i	Slagterforeningen	(!)	
Responsen	var	neppe	så	stor	som	”bestyrelsen”	i	turistforeningen	
hadde	håpet	på.	Selv	i	Klubselskabet	Harmonien,	dvs.	borger-
skapets	fornemste	krets,	var	det	ikke	flere	enn	fire	som	tegnet	seg	
som	medlem.	Våren	1888	kom	de	fleste	listene	i	retur,	bl.a.	fra	
Trøndernes	Arbeidersamfund,	der	ingen	hadde	tegnet	seg	som	
medlem.	Den	manglende	interessen	ble	forklart	med	at	arbeider-
samfundet	stort	sett	besto	av	arbeidsfolk	,	”som	både	savner	midler	
og	har	liten	interesse	av	å	være	medlemmer	av	turistforeningen”.	
Det	var	et	klart	signal	til	Schulz	og	de	øvrige	i	styret	om	at	interessen	
for	”turistsaken”	ennå	ikke	hadde	spredt	seg	til	arbeiderklassen.	
Riktignok	hadde	turistforeningen	i	Trondheim	raskt	fått	bred	støtte	
i	det	lokale	vognmannsmiljøet.	I	tillegg	til	de	182	medlemmene	som	
hadde	tegnet	seg	etter	innbydelsen	i	november	1887,	var	18	av	byens	
vognmenn	raskt	ute	og	sluttet	seg	til	den	nye	foreningen.	Vogn-
fabrikant	Georg	Geve	hadde	også	håp	om	at	det	nye	tiltaket	ville	føre	
til	større	utfart,	mer	persontransport	og	dermed	økt	omsetning	av	
kjøretøy.	Vognmennene	kom	imidlertid	snart	opp	i	en	diskusjon	med	
foreningen	om	takstene	til	de	ulike	utfluktsmålene.	Det	kom	ikke	
til	enighet	om	dette	temaet,	og	vognmennene	så	snart	liten	nytte	i	
medlemskapet.	De	fleste	havnet	på	de	første	oversiktene	over	ubetalt	

Blankett for innmelding
og innbetaling av kon-
tingent fra foreningens 
første tid.
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kontingent	og	ble	stående	på	restanselistene	til	de	etter	et	par	år	
ble	strøket.	
Carl	Schulz	hørte	selv	til	det	gode	borgerskap,	men	ivret	helt	fra	
starten	for	å	få	flest	mulig	ut	på	tur,	enten	det	var	i	de	nære	om-
rådene	av	byen	eller	lenger	av	sted.	I	de	første	årene	ble	han	nok	
skuffet	over	hvor	liten	sosial	og	kjønnsmessig	bredde	det	var	i	opp-
slutningen	om	foreningen.	Det	er	derfor	lett	å	merke	den	store	
gleden	han	følte	når	han	så	tegn	til	at	turlivet	grep	om	seg.	I	et	
avisinnlegg	sommeren	1895	skrev	han	at	utfarten	i	marka	var	blitt	
større,	og	at	særlig	traktene	omkring	Kobberdammen	ble	mer	og	
mer	påaktet.	
”Vi	var	deroppe	forleden	søndag,	og	det	var	en	ren	Fryd	at	se	hvor-
ledes	hele	Arbeiderfamilier	–	far,	mor	og	hele	Børneflokken	forstod	
at	gjøre	sig	det	koselig	heroppe	leiret	i	Lyngen	rundt	Madkurven	og	
Kaffekedlen.”
På	grunn	av	det	økte	turlivet	tok	turistforeningen	til	orde	for	forbud	
mot	jakt	i	Bymarka	og	nedleggelse	av	Trondhjems	Skytterlags	skyte-
bane	i	Ilabergene.	I	begge	disse	sakene	ble	foreningen	hørt,	skyte-
banen	ble	flyttet	til	Heimdal	i	og	jaktforbudet	i	kommunens	utmark	
vest	for	byen	ble	innført	i	1900.	Når	det	gjaldt	fiske,	var	det	for	lengst	
innført	forbud	i	”byens	vandledningsdammer”,	Theisendammen	og	
Kobberdammen.	TT	forsøkte	tidlig	å	få	disse	dammene	åpnet	for	
fiske,	til	nytte	for	den	allmenne	ferdselen	i	marka,	men	dette	
forbudet	var	det	ikke	mulig	å	få	opphevet.					

Ute	i	bygdene	var	oppslutningen	de	første	årene	ikke	påfallende	stor.	
Foreningens	tidlige	kontakt	i	Selbu,	teologen	Emil	Wetlesen	på	Selbu	
Sanatorium,	hadde	en	”antegnelsesliste”	liggende	over	vinteren	
1888,	men	meldte	utpå	våren	at	få	hadde	skrevet	seg	på,	”da	tidene	
var	trange”.	Selv	hadde	Wetlesen	meldt	seg	inn	sammen	med	sin	
kone,	Rosa		tillegg	til	handelsmennene	Fredrik	Birch	og	Georg	
Christophersen,	gårdbruker	H.	Morseth,	samt	tydalingene	Lars	
Løvøien	og	Peder	O.	Stuedal.	Selbu	Sogneselskab	hadde	dessuten	
tegnet	medlemskap	og	ble	i	noen	år	stående	som	den	eneste	
institusjonen	i	medlemsregisteret,	som	i	1889	omfattet	258	menn	
og	10	kvinner.	En	annen	selbygg	som	meldte	seg	interessert	var	Ole	
Flønes,	som	våren	1888	skrev	til	foreningen	om	en	rekke	naturher-
ligheter	i	sitt	område	og	viste	at	folk	i	bygdene	også	hadde	sans	for	
små	gleder	i	naturen:	”En	Mængde	Maaltroster	opfører	her	Konsert,	
naar	det	lider	mod	Aftenen	og	saa	udover	hele	Sommernatten.”	
Medlem	av	foreningen	ville	han	gjerne	være,	skrev	han,	”men	Penge	
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mangler”.	På	grunn	av	det	siste	så	han	sitt	snitt	til	å	anbefale	sine	to	
sønner	på	15–16	år	til	tjeneste	for	turistforeningen.	
I	Levanger-området	hadde	den	nye	turistforeningen	også	sine	følere	
ute.	Et	brev	fra	premierløytnant	Lyder	Lunde	fra	mai	1888	viser	at	
noen	hadde	luktet	på	agnet.	En	del	av	”byens	fedre”	hadde	innkalt	
til	et	møte	for	å	diskutere	saken,	om	man	der	skulle	støtte	tiltaket	
i	Trondheim	eller	stifte	sin	egen	forening,	slik	man	hadde	gjort	
på	Steinkjer	(Indherreds	Turistforening).	Konklusjonen	ble	at	de	
interesserte	på	Levanger	kollektivt	ville	melde	seg	inn	som	en	
underavdeling	av	trondhjemsforeningen,	forutsatt	at	medlems-
kontingenten	ble	satt	betydelig	ned,	til	1	kr	både	for	menn	og	
kvinner.	Dette	var	det	imidlertid	liten	begeistring	for	blant	
styremedlemmene	i	Trondheim,	og	saken	endte	med	at	Levanger	
etablerte	en	egen	turistforening.	På	denne	måten	lå	turistforen-
ingene	i	Trøndelag	som	perler	på	en	snor	i	slutten	av	1880-årene,	
på	Røros,	i	Trondheim,	Levanger,	Steinkjer	og	Namsos.		

Naboforeningene

De	lokale	turistforeningene	bredte	seg	som	en	bølge	utover	landet	
i	1880-årene.	Den	nådde	Trøndelag	med	betydelig	styrke	mot	
slutten	av	tiåret	og	vekket	ikke	bare	folk	i	Trondheim	for	turistsaken.	
Reak-sjonen	var	etter	folketallet	minst	like	sterk	i	Namsos	og	
Steinkjer,	som	omtrent	på	samme	tid	etablerte	turistforeninger	med	
mange	medlemmer.	I	DNTs	årbok	for	1888	avga	begge	sin	første	
årsberetning.	Namdalens	Turistforening	hadde	ved	starten	i	juni	
1888	tegnet	så	mange	som	229	medlemmer,	og	antallet	var	året	etter	
økt	til	289.	16	av	disse	var	kvinner.	Det	var	avisen	Nordtrønderen	
som	i	desember	1887	hadde	reist	spørsmål	om	en	slik	forening,	som	
det	åpenbart	så	ut	til	å	være	interesse	for.	I	de	første	par	årene	viste	

Noen fant seg godt til 
rette i foreningen, mens 
andre meldte seg ut.
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foreningen	en	imponerende	aktivitet,	med	bygging	av	turisthytte	
ved	Elgsjøen,	en	paviljong	på	elveskrenten	ved	Fiskumfossen	
i	Harran,	med	trapp	og	gangsti	ned	til	fossen.	I	et	meieri	i	nærheten	
var	det	innredet	tre	rom	for	turister.	Et	tredje	prosjekt	var	bygging	
av	ei	mindre	turisthytte	på	Medjåsætra	i	Grong,	på	kanten	av	det	
historiske	stupet,	der	en	same	ifølge	sagnet	skulle	ledet	en	avdeling	
fiendtlige	svenske	skisoldater	i	døden.	Økonomisk	støtte	til	prosjek-
tene	ble	gitt	av	Namsos	brennevinsselskap	og	Overhalla	sparebank.	
Noe	av	for-klaringen	på	den	store	oppslutningen	om	denne	turist-
foreningen	var	tilstrømmingen	av	engelskmenn	til	Namsen	og	andre	
lakseelver	i	Namdalen,	slik	at	foreningen	rekrutterte	en	del	som	
skulle	ta	imot	og	underholde	turister,	ikke	selv	legge	ut	på	tur.	Men	
tiltakene	var	i	stor	grad	rettet	mot	regionens	egen	befolkning,	og	det	
ble	tidlig	lagt	planer	for	turisthytter	i	fjellet	og	anskaffelse	av	båter	
til	fiske	i	fjellvann.	Ledende	krefter	i	foreningen	var	”ledende	menn”	
i	Namsos	som	overrettssakførerne	Heiberg,	Greiff	og	Isak	Moe,	dr.	
Roll,	forst-assistent	John	Krag	og	gårdbruker	Andreas	Høknes.	Et	
nytt	prosjekt	i	1892	var	minering	av	en	tursti	fra	Fredriksberg-parken	
i	Namsos	til	Bjørumklumpen,	der	det	året	etter	ble	bygd	en	pavil-
jong.	Dette	ble	også	det	siste	som	ble	gjort	i	regi	av	den	aktive	og	
tiltakslystne	turistforeningen.	Snart	skrantet	økonomien,	den	ene	et-
ter	den	andre	trakk	seg	ut	av	ledelsen	og	arbeidet	ble	lagt	ned,	drøyt	
fem	år	etter	stiftelsen.	Hytte	og	paviljonger	ble	overtatt	av	andre,	
bygningen	på	Bjørumklumpen	f.eks.	av	Namsos	bys	vel.			
Indherreds	Turistforening	i	Steinkjer	gikk	også	friskt	ut.	Allerede	i	
1888	meldte	foreningen	at	den	hadde	utarbeidet	en	fører	gjennom	
Innherredsbygdene	til	Snåsa,	Namsos	og	Lierne,	og	at	ei	turisthytte	
var	oppført	ved	Blomlisetra	på	Andorfjellet	i	Snåsa	”med	tarvelig	
udstyr”.	Turisthytta	hadde	trukket	mange	besøkende	den	første	
sommeren,	og	Andreas	Gravbrøt	var	engasjert	som	vertskap.	
Medlemstallet	var	i	underkant	av	90.	Foreningen	fikk	tilbud	om	å	
være	med	på	utgivelsen	av	TTs	reisehåndbok,	men	takket	nei	etter-
som	det	var	opparbeidet	en	”ikke	ganske	liten	gjeld”.	Denne	lokal-
foreningen	fikk	et	noe	lengre	liv	enn	naboforeningen	i	nord,	men	
gikk	etter	hvert	i	oppløsning	i	årene	etter	århundreskiftet.
Røros	Turistforening	ble	stiftet	21.	mai	1888	og	kom	raskt	opp	i	et	
medlemstall	på	ca.	70.	En	drivkraft	på	dette	stedet	var	distriktslege	
Müller.	Med	tillegg	av	Trondhjems	Turistforenings	272	medlemmer	
hadde	de	trønderske	turistforeningene	et	samlet	medlemstall	på	noe	
over	700	medlemmer.	I	forhold	til	DNTs	medlemstall	på	1313	dette	
året,	var	tilslutningen	til	de	nye	foretakene	i	Trøndelag	svært	stor,	
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kanskje	større	enn	hva	en	samlet	regional	turistforening	
kunne	makte.
Likevel	var	det	dette	Trondhjems	Turistforening	tidlig	gikk	inn	for,	
en	felles	forening	for	de	to	trønderske	amtene	(fylkene).	I	1899	
skrev	Carl	Schulz	om	dette,	hvordan	hans	forening	i	begynnelsen	av	
90-årene	hadde	arbeidet	for	en	sammenslutning	av	de	mange	lokale	
turistforeningene	i	Trøndelag,	uten	at	det	hadde	gitt	noe	resultat.	
Han	mente	at	en	felles	forening	i	mange	tilfeller	ville	stått	sterkere,	
f.eks.	når	det	gjaldt	avtaler	om	reisemoderasjon	på	tog,	dampskip	etc.	
Alene	var	det	lite	hver	enkelt	hadde	oppnådd	i	slike	saker.	Erfaringen	
hadde	også	vist	at	det	ikke	var	lett	å	opprettholde	entusiasmen	i	de	
mindre	byene.
Kontakten	mellom	Trondheim	og	de	øvrige	trønderske	turistfore
ningene	var	sporadisk	gjennom	1890-tallet.	Med	Innherred	kom	
det	tidlig	til	en	forståelse	om	en	”deling”	av	Stjør-	og	Verdal	fogderi
,	mens	de	turinteresserte	i	Levanger	som	nevnt	vendte	seg	mot	
Steinkjer	framfor	Trondheim.	Røros	viste	tidlig	åpenhet	for	et	sam-
arbeid	med	Trondheim	og	leverte	bl.a.	turbeskrivelser	til	reisehånd-
boka	i	1889,	riktignok	uten	å	få	inn	så	mye	som	foreningen	hadde	
ønsket.	Foreningen	hadde	ingen	vekst	i	årene	fram	mot	århun-
dreskiftet,	og	årsberetningene	ble	stadig	knappere	i	årene	som	gikk.	
”I	det	hele	besøges	egnene	heromkring	påfaldende	lidet	af	turister	
uagtet	sin	lette	adkomst	og	eiendommelige	høifjeldsnatur,	hvilket	
har	bragt	interessen	for	foreningen	til	at	aftage	mere	og	mere,”	het	
det	fra	Bergstaden	i	1895.	Indherred	opplevde	en	gradvis	nedgang	
i	medlemstallet	og	var	nede	på	60	etter	ti	års	drift.	På	det	tidspunkt	
meldte	foreningen	om	mindre	besøk	på	Blomlihaugen.	En	del	av	
arbeidet	de	seinere	årene	hadde	bestått	i	opprydding	omkring	de	
gamle	steinsettingene	på	Egge,	dvs.	et	kulturhistorisk	engasjement.	
Omkring	Namdals-foreningen	ble	det	også	stillere	i	disse	årene.
Mest	forbindelse	hadde	Trondhjems	Turistforening	med	Kristian-
sunds	Turistforening	etter	hvert	som	arbeidet	kom	i	gang	i	Troll-
heimen.	Den	aller	første	kontakten	kom	i	form	av	et	brev	til	TT	
i	februar	1888.	Fra	Kristiansund	het	det	da	at	det	var	under	
overveielse	å	danne	en	turistforening,	og	man	henvendte	seg	til	
Trondheim	for	å	få	oversendt	et	eksemplar	av	statuttene.	Dette	ble	
innledningen	på	et	samarbeid	som	snart	førte	til	et	konkret	felles	
prosjekt.	Trollheimshytta	ble	realisert	ved	et	samlet	løft	fra	de	to	
unge	foreningene,	og	den	videre	driften	av	denne	hytta	ble	en	prøve	
på	om	samarbeidet	holdt.	
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Stier	og	veier	i	Bymarka

Mens	snøen	lå	dyp	omkring	byen,	bestemte	styret	seg	vinteren	
1888	for	å	gå	i	gang	med	veiarbeid	i	Gråkallen	så	snart	våren	kom	
og	bakken	var	fri	for	tele.	Det	måtte	naturligvis	tillatelse	til,	men	
dette	var	bare	en	formsak	på	byens	kommunale	kontorer.	Arbeidet	
med	stier	i	Bymarka	hadde	pågått	en	tid	i	regi	av	skogforvaltningen,	
og	det	var	ingen	problemer	med	å	hilse	et	nytt	initiativ	og	en	ny	
aktør	velkommen.	Magistraten	ga	ikke	bare	tillatelse	til	to	nye	veier	
(Tunga–Fjellseter–Gråkallen	og	Kobberdammen–Gråkallen)	samt	
hytte	på	Gråkalltoppen,	men	ga	også	turistforeningen	lov	til	å	ta	
trevirke	til	”nødvendige	klopper”.	
Det	var	skogforvalter	Johs.	Schiøtz	som	hadde	ment	at	det	kunne	
settes	av	noen	penger	til	”nogle	simple	Skov-	og	Spadserstier”	da	
skogplantingen	i	Bymarka	var	nådd	til	Tunga	og	Helkansetra	i	1884	
og	1885,	En	hensikt	med	dette	var	at	skogoppsynet	lettere	kunne	
komme	fram	i	det	til	dels	vanskelige	terrenget.	Men	han	tok	også	
med	i	betraktningen	at	slike	stier	ville	gi	andre,	”mindre	fodrappe	
Folk	af	Byens	Indvaanere”	anledning	til	å	komme	seg	opp		”i	Mark-
erne	og	i	den	fri	Natur	og	rene,	herlige	Luft	deroppe”.	Det	første	året	
ble	det	i	Ilabergene	opparbeidet	ca.	2	km	skogstier.	Om	vinteren	ble	
det	kjørt	inn	sand	på	kjelke,	og	om	sommeren	ble	sanden	fordelt	
utover	slik	at	stiene	ble	lette	å	ta	seg	fram	på.	I	1886	ble	stiene	ført	
opp	til	Strandlinja,	der	Schiøtz	som	så	mange	andre	fant	”en	vid	og	
herlig	Udsigt	over	Trondhjem	og	dens	Omegn	samt	indover	Fjorden”.	
I	de	følgende	årene	fortsatte	arbeidet	med	stiene,	beskrevet	slik	av	
Schiøtz	selv:	gjennom	Høvringskaret,	rundt	Geitfjellet	til	Bynes-
veien	(Tømmerdalsveien)	ved	”Sneplogen”	ovenfor	Tempervollen;	
opp	til	Våttakammen	og	til	Langdalen,	Småslettan	og	Helkansetra,	
ned	Langdalen	til	Bynesveien	i	Korsskaret,	over	Halsen	og	nedenfor	
Bakerseterhaugen	til	Helkanseterveien,	fra	Våttakammen	opp	til	
Geitfjellvarden	og	ned	til	Helkansetra;	fra	Tempervollen	til	
Kobberdammen;	fra	Fjellseter	til	Lagmannseter	og	herfra	til	Tunga.
Ved	25-årsjubileet	for	skogplantingen	i	1897	var	det	til	sammen	
opparbeidet	mer	enn	27	km	stier	av	Schiøtz	og	hans	folk.	Midlene	til	
dette	arbeidet	var	dels	tatt	fra	skogforvaltningens	ordinære	budsjett,	
dels	kommet	som	ekstra	bevilgninger	fra	formannskapet	og	som	gave	
fra	Trondhjems	Brændevinssamlag.
Skogforvaltningen	var	takknemlig	for	å	få	en	alliert	i	arbeidet	med	
tilrettelegging	av	Bymarka	for	turfolk	til	fots.	Turistforeningen	hadde	
satt	seg	som	mål	å	”vække	sandsen	for	og	befordre	turistlivet”,	og	
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i	første	omgang	var	det	i	byens	nærområder	at	turistfarten	skulle	
fremmes	og	behageliggjøres.	En	kjørevei	fra	Tunga	til	Fjellseter	og	
gangvei	til	Gråkalltoppen	var	de	aller	første	prosjektene	den	nye	
foreningen	gikk	i	gang	med.

”Egentlig	lettvindt	var	det	heller	ikke	at	komme	frem	
til	Fjeldsæter.	Paa	vinterføre	var	ski	det	eneste	–	paa	
sommerføre	hadde	man	en	ren	himmelfart	efter	en	
vei	som	var	av	en	slik	art	at	folk	med	daarlig	mave	
hellere	foretrakk	at	gaa	ved	siden	av	kjøretøiet	istede-
for	at	kjøre.	Man	maatte	opefter	Møllebakkene	og	over	
Tungen-dalen.	At	finde	veiens	fortsættelse	herfra	var	
ikke	let.	Den	lignet	(og	var	det	vistnok	ogsaa)	en	kutrø	
–	storstenet	og	duftende.”
(Fra artikkelen ”Gamle Fjeldsæter” i Dagsposten 10. april 1917.)

Mens	dugnadsarbeid	er	en	vesentlig	side	av	turistforeningens	
virksomhet	i	moderne	tid,	var	alt	arbeid	de	første	årene	basert	på	
betalt	arbeidskraft.	Dermed	trengte	foreningen	midler	for	å	gå	i	gang	
med	et	fysisk	prosjekt	som	veianlegg.	En	søknad	til	DNT	om	bidrag	
til	”Gråkallveien”	ble	avslått,	og	dermed	måtte	TT	finne	alternativ	
finansiering	både	til	dette	og	den	hytta	på	Gråkalltoppen	som	ble	
planlagt	parallelt.	På	Fjellseter	og	Tempervollen	ble	det	hengt	ut	
pengebøsser	for	innsamling	til	anlegget.	Utpå	sommeren	meldte	
foreningens	gode	hjelpesmann,	Albert	Emil	Koch,	at	offerviljen	
var	til	stede	så	snart	bøssen	på	Fjellseter	var	på	plass.	Både	dette	
og	Gråkalltoppen	var	for	lengst	etablert	som	turmål,	og	mange	av	
turgåerne	ga	gjerne	en	slant	til	forbedring	av	atkomsten	opp	gjen-
nom	marka.	En	sti	til	Fjellseter	var	fra	langt	tilbake	i	tid	tråkket	fra	
Tunga,	og	turtrafikken	de	seinere	årene	hadde	satt	enda	tydeligere	
spor	langs	denne	traseen.	Veivalget	til	Gråkalltoppen	var	ikke	like	
klart;	det	kom	vinteren	1888	f.eks.	inn	et	forslag	til	styret	fra	
I.F.	Aalberg	om	å	legge	stien	”rettvinklet”	fra	Bynesveien	innenfor	
Tømmerdalen.	Atkomsten	til	toppen	var	på	dette	tidspunkt	betegnet	
som	”ualminnelig	dårlig”.	Styret	så	imidlertid		traseen	til	toppen	
i	sammenheng	med	veien	til	Fjellseter	og	valgte	ei	linje	nordom	
Blomstertjønna	og	derfra	nokså	rett	opp	i	det	bratte	terrenget.	
Arbeidet	kom	i	gang	sommeren	1888	og	ble	ledet	av	Even	Bjørnhaug,	
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som	ellers	var	i	tjeneste	i	skogforvaltningen.	Med	en	arbeidsstokk	fra	
tre	til	seks	mann	gikk	han	i	gang	med	å	utvide	og	delvis	legge	om	den	
gamle	stien	mellom	Tunga	og	Fjellseter,	slik	at	den	ble	kjørbar	for	
lettere	kjøretøy	som	stolkjerre	og	karjol.	”Ved	Anlæg	af	ovvennevnte	
Vei,	har	jeg	søgt	at	velge	de	strøg	hvor	man	billigst	kunde	[komme	
fram],	men	dermed	har	jeg	ikke	alle	steder	formaaet	at	forene	et	
tredje	[hensyn],	det	letteste	for	den	veifarende,”	skrev	Bjørnhaug,	
som	med	erfaring	fant	en	tørr	trasé	og	anla	en	fast	kjørevei,	som	selv	
120	år	etter	er	i	god	forfatning.	Daglønnen	for	dette	arbeidet	var	
fra	1,60	til	2	kroner,	og	arbeidsdagen	var	normalt	10	timer.	Traseen	
ble	ført	opp	til	”Høiden	ved	Blomstertjernet”.	Derfra	ble	det	anlagt	

Den første kjøreveien 
til Fjellseter ble bygd av 
Trondhjems Turistforen-
ing i 1888/89. Den tok 
av fra den gamle Bynes-
veien nedenfor Lavollen, 
krysset Ilabekken og gikk 
opp gjennom skogen til 
Fjellseter. Veien fungerer 
stadig godt som tursti.



34 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Tett trafikk på den nye veien gjennom Bymarka under åpningen 20. september 1898. 
I bakgrunnen står det nye turisthotellet nesten ferdigbygd øverst i lia. Rett nedenfor ses 
den gamle Bymarksplassen Fjellsetra og til venstre Nerstua. 
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gangsti	til	toppen.	I	tillegg	ble	det	ryddet	en	sti	fra	”Graakallen	til	
Kobberdammen”	i	nokså	rett	linje	rett	nord	for	Lille	Gråkallen	
(”Lill-kallen”).
I	tillegg	til	pengegavene	fra	turgåerne	fikk	turistforeningen	et	
kjærkomment	bidrag	til	veiarbeidet	–	og	hytta	på	Gråkallen	–	på	
500	kr	av	Trondhjems	Brændevinssamlag	denne	sommeren.	Hvor	
viktig	sekretær	Bernhoft	var	i	forbindelsen	mellom	foreningen	og	sin	
arbeidsgiver	brennevinssamlaget,	er	ikke	kjent,	men	han	fungerte	i	
hvert	fall	som	foreningens	mann	både	når	det	gjaldt	veianlegget	og	
hytteprosjektet	og	har	sannsynligvis	spilt	en	viktig	rolle	i	tildelingen	
av	midlene.	Før	veiarbeidet	startet	hadde	han	gått	opp	de	aktuelle	
traseene	med	Even	Bjørnhaug	og	foretatt	besiktigelse	av	arbeidet	
underveis.	Selv	hadde	han	et	avgjørende	ord	med	i	laget	da	ruta	
Tunga–Fjellseter	ble	valgt	som	vei	for	”tohjulet	Voiture”	fremfor	
en	kjørevei	mellom	Kobberdammen	og	Fjellseter.				
Veiarbeidet	fortsatte	sommeren	1889	med	en	forbedret	forbindelse	
mellom	Bynesveien	(Tømmerdalsveien)	og	Tunga,	fortsatt	med	Even	
Bjørnhaug	som	arbeidsformann.		

Den	første	kjøreveien	til	Fjellseter	var	ikke	stort	mer	enn	en	bred	sti,	
og	det	oppsto	etter	noen	år	behov	for	en	bredere	og	mer	moderne	

Deltakerne på 
åpningen av Gråkall-
veien (Fjellseterveien) 
samlet foran Skistua 
20. september 1898. 
TTs formann Carl Schulz 
står som nummer ni fra 
venstre, initiativtakeren 
til foreningen, Lyder 
Borthen, er  nummer 
sju fra venstre og veiens 
”byggherre”, stadsin-
geniør Carl A. Dahl, 
nummer 10 fra samme 
side. Styremedlem i 
TT, Olaf Grilstad, står 
ytterst til venstre, mens 
foreningens tidligere 
sekretær, Haakon Løken, 
står som nummer fem 
fra høyre, viseformann 
E.A. Tønseth nummer 
seks fra høyre.
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vei	opp	i	marka.	Trondhjems	Turistforening	lanserte	tidlig	planer	
om	et	større	etablissement	på	Fjellseter,	og	dette	var	et	prosjekt	som	
aktualiserte	ny	vei.	Utstikking	av	en	trasé	ble	påbegynt	i	1892	av	
kaptein	A.	Balchen	og	fortsatt	i	1893	av	kaptein	Georg	Heyerdahl,	
men	prosjektet	lagt	til	side	en	tid	etter	at	det	første	forsøket	på	å	
bygge	et	turisthotell/sanatorium	på	Fjellseter	strandet.	”Uden	vei	
intet	Sanatorium,	men	uden	Sanatorium	ingen	vei,”	skrev	Robert	
Daae	i	E.C.	Dahls	bryggeri,	som	bidro	med	penger	til	denne	første	
oppmåling	og	oppmerking	av	veien.	Trondhjems	Skiklub	ivret	snart	
også	for	veiprosjektet	etter	at	klubben	i	1896	bygde	”Skistuen”	ved	
Blomstertjønna,	et	stykke	ovenfor	Fjellseter.	Transporten	til	dette	
byggearbeidet	gikk	etter	turistforeningens	kjørevei	fra	Tunga,	og	
det	ble	i	ettertid	betalt	en	del	i	erstatning	for	skade	på	veien.	Med	
Skistua	økte	trafikken	opp	i	Bymarka	og	gjorde	behovet	for	en	ny	vei	
enda	tydeligere.	I	tillegg	til	turistforeningen	og	Skiklubben	tok	snart	
også	andre	krefter	del	i	dette	løftet,	bl.a.	brennevinssamlaget	og	
Trondhjems	sparebank,	etter	at	planene	om	et	turisthotell	på	Fjell-
seter	var	tatt	fram	igjen	og	konkretisert.	Trondhjems	Turistforening	
gikk	i	spissen	for	dette	arbeidet,	og	tok	initiativ	til	ny	aksjetegn-
ing	for	både	vei	og	turisthotell	i	februar	1897.	Prosjektene	sto	på	
det	tidspunkt	i	fare	for	å	bryte	helt	sammen	ettersom	Trondhjems	
Brændevinssamlag	ga	beskjed	om	at	bevilgningen	på	23	000	kr	til	
den	nye	veien	i	stedet	ville	bli	gitt	til	Selskabet	for	Trondhjems	Bys	
Vel	dersom	et	aksjeselskap	for	hotellet	ikke	var	dannet	innen	
1.	mai	dette	året.	Nå	ble	det	fart	i	begge	prosjektene,	og	veianlegget	
kom	i	gang	i	kommunal	regi	og	under	ledelse	av	stadsingeniør	Dahl,	
etter	en	trasé	forbi	Baklia,	sør	for	Tunga	til	Fjellseter	og	videre	opp	
til	Skistua.	Hele	veianlegget	beløp	seg	til	32	000	kr.	Åpningen	av	
veien	ble	markert	20.	september	1898,	med	TT-styret	som	arrangør	
og	vertskap	for	en	middag	på	Skistua.	Selv	om	turistforeningen	ikke	
hadde	større	utgifter	på	veien,	var	dette	likevel	regnet	som	forenin-
gens	prosjekt.	Nå	tok	kommunen	over	ansvaret	for	veien	og	skulle	
stå	for	det	fremtidige	vedlikeholdet.	En	del	redskap	som	TT	hadde	
skaffet	til	veiarbeidet	ble	for	øvrig	kjøpt	av	stadsingeniørkontoret	og	
overført	til	ingeniørvesenet,	som	snart	skulle	gå	i	gang	med	å	bygge	
dam	i	Baklia.		
TT	fortsatte	på	egen	hånd	med	mindre	vei-	og	stiarbeider	i	Bymarka.	
I	1900	lå	en	ny	vei	opp	til	toppen	av	Gråkallen	ferdig.	Den	gikk	i	
store	slyng	med	et	slakere	stigningsforhold	enn	den	gamle	stien	og	
kunne	også	trafikkeres	med	hest	og	tohjuls	vogn.
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TT-STIER I ByMaRka 1900

”Den nye Gang- og Ridevei til Graakallens Top er nu ferdig. Varden er ombygget 
til et lidet Udkikstaarn. Bænke er opstat paa forskjellige Partier. Stierne i Bymarken 
er istandsat og Afvisere [veiskilt] opsat. En ny Sti fra Lian til Fjeldsæter er anlagt.
Følgende Stier [anlagt av Trondhjems Turistforening siden 1888] er opmaalt: 
Fjeldsæter–Lagmandssæter 1750 Meter 
Lagmandssæter–Grønlien  1250 Meter 
Grønlien–Vintervandet 2000 Meter 
Vintervandet–Fjeldsæter 1000 Meter
Vintervandet–Skistuen  425 Meter
Vintervandet–Storheia 3800 Meter
Grønlien–Storheia   2900 Meter
Fjeldsæter over Lillekallen–Skistuen 1000 Meter
Kobberdammen–Graakallen 1800 Meter
Kobberdammen–Fjeldsæter  625 Meter
Vintervandet–Graakallen 925 Meter 
Lian–Fjeldsæter 2750 Meter
Tilsammen 20 225 Meter
Kjøreveien fra Steinberget til Fjeldsæter 7040 Meter 
Fra Fjeldsæter til Skistuen 860 Meter.
Det henstilles paa det alvorligste til Publikum ikke at ødelægge de opsatte 
Bænke og Afvisere og at fare pent frem i Turistforeningens Hytter paa 
Graakallen og Storheia.
10 Kroner betales den, der giver Oplysninger, som leder til Paagribelse 
af Hærværksmænd.”
(Avisinserat sommeren 1900.)

Utsikt mot Skistua og den nye veien til Gråkalltoppen. Postkort fra like etter 1900.
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Mens	skogforvaltningen	i	sitt	arbeid	med	stier	og	tilrettelegging	for	
det	meste	holdt	seg	til	Ilabergan	og	områder	nord	for	Ilabekken,	
var	turistforeningens	hovedsatsing	i	øvre	deler	av	marka,	omkring	
Fjellsetra,	Vintervatnet,	Gråkallen,	Lille	Gråkallen,	Kobberdammen,	
Storheia,	Grønlia,	Lagmannseter	og	Lian.	Foreningen	så	ikke	de	
gamle	bymarksgrensene	som	noen	begrensning	for	sitt	arbeid	og	
ville	gjerne	føre	stiene,	og	de	turgående,	videre	ut	i	marka.	For	det	
meste	gikk	dette	greit,	og	deler	av	Bynesmarka,	som	Bosbergheia	og	
Storheia,	ble	snart	en	like	naturlig	del	av	turområdet.	Noen	steder	
støttet	man	likevel	på	problemer.	Midt	i	1890-årene	var	planen	å	
anlegge	en	sti	fra	Storheia	ned	til	Marken.	Men	dette	ville	ikke	
eieren	av	plassen	vite	noe	av.	I	stedet	ble	det	lagt	en	sti	ned	til	
Grønlia,	til	en	kostnad	av	160	kr.
Selv	om	turistforeningen	i	enkelte	tilfeller	kunne	benytte	seg	av	
både	skogvokteren	og	andre	arbeidsfolk	som	var	knyttet	til	skog-
reisningen,	var	dette	to	atskilte	forvaltninger	i	hver	sin	del	av	marka.	
Da	Johannes	Schiøtz	midt	i	1890-årene	skulle	utarbeide	et	kart	over	
marka	til	25-årsberetningen	for	skogplantingen,	måtte	han	ha	hjelp	
av	TT	til	å	tegne	inn	de	stiene	foreningen	hadde	opparbeidet,	bl.a.	
stien	til	Storheia.	Der	borte	hadde	han	ikke	vært	på	flere	år,	skrev	
han	i	et	brev	til	styret.	
For	turistforeningen	ble	arbeidet	i	Bymarka	i	lengden	for	krevende	
i	tillegg	til	andre	oppgaver,	og	det	ble	i	1908	inngått	en	avtale	med	
kommunen	om	vedlikeholdet.	Dette	markerte	langt	på	vei	en	av-
vikling	av	turistforeningens	arbeid	i	Bymarka,	og	foreningen	kunne	
konsentrere	seg	fullt	ut	om	tilrettelegging	for	fotturismen	i	fjellet.

En	av	pionerene	i	Trondhjems	Turistforening,	
Ernst	Andreas	Tønseth,	mintes	mange	år	etter	den	
skepsis	arbeidet	med	stiene	ble	møtt	med	av	mange:
”	–Jeg	skjønner	ikke	at	dere	legger	vekk	penger	og	
arbeide	på	disse	stiene	–	det	er	da	ingen	som	går	der!
–Vi	skal	tales	ved	om	10	år,	svarte	jeg.”
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Turhytter	i	marka

Hytta	på	Gråkallen	var	en	av	turistforeningens	første	arbeidsopp-
gaver,	og	mye	av	arbeidet	med	veier	og	stier	de	første	årene	siktet	seg	
opp	mot	toppen	av	det	runde	fjellet	i	Bymarka	og	det	lille	”krypinn”	
som	foreningen	fikk	reist	der	i	1889.	Carl	Schulz	var	i	dette	som	
i	mange	andre	tilfeller	aktivt	ute	i	avisene	og	anbefalte	alle	å	ta	en	tur	
opp	til	den	nye	hytta,	som	hadde	alle	betingelser	for	”at	kunne	blive	
et	yndet	Udflugtssted	for	Folk	af	alle	Samfundsklasser,	for	store	som	
for	smaa,	Sommer	og	Vinter”.	
Gråkallhytta	var	utvilsomt	et	kjærkomment	tilbud	for	turgåerne	
i	marka,	som	fra	før	ikke	var	så	godt	vant	med	tak	over	hodet.
”Vi	mindes	fra	vor	egen	Ungdom	i	50-	og	60	Aarene,	da	vi	havde	
Anledning	til	at	færdes	i	Bymarken.	Hvor	savnede	vi	ikke	et	godt	
Sted,	hvorfra	vi	kunde	gaa	du,	og	igjen	komme	tilbage,	for	i	gemytligt	
Samvær	at	drøfte	Dagens	Indtryk.”	
Dette	ungdomsminnet	ble	trykt	i	Trondhjems	Adresseavis	i	1905	
og	sier	en	del	om	forholdene	i	Bymarka	før	tilretteleggingen	var	
kommet	i	gang.	
Det	første	tilløpet	til	omtanke	og	omsorg	for	skiløperen	og	fot-
turisten	var	av	privat	karakter.	Både	Wullumsgården	og	Baklia	tok	
imot	skiløpere,	og	på	Tunga	var	det	også	en	lignende,	beskjeden	
tilleggsnæring	i	form	av	enkel	bevertning.	Etter	hvert	var	det	
imidlertid	den	gamle	Bymarksplassen	Kampervoll	eller	Fjellseter	
som	ble	det	mest	populære	utfartsstedet.	Der	slo	ekteparet	Ane	
Olsdatter	og	Isak	Knudsen	fra	Skaugdalen	i	Rissa	seg	ned	omkring	
1880	med	sønnene	Kristian		og	Ole	Andreas.	Kristian	mintes	i	et	

E.A. Tønseth var i tillegg 
til sitt frivillige engasje-
ment også forretnings-
messig involvert i 
turistsaken.
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intervju	i	1928	at	det	var	få	vandrere	i	den	første	tida	familien	holdt	
til	på	den	gamle	setra.	En	av	dem	var	Lars	Berg,	som	var	bud	i	Privat-
banken,	en	annen	ble	kalt	”Gammel-Husby”	og	var	i	samme	bransje.	
Ingen	av	disse	er	navn	en	møter	i	historien	til	den	organiserte	tur-	og	
sportsaktiviteten	og	er	slik	et	interessant	eksempel	på	at	det	fantes	
et	tidlig	turliv	også	utenfor	foreningene.	Yrkesmessig	var	dette	også	
personer	en	ikke	ville	finne	på	de	tidlige	medlemslistene.	Som	bud	
tilhørte	de	ikke	arbeiderklassen,	men	måtte	regnes	til	en	lavere	
funksjonærklasse.	Og	de	var	vant	til	å	gå.
Snart	oppdaget	andre	at	døra	sto	åpen	for	turgåere	på	Fjellsetra,	
sommer	som	vinter.	”Og	så	kom	den	ene	bymannen	etter	den	andre	
på	besøk,”	fortalte	Kristian	Fjeldsæter,	som	i	likhet	med	foreldrene	
tok	i	bruk	plassnavnet	som	etternavn.	Det	gikk	ikke	mange	år	før	den	
lille	bygningen	på	plassen	ble	et	yndet	utfartssted.	Om	sommeren	
kom	det,	særlig	om	søndagene,	mange	byfolk	som	ville	kjøpe	rømme-
grøt	og	melk.	Om	vinteren	stakk	skiløpere	innom	for	å	varme	seg	
med	en	kaffeskvett.	Ifølge	Kristian	kunne	det	på	godværsdager	være	
hundrevis	av	besøkende,	og	det	var	da	lang	kø	på	tunet	for	å	komme	
inn	i	de	to	små	rommene	som	sto	til	rådighet.	Rar	servering	var	det	
ikke	på	slike	dager.	Kopper	kunne	det	også	bli	smått	med,	da	kunne	
en	trakt	med	kork	i	tuten	gjøre	nytten,	mintes	han.	

Stadig flere byfolk 
gjorde seg kjent med 
Bymarka på slutten av 
1800-tallet



42 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Andreas	Udbye	hadde	tidlige	minner	fra	Fjellseter	
og	beskrev	et	besøk	hos	Ane	og	Isak	i	Trondhjems	
Skiklubs	50-årsberetning	i	1934:
”’Godag,	Ane,	godag	Isak.’
’Dokk	får	finn	dokk	plass	i	stua	–	var	svaret	vi	fikk	
på	vår	hilsen.	
Innenfor	var	det	to	små	rum.	Det	innerste	var	
n’	Kristian	og	n’Olas,	sønnenes	rum.	Smått	var	det	ofte	
med	sitteplassen,	men	så	var	man	ikke	så	nøie	på	det	i	
de	tider.	Kaffe	blev	bestilt,	eller	øl	(det	behøvdes	ingen	
bevilling	for	ølsalg	dengang).	Dårlig	stell	var	det	både	
med	kopper	og	glass,	og	de	som	kom	sist	måtte	vente	
til	de	første	var	ferdige.	Noe	sånt	som	oppvask	var	det	
ikke	så	nøie	om.	Efter	måltidet	møttes	man	til	øvelser	
i	bakkene	utenfor.”

Fjellseter	ble	tidlig	et	populært	turmål	for	turgåere	og	skiløpere,	
og	det	ble	av	og	vinters	tid	arrangert	fakkelturer	opp	dit	midt	i	uka,	
i	tillegg	til	de	faste	søndagsturene.	
I	1892	ble	det	satt	opp	en	ekstra	bygning	på	Fjellseter,	”Nordsetra”,	
som	var	en	gammel	tømmerbygning	fra	Vanvikan.	Den	eldste	sønnen	
på	plassen,	Kristian,	fortsatte	med	å	ta	imot	turfolk	her	i	Nystua,	
som	den	snart	ble	kalt,	og	gjorde	dette	til	hovednæring	på	plassen	
i	noen	år.	Noen	av	de	gamle	gjestene	på	Fjellseter	foretrakk		for	øvrig	
den	gamle	seterstua.	Den	sto	fortsatt	åpen	for	besøk,	med	sin	egen	
stemning	og	der	”det	var	som	man	hørte	til	huset	fra	man	trådte	inn	
og	all	etikette	var	bannlyst”.	

Med	turisthytta	på	toppen	av	Gråkallen	fikk	Bymarka	et	nytt	turmål.	
Turistforeningen	fikk	hytta	i	gave	av	kjøpmann	Adolf	Neergaard	
etter	at	den	hadde	stått	utstilt	på	landbruksutstillingen	i	Trondheim	
i	1887.	Neergaard	satte	som	betingelse	at	huset	ble	gjenreist	som	
turisthytte	på	Gråkallen,	og	foreningen	gikk	i	gang	med	arbeidet	
allerede	den	første	sommeren	etter	stiftelsen.	Like	nedenfor	varden	
ble	det	funnet	et	egnet	sted	for	hytta,	i	le	for	nordvesten	på	den	
forblåste	toppen.	I	september	1888	kunne	Johan	Bernhoft	melde	at	
tomta	var	oppryddet	og	planert	under	ledelse	av	Even	Bjørnhaug,	og	
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det	var	gjort	avtale	om	frakt	av	materialene	opp	til	toppen	for	50	kr.	
Peder	Leistad	skulle	stå	for	muring	av	pilarer	og	oppføring	av	hytta,	
og	han	tok	i	første	omgang	av	seg	rivingen	av	hytta,	som	sommeren	
1888	ennå	sto	i	hagen	bak	Turnhallen.
Blant	de	mange	som	gledet	seg	over	den	fine	gaven	var	Trondhjems	
Skiklub,	som	la	ut	en	liste	til	tegning	av	bidrag.	I	sin	lille	selskaps-
krets	satte	også	dr.	Lyder	Borthen	i	gang	en	innsamling	og	kunne	
snart	levere	et	foreløpig	oppgjør	på	kr	27,50.	Selv	la	TT	ut	en	egen	
innsamlingsliste,	der	over	100	personer	etter	hvert	skrev	seg	på,	med	
beløp	fra	1	krone	og	opp	til	25.	Adolf	Neergaard	var	en	av	dem	som	
tegnet	seg.	Bidraget	var	ikke	større	enn	2	kr,	men	han	hadde	selvsagt	
allerede	hele	æren	for	at	hytta	ble	bygd.	Alt	som	kom	inn	var	penger	
som	monnet,	og	det	hjalp	naturligvis	ekstra	på	budsjettet	da	brenne-
vinssamlaget	bevilget	500	kr	til	prosjektet,	inkludert	veien	opp.	
Carl	Schulz	gledet	seg	naturligvis	over	at	finansieringen	gikk	i	orden	
og	hytta	snart	var	på	plass.	Men	nylig	hjemkommet	fra	sommerturen	
i	Tydal	reiste	han	likevel	tidlig	på	høsten	spørsmål	overfor	styret	om	

Ane og Isak Fjeldsæter 
på Gråkallen ca. 1890. 
Sønnene Ole Andreas 
(foran) og Kristian (i 
midten bak). De øvrige 
personene på bildet er 
ukjent.
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ikke	prosjektet	var	ført	igjennom	litt	for	raskt.	Det	fantes	ikke	
noe	overslag	om	hva	den	totalt	ville	koste	med	utstyr	etc.,	og	han	
fryktet	det	ikke	ville	bli	midler	igjen	til	”noget	arrangement	ved	
Fjeldsæteren”.	Allerede	i	1888	var	ei	mulig	ei	turisthytte	eller	et	
hotell	på	Fjellseter	et	tema	i	turistforeningen.
Men	arbeidet	gikk	sin	gang,	selv	om	det	ble	bestemt	at	ferdig-
stillelsen	skulle	bero	til	året	etter.	Materialene	ble	delvis	kjørt,	delvis	
båret	opp	høsten	og	vinteren	1888/89,	og	byggearbeidet	tok	til	utpå	
våren.	Ferdig	reist	målte	den	13	alen	i	lengden	og	10	alen	i	bredden,	
og	høyden	utgjorde	5	alen	8	tommer,	ifølge	Peder	Leistads	regning,	
som	beløp	seg	til	kr	333.	Så	snart	snekkeren	hadde	gjort	seg	ferdig	
kom	maler	Haldor	Engan	opp	til	toppen	med	sine	malingsspann	
og	snart	skinte	hytta	rødmalt	med	hvite	vindskier,	dør-	og	vindus-
omramminger.	Han	regnet	ut	de	malte	flatene	til	336	kvadratalen	
og	beregnet	seg	57	kroner	og	12	øre	for	jobben.	20.	juni	1889	ble	
Gråkallhytta	åpnet	for	publikum,	og	turgåere	strømmet	til	i	et	
betydelig	antall	den	første	sommeren.	Innimellom	besøkene	var	
Ane	Fjeldsæter	oppe	for	å	vaske	og	holde	orden	i	hytta.

I	de	to	første	somrene	var	hytta	selvbetjent,	med	utlån	av	nøkkel	på	
Tempervollen	eller	Fjellsetra,	siden	ble	det	ansatt	vertinne	som	tok	
seg	av	turfolket.	Den	første	var	Marie	Wiggen	fra	Ila,	som	fikk	et	
kjøkken	til	rådighet,	reist	som	tilbygg	til	hytta	i	1891	med	en	solid	
kokeovn	fra	Trondhjems	mek.	verksted.	Kristian	Fjeldsæter	hadde	
jobben	med	å	frakte	opp	koks	og	kull	til	denne	ovnen.	Den	første	
avtalen	med	TT	gikk	ut	på	at	hytta	skulle	holdes	åpent	daglig	fra	
17.	mai	til	pinse,	deretter	fra	20.	juni	og	til	midten	av	september,	
med	servering	av	kaffe,	brus,	ingefærøl,	brød,	sjokolade	og	lettøl.	
På	de	fineste	søndagene	var	så	mange	som	400	turgåere	oppe	ved	

Kvittering for levering 
av materialer til 
Gråkallhytta.

Dekketøy og kjøkkenut-
styr til Gråkallhytta ble 
kjøpt i Halvor Jenssens 
forretning nede i byen.
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hytta.	Helst	ville	vertinna	også	ha	servert	øl;	det	søkte	hun	om,	men	
fikk	ingen	støtte	i	TT-styret.	Tidlig	ble	det	registrert	en	del	hærverk	
på	hytta,	fra	mer	uskyldige	tilfeller	som	innskjæring	av	bokstaver	
og	årstall	i	veggene	til	ruteknusing	og	innbrudd.	Albert	Emil	Koch	
var	blant	dem	som	mante	til	ro	og	orden	på	Gråkallen,	bl.a.	på	sine	
plakattavler	rundt	om	i	byen,	som	også	TT	benyttet	til	oppslag.	
Selv	satte	Koch	sitt	preg	på	toppen	med	å	gi	en	høy	vindfløy	til	
varden	i	gave	til	turistforeningen	i	1890.	Som	gave	kom	dessuten	et	

Gråkallhytta ble åpnet 
i 1889.

Kjøpmann Adolf Neergaard 
ga Gråkallhytta i gave til TT. 
Denne regningen viser at han 
også solgte stoler til forenin-
gens kvarter på Nedalen gård.
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sirkelrundt	siktekart	som	ble	satt	opp	på	et	jernstativ	i	nærheten	av	
varden	i	1892.	Giveren	av	dette	var	optiker	Axel	H.	Schreiner.	Kartet	
var	utarbeidet	av	ingeniør	Aslaksen	og	ga	en	forklaring	på	hvilke	fjell	
og	formasjoner	man	så	i	det	fjerne	til	alle	kanter.
Som	ny	vertinne	kom	Torikka	Elshoug	på	hytta	i	1894,	ganske	raskt	
etterfulgt	av	kusina	Hanna	Thingstad,	som	hadde	erfaring	som	
dampskipssrestauratør.	Begge	var	i	slekt	med	forgjengeren	på	hytta,	
”madam”	Wiggen.	Det	ble	fortsatt	ikke	servert	alkohol	på	hytta,	men	
den	nye	vertinna	opplevde	likevel	et	rent	fyllekalas,	som	fikk	oppslag	
i	avisene.	Selv	ville	hun	avdramatisere	hendelsen.	Når	det	under	det	
livlige	selskapet	ble	avfyrt	pistolskudd	fra	varden,	mente	vertinna	at	
det	hadde	skjedd	i	”all	uskyldighet”.
Seinere	serverte	Kristian	Fjeldsæter,	med	hjelp	av	foreldrene	Ane	
og	Isak,	her	i	en	periode	fra	1896.	Hytta	hadde	faste	åpningstider	i	
sommersesongen,	fra	juni	til	september.	Men	det	fremgår	av	gamle	
fotografier	at	mange	spreke	turgåere	hadde	hytta	som	turmål	vinters	
tid	og	rastet	i	solveggen	her.	Ane	og	Isak	tok	for	øvrig	snart	på	seg	
servering	for	turfolk	på	kommunens	eiendom	Grønlia	lenger	nede	i	
marka	og	holdt	på	der	i	noen	år.	

Storheihytta sto ferdig 
i 1896 som Trond-
hjems Turistforenings 
andre hytte i byens nære 
turområde.
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Gråkallen	var	den	neste	høyeste	toppen	i	marka	vest	for	Trondheim.	
Midt	i	1890-årene	erobret	turistforeningen	også	det	høyeste	punktet,	
Storheia	i	Bynesmarka.	Sommeren	1894	ble	det	gitt	en	bevilgning	fra	
brennevinssamlaget	til	dette	formålet,	og	Byneset	herredsstyre	ga	sitt	
samtykke	til	at	hytta	kunne	oppføres.	Materialene	ble	kjørt	opp	på	
snøføre	vinteren	1896	og	ble	satt	opp	av	Thore	Storleer	fra	Marken	
og	var	klar	til	bruk	til	sommeren.	Hytta	var	forsynt	med	en	kokeovn,	
bord	og	benker,	og	det	ble	i	tillegg	satt	opp	både	bislag	og	”privet”.	
De	første	besøkende	klaget	riktignok	over	så	sterk	”asfaltlukt”	fra	
tjærepappen	at	det	var	”umulig	å	oppholde	seg”	i	hytta,	men	den	ble	
snart	godt	besøkt	og	brukt	av	fornøyde	gjester.	Nøkkel	var	lagt	ut	
på	Fjellseter,	men	noen	mente	at	hytta	var	et	dristig	byggeprosjekt	
fra	turistforeningens	side,	når	en	så	hvordan	hvilebenker,	skilt	og	
andre	former	for	tilrettelegging	stadig	ble	ødelagt	rundt	om	i	marka.	
Skiklubben	gjorde	avtale	med	TT	om	å	holde	oppsyn	med	hytta,	samt	
bruke	den,	vinters	tid,	og	verten	på	den	nye	Skistua	tok	ansvar	for	
servering	på	Storheia	til	visse	tider.	Denne	avtalen	viser	tydelig	at	
TT	i	stor	grad	ennå	i	årene	før	1900	betraktet	seg	som	en	”sommer-
forening”.

En topptur til Storheia 
var populær sommer 
som vinter.
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Skiløpere ved Vintervannet omkring 1890.
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Trondhjems	Skiklub	hadde	helt	fra	1888	hatt	planer	om	å	bygge	ei	
hytte	i	nærheten	av	Fjellseter.	Tidlig	i	90-årene	så	klubben	seg	
i	stedet	ut	en	plassering	lenger	oppe	i	marka,	der	kommunen	stilte	
gratis	tomt	til	disposisjon	og	ga	rett	til	uttak	av	den	stein	som	var	
nødvendig.	Med	bidrag	fra	257	av	medlemmene	i	klubben,	fra	
Trondhjems	Sparebank	og	brennevinsamlaget	samt	lån	i	Norges	
Bank	ble	hytta	realisert	og	innviet	25.	januar	1896.	”Skistuen”,	eller
	Skistua	som	den	helst	ble	kalt,	inneholdt	en	stor	sportshall,	to	
mindre	rom,	kjøkken	samt	rom	for	bestyrerparet	og	betjeningen	i	
kvistetasjen.	Som	vertskap	ansatte	skiklubben	Rosa	og	Ole	Gorseth,	
dessuten	tre	tjenestejenter.	Noen	losjerende	ble	også	gjerne	tatt	inn,	
slik	at	det	i	1900	bodde	åtte	personer	fast	på	Skistua.		Hytta	kunne	
ta	imot	40	gjester	for	overnatting	og	ble	mye	brukt	til	det.	Bymarka	
hadde	dermed	fått	et	sted	der	skiløpere	og	turgåere	kunne	oppholde	
seg	hele	helgen	og	i	ferier.

Det	tok	ikke	lang	tid	før	et	lignende,	men	større	og	enda	mer	
bekvemt	tilbud	ble	etablert,	turisthotellet	Fjeldsæter	Sanatorium.	
Trondhjems	Turistforening	var	med	å	sette	dette	prosjektet	i	gang,	
selv	om	det	var	et	eget	aksjeselskap	som	sørget	for	at	det	ble	reali-
sert.	Den	kjente	friluftspioneren	og	fjellskiløperen	E.A.	Tønseth	
representerte	både	turistforeningen	og	skiklubben	i	dette	arbeidet.	
Aksjekapital	til	det	nye	hotellet	måtte	samles	inn	to	ganger	ettersom	
det	første	selskapet	ble	oppløst.	Turistforeningen	var	engasjert	i	
begge	disse	rundene,	uten	at	foreningen	hadde	større	kapital	å	skyte	
inn	selv.	Oppgaven	besto	først	og	fremst	i	påvirkning	av	firmaer	og	
privatpersoner	som	kunne	bidra	økonomisk.	Blant	de	interesserte	
var	slaktermester	Fr.	Bohne	og	dr.	Chr.	Joh.	Brodtkorb	som	på	et	
lørdagsmøte	i	frimurerlosjen	St.	Olav	i	1896	ville	se	på	muligheten	
om	et	”tidsmessig	utfluktssted”.	Dagen	etter	dro	de	oppover	til	
Fjellseter	sammen	med	en	del	andre	frimurere.	Det	ble	forhandlet	
med	eieren,	Kristian	Fjeldsæter,	og	noen	dager	etter	kjøpte	Bohne	
og	Brodtkorb	plassen,	som	var	bygslet	av	kommunen	som	et	såkalt	
arvefeste.	Stadig	med	Trondhjems	Turistforening	som	en	viktig	
pådriver	gikk	de	nå	sammen	med	en	del	forretningsfolk	og	firmaer	
i	byen	om	et	nytt	aksjeselskap,	konstituert	på	et	møte	arrangert	av	
TT	i	slutten	av	mars	1897.	De	store	og	velkjente	trondhjemsfirmaene	
Lundgreens	Enke,	E.C.	Dahls	Bryggeri	og	I.N.	Bruun	var	blant	de	
største	andelshaverne	da	Aktieselskapet	Fjeldsæter	Sanatorium	ble	
dannet,	og	selskapet	overtok	arvefestet	Fjellseter	formelt	i	juli	1897.	I	
ledelsen	satt	direktør	Robert	Daae	ved	E.C.	Dahls	bryggeri,	grosserer	
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Fritz	Bruun,	konsul	Claus	Berg,	rørleggermester	Knut	Lund,	kjøp-
mann	Francis	Kjeldsberg,	kaptein	August	Spørck	og	C.P.F.	Bohne,	
med	E.A.	Tønseth	som	forretningsfører	for	direksjonen.	Samme	
høst		ble	det	sendt	ut	anbud,	og	byggmester	Esp	fikk	tilslaget	på	
oppføringen	av	hotellet,	som	var	tegnet	av	arkitekt	Axel	Guldahl	
som	et	stort	”treslott”	i	sveiteserstil.	Den	ruvende	bygningen	fikk	
30	gjesterom,	flere	spisesaler,	oppholdsrom,	bad,	sentralfyr	og	
acetylenbelysning.	Det	ble	i	tillegg	bygd	et	anneks,	Sportsstua	eller	
Nerstua,	beregnet	på	de	lokale	turgåerne	i	marka.	Kjernen	i	denne	
bygningen	var	Nystua	som	Kristian	Fjeldsæter	hadde	bygd	noen	år	
før.	Den	gamle	setra,	”Gammelstua”,	ble	ennå	stående	en	kort	tid,	
i	slående	kontrast	til	de	flotte	nybyggene	omkring.	Like	før	jul	
i	1898	var	bygningsarbeidene	ferdig,	og	hotellet	kunne	tas	i	bruk.	
Samtidig	var	som	tidligere	nevnt	den	nye	veien	ført	fram.

Fjeldsæter Sanatorium
lå som et ”Soria Moria-
slott” høyt oppe i 
Bymarka. ”Sanatorium” 
var i tidens språk et sted 
for hvile og rekreasjon,  
der turister kunne ta inn 
for kortere eller lengre 
tid. Betegnelsen ”Turist-
hotel” ble også snart tatt 
i bruk.
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Vassfjellet
I	den	første	beskrivelsen	av	turterrenget	omkring	Trondheim	i	DNTs	
årbok	(Karl	Dons	1880)	var	Vassfjellet	satt	opp	som	punkt	nummer	
én.	Utsikten	var	betegnet	som	et	praktfullt	rundskue,	og	dette	nære	
turmålet	for	byens	befolkning	var	TT	naturlig	nok	også	interessert	
i	å	gjøre	kjent.	Allerede	den	første	sommeren	foreningen	var	i	
virksomhet	ble	det	tatt	initiativ	til	utbedring	av	veiene	og	stiene	
opp	i	fjellet.	Det	gjaldt	en	vei	på	nordsida,	fra	Stokke,	via	Nypansetra	
og	Løvset	og	opp	til	toppen,	dessuten	en	trasé	opp	fra	Svartbekken	
i	Melhus,	veien	opp	til	toppen	fra	Kvål	og	fra	toppen	ned	til	Tulluan	
eller	Moen	i	Klæbu.	En	kontaktmann	i	dette	arbeidet	var	brødrene	
Chr.	og	N.	Rytter	på	Søberg	i	Melhus.	I	juli	1888	var	de	i	gang	med	
utstikking	og	merking	av	stier	både	på	Melhus-	og	Klæbusiden	av	
fjellet.	N.	Rytter	skrev	til	turistforeningen	at	han	hadde	for	liten	
øvelse	i	tegning	til	å	gjengi	en	hånd	på	skiltene	(en	pekende	hånd	
var	vanlig	den	tid),	men	hadde	i	stedet	malt	piler	både	på	skiltene	
og	på	bergknauser	i	nærheten	av	toppen.	Med	hvite	bokstaver	ble	
det	i	tillegg	malt	”Vei	til	Klæbo”,	”Vei	til	Stokke,	Melhus”	og	”Vei	til	
Kvål”	på	berget.	Ved	varden	hadde	brødrene	satt	opp	en	”Vinkelfjæl	
med	Bretter”,	som	bare	noen	dager	etter	var	påskrevet	med	navn	av	
to	unge	damer,	Thora	Tønset	og	Amalie	Aas,	som	hadde	funnet	veien	
til	topps.	N.	Rytter	mente	imidlertid	at	en	”urne”	ved	varden	kunne	
være	et	bedre	sted	å	legge	igjen	visittkort	eller	andre	meldinger	
fra	besøket	på	Vassfjelltoppen.	For	arbeidet	i	dette	terrenget	denne	
sommeren	ble	det	utbetalt	kr	65	av	foreningens	kasse,	men	noe	av	
innsatsen	hadde	liten	langvarig	virkning.	Allerede	i	årsmeldingen	
for	1889/90	het	det	at	skiltene	i	Vassfjellet	var	delvis	nedrevet,	
og	TT	tok	ikke	på	mange	år	opp	igjen	arbeidet	i	dette	området.	
Først	omkring	1910	ble	det	igjen	aktuelt	å	gjøre	en	ny	innsats	med	
merking	i	Vassfjellet.

Leirfossene
De	to	Leirfossene	i	Nidelva	var	gamle	turistattraksjoner	i	Trondheim.	
Atkomsten	til	fossene	gikk	via	Leira	gård,	og	det	var	anlagt	stier	fram	
til	gode	utsiktspunkter,	der	det	var	bygd	plattformer	med	rekkverk.	
Da	Trondhjems	Turistforening	startet	sitt	arbeid,	var	forholdene	
ved	Leirfossene	noe	av	det	første	styret	gikk	løs	på.	Foreningen	tok	
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initiativ	til	utbedring	av	plattformene,	til	bedre	skilting	langs	stiene	
fram	mot	de	to	fossene	og	til	en	sti	mellom	fossene,	på	østsiden	av	
elva.	Noen	skilt	ble	også	satt	opp,	bl.a.	fra	den	nedre	fossen	og	opp	
over	utsiktspunktet	Bakkebakkpynten.	Det	ble	tatt	kontakt	med	
grunneieren	på	Leira	om	utbedring	av	atkomsten,	samtidig	som	
eieren	av	det	nedlagte	valseverket	i	Nedre	Leirfoss	ble	anmodet	om	
å	rydde	den	gamle	industritomta.	Henvendelsene	ga	imidlertid	små	
resultater.	Advokat	Bernhard	K.	Bergersen	kunne	bare	beklage	at	
bygningene	var	i	en	dårlig	forfatning	pga.	hærverk	og	opplyste	at	det	
som	sto	igjen	snart	skulle	selges	på	auksjon.	På	Leira	kom	det	ingen	
avtale	i	stand	om	noen	turistvei	over	eiendommen.	Sommeren	1890	

Anleggsskisse av veien 
til Leirfossen. Veien ble 
anlagt som en sidevei fra 
bygdeveien til Tiller, som 
igjen tok av fra hoved-
veien på Selsbakk.
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meldte	fogden	i	Strinda	og	Selbu	at	”stilladset”	ved	den	øvre	fossen	
var	i	så	dårlig	forfatning	at	det	måtte	stenges	hvis	det	ikke	snarest	ble	
satt	i	stand.	Carl	Schulz	var	utålmodig	for	å	få	noe	gjort.	”Det	er	mer	
presserende	at	noget	gjøres	ved	Lerfossene	end	ved	Gråkallen,”	skrev	
han	i	juli	dette	året	til	sitt	styremedlem	Hans	J.	Bauck.	Styret	ble	
enig	om	å	vende	seg	til	den	andre	siden	av	elva	og	i	stedet	fortsette	
tilretteleggingen	der.	Snart	ble	det	inngått	avtale	med	grunneierne	
på	gårdene	Kroppan,	Okstad,	Tonstad	og	Sjetnan	i	Tiller	kommune
	om	en	fotsti	mellom	fossene	og	en	kjørevei	fra	hovedveien	ved	
Selsbakk.	Nødvendig	grunn	skulle	avstås	til	50	kr	per	mål.	Det	ble
	i	tillegg	avtalt	med	Jonas	Okstad	om	tomt	til	”opførelse	af	en	
restaurationspavillon”	på	et	platå	ved	Nedre	Leirfoss.	I	1891	foretok	
kaptein	A.	Balchen	utstikking	av	en	fire	meter	bred	”turistvei”	gjen-
nom	marka	–	fra	Claus	Okstads	hestetrø	til	fossen	–	og	oppmåling	av	
tomta	for	den	fremtidige	restaurantbygningen.	Penger	til	veianlegget	
ble	dels	lånt,	dels	bevilget	av	Trondhjems	Brændevinssamlag	etter	
søknad,	og	veiarbeidet	ble	satt	i	gang.	Jonas	Okstad	leverte	grus	til	
anlegget	fra	eget	sandtak	og	deltok	selv	i	veiarbeidet	sammen	med	
en	rekke	andre	hyrte	arbeidsfolk	til	ei	daglønn	på	2	kr.	Totalt	var	
veiarbeidet	beregnet	til	5900	kr,	inkludert	en	sti	ned	langs	den	
nedre	fossen	og	en	sti	opp	langs	elva	til	den	øvre.	
Samtidig	var	det	dannet	et	aksjeselskap	med	tanke	på	oppføring	
og	drift	av	restauranten,	Aktieselskabet	Lerfossens	Turisthytte.	

Fossestua og Leirfossene 
ble i 1890-årene en 
viktig attraksjon for tur-
ister i Trondheim. Også 
her var Trondhjems 
Turistforening en sentral 
aktør i tilretteleggingen. 
Turisthytta ble reist i 
dragestil og bød på et 
eksotisk møte med norsk 
kultur og natur.
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I	direksjonen	for	dette	satt	forretningsmenn	som	Julius	
Siem,	Fritz	Bruun,	Carsten	Gjertsen	og	Johan	Hartmann.	
Flere	av	disse	hadde	fra	før	interesser	i	turisttrafikken	
til	byen,	kanskje	spesielt	pelshandler	Bruun	som	hver	
sommer	omsatte	for	større	beløp	til	utenlandske	gjester.	
Nå	var	det	tro	på	at	en	del	av	turistene	også	ville	legge	
igjen	penger	i	det	nye	etablissementet	på	fossestupet,	
samtidig	som	restauranten	skulle	være	et	helårs	utflukts-
mål	for	byens	egne	beboere.	
Sommeren	1892	lå	veien	klar	til	bruk,	og	de	første	
turistene	tok	fossene	i	øyesyn	fra	en	ny	vinkel	på	østsiden	
av	elva.	Fra	vognmennene	kom	det	imidlertid	snart	klage	
på	at	atkomsten	var	dårlig.	Veien	ble	fort	bløt	og	gjørmete	
i	regnvær,	noe	det	var	mye	av	denne	sommeren,	samtidig
	som	transporten	av	materialer	etc.	satte	den	på	en	hard	
prøve	under	oppføringen	av	restaurantbygningen.	Den	nye	
turistveien	var	for	dårlig	fundamentert,	og	en	utbedring	
måtte	til	før	den	nye	turisthytta,	Fossestua,	for	alvor	
begynte	å	ta	imot	gjester	sommeren	1893.	Denne	gang	
ble	arbeidet	ledet	av	en	annen	ingeniørkaptein,	Georg	
Heyerdahl.	Nye	lass	ble	tatt	ut	fra	grustaket	til	Jonas	
Okstad,	som	fikk	betalt	10	øre	per	lass.	Det	ble	spredd	så	
mange	som	280	gruslaster	før	arbeidet	endelig	ble	regnet	
som	avsluttet.	Brennevinssamlaget	bevilget	mer	penger	
til	dette	av	sitt	betydelige	årlige	overskudd,	men	satte	som	
betingelse	at	en	avtale	om	vedlikehold	ble	inngått	mellom	
Trondhjems	Turistforening	og	restaurantselskapet.	En	slik	
avtale	kom	i	stand	og	ble	tinglyst,	og	2700	kr	ble	utbetalt	
til	fullføring	av	veien	og	spaserstiene	langs	elva.
Turistforeningen	hadde	satt	i	gang	og	fullført	et	nytt	
turistprosjekt	som	var	av	stor	betydning	og	verdi	for	byen.	
I	årene	som	fulgte	var	det	knapt	en	utenlandsk	turist	som	
besøkte	Trondheim	uten	å	ta	kjøreturen	til	Leirfossen	og	
Fossestua.	Sightseeingturen	ble	utvidet	til	Fjellseter	da	
turisthotellet	sto	ferdig	i	slutten	av	90-årene,	og	TT	kunne	
være	godt	fornøyd	etter	å	ha	lagt	til	rette	for	begge	disse	
attraksjonene.	Nå	var	både	drift	og	veivedlikehold	overlatt	
til	andre,	men	det	tok	noen	år	før	turistforeningen	helt	var	
kvitt	sin	rolle	som	ansvarlig	for	Turistveien	til	Leirfossen.	
I	1894	forlangte	f.eks.	Arnt	Kroppan	erstatning	for	et	leir-
ras	ved	den	nye	veien,	og	fire	år	seinere	mottok	foreningen	

Kvittering fra en middag inntatt 
på Fossestua i januar 1893 av 
TTs formann Carl Schulz og 
lederen for turistvei-prosjektet, 
kaptein Georg Heyerdahl.

Regning fra planleggingsmøte 
med smørbrød og øl på Grand 
Hotel. 
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kritikk	av	den	nye	eieren	av	Fossestua,	kjøpmann	W.	Stoppenbrink	
for	å	ha	latt	den	tidligere	eieren	”behandle	veien	så	skjødesløst”.		
Stoppenbrink	mente	det	var	urettferdig	at	han	ble	nødt	til	å	bruke	
”tusener	av	kroner”	for	en	tidligere	forsømmelse.	Men	han	måtte	
innse	at	veien	fulgte	med	som	en	forpliktelse	for	eieren	av	turisthyt-
ta.	Omkring	Leirfossene	hadde	Trondhjems	Turistforening	gjort	sitt.	

Håndbok	og	brosjyrer

Ei	reisehåndbok	for	Trøndelag	var	tidlig	satt	opp	på	arbeidspro-
grammet	i	Trondhjems	Turistforening.	Spesielt	ivret	Carl	Schulz	
for	dette,	og	han	gikk	snart	i	spissen	for	å	få	ei	slik	bok	utgitt.	Selv	
satt	han	imidlertid	ikke	med	god	nok	oversikt	og	kunnskap	til	å	gå	
i	gang	med	boka	helt	uten	videre.	Det	gjorde	heller	ingen	andre	i	
foreningen.	Her	trengtes	det	hjelp	fra	folk	rundt	om	i	landsdelen	
for	å	samle	informasjon	og	beskrivelser.	I	februar	1888,	to	måneder	
etter	stiftelsen,	rykket	foreningen	inn	en	kunngjøring	i	avisene	om	
den	planlagte	reisehåndboka.	Optimistisk	nok	ble	den	antydet	utgitt	
allerede	til	”anstundende	Sommer”.	Det	het	i	kunngjøringen	at	det	
for	en	”Enkeltmand”	ville	være	for	krevende	å	beskrive	alle	turer,	
ruter	og	severdigheter	i	et	så	stort	område,	og	det	ble	derfor	bedt	
om	hjelp	fra	”dem,	der	Turist	eller	paa	anden	Maade	helt	eller	
delvis	er	kjendt	paa	Turistruter,	Landeveisruter,	Fjeldture	eller	
kortere	Dampskibsture	med	Trondhjems	som	Udgangspunkt	–	inden	
Fogderiene	Orkdal,	Guldal,	Strinde	og	Selbo,	Fosen,	Stør-	og	Verdal”.	
Det	ble	presisert	at	beskrivelsene	ikke	utelukkende	skulle	være	
beregnet	på	”en	udenlandsk	Turiststrøm”,	men	også	bidra	til	å	
”befordre	Sandsen	for	Turistlivet	inden	selve	Distriktet”.	
Særlig	var	turistforeningen	ute	etter	opplysninger	fra	”mindre	
bekjendte	Trakter”	som	Meldal,	gjennom	Rindal,	forbi	Trollhetta	
og	Svarthetta,	samt	gjennom	Foll(a)dalen	til	Sunndalen.	Nord	for	
Trondheimsfjorden	fantes	det	lignende	”hvite	flekker	på	kartet”.	
Spesielt	var	man	ute	etter	beskrivelser	av	fjellovergangene	fra	
Leksvik,	Mosvik	eller	Værran	til	Bjugn	og	Åfjord.	
I	Trondheim	satt	turistforeningens	sekretær,	Johan	M.	Bernhoft,	
klar	til	å	ta	imot	beskrivelser	fra	lokalkjente	rundt	om	i	distriktet.	
I	de	neste	par	månedene	fikk	han	også	en	god	del	brev	fra	ulike	
kanter.	Hotellene	i	Trondheim	meldte	f.eks.	villig	fra	om	sine	
bekvemmeligheter,	det	samme	gjorde	flere	”stasjonsholdere”	på	
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skysstasjonene	som	lå	spredt	utover	hele	landsdelen.	En	av	stas-
jonene	som	ble	beskrevet	var	Brøttem,	som	snart	skulle	bli	et	viktig	
stoppested	for	reisende	på	vei	til	Selbu	og	Tydal.	Brøttem	var	ifølge	
beskrivelsen,	gitt	av	Einar	Jenssen	i	Selbu,	en	utmerket	stasjon	for	
reisende,	også	for	overnatting.	Den	eldste	datteren	på	gården	hadde	
arbeidet	på	et	av	byens	største	hoteller	for	å	lære	seg	matlaging	og	
”hotell-stell”,	slik	at	stasjonen	sto	rustet	til	å	ta	imot	turistene.	
Fra	Selbu	kunne	innehaveren	av	Selbo	Sanatorium	på	Kvellohaugen,	
Emil	Wetlesen,	melde	at	også	han	sto	klar	til	en	økende	turist-
strøm	med	nytt	tilbygg	og	22	gjesteværelser	i	alt.
Med	slike	brev	fikk	Schulz,	Bernhoft	og	det	øvrige	styret	stadige	
drypp	med	ny	kunnskap	og	verdifull	informasjon.	Gradvis	fikk	de	
innblikk	i	nye	områder,	som	da	presten	Karl	Seip	i	Åfjord	leverte	
detaljerte	beskrivelser	av	ruter	i	sitt	distrikt	og	over	til	Værran	og	
Beitstad	–	i	tillegg	til	at	han	la	ved	innmeldelse	fra	fire	personer.	
En	annen	som	leverte	opplysninger	om	ruter	på	Fosenhalvøya	og	
videre	inn	i	Nordre	Trondhjems	amt	var	Haakon	Løken,	den	kjente	
sakføreren	og	politikeren	i	Trondheim.	Løken	var	engasjert	i	så	mye	
og	hadde	kunnskaper	om	det	meste,	men	en	av	hans	største	inter-
esser	var		friluftsliv	og	fjellvandring.	Nå	viste	han	at	hadde	inngående	
kunnskap	om	natur,	veier,	bebyggelse	og	folk	i	bygder	som	Rissa,	
Vanvikan,	Leksvik,	Mosvik	og	i	Inderøy,	der	han	var	vokst	opp.	

Trondhjems Turistforenings 
reisehåndbok, første utgave 
fra 1889 og den andre fra 
1893.
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I	tillegg	sendte	Haakon	Løken	inn	detaljerte	rutebeskrivelser	
fra	Trollheimen,	der	han	hadde	gått	turer	i	flere	sommerferier.
En	annen	fjellvant	kar	som	svarte	var	Paul	Grindal	i	Rennebu.	
Han	beskrev	bl.a.	den	enkleste	ruta	til	Trollhetta,	mens	Lars	Storø	
i	Budal	tok	for	seg	sitt	lokalområde,	P.A.	Fløttum	kunne	by	på	tips	
om	”høyfjellsturer”	fra	Bjørgen	stasjon	og	Johs.	Holme	kom	med	
forslag	til	turer	og	ruter	i	Verdal.	En	av	få	kvinner	som	meldte	seg	
med	opplysninger	var	for	øvrig	Lina	Medholt	i	Leksvik.
Gjennom	besvarelsene	ble	det	knyttet	kontakt	med	en	rekke	per-
soner	som	foreningen	ville	ha	bruk	for	i	arbeidet	ute	i	fjellområdene.	
Skolelærer	John	Grefstad	i	Meldal	var	en	slik	kar,	som	opplyste	at	
den	letteste	atkomsten	til	”det	nu	saakaldte	’Troldheimen’	var	via	
gården	Å	i	Meldal	til	Jødal	og	Svartådal.	I	Oppdal	meldte	Johs.	K.	
Aalbu	seg	som	”agent”,	og	Erik	Larsen	Storli	var	villig	til	å	stille	
som	fører	fra	Lønset.	Fra	flere	bygder	kom	det	dessuten	tilbud	fra	
folk	som	var	villig	til	å	tilby	reisende	kost	og	losji	på	setervoller	
eller	i	egne	turisthytter	som	de	var	villige	til	å	sette	opp.	Dette	var	
kontakter	som	kom	turistforeningen	praktisk	til	nytte	allerede	i	
den	første	sommersesongen.
Det	viste	seg	at	arbeidet	med	reisehåndboka	ville	ta	lenger	tid	enn	
styret	hadde	sett	for	seg.	I	første	omgang	ble	en	del	av	de	innkomne	
rutebeskrivelsene	trykt	i	Trondheims-avisene	sommeren	1888,	bl.a.	
rundturen	Trondheim–Vassfjellet–Selbu–Trondheim,	streknin-
ger	som	Budal–Kvikne	og	Budal–Røros,	samt	ruter	i	Trollheimen.	
Samtidig	arbeidet	styret	for	å	få	tegnet	et	kart	over	Trøndelag,	et	
prosjekt	som	viste	seg	å	være	enda	mer	tidkrevende	og	komplisert.	
Fra	Norges	Geografiske	Opmaaling	(NGO)	fikk	foreningen	beskjed	
om	at	det	for	tiden	ikke	var	kapasitet	til	et	slikt	kartarbeid.	I	stedet	
ble	ulike	private	foretak	kontaktet,	men	heller	ikke	det	førte	til	noe	
konkret	resultat.	Da	”Reisehåndbog	for	Trondhjem	og	Omegn”	forelå	
til	sommeren	1889,	var	den	utstyrt	med	et	kart	over	Trondheim,	
men	manglet	det	planlagte	oversiktskartet	over	de	to	trønderske	
amtene.	I	siste	fase	av	arbeidet	henvendte	Carl	Schulz	direkte	til	en	
del	personer	i	bestemte	deler	av	Trøndelag	der	han	manglet	opp-
lysninger.	En	del	fotografier	ble	også	bestilt,	med	motiver	både	fra	
Trondheim	og	spesielle	attraksjoner	ute	i	distriktet.	Som	honorar	for	
arbeidet	fikk	Carl	Schulz	utbetalt	kr	350,	et	beløp	som	vitner	om	at	
det	lå	mange	arbeidstimer	bak	det	ferdige	resultatet,	som	i	tillegg	til	
de	mange	rutebeskrivelsene	og	lokale	faktaopplysninger	ga	en	rekke	
generelle	råd	og	vink	om	turliv	og	fjellvandring.
Reisehåndboka	ble	trykt	i	1000	eksemplarer	i	A.E.	Kolstads	bok-
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trykkeri	(Folketidendes	trykkeri)	og	innbundet	hos	K.C.	Knudsen,	en	
del	som	lerretsbind,	noen	som	”Broncehæfter”.	Utsalgspris	i	bokhan-
delen	var	kr	1,25.	Boka	ble	tatt	godt	imot	og	ble	på	det	nærmeste	
utsolgt	i	løpet	av	de	neste	par	årene.	Det	ble	dermed	snart	behov	for	
en	ny	utgave	av	boka,	i	revidert	og	noe	utvidet	versjon,	16	ruter	mot	
12	iden	første,	nå	med	tittelen	”Reisehåndbog	over	Trondhjem	og	de	
to	trondhjemske	amter”.	Tillegget	besto	bl.a.	i	et	oversiktskart	over	
de	utgitte	rektangelkartene	for	Trøndelag.	Schulz	tok	på	seg	arbeidet	

RåD og vInk FRa REISEhånDBoka

”En stærk bomuldsparaply, der tillige kan benyttes som 
spadserstokk, er ikke afveien (…)”

”Man bør ikke fare ud på indsjøer og elve i dårlige både. 
Disse er desværre altfor hyppig temmelig skrøbelige ude 
på landsbygden.”

”Ro og høflighed er at anbefale ligeoverfor landsfolket. 
Man kommer længer med det end med kommando og 
bråk.”

”For lange ture må man forsyne sig med tilstrækkelig 
med småpenge. (…) For fodgjængere regner man på 
store turistruter kr. 4.00 pr. dag. Her oppe hos os vil 
antagelig kr. 2.00 pr. dag kunne antages at være det 
gjennemsnitlige (heri ikke medregnet nogen be-
fordring), især hvis turen går over sætre – fjeldture.”

”Særlige vink for kvindelige turister.
I sin almindelighed kan man sige, at kvindelige turister er 
høist uhensigtsmæssigt udstyrede. De har i regelen ikke 
den hygge og fornøielse af sine fodture, som de kunde 
have.
Horvidt er det rådeligt, at lade damer alene begive sig 
ud på turistfærder? Bedst var det, om de havde en øvet, 
ældre turist med sig – helst en slægtning. En yngre, 
som fjeldvandret uøvet herre gjør ofte mere ugagn end 
gagn. (…)
Skotøi. Begsømstøvler (ankelsko) – aldrig springstøvler 
– af blødt, vandtæt skind; lave, brede hæle. 
Et par morgensko, helst af skind.
Kjolen, af heluldent stof, bør være så glat som mulig 
uden plisséer m. v. Helskåret kjole er upraktisk, når tøiet 
skal tørres. Af undertøi har man 1 sæt i ranselen.
Til toilet- og sysager gjør man sig et par små voksdugs-
væsker. Damer må heller ikke glemme ½ fl. Kognac 
(kanske lidt nafta på et glas) og lidt citrondrops. (…)”  

Kjolen var en del av 
damenes turantrekk, 
sommer som vinter.
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med	revideringen,	og	andre	utgave	av	reisehåndboka	ble	gitt	ut	i	
1893	i	kommisjon	hos	A.	Bruns	bokhandel,	trykt	i	1200	eksemplarer	
i	Interessentskabets	Trykkeri	(Dagspostens	trykkeri).	I	tillegg	til	salg	
over	disk	ble	boka	distribuert	på	forskjellige	måter.	Fra	Klæbu	takket	
sogneprest	H.	Grimelund	for	mottatte	bøker	som	skulle	fordeles	på	
sognebiblioteket	og	på	skysstasjonen	Brøttem,	mens	to	eksemplarer	
ble	beholdt	av	de	to	prestene	privat.		

Publikasjonsvirksomheten	i	TT	hadde	tidlig	reisehåndboka	som	mål,	
men	foreningen	ga	ut	flere	brosjyrer,	rundskriv	og	oppslag	før	første	
utgave	av	denne	boka	forelå.	Noe	av	det	første	som	ble	trykt	var	et	
”Cirkulaire”,	et	oppslag	som	ble	sendt	ut	til	skysstasjoner,	overnat-
tingssteder	og	andre	som	hadde	befatning	med	turister	og	reisende,	
med	råd	om	matstell,	sanitære	forhold	etc.	Bunker	med	oppslag	
ble	også	sendt	til	de	øvrige	turistforeningene	i	Trøndelag/Møre.	
Reaksjonen	på	dette	var	noe	blandet,	ettersom	sirkulæret	hadde	
påtrykt	”Trondhjems	Turistforening”.	Fra	Steinkjer	kom	det	spørsmål	
om	dette	kunne	overtrykkes	med	”Indherred	Turistforening”,	mens	
Kristiansunds	Turistforening	var	lite	interessert	i	å	distribuere	et	
oppslag	med	Trondheims-foreningens	navn,	der	ble	sirkulærene	
rett	og	slett	betegnet	som	ubrukelige.

For	et	internasjonalt	publikum	ble	det	utgitt	en	brosjyrer	på	tysk	
og	engelsk,	med	gullsmed	og	siselør	Henrik	Møller	som	en	nyttig	
medvirker.	Møller	hadde	stor	omsetning	av	suvenirer	til	turister	i	
Trondheim	og	var	gjerne	med	på	en	moderne	markedsføring	av	byen	
og	Trøndelag	for	øvrig.	

BRoSjyRER uTgITT av TRonDhjEMS TuRISTFoREnIng 

1890: ”A guide to Trondhjem and its environs,” en bearbeidet oversettelse av 
1. utgave av reisehåndboka, utgitt med A. Bruns boghandel som forlegger.

1893: ”Handy guide to Trondhjem: Curiosities, History, Environs, Business” og 
”Kleines Handbuch für Touristen über Trondhjems stift”. Både denne engelske og 
tyske brosjyren hadde 14 bilder, et fargelagt kart over Trondheim og et kart over 
land- og sjørutene til Trondheim.
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En	annen	kontakt	i	markedsføringen	av	Trøndelag	som	reisemål	
var	F.	Scharlach,	en	tysk-norsk	reiseagent	bosatt	i	London	og	
i	reisebyrået	Thomas	Cooke’s	tjeneste.	TT	forsynte	ham	i	flere	år	
med	lysbilder	og	informasjon.	Scharlach	fikk	fargelagt	en	del	av	
disse	lysbildene	og	holdt	fordrag	i	Den	norske	klub	i	London	og	
andre	steder.	Men	en	”anmeldelse”	i	en	Kristiania-avis	fra	våren	
1889	tyder	ikke	på	at	foredragene	var	spesiell	god	norgesreklame.	
Det	ble	påpekt	at	foredragsholderen	var	ivrig	på	å	fremheve	et	
spesielt	dampskipsselskap	med		anløp	i	Bergen,	at	han	hadde	liten	
kunnskap	om	andre	norske	områder	enn	Vestlandet	og	at	de	fleste	
av	tilhørerne	forlot	salen	før	han	var	ferdig.	Dette	var	nok	noe	
urettferdig,	for	Scharlach	var	en	utrettelig	norgesvenn	som	også	
gjorde	seg	godt	kjent	i	Trøndelag.	Ettersom	mora	var	født	i	Levanger,	
snakket	han	perfekt	norsk	og	behersket	i	tillegg	både	trøndersk	og	
andre	norske	dialekter.	I	sine	erindringer,	utgitt	i	1921–22	under	det	
anglofiserte	navnet	F.	Scarlett	(”Turistlandet	Norge”	I	–II),	forteller	
han	bl.a.	om	et	besøk	i	Trondheim	vinteren	1891.	
TT	opprettholdt	kontakten	med	Scharlach	utover	i	1890-årene	og	
forsynte	ham	med	flere	bilder,	som	han	bl.a.	viste	i	flere	tyske	byer.	
Forbindelsen	med	ham	viser	at	foreningen	var	opptatt	av	å	gjøre	
Trondheim	og	trønderske	bygder	og	fjell	kjent	som	attraktive	reise-
mål	for	et	utenlandsk	publikum.	En	lignende	kanal	var	forskjellige	
reisemagasiner	og	bøker	som	ble	utgitt,	bl.a.	”Norway	Illustrated”	
utgitt	av	E.	B.	Gjertsen	i	Bergen	og	der	TT	tidlig	sikret	seg	
spalteplass,	Cooks	Allgemeine	Welt-Reisezeitung	og	Baedekers	
”Schweden	und	Norwegen”.	

Kunngjøring av 
Ferdinand Scharlachs 
foredrag i London.
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Som	et	ledd	i	en	ekstern	promovering	deltok	Trondhjems	Turist-
forening	sporadisk	på	utstillinger	i	de	første	årene.	Den	første	var	
en	fiskeri-	og	turistutstilling	i	Kristiansund	sommeren	1892,	der	
foreningen	deltok	med	20	fotografier,	et	stort	rutekart,	sirkulærer,	
oppslag	om	takster,	årsberetninger,	reisehåndboka	og	engelskspråklig	
informasjon.	Belønningen	ble	en	sølvmedalje	med	diplom.	
I	1897	ble	dette	fulgt	opp	med	en	monter	i	den	trønderske	avdeling	
på	Stockholmsutstillingen,	og	året	etter	satset	TT	en	del	penger	på	
Bergensutstillingen,	dvs.	et	beløp	på	500	kr	som	var	gitt	av	brenne-

Trondhjems Turistfor-
enings diplom fra fiskeri- 
og turistutstillingen i 
Kristiansund i 1892.
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vinssamlaget.	Foreningen	fikk	et	rom	til	disposisjon	i	en	”jaktvilla”	
produsert	ved	Jacob	Digres	fabrikk	i	Ila.	Schulz	reiste	selv	til	
utstillingen	og	tok	seg	av	monteringen	av	fire	par	ski,	fiskestenger,	
et	utstoppet	elghode	og	to	reinsdyrshoder.	Kart	og	fotografier	hørte	
dessuten	med,	bl.a.	nye	bilder	fra	Fjellseter.	Denne	turistmontasjen	
fra	Trøndelag	ble	belønnet	med	sølvmedalje	på	utstillingen.	
En	liten	trykt	årsberetning	ble	utgitt	i	foreningens	første	par	år,	
utvidet	både	i	sidetall	og	format	som	illustrert	årsskrift	fra	1895,	
trykt	i	500	eksemplarer.	Her	ble	det	etter	hvert	tatt	inn	stadig	flere	
artikler	og	fotografier.	Mot	slutten	av	90-tallet	var	enkelte	årganger	
oppe	i	70	sider,	og	forutsatte	naturlig	nok	et	visst	arbeid	med	utvalg	
av	artikler	og	redigering.	Carl	Schulz	tok	på	seg	også	dette	arbeidet	
og	hadde	kr	50	som	årlig	honorar.	

Årsberetningene var enkle trykksaker de første årene, 
men ble utvidet til et fyldigere årsskrift mot slutten av 
1890-årene.



64 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

opp i høyFjellet
Turistforeningen	skulle	vekke	sansen	for	friluftsliv	og	la	ned	et	
stort	arbeid	som	kom	Trondheims	befolkning	til	gode	i	løpet	av	
foreningens	første	år.	Samtidig	er	det	lett	å	merke	en	trippende	iver	
i	foreningens	styre	til	å	fortsette	arbeidet	i	en	videre	omkrets	rundt	
byen	og	komme	seg	til	fjells.	Ikke	minst	kunne	Carl	Schulz	virke	
utålmodig	etter	å	gå	i	gang	i	fjellet,	selv	om	han	la	ned	en	utrettelig	
innsats	i	byens	nærområde	og	gledet	seg	over	den	økende	lokale	
utfarten.	Med	sitt	faste	feriested	i	Tydal	hadde	han	funnet	sitt	
favoritt-område	og	ville	gjerne	at	mange	andre	fulgte	etter	til	
Nedalen	og	Essandsjøen	og	traktene	innunder	”Sylfjeldene”.
TTs	geografiske	arbeidsområde	var	vidt	definert,	og	i	innsamlingen	
av	rutebeskrivelser	tok	foreningen	med	interesse	imot	bidrag	fra	
alle	kanter	av	landsdelen.	Likevel	ble	det	i	det	praktiske	arbeid	snart	
blinket	ut	to	hovedområder	for	virksomhet	og	tilrettelegging;	det	
ene	var	fjellene	omkring	Tydal,	det	andre	fjellområdet	mellom	
Meldal/Oppdal	og	fjord-	og	fjellbygdene	på	Nordmøre,	Trollheimen.
Fra	DNT	kom	det	tidlig	et	signal	om	det	først	og	fremst	var	til	
prosjekter	i	høyfjellet	at	turistforeningen	i	Trondheim	helst	kunne	
håpe	på	støtte	og	økonomiske	bidrag.	I	juni	1888	kom	det	melding	
fra	hovedstaden	om	at	TT	neppe	kunne	regne	med	penger	av	
DNTs	statsbidrag	til	arbeidet	i	Gråkallen.	Derimot	ville	den	sentrale	
foreningen	se	positivt	på	et	hytteprosjekt	i	det	lite	kjente	”fjeld-
komplex,	der	ligger	mellem	Sunddalen,	Surendalen,	Rindalen	og	
Opdal”.	Hjelp	til	veier,	bruer	og	klopper	kunne	også	komme	på	tale,	
het	det	i	det	løfterike	brevet	fra	sentralstyret.	
I	forholdet	til	DNT	og	fordelingen	av	det	årlige	statsbidraget	til	
turistsaken,	var	stortingsmann	Karl	Rygh	en	god	forbindelse.	Men	
TT	fikk	snart	også	en	god	forbundsfelle	i	formannen	i	den	sentrale	
foreningen,	dr.	Yngvar	Nielsen,	som	viste	en	oppriktig	interesse	for	
regionene	over	hele	Norge	og	fremveksten	av	lokale	turistforeninger.	

I	arbeidet	med	reisehåndboka	i	1888	ble	det	som	tidligere	nevnt	
innhentet	mange	opplysninger	fra	lokalkjente	personer	rundt	om	
i	landsdelen.	Enkelte	kom	ikke	bare	med	informasjon	om	ruter	og	
lokale	forhold,	men	tilbød	også	overnattingsplass	og	bevertning	for	
fotturister	i	sitt	område.	Flere	tilbud	av	denne	typen	kom	fra	Selbu	
og	Tydal	og	i	det	videre	fjellområdet	mot	Røros.	En	av	disse	var	
gjestgiversken	Ovidie	Hoff	på	Hammersborg	i	Selbu	som	kunne	tilby	
11	senger	”med	utstyr”	og	varslet	at	hun	var	meget	godt	kjent	over	
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alt	på	fjellene	i	Selbu,	Tydal	og	Meråker.	
En	annen	som	bød	seg	fram	var	Per	Jonsen	Brynildsvold	i	Brekken,	
som	var	i	gang	med	å	sette	opp	en	større	seterbygning	i	Ridalen	for	
turisttrafikken	mellom	Tydal	og	Brekken.	Svend	Hansen	Skaardal	
kom	med	et	lignende	tilbud	om	å	innrede	ei	stue	ved	Riasten	til	
turistopphold.	Turistforeningen	gjorde	de	første	avtalene	om	kvarter	
med	Peder	Stuedal	i	Stugudalen	og	John	Nedal	to	mil	lenger	inne	
i	fjellet.	Begge	steder	ble	hyttebøker	ført	fra	sommeren	1889.	I	
Nedalen	dreide	de	fleste	innførslene	allerede	fra	starten	seg	om	
bestigning	av	Syltoppen,	mens	kommentarene	i	Stugudalen	handlet	
mest	om	forholdene	på	stedet.	”Meget	hyggelig	sted,	beklagelig	at	øl	
ikke	findes,”	skrev	en	av	gjestene	her.

”Bestyrelsen har ligeledes havt under overveielse, 
hvorledes den bedst skulde fremme interessen for 
hønsehold i de Bygder, hvorigjennem Turistruterne 
ligger. det er på Turist- og skydsstationerne mangen 
gang slemt nok, at ikke et eneste Æg er at opdrive.”
Fra årsberetningen for 1898/99. 

	

Seterkvarter i Trollheimen

Fra	Trollheimen	kom	tilsvarende	henvendelser.	J.	Broholt	i	Rennebu	
tilbød	seg	å	sette	opp	ei	nytte	for	turistforeningen	i	Svartådalen	og	
varslet	at	han	hadde	forhandlet	med	setereierne	i	området,	Grindal,	
Bågåvoll	og	Broholt	om	”Tomt	til	Hytten”.	Men	i	stedet	åpnet	et	par	
av	eierne	i	stedet	de	gamle	seterstuene	for	turister,	Boggevoldsetra	
i	Svartådalen,	eid	av	Ole	Boggevold	i	Meldal,	og	Vollansetra,	eid	
av	Paul	Grindal.	I	Storlidalen	sto	både	Erik	og	John	Storli	klar	til	
å	ta	imot	folk	som	var	ute	på	tur,	og	fra	overrettssakfører	F.	Selmer	
i	Kristiansund	kom	det	opplysninger	om	”den	ved	Tovandet	be-
liggende	Turisthytte”,	som	han	var	medeier	i.	Hytta	var	åpen	for	
fjellvandrere	når	en	eller	flere	av	eierne	var	til	stede.	Som	formann	
i	den	nystiftede	Kristiansund	og	Omegn	Turistforening	kunne	han	
fortelle	at	foreningen	var	i	ferd	med	å	gjøre	seg	kjent	i	Trollheimen	
og	hadde	planer	om	å	utgi	ruter,	”der	omfatter	ogsaa	disse	Egne”.	

Carl Schulz. 
Styreformann i TT
1887-1900 
1901-04
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Et	godt	forarbeid	til	ruter	i	Trollheimen	hadde	TT	allerede	i	Haakon	
Løkens	omfattende	turbeskrivelser,	11	ruter	i	alt,	der	flere	setre	var	
utgangspunkt	og	turmål	for	dagsmarsjer	både	øst	og	vest	i	fjellom-
rådet.	Flere	av	setereierne	var	i	ferd	med	å	bli	vant	til	at	det	gikk	folk	
i	fjellet	og	hadde	lagt	til	rette	for	at	de	kunne	få	en	soveplass	under	
tak,	kanskje	også	litt	mat	og	drikke.	Her	var	det	utvilsomt	muligheter	
til	faste	avtaler	for	den	som	ville	organisere	turlivet	i	fastere	former.
En	kjentmann	i	Trollheimen	var	også	Paul	Grindal	i	Rennebu,	som	
våren	1888	leverte	den	nevnte	beskrivelsen	av	den	”enkleste	ruten	
til	Trollhetta”.	Samtidig	kom	han	med	interessante	betraktninger	om	
det	moderne	fenomen	som	fjellvandringen	var.
”Jeg	var	forleden	Uge	i	Sæteren	og	kom	da	til	at	tænke	over,	hvor	
saare	naturligt	der	er,	at	især	Byfolk	søger	op	til	Højfjeldene	i	
Sommertiden	for	at	nyde	den	friske	Fjeldluft,	ligesom	jeg	ogsaa	da	
bragtes	til	at	tænke	paa	et	og	andet	af	Interesse	for	Turistforeningen.”
Dette	var	naturlig	nok	et	brev	og	en	person	som	både	mottakeren,	
Johan	M.	Bernhoft	og	Carl	Schulz	merket	seg	og	regnet	med	de	
kunne	ha	nytte	av	som	kontaktmann.	De	trengte	folk	som	viste	en	
lignende	forståelse	for	det	nye	turistlivet	som	var	i	ferd	med	å	bre	
seg	utover	fra	byen	til	bygdene	og	fjellet.	Utsagnet	fra	Paul	Grindal	er	
interessant,	spesielt	fordi	det	kom	fra	Rennebu,	ei	bygd	som	fortsatt	
var	sterkt	preget	av	Hans	Nielsen	Hauge	og	haugianernes	nyttefilo-
sofi.	I	dette	miljøet	var	det	mange	som	så	på	turliv	og	fjellvandring	
som	temmelig	formålsløs	og	forkastelig	tidsforbruk.	Men	Bernhoft	
og	Schulz	kunne	notere	seg	at	i	hvert	fall	Paul	var	på	deres	side.	
En	annen	mann	de	tidlig	kunne	føle	seg	trygge	på	var	John	Grefstad,	
som	tilbød	seg	å	virke	som	kjentmann	i	Trollheimen	sommeren	1888	
og	hilste	inn	til	byen	”med	de	bedste	ønsker	for	foreningens	virke	og	
turistsagens	fremme”.	Et	av	de	første	oppdragene	Grefstad	fikk	var	å	
føre	et	ungt	følge	med	bl.a.	Alison	Meisterlin,	Anna	Brun,	Eleonore	
Brun,	Einar	Brun	og	Fridthjov	Brun	på	en	tur	opp	fra	Meldal,	gjen-
nom	Svartådalen	til	Folldalen.	Ifølge	dagboksinnførsler	fra	denne	
turen,	trykt	i	TTs	årbok	for	1946/47	møtte	ikke	Grefstad	opp	til	avtalt	
tid,	slik	at	ungdommene	bega	seg	inn	i	fjellet	på	egen	hånd.	
Med	kartbladet	”Trollhætta”	foran	seg	kunne	styret	i	Trondhjems	
Turistforening	se	hvordan	setervoller	fra	de	ulike	bygdene	lå	spredt	
rundt	i	dette	fjellområdet.	Her	var	det	muligheter	til	husly	for	
turister	i	Storlidalen,	Folldalen,	Gjevilvassdalen,	Grindalen	og	andre	
steder.	Likevel	oppsto	tanken	tidlig	om	et	eget	turistkvarter	midt	
inne	i	denne	fjellheimen,	påvirket	av	den	klare	påvirkningen	fra	
DNT	med	noe	som	langt	på	vei	var	et	løfte	om	økonomisk	støtte.	
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Med	pekefingeren	på	kartet	kunne	styremedlemmene	se	seg	ut	en	
atkomst	fra	Øvre	Surnadal	langs	Folla	og	seterveiene	innover,	helt	
inn	til	hjertet	av	fjellkomplekset,	innunder	Trollhetta.	Dette	måtte	
være	det	ideelle	sted	for	en	base	i	Trollheimen.	I	løpet	av	det	første	
virkeåret	modnet	tanken,	og	utpå	høsten	1888	ble	de	første	skritt	
tatt	i	foreningens	første	hytteprosjekt.	

Nedalen		og	den	”erotiske	fjellfører”

Parallelt	var	det	gjort	mye	for	å	finne	et	turistkvarter	i	Tydal,	og	her	
gikk	TT	fortere	fram.	Allerede	til	den	første	sommersesongen	var	det	
etablert	et	kvarter	–	et	beskjedent	overnattings-	og	bevertningssted	
i	Sylan.	Valget	var	falt	på	gården	Neøiene	i	Nedalen,	der	John	Nedal	
hadde	drevet	helårsbruk	i	nærmere	20	år.	Carl	Schulz	var	godt	kjent	
med	”Jo”	fra	før,	hadde	vært	på	besøk	første	gang	i	1884,		og	var	
nok	den	i	TT-styret	som	anbefalte	valget	av	vertskap	og	kvarter,	slik	
at	foreningen	til	sin	første	sommersesong	kunne	tilby	turistene	et	
hvile-	og	oppholdssted	langt	inne	mot	Sylmassivet.
Rom	for	turistene	ble	innredet	i	våningshuset	på	Neøiene,	eller	
Nedalen	som	ble	det	vanlige	navnet	på	kvarteret.	Varer	og	utstyr	ble	
sendt	med	jernbanen	til	Reitan	stasjon	og	hentet	av	John	Nedal	der.	
Han	fikk	våren	1889	dessuten	overført	300	kr	av	et	bidrag	på	400	kr	
fra	DNT	til	en	videre	innredning	av	værelsene	for	turister.	En	avtale	

Turliv var fri ferdsel i 
stor og åpen natur, men 
omfattet også en viss 
intimitet som i Stugudal 
like etter 1900.
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om	føring	til	Syltoppen	og	andre	turmål	ble	avtalt	med	Lars	Olsen	
Stuedal,	også	det	trolig	en	forbindelse	Carl	Schulz	hadde	fra	før.	
Han	var	i	tjeneste	fra	9.	juli	til	15.	august	og	kunne	mot	slutten	
av	perioden	med	stor	tilfredshet	skrive	til	oppdragsgiverne	
i	Trondheim:
”Herved	kan	jeg	underrette	Dem	om	at	der	nu	ikke	lengere	er	nogen	
umulighed	at	bestige	den	høieste	Syltop.	Løitnantene	Vestbye	og	
Christiansen,	Doktorsøn	Bryn,	Frøken	Dahl	og	Broderen	ledsaget	
jeg	op	der	og	i	særdeles	heldig	Veir,	men	brat	til	alle	Kanter,	en	
fornøielig	tur	for	alle.”	Oppstigningen	hadde	gått	fra	”Fiskaavold”	og	
var	den	ene	av	to	bestigninger	av	Storsylen	denne	første	sommeren.	
Helt	ukjent	var	det	nok	ikke	at	toppen	lot	seg	erobre,	men	noen	
enkel	tur	var	det	ikke.	I	sine	beskrivelser	av	Sylan	til	turistforeningen	
skrev	E.	Næstvold	at	”Syltoppen	er	en	lunefuld	krabat,	snart	synbar,	
snart	indhyldet	i	taage,	ikke	kjælen	for	i	Juli	eller	August	at	klæde	
sig	i	sne”.	
I	tillegg	til	Storsylen	hadde	Lars	Olsen	denne	første	sommeren	ledet	
to	turer	til	”Rundhaugen”.	Dette	hadde	innbrakt	kr	20	i	førerlønn,	
noe	Lars	i	ettertid	slett	ikke	var	fornøyd	med.	For	slåttonnarbeid	
nede	i	bygda	ble	det	betalt	10	kr	i	uka,	slik	at	”sommerjobben”	hadde	
vært	dårlig	butikk.	Likevel	tilbød	han	seg	videre	tjenester	for	TT,	
bl.a.	oppmerking	av	ruter.
Helt	fornøyd	med	Lars	Olsen	Stuedal	var	heller	ikke	noen	av	
turistene	han	hadde	ledsaget	i	debutsesongen.	I	september	mottok	
turistforeningen	et	brev	fra	løytntnat	Th.	Christiansen	med	klage	
på	”Fører	Lars	Stuedal”.	Ifølge	klagen	var	Lars	en	”yderst	rå	Person”	
som	om	kvelden	etter	endt	dagsmarsj	holdt	det	gående	med	ulike	
upassende	historier.	Men	det	var	likevel	ikke	det	verste,	etter	det	
løytnanten	hadde	opplevd.	Lars	Olsen	hadde	også	for	vane	å	”gjøre	
alle	sine	Fornødenheder”	uten	å	fjerne	seg	fra	de	øvrige	i	følget,	
”ligesom	Hundene”.	Dessuten	forsynte	han	seg	alltid	først	og	med	
det	beste	av	maten,	labbet	i	vei	over	alle	hindringer	selv	med	damer	
i	følget	og	tok	alt	for	mye	i	betaling	ved	å	gjøre	turen	unødig	lang-
varig	med	alt	for	korte	dagsmarsjer	på	tilbaketuren.	Den	siste	og	
kanskje	mest	alvorlige	anklagen	hadde	brevskriveren	gjemt	til	slutt.	
Det	het	noe	oppsiktsvekkende	at	Lars	var	”absolut	for	erotisk	anlagt”	
og	at	han	la	dette	for	dagen	på	en	slik	måte	at	det	”i	høi	Grad	generer	
Damerne	af	Følget”.	En	kan	se	for	seg	at	dette	brevet	ble	lest	med	
alvorlige	ansikter	av	turistforeningens	bestyrelse	i	Trondheim.	Men	
det	kan	hende	at	det	snart	utløste	både	smil	og	latter.	Den	”erotisk	
anlagte”	føreren	fikk	i	hvert	fall	fortsette	i	Sylan	i	flere	sesonger.	
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”Lysten	dertil	har	jeg	ikke	tabt,”	skrev	han	etter	den	første	
sommeren.	Jevnlig	sendte	Lars	Olsen	riktignok	en	del	beklagelser	
over	dårlig	lønn,	men	det	ser	ikke	ut	til	at	han	selv	ble	utsatt	for	
flere	klagemål	fra	turistene.	Kanskje	hadde	det	hjulpet	på	hans	
egen	atferd	at	han	snart	ble	forlovet,	og	fra	sommeren	1891	ledet	
sitt	turfølge	av	begge	kjønn	som	gift	mann.	

Trollheimshytta	–	øl	og	flødegrød

I	de	første	årene	var	sommeren	den	aktive	sesongen	i	turistforenin-
gene,	mens	vinterhalvåret	ble	brukt	til	planlegging	og	forberedelser	
til	kommende	sommer.	Høsten	og	vinteren	1888/89	brukte	Trond-
hjems	Turistforening	tiden	godt,	og	det	var	først	og	fremst	planen	
om	ei	turisthytte	i	Trollheimen	som	styret	brukte	tid	på.	Som	sagt	var	
det	god	tro	på	midler	til	prosjektet	fra	sentralt	hold,	så	det	praktiske	
arbeidet	kunne	settes	i	gang	med	det	samme.	
Allerede	sommeren	’88	var	gårdbruker	Ingebrigt	Einersen	Fiske	
i	Surnadal	spurt	om	han	kunne	ta	på	seg	oppføring	av	ei	turisthytte	
i	Folldalen	–	når	dette	ble	aktuelt.	En	av	grunnene	til	at	han	ble	

Trollheimshytta sto 
ferdig i 1890.

Ingebrigt Einersens 
stempel fra den tiden 
han bygde Trollheims-
hytta.
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forespurt	var	at	han	hadde	seter	inne	i	dalen,	i	det	området	TT	hadde	
sett	seg	ut.	Både	Carl	Schulz	og	ingeniøren	Christian	Grøndahl	
var	på	befaring	i	løpet	av	sommeren	og	ble	enige	om	tomtevalget.	
Seinere	på	året	fikk	turistforeningen	en	bekreftelse	fra	sogneprest	
Gedde	Dahl	om	at	Einersen	var	”en	dygtig,	grei	og	energisk	Mand,	
som	visselig	om	Turistforeningen	kontraherer	med	ham	om	Op-
førelsen	af	Turisthytten,	vil	udføre	sit	Hverv	tilfredsstillende”.	Selv	
fremmet	Ingebrigt	sitt	kandidatur	ved	å	fortelle	at	han	hadde	”stor	

PlakETTEn På Blåhø

3. april 1893 ble det bygd varde på Blåhø, 
og ei plate i støpejern ble satt opp på varden 
for å markere begivenheten – og turismens 
erobring av Trollheimen. Blant vardebyg-
gerne var en av de sentrale medlemmene i 
Trondhjems Turistforening, Johan Møllmann 
Bernhoft, som på dette tidspunkt var 64 år 
gammel. Med seg hadde han to karer fra 
Meldal, skolelærer John Grefstad, 34 år, 
og Ole Nilsen, 17 år. Teksten var etter alt å 
dømme skrevet og bekostet av Bernhoft selv, 
og var tydelig preget av et sterkt engasjement 
for et fritt og uavhengig Norge.

Den Varde i dag vi bygged op
Her paa Blaahøes høie Top
Den hilser velkommen
hver ærlig Nordmand
som elsker sit Folk
og sit Fædreneland,
Som vidner at dette Landet 
alene er vort
og viser al fremmed 
Indblanding bort.  

Plaketten med 
den patriotiske 
teksten er fortsatt 
en attraksjon 
på Blåhø.



71Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Interesse	for	Turistlivet	og	for	Turisttrafikken	gjennem	Trold-
hejmen”.
Sommeren	1889	hadde	Haakon	Løken	overtatt	som	sekretær	
i	TT,	og	ingen	annen	passet	vel	bedre	til	å	følge	opp	byggesaken	i	
Trollheimen	enn	ham,	så	lokalkjent	som	han	var.	På	konto	i	fore-
ningen	sto	800	kr	øremerket	hytta,	bevilget	av	DNT	denne	våren,	
sammen	med	de	400	kr	til	Nedalen.	Turistforeningen	i	Kristiansund	
ble	kontaktet	med	tilbud	om	et	samarbeid	om	byggeprosjektet	og	

Opp gjennom Inner-
dalen påska 1896. 
Denne turen gjennom 
Trollheimen ble 
detaljert beskrevet 
av E.A. Tønseth i Dags-
posten, siden gjengitt 
i TTs årsskrift for 1912. 
Foto: Julius Johansen.
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medeierskap	i	hytta,	og	dette	kom	det	positivt	svar	på.	Kristiansunds-
foreningen	fikk	et	tilsvarende	bidrag	fra	DNT	og	ble	likestilt	medeier	
av	den	nye	turisthytta.	De	to	foreningene	sto	sammen	om	eierskap	
og	drift	av	Trollheimshytta	til	1893,	da	TT	fikk	tilbud	fra	nabofor-
eningen	om	å	overta	på	egen	hånd.	Carl	Schulz	hadde	året	før	klaget	
over	at	kristiansunderne	ikke	gjorde	noe	med	hytta,	men	overlot	alt	
til	sin	partner	i	Trondheim.
1.	august	1889	meldte	Ingebrigt	Einersen	at	han	sto	klar	til	å	oppføre	
turisthytta	”paa	min	Sæthervang	kaldet	Fiske	og	Langlisæther	i	
Troldheimen	imod	at	Turistforeningen	skaffer	de	fornødne	Midler	til	
dens	Opførelse”.	Etter	eget	syn	var	han	rette	mann	bl.a.	fordi	han	var	
eier	av	skogen	rundt	setervollen	og	ville	ta	tømmer	derfra.	Bare	ei	
uke	etter	ble	hele	det	bevilgede	beløpet	sendt	fra	Trondheim,	
og	byggearbeidet	kunne	settes	i	gang,	med	rydding	av	tomt,	
fundamentering	etc.,	
Denne	sommeren	var	det	etablert	kvarter	på	Bågåvollsetra	etter	
avtale	med	John	Grefstad,	som	her	tok	50	øre	for	overnatting,	40	
øre	for	frokost,	50	øre	for	middag	og	40	øre	for	kveldsmat	–	med	et	
tillegg	for	”Flødegrød”.	”Stuen	er	vidstnok	ikke	stor,	men	for	mindre	
selskaber	er	den	maaske	tilstrækkelig,”	skrev	han	til	sin	gode	venn	og	
turkamerat	Haakon	Løken.	Grefstad	hadde	skaffet	en	del	utstyr	til	
setra,	men	greide	ikke	å	engasjere	fører	på	setra	denne	turistseson-
gen,	selv	om	han	hadde	garantert	60	kr	i	lønn	fra	midten	av	juli	til	
utgangen	av	august.	I	stedet	tok	han	på	seg	føringen	selv	og	oppholdt	
seg	i	fjellet	i	hele	perioden.	Kvarteravtale	var	i	tillegg	inngått	med	
Erik	og	John	Storli	i	Storlidalen,	i	tillegg	til	at	Vollansetra	sto	åpen	
for	turfolk	fra	sankthans	med	Paul	Grindal	som	vert.	Erik	Storli	
merket	sommeren	ruta	fra	”Sprikelkjerne”	til	Storli	med	varder	og	
varslet	at	han	neste	sommer	skulle	fortsette	med	varding	over	til	
Folldalen.	Som	nybegynner	i	rollen	som	vertskap	meldte	Erik	at	han	

BESøkSSTaTISTIkk 1889

Stuedal 52 Personer, hvoraf 7 Damer,
Nedalen 17,
Bogevoldsæteren 53, hvoraf 9 Damer,
hos Jon Storli 14, hvoraf 6 Damer,
hos Erik Storli 22, hvoraf 6 Damer.
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hadde	problemer	med	å	sette	priser	på	
serveringen,	”da	vi	ikke	har	fuldstendig	
Hotel	bevertning”.

Etter	en	ny	vinter	i	fjellet,	fortsatte	
arbeidet	på	Trollheimshytta	–	eller	
”turisthytten	i	Foldalen”	–	utover	våren	
1890.	Einersen	leide	inn	Ola	Skei	som	
byggmester	og	hadde	i	tillegg	hjelp	av	
Arnt	Liagaren	til	opplafting,	gulv-	og	
taklegging	samt	innredning.	Hytta	må	
ha	vært	under	tak	før	vinteren	satte	
inn,	det	fremgår	av	et	brev	fra	Christian	
Grøndahl	i	januar	1890,	der	han	ba	om	
å	få	låne	nøklene	til	”Turisthytten	ved	
Fiske-	og	Langlisæteren”	før	en	vintertur	
på	ski	inn	i	fjellet.	På	vinterføre	foregikk	
også	mye	av	transporten	av	materialer	
og	utstyr,	bl.a.	to	ovner	og	en	komfyr	
helt	nede	fra	Kvanne	ved	fjorden.
Ingebrigt	Einersen	meldte	seg	tidlig	
også	som	kandidat	til	å	stå	for	server-
ingen	i	den	nye	hytta.	Han	skulle	være	
”saa	moderat	paa	priser	af	Proviant,	at	
ingen	anden	kan	skaffe	den	billigere	at	
dem	som	sætrer	i	Foldalen”.	Men	avtale	
om	vertskap	ble	i	stedet	inngått	med	
Ragna	Strand	i	Rindal,	som	sto	klar	med	
et	forråd	av	varer	i	kjeller	og	på	bakrom-
met	da	hytta	åpnet	for	publikum	11.	
juli	1890.	Vertinna	var	fra	Trondheims-
området,	født	på	Strinda	i	1855	og	var	
nylig	kommet	til	Rindal	sammen	med	
mannen	sin,	baker	Ole	Strand,	som	
opprinnelig	var	fra	Vågå.	

Turistforeningens takster fra 1889 og 1892.
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”denne vakre fjeldtrakt er forholdsvis ny på ’program-
met’ og derfor endnu ikke kommet riktig i skuddet. 
men den fortjener at bli kjendt. her findes partier af 
saadan henrivende naturskjønhed, at de søger sin lige. 
og her er fjelde, som baade holder maal og har sving,
fjelde, der trygt tør stilles ved siden af dem, der allerede 
paa mange steder i vort land tiltrækker sig de reisendes 
beundring. her lokker endnu mangen ubestegen tind, 
som det virkelig maa regnes for et ’karsstykke’ at 
underlægge sig, om det skulde lykkes.”
(Utdrag fra omtale av ”Troldheimen” i Norsk Idrætsblad 24. oktober 1893.) 

Ragna	Strand	–	en	pionér

Som	første	vertinne	i	Trondhjems	Turistforening	var	35	år	gamle	
Ragna	Strand	en	pionér,	som	selv	skulle	skape	sin	rolle	som	”hus-
frue”	på	den	nye	hytta.	Hun	var	opptatt	av	at	gjestene	skulle	få	god	
bevertning	og	fikk	TT,	ved	sekretæren	Haakon	Løken,	til	å	søke	
om	rett	til	å	skjenke	øl	og	svak	vin	på	hytta.	Søknaden	vakte	de-
batt	i	Meldal	herredsstyre,	som	til	slutt	vedtok	avslag	med	6	mot	5	
stemmer.	Overrettssakfører	Løken	gjorde	da	et	aldri	så	lite	proku-
ratorknep	og	sendte	en	ny	søknad,	men	denne	gangen	til	Surnadal	
kommune.	I	dette	herredsstyret	var	det	færre	betenkeligheter,	og	
søknaden	ble	innvilget	i	god	tid	før	åpningen,	og	de	aktuelle	varene	
kunne	fraktes	inn.	Omkring	50	flasker	bayerøl	var	noe	av	det	
vertinna	siden	sørget	å	ha	på	lasset	innover	hver	sommer.	
Ragna	Strand	var	naturlig	nok	også	opptatt	av	sitt	eget	utkomme	
og	sikret	seg	en	avtale	om	å	få	inntektene	fra	servering	og	nattelosji.	
Våren	1890	forhandlet	hun	om	en	forhøyelse	av	de	takstene	som	
TT	hadde	foreslått	og	satte	det	som	en	betingelse	for	inngå	den	
endelige	avtalen.	For	bruttoinntekten	skulle	hun	både	sørge	for	
nye	forsyninger	og	lønne	fører	på	hytta.	Til	denne	posten	ble	det	
engasjert	en	ungdom	hun	kjente,	Ole	Olsen	Rindal	fra	Elshaug	
i	Rindal.		Ole	Børseth	og	Erik	Aune	var	andre	lokale	karer	som	
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skjøttet	denne	jobben	godt	i	enkelte	somre.	Til	føreren	lå	det	en	
rekke	praktiske	oppgaver	på	hytta,	slik	at	dette	ble	en	nødvendig	
”høyre	hånd”	for	vertinna.
For	utenforstående	kunne	det	virke	som	vertinna	hadde	ordnet	
seg	en	god	avtale	med	turistforeningen.	Men	første	sommeren	ga	
et	magert	overskudd	på	11	kroner,	og	Ragna	tok	turen	inn	til	byen	
for	å	forhandle	med	styret	om	et	tilleggshonorar.	Dette	endte	med	
at	hun	fikk	etterbetalt	60	kr	for	den	første	sesongen	og	en	avtale	
om	et	tilsvarende	fast	beløp	for	vertskapet	i	de	kommende	
sesongene.	En	slik	avtale	fornyet	Ingebrigt	Einersens	interesse	
for	vertsfunksjonen	på	turisthytta.	Men	TT	reengasjerte	Ragna	
Strand,	og	Ingebrigt	måtte	nøye	seg	med	å	levere	melk,	fløte	
og	smør	til	hytta	fra	setra.	
Det	var	ikke	lett	å	beregne	konsumet	på	hytta	i	løpet	av	en	sommer.	
Ragna	Strand	erfarte	tidlig	at	besøket	varierte,	ikke	minst	på	
grunn	av	været.	I	regnsommeren	1893	var	det	svært	få	gjester	på	
Trollheimshytta,	og	hun	ble	sittende	igjen	med	en	god	del	varer.	
Det	gikk	en	god	del	på	hermetikk	i	disse	årene,	slik	at	en	god	del	av	
matvarene	ble	satt	igjen	til	neste	sesong,	innlåst	i	kjelleren.	I	1895	
kunne	vertinna	igjen	melde	om	dårlig	besøk	og	”en	trist	sommer”.	
I	avisene	denne	våren	hadde	hun	avertert	etter	gjester	på	fast	
opphold,	men	det	var	ikke	mange	som	tegnet	seg	eller	dukket	opp.	
Knut	Lossius	var	en	av	de	få	som	tok	turen	inn	i	fjellet	og	meldte	om	
en	stadig	”taagedusch”,	som	var	spesielt	ubehagelig	gjennom	Svartå-
dalen,	der	høyt	gress	og	vått	løv,	tung	myr	og	glatt	ur	gjorde	turen	
til	en	mindre	behagelig	opplevelse.	Ragna	Strand	telte	på	knappene	
om	hun	skulle	fortsette	og	skrev	i	september	at	hun	hadde	bestemt	
seg	for	å	ta	avskjed	med	Trollheimen.	Hjemme	i	Rindal	tok	hun	
også	imot	sommergjester	og	hadde	mer	enn	nok	å	styre	med	om	
sommeren,	meldte	hun	til	styret.	For	første	gang	hadde	hun	vært	
uten	hjelp	av	Ole	Rindal,	og	sesongen	var	blitt	ekstra	strevsom	
av	den	grunn.	Som	ny	fører	hadde	turistforeningen	engasjert	
den	22	år	gamle	medisinstudenten	Gabriel	Peter	Meisterlin	fra	
Trondheim.	Det	var	en	fjellvant	ungdom	som	allerede	hadde	fartet	
myei	Trollheimen	–	og	som	åpenbart	var	mer	interessert	i	å	være	
på	tur	enn	å	hogge	ved	på	hytta.	Med	lite	folk	i	fjellet	ble	det	få	
oppgaver	som	fører,	og	sammen	med	broren	Vilhelm	og	Kåre	
Sverresønn	Klingenberg	ble	det	tid	til	en	del	fjellklatring,	bl.a.	
førstebestigning	av	Trolla	5.	august.
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på trollhetta

”Så	har	man	lønnen	for	sit	besvær,	og	mens	fjeldluften	
stille	og	umærkelig	tørrer	de	sidste	svedperler,	blir	man	
stående	og	ved	ikke	rigtig,	hvor	man	skal	snu	sig.	Det	
gikk	nu	mig	så,	at	første	gang,	jeg	var	der	oppe,	-	det	var	
forresten	også	første	gang	jeg	var	på	et	større	fjeld	–	så	
vidste	jeg	absolut	ikke,	hvorledes	jeg	skulde	tage	det.	
Jeg	hørte	de	andre	snakke	og	saa	dem	pege	på	den	tind	
og	på	den	tind,	og	jeg	forsøgte	at	være	med;	da	jeg	kom	
ned,	havde	jeg	bare	et	eneste	billede	i	erindringen	–	et	
hav	af	toppe,	en	masse	sne,	-	en	bestemt	top	kunde	jeg	
ei	gjenkalde	mig.	Jeg	ved	ikke,	om	det	går	andre	som	
mig	første	gang	–	at	de	blir	fuldstændig	overvældet;	
det	kunde	ialfald	være	grund	til	det;	thi	udsigten	er	
imponerende!”
(Fra G.P. Meisterlins artikkel ”Toppe i Troldheimen” i TTs årsskrift for 1898.)

Det	var	ikke	slik	Ragna	Strand	var	vant	til	at	føreren	skulle	holde	på.	
Men	hovedårsaken	til	at	hun	var	i	ferd	med	å	miste	lysten	til	å	fort-
sette	som	vertinne	lå	likevel	i	det	økonomiske.	Etter	seks	sesonger	
var	hun	kommet	i	gjeld	til	TT,	etter	at	en	god	del	utstyr	på	hytta	
var	ødelagt,	som	kopper,	ølglass	og	et	stort	lampeglass.	Dette	var	
skader	hun	selv	måtte	erstatte,	og	det	samme	gjaldt	varer	som	var	
forsvunnet,	og	som	måtte	avskrives	som	tap.	Regnskapet	for	som-
meren	1895	viste	et	underskudd	på	118	kr.	Nokså	oppgitt	fortalte	
hun	at	innbrudd	var	blitt	”saa	almindelig”,	uten	at	hun	visste	hvem	
det	var	som	tok	seg	inn	i	hytta	i	de	periodene	den	sto	avstengt.	
Oversikt	over	vinterturister	med	medbrakt	nøkkel	hadde	hun	heller	
ikke,	men	det	var	mistanke	om	at	også	de	kunne	fare	litt	hardt	fram.	
Til	våren	regnet	hun	ikke	med	å	finne	stort	igjen	av	det	hun	hadde	
etterlatt	seg	i	kjelleren,	”det	blir	naturligvis	bortstjaalet”.	”De	har	
ingen	idé	om	hva	bryderi	og	stræv	jeg	har	havt	for	at	faa	fragted	og	
indkjøbt	alt	hva	jeg	har	trængt	derinde,”	klaget	hun	og	mente	det	
ikke	var	mulig	å	tømme	hytta	etter	hver	sommer;	det	ble	for	tungvint	
å	frakte	alt	fram	og	tilbake.	”Det	er	galt	hvordan	man	[enn]	gjør	det,	
besværlig	paa	alle	maader,	enten	det	er	vinter	eller	sommer,”	meldte	
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hun	inn	til	styret	i	Trondheim	seinere	på	høsten.	Hun	hadde	likevel	
bestemt	seg	for	å	fortsette	som	vertinne,	dersom	hun	fikk	100	kr	for	
jobben,	i	tillegg	til	inntektene	fra	de	besøkende.	Styret	møtte	henne	
på	halvveien	og	tilbød	henne	80	kroner	i	fast	betaling.	TT	hadde	da	
i	en	periode	undersøkt	med	sine	kontakter	i	bygdene	om	det	kunne	
finnes	andre	som	kunne	tre	inn	som	vertinne.	Erik	Larsen	Storli	
meldte	at	”dette	fortiden	ikke	er	at	opdrive”,	og	Paul	Grindal	var	
heller	ikke	i	stand	til	å	hjelpe.	Så	ble	det	Ragna	Strand	igjen.
Utover	forsommeren	1896	rustet	hun	seg	ut	til	sin	sjuende	sesong	
på	Trollheimshytta.	Gjennom	avisene	meldte	hun	igjen	at	hun	tok	
imot	faste	gjester	til	kr	19	per	uke.	Det	virket	lovende	dette	året	at	
en	lokal	unggutt,	Tarald	Kaasen,	hadde	sagt	seg	villig	til	å	gå	på	som	
fører,	men	i	stedet	hyrte	turistforeningen	student	Meisterlin	for	nok	
en	sommer,	og	vertinna	dro	neppe	særlig	opprømt	til	fjells.	Bedre	
ble	det	ikke	da	broren	Vilhelm	Meisterlin	tok	over	som	”vikar”	i	
siste	liten.	Ifølge	Ragna	Strand	var	dette	en	gutt	som	ikke	visste	å	
holde	i	ei	øks,	langt	mindre	bruke	den.	I	en	fnysende	rapport	fra	sist	
i	juli	skrev	hun	inn	til	byen	at	dette	var	det	siste	hun	trengte	som	
arbeidshjelp,	ungdommer	som	bare	tenkte	på	å	spise,	hvile	og	røyke.	
Helt	i	ro	satt	Vilhelm	riktignok	ikke.	Han	var	fjellvant	som	broren,	

Fører-regning skrevet av 
Vilhelm Meisterlin sommeren 
1896.



78 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

hadde	klatret	Trolla	året	før,	og	førte	denne	sesongen	tre	turer	til	
Snota,	en	tur	til	Kårvatn	og	en	over	til	Gjevilvatnet,	der	det	nylig	
var	merket	sti	over	Mellomfjell.	Praktiske	ting	med	båt	og	klopper	
hadde	han	ingenting	med,	hevdet	han,	slik	at	vertinna	måtte	leie	
egne	folk	til	både	dette	og	vedhogging.	Aldri	hadde	det	vært	så	mye	
folk	på	Trollheimshytta,	og	aldri	hadde	det	vært	så	kleint	med	hjelp.	
”Meisterlin	kan	De	hente	hjem	naarsomhelst	fra	min	side.	Men	vil	
De	holde	2	personer	herinde	saa	gjerne	det.	Jeg	kunde	ha	sørget	for	
hjelp	før	jeg	reiste	hjemmefra,	har	jeg	vist	at	De	har	sendt	et	barn	
herind	til	hjelp,”	skrev	Strand	til	styret.	
Visse	fordommer	mot	byungdom	skinte	nok	igjennom	i	disse	
utfallene.	Vilhelm	Meisterlin	hadde	nok	tross	alt	gjort	en	del	i	
løpet	av	sommeren,	leverte	bl.a.	rapporter	etter	inspeksjon	av	stier	
og	ruter	og	satte	opp	en	detaljert	inventarliste	på	Trollheimshytta,	
fra	flagget	med	unionsmerke	på	flaggstanga	til	5	nattpotter	under	
sengene	og	4	spyttebakker	i	krokene.	Det	hjalp	nok	ikke	på	forholdet	
til	Ragna	Strand	når	denne	inspeksjonen	avdekket	ytterligere	
mangler,	som	vertinna	sto	ansvarlig	for,	en	manko	i	bl.a.	antall	
ulltepper	og	ølglass	i	forhold	til	den	forrige	tilsvarende	listen.	
En	annen	som	følte	seg	rammet	var	Lars	Storli,	da	han	fikk	høre	
Meisterlins	beskrivelse	av	stien	over	til	Storlidalen	som	”meget	
dårlig”.	Storli,	som	hadde	ryddet	og	merket	denne	traseen,	kunne	
ikke	skjønne	hvilken	vei	føreren	hadde	gått.	
Fjellet	ga	ro	og	sjelebot,	men	satte	også	andre	følelser	i	sving.	For	
bygdefolket	var	turistforeningen	blitt	en	arbeidsgiver	med	mulighet	
for	kjærkommen	ekstrainntekt,	og	der	det	var	penger	i	bildet,	var	
konfliktene	sjelden	langt	unna.	”Og	hvis	bestyrelsen	havde	vist	hva	
jeg	har	udrettet	i	Foldalen		for	turisttrafikken	saa	har	Dem	vist	villet	
at	jeg	skulde	faat	det	jeg	skal	have,”	skrev	Ole	Rindal	fra	Elshaug	
dette	året.	Den	tidligere	faste	føreren	på	Trollheimshytta	mente	TT	
skyldte	ham	penger	for	å	ha	ordnet	med	”færge”	(båt)	og	tilhørende	
liner,	blinket	vei	til	fergestedet	og	ført	folk	helt	til	Todalen.	Nå	for-
langte	han	i	en	nokså	krass	tone	betaling	av	et	samlet	tilgodehavende	
på	kr	6,50.	
Ragna	Strand	fortsatte	som	vertinne	på	Trollheimshytta	i	to	år	til,	
i	1897	og	1898.	I	disse	årene	hadde	hun	Erik	Aune	som	fører	og	fikk	
igjen	en	praktisk	mann	som	hun	hadde	etterlyst.	For	føreren	ble	det	
for	øvrig	stadig	mer	tid	til	vedhogging	og	arbeid	ved	hytta	ettersom	
føring	ble	stadig	mindre	etterspurt	blant	turistene.	Sommeren	1898	
hadde	Erik	ikke	en	eneste	føring.		
En	av	de	godt	fjellvante	som	kom	innover	til	hytta	i	1897	var	turist-
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foreningens	seinere	formann	Axel	Sommerfelt,	i	følge	med	to	lærer-
kolleger	fra	Realskolen	i	Trondheim	og	en	lege	fra	Kristiania.	
Dagen	før	hadde	de	tatt	inn	hjemme	på	gården	til	Ragna	i	Rindal,	
der	mannen	hennes,	baker	Strand	også	heiste	TT-vimpelen	om	
sommeren	og	tilbød	kvarter	for	turister	som	skulle	gi	seg	i	vei	inn	
i	Trollheimen.	Denne	dagen	hadde	kona	dratt	av	sted	til	sitt	faste	
sommeropphold	i	fjellet,	og	dette	satte	sitt	preg	på	stedet,	noterte	
Sommerfelt	i	sin	dagbok	for	den	7.	juli:	
”Kvarteret	var	i	alle	maader	bra.	Alene	verten	kunde	været	bedre.	
En	svag	sjæl,	som	han	var	til	hverdags	under	sin	myndige	bedre	
halvdels	kustus,	havde	han	den	dag	i	glæden	over,	at	hans	mester	
Erik	[dvs.	kona]	var	reist	tilfjelds	samme	dag	for	at	begynde	sæsonen	
i	Foldalshytten,	taget	sig	en	ordentlig	taar	over	tørsten	og	var	blevet	
adskillig	berusendes,	saa	han	morgenen	efter	var	for	skamfuld	til	at	
møde	op.”	
Snart	var	lærerne	og	doktoren	på	vei	inn	til	den	myndige	vertinna,	
fullt	klar	over	at	de	kunne	komme	overraskende	på	henne	–	ennå	
hadde	ikke	sesongen	begynt.
”Hyttens	bestyrerinde	Ragna	Strand,	havde	sat	hele	huset	paa	ende,	
den	12de	skulle	den	aabnes	for	turisttrafikken,	saa	vi	ikke	straks	var	
saa	velkomne	gjæster,	men	lidt	munter	spøg	satte	hendes	mindre	
blide	følelser	paa	porten;	inden	en	time	var	gaaet	stod	den	deiligste
middag	paa	bordet,	hermetiske	kjødboller	og	sød	suppe,	ølet	og	
piben	og	peisvarmen	lod	os	igjen	føle	tilværelsens	nydelse	(…)”
Til	tross	for	at	hun	var	populær	blant	gjestene	og	var	ei	drivende	god	
vertinne,	satt	Ragna	noe	utrygt	i	stillingen	den	siste	tiden.	Årsaken	
var	dels	at	hun	selv	antydet	at	hun	ville	slutte,	dels	turistforeningens	
ønske	om	å	fjerne	den	faste	betalingen	til	vertinna	og	slik	spare	
penger.	Vinteren	97/98	ble	det	gjort	forsøk	på	å	skaffe	nytt	vertskap	
på	hytta.	Først	ble	gårdbruker	Ole	Langli	tilskrevet	med	spørsmål	
om	han	ville	overta.	Han	skulle	i	så	fall	få	alle	inntekter	på	driften	
etter	de	takstene	som	TT	hadde	satt,	med	unntak	av	inntektene	av	
nattelosjiet,	som	skulle	tilfalle	turistforeningen.	Fra	Ole	Langli	var	
ikke	dette	aktuelt,	men	saken	ble	snart	kjent	i	bygda,	og	en	annen	
rindaling,	Ole	Gundersen	Aune,	meldte	seg	interessert	i	stillingen	
på	de	vilkår	som	var	satt.	Slik	lå	det	våren	1898	an	for	et	skifte	i	
vertskapet	på	Trollheimshytta,	men	Ragna	Strand	hadde	ennå	ikke	
sagt	sitt.	Hun	fikk	forhandlet	seg	fram	til	en	ny	avtale,	med	50	kr	i	
fast	godtgjørelse	i	tillegg	til	de	vanlige	inntektene.	Dette	kom	som	
en	overraskelse	for	en	del	av	bygdefolket	i	Rindal	og	Surnadal.	”Det	
skulde	være	morsomt	at	vide,	hvilken	grund	Turistforeningen	havde	
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med	at	tage	Ragna	Strand	til	opvarterske	i	Troldheimen	efterat	Ole	
Gundersen	havde	vedtaget	Turistforeningens	tilbud,”	skrev	Ingebrigt	
Einersen,	som	la	for	dagen	misnøye	med	avgjørelsen.	Nå	var	han	
blitt	enig	om	Ole	Langli	om	at	de	ikke	ville	selge	verken	melk,	fløte	
eller	smør	til	turisthytta,	”thi	den	førnævnte	Ragna	er	umulig	at	have	
nogen	handel	med”.				
Noen	slag	ga	virksomheten	til	det	siste	for	den	myndige	og	sterke	
vertinna	som	Trondhjems	Turistforening	hadde	i	sin	tjeneste	gjen-
nom	ni	år	og	som	kanskje	mer	enn	noen	virket	til	”turistsakens	
fremme”	i	Trollheimen.	Høsten	1898	ble	hytta	igjen	hjemsøkt	av	
innbruddstyver,	som	ikke	bare	forsynte	seg	av	matvarer,	men	gjorde	
hærverk	både	på	dører	og	inventar.	Ragnas	mann	Ole,	var	tidlig	inne	
i	dalen	og	tok	en	oversikt	over	skadene,	siden	ble	Lars	og	Erik	Storli	
hyret	til	reparere	de	verste	skadene,	som	Lars	mente	var	klosset	ut-
ført,	trolig	av	”finner”.	Igjen	hadde	en	del	av	vertinnas	egne	varer	gått	
tapt,	men	det	var	denne	høsten	andre	problemer	som	opptok	henne	
like	sterkt.	Nå	innså	hun	at	Carl	Schulz	hadde	bestemt	seg	for	å	
engasjere	Ole	Gundersen	på	de	nye	vilkårene	som	var	satt	og	uttrykte	
sin	klare	mening	om	det.	I	et	brev	til	den	påtroppende	verten	skrev	
hun,	nokså	direkte	og	anklagende	i	stilen:	”Å	påta	sig	vertskapet
gratis,	det	er	det	samme	som	å	ødelegge	den	[hytta].”	Til	TT	var	hun	
ikke	stort	mildere	i	tonen	og	mente	at	foreningen	burde	tatt	opp	

På Trollheimshytta 
satte Ragna Strand 
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og gjestfrihet.
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saken	med	henne	først,	før	de	så	seg	ut	en	ny	til	å	overta	vertskapet.	
Før	hun	endelig	måtte	gi	opp,	gikk	hun	til	det	skritt	å	tilby	seg	å	drive	
turisthytta	for	egen	regning	–	etter	råd	fra	mannen	sin	–	men	nå	
var	saken	bestemt.	Fortsatt	hadde	hun	en	del	varer	stående	på	hytta,	
og	disse	hadde	hun	foreløpig	til	hensikt	å	la	stå,	”hytta	var	ikke	Ole	
Gundersens	eiendom,”	slo	hun	fast.	Så	ble	det	TTs	oppgave	å	ordne	
opp	i	denne	siste	saken	med	Ragna	Strand	på	Trollheimshytta.	Den	
nye	vertinna,	Ole	Gundersens	kone	Marit,	ville	ikke	sette	sine	bein	
på	hytta	før	alle	spor	etter	Ragna	Strand	var	fjernet.	Det	var	sterke	
følelser	i	fjellet.
Til	Trollheimshytta	kom	den	erfarne	vertinna	neppe	noen	gang	
tilbake,	men	et	tilløp	til	kontakt	med	turistforeningen	er	det	fortsatt	
mulig	å	spore.	Etter	århundreskiftet	flyttet	hun	fra	Rindal	og	bosatte	
seg	i	nærheten	av	byen,	der	hun	i	1904	ble	ansatt	som	vertinne	på	
Skistua.	Til	denne	stillingen	hørte	på	den	tid	også	vertskapet	på	
Gråkallhytta,	og	hun	kombinerte	disse	oppgavene	i	en	periode.	
I	1908	var	kontrakten	med	Trondhjems	Skiklub	åpenbart	opphørt,	
og	Ragna	Strand	søkte	turistforeningen	om	å	overta	som	vertinne	
på	Gråkallhytta.	Men	styret	måtte	beklage.	Stillingen	var	ikke	ledig;	
også	på	denne	hytta	sto	en	”madam	Gundersen”	i	veien.					

Et	grunnleggende	tiår

Et	tiår	med	tilrettelegging	hadde	ført	mange	turister	til	Trollheimen,	
selv	om	besøket	hadde	svingt	med	vind	og	vær.	Byfolk	fra	Trondheim	
var	i	flertall,	og	en	stor	del	av	disse	var	medlemmer	av	Trondhjems	
Turistforening.	En	del	var	tilreisende	fra	andre	kanter,	blant	dem	
botanikeren	Ove	Dahl,	som	var	blant	de	tidlige	besøkende	fra	hoved-
staden.	Sommeren	1890	var	han	sammen	med	Haakon	Løken	og	
andre	og	hadde	bl.a.	hatt	en	minneverdig	dag	på	Bågåvollseter	og	
latt	seg	begeistre	over	den	frodige	vegetasjonen	både	i	Svartådalen	
og	andre	steder.	Med	seg	i	bagasjen	hjem	til	Kristiania	hadde	han	
en	rekke	planter	til	herbariet.	Under	et	seinere	besøk,	en	stipend-
reise	i	1893,	konsentrerte	Dahl	seg	spesielt	om	den	nordøstre	sida	
av	Gjevilvatnet,	som	han	beskrev	som	den	botanisk	sett	mest	interes-
sante	delen	av	Trollheimen.	Han	etterlyste	et	fast	kvarter	for	turist-
foreningen	i	dette	området,	og	hadde	selv	tatt	inn	både	på	Gulaker-
setra	og	på	Vassendsetra	under	oppholdet.	Fra	den	første	setra	kunne	
han	for	øvrig	hilse	fra	Hans	Dørem,	som	var	i	ferd	med	å	oppføre	
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en	større	seterbygning	”og	hadde	lyst	til	at	træde	i	forbindelse	med	
Turistforeningen”.	Ole	Johansen	Stomprød	i	Romundstadbygda	nord	
i	fjellområdet	var	også	interessert	i	det	samme,	kunne	Ove	Dahl	
melde	og	fant	ellers	flere	veier	betydelig	utbedret,	bl.a.	stien	
gjennom	Svartådalen	og	ruta	fra	Trollheimshytta	over	til	Storli.	
Fra	Storli	tok	for	øvrig	en	del	turen	opp	til	Storbekkhø,	der	Erik	
Storli	hadde	satt	opp	ei	lita	hytte	på	toppen.	
Nye	avtaler	om	kvarterer	var	en	del	av	utviklingen,	opparbeiding	og	
merking	av	stier	en	annen.	I	Folldalen	og	Svartådalen	ryddet	Arnt	
O.	Børseth	fra	Liagaren	vei	de	første	par	sesongene,	med	bygging	av	
klopper	som	en	del	av	arbeidet.	Sønnene	Ole	og	John	var	også	med	
på	tilsvarende	arbeid	flere	steder.	Lenger	vest	var	Ole	Henriksen	
Ørsal	fra	Todal	i	arbeid	med	varding	på	flere	strekninger.	På	østsida	
av	fjellområdet	satte	Paul	Grindal	opp	skilt	og	la	klopper,	mens	
Ole	Boggevold	hyret	til	istandsetting	av	veien	over	Drugudalsgjer-
det	og	”Blødmyrene”	på	strekningen	opp	fra	Meldal.	Slike	avtaler	
om	utbedring	og	tilrettelegging	ble	gjort	med	bygdefolk	på	flere	
kanter	over	flere	år	og	en	tradisjon	etablert	i	den	praktiske	driften	
av	turistforeningen.	Arbeidet	var	til	gjensidig	glede	for	byfolk/tur-
ister	og	de	fastboende	i	bygdene.	De	siste	så	mest	den	økonomiske	
verdien	i	tiltakene	og	var	ennå	ikke	like	opptatt	av	den	rekreasjon	og	
avveksling	som	lå	i	ferielivet	til	fjells.	Kløving	og	frakt	var	for	øvrig	
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også	en	inntektskilde	for	flere.	Arnt	Børseth	tok	f.eks.	på	seg	kløving	
fra	Trollheimshytta	til	Bågåvollseter	for	kr	3	og	videre	fram	til	Meldal	
for	kr	6.	Samme	pris	gjaldt	fra	hytta	både	til	Rindal	og	til	Storli.	
Mye	av	kontakten	med	de	gode	hjelperne	ut	i	bygdene	skjedde	per	
brev,	men	medlemmer	av	styret	tok	jevnlige	inspeksjonsturer.	Carl	
Schulz	var	f.eks.	på	inspeksjon	sommeren	1892,	mens	Lars	Weide-
mann,	sekretær	etter	Haakon	Løken,	var	ute	på	en	tilsvarende	tur	
året	etter.	Som	de	fleste	andre	reisende	fra	byen,	startet	turen	med	
tog	til	Hovin.	Derfra	fikk	han	skyss	vestover	til	Løvåsen	og	ridehest	
videre	til	Meldal.	Til	hest	dro	han	også	til	fjells,	helt	inn	til	Troll-
heimshytta.	Det	ble	ført	nøye	regnskap	over	skyss-	og	kostutgifter	
underveis,	og	utgiftene	refundert	av	foreningens	kasserer	etter	
hjemkomst	–	i	dette	tilfellet	kr	45,44.

Utbygging	i	Sylan

Hos	John	Nedal	ble	det	etter	hvert	for	trangt	i	de	rommene	som	
var	satt	av	til	fjellvandrerne	i	hovedbygningen	på	gården.	Ferdselen	
i	det	vidstrakte	fjellområdet	rundt	Syl-fjellene	økte,	bl.a.	på	grunn	
av	Sylhyddan”	som	var	bygd	på	svensk	side	av	Svenska	Turist-
föreningen	i	1890,	med	plass	til	åtte	personer.	Det	ble	nå	lettere	å	
ta	en	rundtur	omkring	fjellene,	eventuelt	krysse	over	Syltoppene	på	
vei	mellom	de	to	kvarterene	på	hver	sin	side	av	grensen.	Sommeren	
1894	var	så	mange	som	52	fjellturister	på	Nedal	gård.	Ei	rute	fra	sør	
over	Ridalen	var	på	det	tidspunkt	nylig	merket	og	bidro	til	veksten	
i	trafikken.	På	den	kanten	fortsatte	Peder	Jonsen	Brynildsvold	å	ta	
imot	turister	på	Storelvvollen	og	utvidet	i	1898	med	et	tilbygg.		
Fra	Trondheim	startet	en	tur	til	Nedalen	for	mange	med	tog	til	
Heimdal	og	fortsatte	derfra	med	hesteskyss	til	Brøttem	og	videre	
med	dampbåten	”Telegraf”	over	Selbusjøen.	Oppover	dalen	ventet
	nye	skysskaffere	på	passasjerer,	og	nye	gjestgivere	dukket	opp	i	
takt	med	den	økte	turisttrafikken.	På	veien	oppover	i	Tydal	meldte	
det	seg	snart	fjellvante	folk	som	tilbød	seg	å	føre	turister	opp	i	
høytliggende	terreng,	blant	dem	skysskaffer	Ole	O.	Græslivold,	
som	førte	til	Bukkhammeren	for	kr	2,50	eller	kr	6,00	med	hest.	
Fire	værelser	med	senger	kunne	han	også	stille	til	disposisjon.	Blant	
de	tiltakslystne	var	også	Lars	O.	Stuevold	som	ville	sette	opp	eet	
”hvilested”	for	turistene	på	vei	inn	til	Nedalen.	Slik	gikk	utviklingen	
i	turismen	i	noen	grad	av	seg	selv,	utenfor	turistforeningens	regi.	
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Men	i	Trondheim	holdt	Carl	Schulz	og	hans	styremedlemmer	et	
våkent	øye	med	hva	de	kunne	gjøre	og	hvilke	private	initiativ	som	
eventuelt	skulle	støttes	med	bidrag.	En	god	kontakt	fikk	foreningen	
med	Kari	Iversen,	enke	etter	hytteskriveren	Ole	Iversen	på	Lille-
fjell	gruve	i	Meråker.	Folk	i	fjellet	hadde	paret	tatt	hånd	om	når	
det	trengtes	helt	siden	de	slo	seg	til	der,	på	Gilså	hytte,	i	1847.	
Nå	ble	det	opprettet	et	mer	formelt	turistkvarter,	innredet	i	den	
store	bygningen	etter	avtale	med	turistforeningen	i	Trondheim.	
Sommeren	1893	kunne	de	første	gjestene	skrive	seg	inn	i	gjesteboka	
som	madam	Iversen	hadde	fått	fra	Carl	Schulz,	som	selv	skrev	et	
forord	i	boka.	Dette	var	et	gunstig	kvarter,	som	gjorde	både	Meråker	
og	Storlien	til	et	aktuelt	utgangspunkt	for	turer	innover	mot
Storerikvollen	og	Nedalen.	Den	svenske	grensestasjonen	var	det	
forholdsvis	raskt	og	enkelt	å	nå	med	Meråkerbanen	fra	Trondheim.	
Det	hjalp	også	godt	på	for	bruken	av	stedet	at	den	70-årige	madamen
viste	stor	gjestfrihet	og	omsorg	for	gjestene.	”Prægtig	sted,	ualmin-
delig	hyggelige	folk,”	het	det	i	en	av	innførslene	i	hytteboka.	Gilså	
hytte	ble	brukt	av	mange	om	sommeren	gjennom	storparten	av	
1890-tallet	og	fram	til	1915,	da	nye	kvarterer	etter	hvert	tok	over	som	
en	mellomstasjon	på	de	samme	strekningene.	Det	første	registrerte	
vinterbesøket	var	i	april	1897,	da	Jørgen	Lysholm	fra	Tydal	var	
gjest.	Inspeksjonsreiser	var	viktig	også	i	dette	fjellområdet	i	øst.	
Sommeren	1892	var	Lars	Weidemann	ute	på	tur	gjennom	Selbu	og	
Tydal,	der	han	endte	opp	hos	”Jo	Neen”,	eller	”John	Nedal”	som	han	
skrev	seg	selv.	Herfra	kunne	han	melde	at	”Graabenen	grasserer	
svært	og	rev	stadig	ren	ihjæl”.	Weidemann	fikk	et	innblikk	i	Jons	
velkjente	”stahet”	bl.a.	i	spørsmålet	om	vade-	og	fergested	i	Nea	og	
så	seg	nødt	til	å	gi	ham	”en	skarp	advarsel	i	anledning	hans	misbrug	
af	ølhandelen”.	Ifølge	inspektøren	tok	Jon	Nedalen	dette	meget	lett	
og	spurte	bare	om	hvor	stor	mulkten	var.	Det	finnes	også	andre	
eksempler	på	særegenhetene	på	denne	gården,	som	da	John	i	brev	
til	”Charl	Chuls”	slo	fast	at	han	ikke	ville	betale	for	hermetikk	han	
ikke	hadde	fått	solgt.	”Men	vis	de	ønsker	skal	de	faa	den	tilbage,”	
het	det	fra	Nedalen,	der	foreningen	ellers	hadde	uvurderlig	nytte	av	
sin	gode	kontaktmann	til	mange	praktiske	oppgaver.	Sønnen	Kristen	
ble	også	en	god	mann	for	TT,	som	fører	på	Syltoppene	etc.	etter	Lars	
Olsen	Stuedal.	”Lunt,	bortgjemt	som	en	Fugls	Rede	i	skogen	ligger	
denne	lille	Fjeldgård	mellem	de	hvide	Birkestammer	nede	ved	Nea,”	
skrev	Olaf	Richter	i	TTs	årsskrift	for	1897.	”Det	er,	som	kommer	
man	til	gamle	Venner;	der	diskes	op	med	det	bedste	i	Madveien,	og	
folkene	formelig	kappes	om	at	gjøre	én	Livet	behagelig,”	fortsatte	
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Richter.	Carl	Schulz	hadde	allerede	i	årsskriftet	fra	året	før	skrytt	
uhemmet	av	maten	på	Nedalen	og	kokekunsten	til	datteren	på	
gården,	Ellen,	som	bl.a.	serverte	helstekt	ørret,	okse-	og	reinsdyr-
tunger,	rømmegrøt,	multer	med	fløte	og	sviskekompott.	Mora	Marit	
hadde	naturligvis	også	en	god	del	av	æren	for	bekvemmelighetene	i	
Nedalen.	Like	heldig	var	ikke	Axel	Sommerfelt,	som	ikke	ble	budt	
på	annet	enn	tørrmat	da	han	kom	til	gården	i	slutten	av	juli	1896.	
Med	mange	turister	på	stedet,	ble	det	etter	det	nødtørftige	måltidet	
trangt	om	plassen,	så	Sommerfelt	måtte	ta	til	takke	med	losji	
i	et	lite	stabbur,	der	han	under	en	skinnfell	natta	igjennom	kjempet	
en	uavbrutt	kamp	med	myggen,	ifølge	sin	egen	beretning	(Sommer-
felts	privatarkiv).
Matstell	og	servering	ble	ellers	en	del	forbedret	på	skysstasjonene	
i	Selbu	og	Tydal	på	denne	tiden,	etter	at	skolebestyrerinne	Aagot	
Monsen	etter	avtale	med	TT	dro	rundt	og	instruerte	i	matlaging	
i	en	periode.	
I	noen	år	var	det	plass	nok	i	Nedalen,	men	i	høysesongen	opplevde	
nok	flere	etter	hvert	kvarterets	begrensninger,	i	likhet	med	Axel	
Sommerfelt.	I	1895	begynte	turistforeningen	å	planlegge	et	nybygg	
på	gården.	Gårdeieren	gikk	med	på	det,	men	ville	ikke	ha	noe	med	
bygget	å	gjøre	dersom	foreningen	skulle	gjennomføre	det	på	sin	
måte,	slo	han	fast.	Trolig	var	John	mest	interessert	i	et	tilbygg,	ikke	

Nedalen gård med den 
første turisthytta.
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en	separat	bygning,	som	Schulz	og	hans	styre	bestemte	seg	for.	
I	stedet	ble	det	gjort	avtale	med	Johannes	J.	Aas	om	å	sette	opp	
”Turiststuen”	på	Nedals-gården.	
Først	på	programmet	sto	imidlertid	ei	ny	turisthytte	et	annet	sted	i	
dette	fjellområdet,	på	Storerikvollen	ved	nordenden	av	Essandsjøen.	
Avtale	om	oppføringen	ble	gjort	med	Johannes	Aas	og	Lars	Larsen	
Østby,	og	mye	av	arbeidet	med	den	nye	tømmerbygningen	utført	
høsten	1895.	Johannes	Aas	fikk	også	bestilling	på	en	båt	og	oppføring	
av	båtnaust	ved	Esnaosen,	samt	klopplegging	av	Fiskåa	ved	Fiskå-
vollen.	Johannes	fikk	en	travel	høst,	men	hadde	naustet	på	Storerik-
vollen	opptømret	og	under	tak	i	slutten	av	november,	dvs.	til	det	
ble	revet	vekk	i	en	tidlig	vinterstorm	i	fjellet.	Båten	ble	derimot	
holdt	på	plass	av	en	stor	stein.	Sommeren	etter	sto	turisthytta	på	
Storerikvollen	klar	til	å	ta	imot	gjester,	med	Lars	L.	Østby	som	fører	
og	rorskar.	Besøket	var	”ikke	ubetydelig”,	slik	at	den	måtte	innredes	
med	flere	senger	til	året	etter.	Naustet	var	for	øvrig	satt	opp	igjen,	
bardunert	for	å	stå	imot	nye	stormkast.	Lars	Weidemann	var	på	
ny	inspeksjon	denne	sommeren	og	var	blant	dem	som	kunne	glede	
seg	over	at	turistforeningen	hadde	fått	ei	ny	spesialbygd	hytte.	
I	alt	hadde	den	kostet	kr	473,07,	men	mye	av	dette	ble	dekket	av	
et	nytt	statsbidrag	fra	DNT,	som	riktignok	også	skulle	dekke	nytt	
utstyr	i	Nedalen.	
Høsten	1896	fortsatte	byggearbeidene	på	Nedalen	gård,	skjønt	
Johannes	Aas	drøyde	med	tømringen	til	han	hadde	fått	kontrakt	
og	penger.	Grunnarbeidet	var	unnagjort,	og	tømmer	hadde	han	
begynt	å	hogge.	Turistforeningen	bestemte	seg	for	å	utsette	resten	av	
arbeidet	med	hytta	til	året	etter.	Til	sommersesongen	1897	sto	den	
imidlertid	ferdig	med	to	rom	og	fire	senger	og	økte	kapasiteten	
i	Nedalen	betraktelig.	
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Vinterturer	i	1890-årene

Fra	flere	fjellområder	i	Trøndelag	kom	det	i	løpet	av	90-årene	
beretninger	om	vinterturer	på	ski.	
En	avisartikkel	fra	våren	1897	beskriver	en	tur	i	Sylan	i	påska	dette	
året.	En	gruppe	på	tre	ungdommer	fra	Trondheim	dro	med	toget	til	
Eidet	stasjon	i	Holtålen	og	gikk	derfra	over	fjellet	til	Løvøya	i	Tydal	
og	derfra	inn	til	Nedalen.	Været	var	dårlig	på	det	meste	av	turen,	
med	snøfokk	allerede	fra	starten,	men	skiløperne	tok	seg	fram	
og	viste	at	i	hvert	fall	enkelte	byfolk	hadde	lært	seg	å	beherske	
vanskelige	forhold	i	fjellet	vinters	tid.	De	gikk	mye	etter	kompasset,
også	når	de	nærmet	seg	Nedalen,	men	det	tok	likevel	en	del	ekstra	
tid	å	finne	fram	til	gården.	”Tænk	om	Turistforeningen	havde	sørget	
for	et	eller	andet	Mærke,	der	havde	kunnet	veilede	os	stakkels	
Skiløpere,	der	saa	godt	trængte	til	Mad,	Drikke	og	Hvile,”	het	det	
i	artikkelen.	Men	vintermerking	av	løyper	og	kvarterer	var	på	det	
tidspunkt	ukjente	oppgaver	for	turistforeningen,	og	behovet	hadde	
kanskje	heller	ikke	vært	så	stort	før	i	disse	årene	da	stadig	flere	søkte	
ut	i	villmarka	på	ski.	
En	annen	tidlig	fjellskiløper	var	Olaf	Grilstad	som	sammen	med	
Harald	Udbye	og	den	gode	skihopperen	Gustav	Bye	”gikk	opp”	

På ski i Folldalen med 
Snota i bakgrunnen i 
påska 1896. 
Foto: Julius Johansen.
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sporet	fra	Hovin,	via	Meldal	til	Trollheimen	i	1892	i	godt	vær	og	
på	utmerket	føre.	I	påska	fire	år	etter	tok	Grilstad	turen	i	lag	med	
E.A.	Tønseth	og	en	del	kamerater	fra	Trondheim,	blant	dem	de	gode	
skiløperne	Ole	Rendal,	Yngvar	Knudtzon	og	Petter	Varmbo.	Med	
i	følget	var	også	Fridthjov	Brun,	som	etter	hvert	skulle	bli	et	kjent	
navn	i	turistforeningen.	Skituren	startet	igjen	fra	Hovin	stasjon	og	
gikk	over	Hølonda	til	Meldal	og	derfra	inn	i	fjellet.	Vendemål	var	så	
langt	vest	som	Storlidalen.	Tønseth	og	Grilstad	var	i	tillegg	til	sitt	
engasjement	i	turistforeningen	sentrale	medlemmer	i	Trondhjems	
Skiklub	(Tønseth	var	formann	1891–94	og	1905–07,	Grilstad	i	
1899–1901).	Tønseth	hadde	som	nevnt	gjort	seg	bemerket	med	lange	
skiturer	i	1880-årene.	I	tillegg	til	disse	turene	hadde	han	vinteren	
1889	sammen	med	løytnant	Ivar	Bauck	gjennomført	en	flere	dagers	
skitur	i	fjellet	vest	for	Soknedal,	beskrevet	i	årsskriftet	for	1898	som	
”Vinterturist-liv,	besøg	hos	finnerne	1889	på	Gynneldfjeldet”.	Påske-
turen	i	1896	ble	kjent	for	et	stort	publikum	gjennom	en	detaljert	
artikkel	som	E.A.	Tønseth	fikk	trykt	over	to	dager	i	Dagsposten,	og	
skildringen	gir	et	interessant	innblikk	i	datidens	forhold	i	”påske-
fjellet”,	som	de	langt	på	vei	hadde	for	seg	selv.	Artikkelen	ga	også	en	
forklaring	på	hvorfor	Ragna	Strands	vinteropplag	av	matvarer,	øl	og	
sherry	minket	betraktelig	denne	vinteren.	

Omkring 1900 var 
fjellet ennå først og 
fremst en sommerlig 
arena, som for 
disse vandrerene 
i Naustådalen.
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	1888	 1889	 1890	 1891	 1892	 1893	 1894	 	1895	 1896	 	1897	 1898	 1899	 1900

		257	 272	 	264		 	 	230	 	274	 272	 267	 257	 271	 230	 	290	 	281

MedleMsutvikling i 1890-årene

Mye	skjedde	innen	tilrettelegging	av	friluftslivet	omkring	byene	og	
innen	fjellturismen	i	løpet	av	1890-tallet.	Responsen	blant	publi-
kum	var	lett	å	registrere	i	Trondheim,	der	turistforeningens	stier	
og	hytter	raskt	ble	tatt	i	bruk	av	mange.	En	viss	økning	i	ferdselen	i	
fjellet	kunne	også	slås	fast.	F.eks.	økte	besøket	på	kvarteret	Nedalen	
betydelig	fra	begynnelsen	til	slutten	av	tiåret.	Fra	17	besøkende	i	
1889/90	og	15	i	1892/93	var	antall	gjester	steget	til	53	i	1897/98	og	
til	67	året	etter.	Tilsvarende	utvikling	på	Trollheimshytta	var	ikke	
like	entydig.	Fra	et	besøkstall	på	89	i	1892/93,	var	tallet	ikke	større	
enn	45	i	1897/98	og	helt	nede	i	21	året	etter,	da	det	var	mye	dårlig	
vær,	før	det	igjen	økte	til	45	det	neste.	I	midtre	deler	av	Trollheimen	
kom	det	i	denne	perioden	ingen	nye	alternativer	til	overnatting,	
slik	at	tallene	må	ses	som	et	bilde	på	den	generelle	trafikken.	
Forskjellene	på	utviklingen	i	Sylan	og	Trollheimen	kan	ha	sammen-
heng	med	at	Nedalen	og	Storerikvollen	ble	knyttet	til	rutene	på	
svensk	side	og	fikk	merke	følgene	av	at	flere	besøkte	kvarterene	
fra	den	kanten.	
Ser	en	på	medlemsutviklingen	i	1890-årene,	forsterkes	bildet	av	at	
turistforeningen	hadde	problemer	med	å	øke	publikumsinteressen	
for	fjellvandring.		Medlemstallet	var	nokså	stabilt	gjennom	hele	
tiåret,	med	to	betydelig	fall	i	1892	og	1898,	noe	som	i	stor	grad	
skyldtes	stryking	av	medlemmer	som	hadde	stått	på	restanseliste	
over	lengre	tid.			

De	aller	fleste	av	medlemmene	var	menn,	og	den	mannlige	domi-
nansen	forsterket	seg	i	løpet	av	denne	perioden.	Antall	kvinner	i	
foreningen	var	10	i	1888–1890,	8	i	1893	og	ble	redusert	enda	mer	i	
siste	del	av	1890-tallet,	da	tallet	varierte	mellom	3	og	4.	Carl	Schulz	
og	styret	for	øvrig	kunne	neppe	være	fornøyd	med	utviklingen,	
skjønt	det	var	et	lyspunkt	at	innmeldingene	økte	like	før	århundre-
skiftet.	Rekruttering	til	foreningen	måtte	prioriteres.	Ikke	minst	var	
det	en	stor	oppgave	å	få	flere	kvinner	til	å	melde	seg	inn.	Selvsagt	
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var	det	et	overordnet	mål	å	få	flere	folk	ut	i	skog	og	mark	og	til	fjells,	
med	eller	uten	medlemskap	i	turistforeningen.	I	kvarterene	var	
dørene	åpne	for	alle,	på	samme	måte	som	i	de	private	turisthyttene;	
medlemsfordeler	ble	først	innført	i	1905.	Få	folk	dro	til	fjells	uten	
medlemskap	på	slutten	av	1890-tallet.	Medlemstallet	ga	et	godt	bilde	
av	turismen	til	fjells.	Det	var	i	og	for	seg	et	godt	tegn,	og	det	var	et	
mål	at	fjellturistene	i	Trondheim	og	bygdene	omkring	fortsatt	skulle	
stå	knyttet	til	den	lokale	foreningen	–	at	de	gradvis	skulle	bli	flere	og	
gjøre	foreningen	større.
Carl	Schulz	var	turistforeningens	mest	stabile	element	gjennom	
de	første	ti	årene.	Mens	han	satt	som	formann	uavbrutt	i	denne	

Trollheimen kunne by 
på dramatiske natur-
opplevelser, noe dette 
tidlige prospektkortet 
viser. 
Utgiver var Trondhjems 
Turistforening.
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perioden,	var	det	mange	skifter	i	styret	for	øvrig.	Av	de	som	valgt	
inn	i	det	første	styret,	satt	Rasmus	Kjeldsberg	og	Johan	M.	Bernhoft	
fram	til	våren	1889,	da	de	ble	erstattet	av	Haakon	Løken	og	Johan	
Brun.	Løken	var	deretter	sekretær	fram	til	høsten	1890,	da	han	ble	
ansatt	som	redaktør	i	Dagsposten.	Med	advokatpraksis,	politiske	
verv	og	engasjement	på	mange	fronter,	kunne	han	ikke	lenger	bruke	
tid	på	turistforeningen	og	trakk	seg	fra	styret.	Etter	Løken	fungerte	
Lars	Weidemann	i	sekretærposten	i	noen	år,	og	hans	boligadresse,	
Innherredsveien	5,	var	i	denne	tiden	også	turistforeningens	adresse.	
Noe	gikk	også	direkte	til	Schulz	som	en	stor	del	av	90-årene	bodde	
i	Kjøpmannsgata	44.	Da	Weidemann	flyttet	fra	byen	på	slutten	av	
tiåret	overtok	Schulz	boligen	i	Innherredsveien	5,	og	dette	ble	ennå	
en	tid	foreningens	adresse,	ettersom	formannen	i	tillegg	i	en	periode	
fungerte	som	sekretær.	Mens	vervene	som	sekretær	og	kasserer	
tidligere	var	honorert	med	kr	50	per	år,	ble	det	i		1897	vedtatt	at	en	
kombinert	sekretær-	og	kassererstilling	skulle	utlyses	som	en	fast	
deltidsstilling	med	kr	300	som	årlig	betaling.	Flere	kjente	friluftsfolk	
i	Trondheim	søkte	på	denne	posten,	blant	dem	de	seinere	styre-
medlemmene	Olaf	Richter	og	Fridthjov	Brun.	Foreningen	beholdt	
imidlertid	sekretærfunksjonen	som	vanlig,	valgt	styreverv	og	deling	
av	de	300	kr	mellom	sekretær	og	kasserer.
En	del	ekstra	papirarbeid	ble	det	på	sekretæren	fra	1898	da	turist-
foreningen	gjennom	avisene	utlyste	fire	stipender	à	kr	20–25	
for	skoleelever	”til	en	Fod-	eller	Fjeldtur”.	En	turbeskrivelse	etter	
gjennomført	tur	ble	satt	som	betingelse	for	tildelingen,	og	det	beste	
bidraget	skulle	belønnes	med	kr	20	og	plass	i	årsskriftet.	Mange	
skrev	inn	om	turplaner	i	ulike	deler	av	Trøndelag	–	de	første	årene	
bare	gutter	–	og	foreningen	fikk	i	årene	som	fulgte	inn	mange	gode	
rapporter	fra	turene	som	ble	gjennomført.	Beskrivelsene	ble	grundig	
vurdert	før	valget	av	årets	vinner	ble	tatt,	og	det	ble	bl.a.	konferert	
med	hyttebøkene	om	vedkommende	skoleelev	virkelig	hadde	vært	
innom	stedet	slik	det	var	beskrevet	i	rapporten.	For	Trondhjems	
Turistforening	var	dette	et	forsøk	på	å	stimulere	ungdommen	til	
fjellturer	og	friluftsliv.	Ved	århundreskiftet	18/1900	var	dette	en	stor	
og	viktig	oppgave	for	den	ennå	unge	foreningen.
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PIonERER I TRonDhjEMS TuRISTFoREnIng

Carl Schulz
Carl Schulz (1851–1944) var en av stifterne av Trondhjems Turistforening og 
foreningens første formann fra 1887 til 1906. Han var født i Trondheim og studerte 
etter studenteksamen realfag på universitetet i Oslo, der han ble cand. real i 1877. 
Etter dette studerte han i ett år landbrukskjemi på Ås høiere landbruksskole. 
I 1878 ble Schulz ansatt som adjunkt på Trondheim katedralskole, og han var fra 
1893 overlærer i fysikk ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Seinere, fra 1915 til 
1921, var han direktør for Trondhjems tekniske mellemskole.
Carl Schulz var medlem av Trondheim bystyre fra 1898 til 1901. I disse årene satt 
han også i Leirfosskomiteen, som arbeidet med elektrisk kraftforsyning til byen og 
etableringen av et kommunalt e-verk. 
I Trondhjems Turistforening var han krumtapp i mange år og ble etter sin avgang som 
formann i 1906 utnevnt til foreningens første æresmedlem. Han fulgte siden arbeidet 
i foreningen på nært hold og ga ved 50-årsjubileet i 1937 en større pengegave 
øremerket ei ny turisthytte i traktene omkring Fongen. Denne hytta ble åpnet som 
Schulzhytta fire år etter hans død.  

haakon løken
Haakon Løken (1859–1923) var fra Sundnes gård i Inderøy, og utdannet seg til 
jurist ved universitetet i Oslo. I feriene gikk han mye i fjellet og skal være opphavs-
mannen til navnet Trollheimen. I Trondheim etablerte han seg som advokat og ble 
i tillegg pressemann og politiker. Han overtok som redaktør i Dagsposten i 1890 
og markerte seg sterkt i den offentlige debatten med sine skarpe synspunkter og sin 
gode formuleringsevne. I 1902 startet han en ny Venstre-avis i byen, Nidaros, som 
han ledet fram til 1910, da han ble statsadvokat, først i Nedenes og Bratsberg amt 
(Telemark og Aust-Agder fylker) og fra 1913 i Oslo, der han fra 1918 var kst. fylkes-
mann i to perioder. 
Haakon Løken satt i TTs ledelse bare i en kort tid, men hadde en viktig funksjon som 
sekretær i foreningens etableringsfase. 
 
Ernst andreas Tønseth
Ernst Andreas Tønseth (1856–1939) ble i ung alder ansatt i Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab og fikk gjennom dette arbeidet interesse for turistsaken i en vid forstand. 
Han etablerte seinere eget turistbyrå, spedisjons- og kommisjonsforretning og hadde 
gjennom forretningene mye kontakt med utenlandske reisende. Erfaringene fra dette 
området kom godt til nytte da han i 1891 kom inn i styret i Trondhjems Turistforening, 
som i de første årene også arbeidet for denne formen for turisme. Da Turisttrafikk-
foreningen, den seinere Reisetrafikkforeningen, ble stiftet etter århundreskiftet, 
overtok denne mye av arbeidet for den generelle turismen, og da følte Tønseth at 
hans rolle var utspilt i TT. Han hadde da vært styremedlem og viseformann i flere år 
og var trådt inn som fungerende formann for Carl Schulz i 1901–02. I TT gjorde han 
en stor innsats i prosjekter som Leirfossveien/Fossestua, stier i Bymarka, Fjellseterveien 
og Fjellseter turisthotell.
I tillegg til sitt arbeid for turistsaken i byen, var E.A. Tønseth mer enn de aller fleste en 
fjellets mann, i første rekke som skiløper og jeger. I 1880- og 90-årene gjennomførte 
han flere lange skiturer i høyfjellet og regnes som en av pionerene på dette området 
i Trøndelag. Han satt også i ledelsen for Trondhjems Skiklub, som formann i årene 
1891–94 og 1905–07 og fikk klubbens utmerkelse Gråkallmedaljen for sitt 
administrative arbeid i 1934. 
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Mot	nye	topper	–	1900-40

Medlemsvekst	

Medlemsstokken	var	forholdsvis	stabil	og	grei	å	holde	orden	på.	
Men	hvert	år	var	det	noen	som	meldte	seg	ut	og	andre	som	kom	
til	–	og	alltid	noen	som	måtte	purres	for	medlemskontingenten.	
Av	og	til	hjalp	det	heller	ikke	med	en	påminnelse	om	at	innbetal-
ingen	manglet,	for	noen	gjaldt	det	ikke	bare	for	det	siste	året,	men	
kanskje	både	for	året	før	og	året	før	der.	I	slike	tilfeller	kunne	det	
etter	hvert	bli	besøk	av	en	kar	som	kom	med	raske,	spenstige	trinn	
opp	trappa	før	han	banket	på	hardt	og	kontant.	Dette	var	skihop-
peren	Gustav	Bye,	sensasjonshopperen	fra	Blyberget	i	1892,	da	han	
hadde	satt	verdensrekord	med	30	meter.	Siden	hadde	han	dominert	
i	mange	bakker	og	blitt	et	idrettsnavn	som	alle	visste	om.	Sommers
	tid	var	han	kjent	som	en	god	sprinter,	og	i	arbeidstiden	sprang	han	

Påskegjester hos 
John Storli i Storlidalen
i 1910.
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rundt	i	ulike	ærender,	inkludert	inkassokrav	
fra	Trondhjems	Turistforening.	For	hver	
effektuert	forretning	og	inndrevet	beløp	
kunne	Bye	innkassere	10	%	i	fortjeneste,	
og	dette	kunne	i	løpet	av	et	år	sikre	ham	
en	brukbar	sum.	I	1903	utgjorde	inkassoen	
av	medlemskontingent	705	kr,	slik	at	
”incassatør”	Gustav	Bye	kunne	putte	70	kr	og	
50	øre	i	egen	lomme	fra	denne	virksomheten.	
Avtalen	med	foreningen	omfattet	dessuten	
medlemsverving,	med	50	øre	for	hvert	nytt	
medlem,	som	samme	år	ga	ham	en	femkrone	
ekstra,	tilsvarende	godt	og	vel	en	dagslønn.	
I	1903	var	Gustav	Bye	for	øvrig	vendt	hjem	
etter	en	periode	i	USA,	der	han	hadde	gjort	
nye	bedrifter	som	skihopper.	
I	hans	fravær	var	innkrevingen	av	resterende	
medlemskontingent	i	TT	foretatt	av	bud-
byrået	Adams	Express	i	Nordre	gate	2.	

Like	bra	gikk	det	ikke	andre	steder.	
”Indherreds	turistforening	er	vel	snart	en	
saga	blot,”	het	det	i	en	melding	til	TT	fra	
Steinkjer	i	1904.	Foreningens	hytte	på	
Blomlisetra	i	Snåsa	var	solgt	til	sakfører	
Steen	på	Steinkjer,	og	det	var	lite	igjen	av	
både	aktivitet	og	medlemmer.
Røros	og	omegn	turistforening	holdt	imidler-
tid	stand,	selv	om	virksomheten	og	medlems-
tilgangen	var	den	største.	Ennå	i	1930-årene,	
da	TTs	medlemskurve	lenge	hadde	vist	en	
sterkt	stigende	tendens,	sto	Røros-foreningen	
stadig	på	stedet	hvil	med	80	medlemmer,	
dvs.	omtrent	like	mange	som	ved	starten	på	
slutten	av	1880-tallet.	Etter	dette	gikk	det	
ikke	mange	årene	før	TT	fikk	henvendelse	fra	
foreningen	på	Røros	om	å	gå	inn	i	den	store	
turistforeningen	i	Trondheim	–	som	ennå	
ikke	hadde	nærmet	seg	Rørosvidda	i	nevne-
verdig	grad.	Fortsatt	var	kvarteret	Storelvvoll	
ved	Riasten	det	nærmeste	som	flagget	TTs	

Kvinneandelen blant medlemmene og fjell-
turistene økte gradvis. Og antrekkene ble mer 
moderne og praktiske etter hvert, selv om noen 
lenge holdt på det gamle.
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røde	og	hvite	vimpel.	Nå	kunne	en	sammensmelting	føre	til	et	
videre	engasjement	i	de	sørøstre	delene	av	Trøndelag.	
Selv	hadde	Trondhjems	Turistforening	lenge	vært	vant	til	et	stabilt
	medlemstall.	Gjennom	1890-tallet	og	helt	fram	til	1910	ble	det	
liggende	på	ca.	250	medlemmer,	før	det	kunne	registreres	en	sti-
gende	tendens	like	før	25-årsjubileet	i	1912.	Med	60	innmeldinger	
i	1911	var	medlemstallet	så	vidt	passert	300	ved	inngangen	til	
jubileumsåret.	Etter	dette	nådde	medlemskurven	stadig	nye	høyder,	
med	414	medlemmer	i	1915	og	839	ved	inngangen	til	1920.	
Med	hele	220	innmeldinger	dette	året	var	tallet	økt	til	952	ved	
utgangen	av	året	og	1000-tallet	ble	passert	like	etter	nyttår	i	1922.	
På	det	tidspunkt	var	19	av	de	opprinnelige	medlemmene	igjen	fra	
1887.	Økningen	var	moderat	i	resten	av	20-årene,	og	var	heller	
ikke	sterk	i	de	vanskelige	30-årene,	men	var	passert	1500	i	1934	
og	skjøt	deretter	fart	da	tidene	ble	bedre	i	siste	del	av	tiåret,	slik	at	
foreningen	telte	noe	under	2000	medlemmer	før	krigen	brøt	ut.

På	knapt	30	år	var	medlemsstokken	nesten	tidoblet.	Dette	var	
langt	på	vei	sammenfallende	med	utviklingen	i	Den	norske	Turist-
forening,	som	i	1940	var	oppe	i	ca.	20	000	medlemmer.	Også	i	denne	
nasjonale	organisasjonen	hadde	medlemstallet	lenge	stått	temmelig	
stabilt,	noe	under	2000	medlemmer	det	meste	av	1890-tallet	og	fram	
til	ca.	1910.	Slik	fulgte	utviklingen	i	Trondhjems	Turistforening	et	
nasjonalt	mønster,	som	også	kunne	registreres	i	de	øvrige	regionale	
turistforeningene.	En	stadig	større	kvinneandel	var	også	et	kjen-
netegn	ved	medlemsveksten.	Mens	de	åtte	kvinnene	i	TT	i	1910	ikke	
utgjorde	mer	enn	3,2	%	av	medlemsmassen,	økte	andelen	til	13,9	%	
fram	til	1915	og	19,3	%	i	1919.	I	1925	utgjorde	kvinnene	25,3	%	

Ernst Andreas Tønseth. 
Styreformann i TT
1900-01.
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av	medlemmene	og	ved	krigsutbruddet	like	oppunder	40	%	.
En	generell	samfunnsutvikling	kan	forklare	mye	av	dette,	både	
veksten	i	medlemstallet	og	den	økte	kvinneandelen.	Kortere	
arbeids-dag	var	et	forhold	som	stimulerte	til	en	mer	aktiv	fritid	
og	økt	friluftsliv,	og	gunstigere	ferieordninger	for	flere	ga	større	
muligheter	til	å	reise	vekk	fra	byen	i	en	periode,	f.eks.	til	fjells	om	
sommeren	eller	i	påska.	
Kvinnene	tok	et	viktig	skritt	i	retning	av	likestilling	med	stemmerett	
fra	1913.	I	takt	med	de	formelle	rettighetene	de	gradvis	hadde	fått,	
var	selvfølelsen	styrket	og	uavhengighet	ikke	lenger	noe	fremmed-
ord.	Det	kunne	nok	på	denne	tiden	virke	rart	å	lese	rådene	fra	
Carl	Schulz	om	at	en	kvinne	måtte	ha	følge	i	fjellet	og	”helst	av	en	
slektning”.	Bare	20	år	var	gått,	men	mye	hadde	skjedd	i	samfunnets	
aksept	av	kvinnen	som	et	selvstendig	individ.	Et	tegn	til	frigjøring	
kunne	også	ses	i	klesmote	og	turantrekk.	Omkring	1910	kom	bukse-
drakten	for	damer	til	erstatning	for	de	side	skjørtene	og	kjolene	som	
til	da	hadde	vært	det	vanlige	for	kvinner	på	tur.	I	90-årene	hadde	
Axel	Sommerfelt	vært	lettere	oppgitt	da	damene	i	turfølget	stilte	
med	silkeliv	og	seilduksko,	som	om	de	skulle	spasere	en	tur	på	asfalt.	
Bak	den	upraktiske	påkledningen	lå	sikkert	både	kvinnens	egen	
forfengelighet	og	tidens	generelle	krav	til	anstendighet.	Lenge	hadde	
kvinner	på	tur	kledd	seg	rene	”selskapsantrekk”,	før	sportsdrakten	
var	innført	ca.	1905	med	en	slags	vindjakke	kombinert	med	skjørt	
i	et	lignende	kraftig	stoff.	Buksedrakten	var	ett	skritt	videre	i	en	
utvikling	mot	et	praktisk	turantrekk,	men	fikk	snart	også	et	alterna-
tiv	i	et	kort	og	vidt	skjørt	som	ble	brukt	av	mange	kvinner	på	turer	
i	skog	og	mark	og	i	fjellet.	Denne	typen	skjørt,	i	kombinasjon	med	
vindjakke,	var	mye	i	bruk	til	ut	i	1930-årene	og	et	svært	godt	og	
praktisk	antrekk,	ifølge	drakthistorikeren	Astrid	Bugge.	(Bugge	
1961).	En	fornying	av	vinterantrekket	kom	omtrent	på	samme	tid,	
med	et	gjennomslag	for	buksemoten	omkring	1910.	Det	ble	ennå	
i	noen	år	vanlig	å	kombinere	bukser	med	lange	skjørt	og	lange,	
forholdsvis	trange	(golf-)jakker,	før	stadig	flere	kvinner	sløyfet	
skjørtet	i	de	siste	årene	før	1920	og	sto	fram	som	”buksedamer”.	
Det	er	lett	å	se	denne	utviklingen	i	antrekk	og	mote	som	et	tegn	til	at	
kvinner	flest	fikk	større	tro	på	seg	selv	og	sin	egen	styrke,	verdighet	
og	betydning.	I	TTs	medlemsregister	skrev	stadig	flere	kvinner	seg	
inn,	en	god	del	sammen	med	sin	ektemann,	men	mange	gifte	
kvinner	tegnet	seg	også	på	egen	hånd,	blant	dem	Valborg	Solberg,	
som	var	medlem	fra	1902	til	1922.	”Frøken”	var	en	tittel	det	ble	
stadig	flere	av	i	listene	etter	hvert	som	kvinneandelen	økte	så	sterkt	
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fra	ca.	1915.	Noen	av	disse	ble	stående	i	kortere	tid	–	kanskje	ble	de	
gift	og	fortsatte	som	”fru”	under	et	annet	etternavn	–	mens	andre	
innledet	et	langt	og	stabilt	samliv	med	turistforeningen.	En	av	dem	
var	Gjertrud	Meland	som	ble	innmeldt	i	1914	og	sto	i	registeret	til	
slutten	av	30-tallet	–	da	kvinneandelen	i	TT	som	nevnt	var	oppe	i	40	
prosent.		
Med	sitt	etter	hvert	gamle	og	hederskronte	navn	antydet	Trondhjems	
Turistforening	at	dette	fortsatt	var	byens	forening.	Dette	til	tross,	
fikk	foreningen	stadig	flere	utenbys	medlemmer	i	den	store	vekst-
perioden	1915–40.	Bygdene	omkring	Sylan	og	Trollheimen	bidro	
ikke	særlig	mye	til	denne	veksten,	så	de	utenbys	medlemmene	må	
en	lete	etter	andre	steder.

Utenbys medlemmer i Trondhjems Turistforening
	 Menn	 Kvinner	 Samlet	 Andel	i	%	av
	 	 	 	 	tot.	medl.tall		
1923		 	 	 100	 9,9
1926		 	 	 127	 	11,6
1929		 111	 20	 131	 11,8
1935	 134	 65	 199	 13,0
1939	 	202	 122	 324		 19,7

Den	nære	kontakten	med	svenske	fjellvandrere	i	Sylan	hadde	lenge	
gitt	Trondhjems	Turistforening	enkelte	medlemmer	fra	Sverige,	
Stockholm	ikke	minst.	I	Trollheimen	hadde	naboskapet	med	
Kristiansunds	Turistforening	ført	til	en	del	kristiansundere	også	
hadde	tegnet	medlemskap	i	TT.	Fra	Nord-Trøndelag	var	veien	
naturligvis	heller	ikke	lang.	Fra	Steinkjer,	Verdal,	Levanger	og	
Stjørdal	var	atkomsten	til	Syltraktene	med	jernbanen	til	Meråker	
eller	Storlien,	og	flere	fikk	et	nært	forhold	til	turistforeningens	
hytter	og	generelle	arbeid	i	dette	området.	I	1928	f.eks.	hadde	
foreningen	13	medlemmer	i	Nord-Trøndelag.	
Nye	og	bedre	kommunikasjoner	førte	til	større	besøk	fra	folk	også	
fra	andre	områder.	Ikke	minst	brakte	Dovrebanen	med	seg	mange	
gjester	fra	sørlige	deler	av	landet,	særlig	fra	Oslo,	der	foreningen	
etter	hvert	fikk	en	god	del	medlemmer.	Fra	årene	omkring	1920	
ble	også	bilen	tatt	i	bruk	av	stadig	flere,	slik	at	transporten	inn	mot	
fjellet	mange	steder	kunne	gå	raskere	enn	før	og	uavhengig	av	leid	
skyss	og	offentlig	kommunikasjon.	
På	slutten	av	1920-tallet	hadde	omkring	av	20	av	medlemmene	
adresse	i	hovedstaden,	mens	drøyt	10	var	bosatt	i	Sverige	og	nesten	
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like	mange	i	Kristiansund.	Ellers	var	Danmark	i	1928	representert	
med	fire	medlemmer.	Ti	år	fram	i	tid	hadde	medlemmene	fra	Oslo	
i	1939	økt	til	50,	og	en	del	av	tilveksten	hadde	dessuten	kommet	fra	
andre	byer	på	Østlandet,	blant	dem	Lillehammer.	Det	svenske	og	
danske	innslaget	var	derimot	omtrent	det	samme,	slik	at	den	nord-
iske	kontingenten	var	blitt	forholdsvis	mindre.	
Den	mest	påtakelige	endringen	i	medlemsmassen	hadde	skjedd	
enkelte	steder	i	Trøndelag,	ikke	i	de	mindre	byene,	men	på	noen	av	
tettstedene	i	nærheten	av	fjellområdene:	Kopperå/Meråker,	Thams-
havn/Orkanger	og	Løkken	Verk,	som	på	dette	tidspunkt	var	oppført	
med	hhv.	18,	23	og	hele	61	medlemmer.	Dette	er	interessante	tall,	
ikke	minst	fordi	de	tre	stedene	hadde	en	vesentlig	ting	felles,	en	
dominerende	industrinæring	med	mange	arbeidsplasser.	Tettsteder	
uten	et	slikt	særtrekk,	som	Oppdal,	Støren	og	Stjørdal,	hadde	ikke	
den	samme	utviklingen	når	det	gjelder	tilslutning	til	TT;	dette	var	
en	interesse	som	så	ut	til	å	spre	seg	i	tette	arbeidsmiljøer	med	mange	
lønnsmottakere.	Som	vist	i	det	neste	kapitlet	”By	og	bygd”,	ser	det	
ut	til	at	lederne,	ingeniørene	og	ansatte	i	administrasjonen	på	disse	
stedene	var	de	første	til	å	bruke	fjellet	og	knytte	seg	til	turistfore-
ningen.	I	løpet	av	30-tallet	har	åpenbart	andre	fulgt	etter	og	gitt	den	
lokale	fjellturismen	her	et	anstrøk	av	”folkelig	bevegelse”.	En	slik	
utvikling	var	i	gang	også	i	byen,	men	ser	ut	til	å	ha	bredt	seg	like	
fort	på	de	nevnte	stedene.	En	”demokratisering”	av	fjellturismen	var	
utvilsomt	på	gang	i	årene	før	krigen.		
I	tillegg	til	de	allmenne	trekkene	i	norsk	samfunnsutvikling	er	
det	er	også	mulig	å	peke	på	enkelte	tiltak	som	fikk	innvirkning	på	
medlemsveksten.	Fra	1905	ble	det	gjort	forskjell	på	medlemmer	og	
ikke-medlemmer	på	turistforeningens	hytter.	For	mat	og	bevertning	
betalte	de	fortsatt	det	samme,	men	for	nattelosji	slapp	medlemmene	
billigere	unna.	For	dem	kostet	en	overnatting	50	øre,	mens	andre	
måtte	ut	med	75	øre.	Denne	forskjellen	utgjorde	kanskje	ikke	så	mye,	
men	medlemsfordelene	økte	yterligere	i	1911,	da	prisen	for	vinter-
losji	ble	høynet	til	1	krone	for	ikke-medlemmer.	Året	etter	ble	denne	
prisen	gjeldende	året	rundt,	mens	medlemmene	fortsatt	bare	betalte	
50	øre	for	ei	seng	i	turistforeningens	hytter	og	kvarterer.
Et	annet	tiltak	var	overgangen	fra	dobbelt-	til	enkeltsenger.	Dobbelt-
sengene	var	ikke	først	og	fremst	innført	som	invitasjon	til	intime	
samvær	på	hyttene,	men	først	og	fremst	for	å	utnytte	plassen	til	så	
mange	gjester	som	mulig.	Et	større	antall	enkeltsenger	kunne	nok	
gjøre	hyttebesøket	mer	fristende	for	mange	vandrere,	som	nå	slapp	
frykten	for	å	havne	i	seng	med	et	ukjent	menneske	av	eget	kjønn.
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Vinterbrukerne	av	fjellet	var	i	disse	årene	definert	som	skiløpere,	ikke	
som	turister.	Turistforeningen	hadde	til	nå	stort	sett	henvendt	seg	til	
de	siste,	dvs.	sommervandrerne	i	fjellet.	Men	fra	1910,	da	skiløperne	
var	begynt	å	besøke	fjellhyttene	i	stadig	større	grad,	ble	det	stadig	
henstilt	til	disse	om	å	melde	seg	inn	turistforeningen.	Medlems-
fordelene	gjorde	at	mange	lett	ble	overtalt	til	å	tegne	medlemskap.		
Forsøk	på	å	flere	ungdommer	til	å	gå	i	fjellet	var	fast	politikk	gjen-
nom	mange	år.	Med	skolebevis	fra	realskole	eller	gymnas	fikk	ung-
dommene	overnatte	til	medlemspris	på	hyttene.	Når	det	gjaldt	disse,	
var	det	altså	ikke	om	å	gjøre	å	få	dem	inn	som	medlemmer,	men	i	
første	omgang	få	dem	til	å	bruke	fjellet	og	bli	glad	i	fjellivet,	slik	
at	turistforeningen	seinere	kunne	høste	fruktene	i	form	av	
medlemskap.	Ordningen	med	losji	til	medlemspris	hadde	for	øvrig	
ingen	merkbar	virkning	de	første	årene.	”Spesielt	burde	det	vært	
flere	ungdommer	derinde,”	het	det	i	en	av	årsberetningene	før	
den	store	generelle	veksten	i	medlemmer,	besøk	og	fjellvandring	
generelt.	Da	den	kom	i	årene	omkring	første	verdenskrig,	kom	nok	
også	en	del	flere	ungdommer	ut	på	fjelltur,	selv	om	dette	i	hovedsak	
ennå	var	en	”voksen”	aktivitet.	
Fra	tiden	omkring	1930	ble	det	gitt	tilbud	til	skolene	om	klasse-	eller	
gruppeturer	tidlig	i	sommersesongen,	og	det	hendte	–	etter	en	treg	
start	–	sporadisk	at	lærere	ved	byskolene	benyttet	seg	av	dette	og	tok	
med	seg	hele	klasser	på	fjelltur,	til	modererte	priser.	Gruppeturer	for	
ungdom	kom	dessuten	i	gang	da	turistforeningen	tidlig	i	30-årene	
satte	i	gang	skogplanting	i	Jøldalen	og	ved	Gjevilvasshytta.		

Innmeldinger kom 
også fra svensk side 
av grensen.
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Et	tiltak	for	å	få	fart	i	rekrutteringen	var	også	fellesturene,	som	
ble	satt	i	gang	i	begynnelsen	av	1930-årene.	Initiativet	ble	tatt	på	
generalforsamlingen	våren	1930,	der	lektor	Egil	Lie	la	fram	forslag	
om	slike	kollektive	utflukter.	Lie	mente	dette	ville	være	en	måte	å	få	
med	kroppsarbeidere	opp	i	fjellet.	Dagsposten	hadde	denne	våren	
gått	foran	med	å	arrangere	en	fellestur	til	Kjøli	søndag	før	palme-
søndag	og	hadde	vist	at	det	på	denne	måten	gikk	an	å	få	med	folk	
som	fra	før	hadde	liten	erfaring	med	fjellturer.	Lies	forslag	fikk	
umiddelbart	tilslutning,	og	det	ble	valgt	en	arrangementskomité	
med	Jon	Berg	som	formann	og	Egil	Lie,	Astri	Mittet,	Magne	Haave,	
Per	Vinje,	Haakon	Aas	og	Olaf	Jenssen	som	øvrige	medlemmer.	
Fellesturene	i	TTs	regi	fikk	meget	stor	oppslutning	og	artet	seg	som	
de	rene	massevandringer	i	flere	fjellområder	i	Trøndelag,	ikke	bare	
i	turistforeningens	hytteområder.	De	første	turene	var	dagsturer	til	
Igelfjellet	og	Munken.	I	1931	deltok	så	mange	som	300	på	en	dagstur	
fra	Storlien	til	Meråker	i	mars,	og	217	deltakere	gikk	turen	fra	
Storlien	til	Kluksdal	og	tilbake	i	april.	En	sommertur	omkring	sankt-
hans	dette	første	året	gikk	med	båt	til	Steinvikholmen	og	Tautra,	
og	med	om	bord	var	Ila	guttemusikk,	som	sørget	for	en	ekstra	god	
stemning	på	seilasen.	Mange	stiftet	bekjentskap	med	både	fjellet	og	
turistforeningen	med	disse	turene	og	førte	til	flere	innmeldinger	
fra	folk	som	ikke	tidligere	hadde	hørt	til	de	tradisjonelle	miljøene	
for	rekruttering	til	foreningen.	Et	lite	overskudd	ble	det	ofte	også,	
og	mesteparten	av	dette	ble	tilført	foreningens	kasse,	i	løpet	av	
de	tre	første	årene	250	kr	til	sammen.	Utover	i	30-årene	fortsatte	
turkomiteen	like	ivrig	–	og	kunne	fortsatt	få	god	respons.	Turen	til	

Krav på medlemskontingent 
ble sendt ut sammen med 
årsberetningen.
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Munken	ble	gjentatt	i	1933	med	234	deltakere,	og	en	tur	til	Forbord-
fjellet	og	Steinvikholmen	samme	år	trakk	nesten	like	mange.	På	en	
skitur	i	Haltdalen	våren	1934	gikk	ca.	300	i	flokk	og	følge,	og	en	før-
påsketur	fra	Teveldal	til	Meråker	to	år	etter	var	nesten	like	folksom.	
Dessuten	var	båtturene	på	fjorden	veldig	populære.	En	tur	til	Halten	
tidlig	i	september	1937	samlet	så	mange	som	425	deltakere,	dvs.	
det	maksimale	antall	båten	kunne	bære.	Året	etter	reiste	omtrent	
like	mange	med	”Polarlys”	til	Titran	og	rundt	Hitra,	og	i	1939	ble	
deltakerne	tatt	med	på	en	fjordtur	med	”Prinsesse	Astrid”.	Dette	var	
langt	fra	fjellet,	men	brakte	likevel	mange	i	kontakt	med	Trondhjems	
Turistforening	og	foreningens	generelle	virksomhet.	
Men	selv	om	mange	av	fellesturene	slo	an,	arbeidet	turkomiteen	av	
og	til	forgjeves	med	planlegging,	befaring	av	ruter	og	andre	former	
for	tilrettelegging.	En	rekke	turer	ble	etter	hvert	avlyst	på	grunn	av	
manglende	oppslutning.	Bl.a.	ble	det	flere	ganger	forsøkt	fellestur	fra	
Garli	opp	i	Igelfjellet	og	ruta	Gudå–Flornes	uten	at	det	meldte	seg	et	
tilstrekkelig	antall	deltakere.	Men	fellesturene	var	kommet	for	å	bli,	
og	foreningen	kunne	være	sikker	på	at	turene	ga	erfaring	og	selvtillit	
til	å	legge	ut	på	fjelltur	på	egen	hånd.	Slik	gagnet	også	fellesturene	
det	generelle	arbeidet	for	å	få	folk	ut	på	tur	og	opp	i	fjellet.
”Det	gledeligste	som	har	skjedd	er	at	massene	er	kommet	med	i	
friluftslivet	og	fjellsporten,”	uttalte	Olaf	Grilstad	i	et	intervju	i	
forbindelse	med	TTs	50-årsjubileum	i	1937.	Han	hadde	fulgt	ut-
viklingen	helt	siden	fjellet	lå	nesten	tomt	for	folk.	To	år	etter	kunne	
han	glede	seg	over	nok	et	tiltak	som	grep	fatt	i	enda	en	gruppe,	da	
foreningen	arrangerte	sine	første	fjellvandringer	for	barn.	Med	
500	kr	i	tilskudd	fra	kommunen	tok	Astri	Mittet	med	seg	en	gruppe	
jenter	i	Trollheimen,	mens	Magne	Haave	var	leder	for	en	guttetur	
til	Nedalen	og	Sylan.
Idrettsliv	og	konkurransesport	var	i	sterk	utvikling	i	mellom-
krigstiden,	og	samlet	stadig	flere	deltakere	og	tilskuere.	Sports-
prestasjonene	i	skiløyper,	på	skøytebaner	og	andre	arenaer	stimulerte	
til	aktivitet	og	påvirket	utvilsomt	det	allmenne	friluftslivet	i	positiv	
retning.	Noen	spor	i	denne	utviklingen	kunne	sikkert	også	følges	til	
fjells,	dit	også	en	del	av	idretten	satte	kursen	i	30-årene,	ikke	minst	
i	form	av	turrenn	på	ski.	Trondhjems	Turistforening	hadde	ingen	
uttalte	holdninger	til	dette,	men	det	er	likevel	lett	å	øyne	en	viss	
skepsis	til	å	la	fjellet	bli	gjenstand	for	kappløp	og	sekundstrid.	
Da	Kristiansunds	Turistforening	vinteren	1934	kom	med	forslag	
om	et	”birkebeinerløp”	fra	Gjevilvasshytta	til	Virumdalen,	var	styret	
negativ	til	tanken	og	anbefalte	ikke	arrangementet.	Like	lite	imøte-
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Spredt orden på fellestur mot Gauldalsvidda midt i 30-årene.
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kommende	var	TT	da	arrangøren	av	det	nye	Rensfjellrennet	året	
etter	spurte	om	foreningen	kunne	sette	opp	en	premie	i	dette	nye	
turrennet	mellom	Selbu	og	Støren.	Snart	kom	styret	imidlertid	noe	
mer	på	glid	etter	at	Leif	Altern	og	Reidar	Hoff	var	valgt	inn	som	vara-
menn	i	styret.	Begge	var	pionerer	innen	slalåmsporten	i	Trøndelag,	
Hoff	i	tillegg	en	god	skihopper,	og	sammen	sto	disse	bak	det	første	
skirennet	i	Trollheimen,	et	utforrenn	fra	Okla	i	påska	1936.	Dette	
”Trollheimsrennet”	var	vellykket	og	ble	fulgt	opp	de	neste	årene.	
I	løypa	fulgte	mange	som	kanskje	ellers	ikke	ville	tatt	turen	til	fjells.	

	
By	og	bygd

Turistforeningens	mangeårige	”kvartermester”	Ola	Stugudal	fortalte	
fra	sin	ungdom	at	folk	i	bygdene	ikke	forsto	seg	på	denne	turisten,	
som	kom	i	sine	fine	klær	og	forstyrret	bøndene	midt	i	slåttonntiden	
(”Da	og	nu”	i	TTs	årbok	1937).	Byfolkets	oppførsel	passet	ikke	inn	i	
bondens	jevne	og	rolige	dag.	Med	stor	travelhet	kom	turistene	opp-
over	dalen,	ventet	utålmodig	på	hest	og	vogn	på	skysstasjonene,	før	
de	bega	seg	på	vandring	inn	i	fjellet	og	så	ut	til	å	ha	all	verdens	tid.	
For	bøndene	var	dette	en	ferd	uten	mål	og	mening,	men	de	skjønte	
såpass	at	det	var	forskjell	på	bymenn	og	bygdefolk.	Det	merket	de	
godt	når	de	selv	var	på	bytur.	Ola	Stugudal	husket	fra	sitt	første	besøk	
i	Trondheim	at	han	hadde	fått	spørsmål	om	bringebærene	snart	var	
modne.	Det	var	den	røde	topplua	hans	de	frekke	byguttene	siktet	til	
og	som	tydelig	pekte	ham	ut	som	bonde	i	byen.
I	bygda	var	det	folket	fra	byen	som	skilte	seg	like	merkelig	ut,	sett	fra	
den	kanten.	Det	virket	latterlig	at	noen	ville	ofre	så	mye	tid,	penger	
og	slit	for	å	komme	seg	opp	i	snaufjellet	uten	egentlig	å	ha	noe	der	
å	gjøre.	Noen	hadde	riktignok	med	seg	både	fiskestang	og	gevær,	
men	de	fleste	nøyde	seg	med	å	gå	uten	noe	nyttig	gjøremål.	Mange	
hadde	et	uforklarlig	behov	til	å	streve	seg	opp	på	de	høyeste	toppene.	
Bygdefolket	kunne	godt	ryste	på	hodet	av	det	byfolk	foretok	seg	til	
fjells.	I	årboka	for	1927	skrev	den	samme	Ola	Stugudal	litt	om	det	
i	artikkelen	”Turisttrafikken	gjennem	60	år	ut	fra	en	bondes	syn”.	
”Man	begynte	å	se	på	turistene	som	noget	ørkesløst	pakk,	som	ikke	
gjorde	annet	enn	ugagn,	ved	å	overstrømme	bygdene	i	den	travleste	
onnetid	og	hefte	bort	den	arbeidende	bonde,	og	at	de	skulde	ha	råd	
til	et	slikt	liv,	det	vakte	heller	ikke	så	liten	misundelse”.	Noe	av	det	
bøndene	reagerte	sterkest	på,	var	ifølge	Ola	Stugudal	at	turistene	
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kunne	ligge	til	kl.	9–10	om	morgenen,	da	de	selv	allerede	hadde	vært	
oppe	i	4–5	timer.	Rart	var	det	dessuten	at	byfolket	kunne	ligge	å	sole	
seg	midt	på	dagen	og	at	de	gjerne	var	oppe	til	midnatt	og	forstyrret	
nattesøvnen	for	arbeidsfolket.	Det	var	av	forskjellige	grunner	ikke	
fritt	for	at	det	vanket	både	vrangvilje,	frekke	og	ironiske	svar	når	
byfolket	ba	om	en	tjeneste	eller	spurte	om	ting	som	bonden	syntes	
var	både	meningsløse	og	dumme.	
Lokalt	var	toppene	merkesteiner	i	landskapet,	en	taggete	og	ujevn	
rekke	i	synsranda,	utenfor	all	næringsmessig	interesse.	Den	vide	
utmarka	hadde	for	lengst	mistet	sin	verdi	der	småskogen	tok	slutt	og	
terrenget	forsatte	i	endeløse	myrer,	berg	og	ulende.	Selv	det	gamle	
fjellfolket,	samene,	brydde	seg	lite	om	landskapet	der	det	gikk	rett	
til	værs.	En	gammel	”tydalslapp”	som	Ole	Kant	hadde	åpenbart	liten	
kunnskap	om	denne	delen	av	samenes	rike	når	han	kontant	slo	fast:	
”Storsylens	topp	kan	ingen	nå,	selv	en	katt	kommer	ikke	ditopp.”	
Dette	var	sannsynligvis	gamle,	inngrodde	holdninger	til	toppene,	en	
myte	som	gikk	fra	den	ene	generasjon	til	den	andre	inntil	byfolket	
inntok	fjellet	med	sin	ubendige	trang	til	å	klyve	til	topps.				
Det	gikk	atskillig	tid	før	tydalingene	fikk	lyst	til	å	prøve	seg	på	
Storsylen.	De	første	var	noen	ungdommer	som	i	1896	tok	turen	inn-
over	fjellet	med	topptur	i	sikte.	Ungdommene	hørte	til	avholdslaget	
i	bygda	og	hadde	med	seg	Peder	Østby,	”Klokkar-Per”	som	leder.	
Det	var	blitt	godt	ut	i	september	før	de	kom	seg	av	sted,	dette	var	
bygdeungdom	som	var	fullt	opptatt	med	gårdsarbeid	om	sommeren	
og	nå	helt	på	tampen	av	sesongen	skulle	gå	i	turistenes	fotspor.	
Jon	Næsvolds	beretning	om	denne	turen	(TTs	årbok	1944)	viser	at	
også	anmarsjen	fram	til	Nedal	var	full	av	synsinntrykk	i	uvante	om-
givelser,	og	oppstigningen	til	Storsylen	var	på	alle	måter	en	ny	
opplevelse.	”Alle	18	stykker	kom	i	den	beste	form	til	topps,	–	og	alle	
ble	vi	helt	betatt	av	hva	Storsylen	hadde	å	by	på	av	’severdigheter’”.	
Slike	toppturer,	med	store	og	vide	utsikter,	minneverdige	sanse-
inntrykk	og	sosialt	fellesskap	økte	forståelsen	for	det	turistlivet	
som	bygdefolket	til	nå	hadde	betraktet	på	avstand	og	i	høyden	hatt	
kontakt	med	ved	å	stå	til	tjeneste	med	skyss,	husrom	og	bevertning.	
Men	ungdommene	kom	også	hjem	med	fortellingen	om	en	svær	
steinblokk	som	hadde	løsnet	helt	oppe	på	Sylskaftet	og	kommet	
styrtende	mot	dem	mens	de	var	på	nedtur.	Dette	var	et	varsel	om	at	
fjellet	kunne	være	farlig	–	og	for	noen	en	bekreftelse	på	at	det	var	lite	
folk	hadde	å	gjøre	der	oppe.	Ennå	i	mange	år	var	det	helst	byfolk	som	
gikk	til	topps	og	i	fjellet	generelt.	Bygdefolket	hadde	det	ikke	travelt	
med	å	bli	turister	selv.		



106 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

”Ja,	det	skal	bli	godt	og	leve	den	frie	mands	liv	noen	dage	igjen,”	
skrev	turistforeningens	mangeårige	styremedlem	Ludvig	Sivertsen	
i	et	postkort	til	en	bekjent	i	juli	1914.	Dette	var	en	dimensjon	med	
fjellet	som	bygdefolk	ikke	opplevde	på	samme	måte.	Byfolket	måtte	
ut	av	kontorene,	gatene	og	det	daglige	tidspress	og	hadde	lagt	dette	
bak	seg	når	de	nådde	opp	i	fjellbygdene.	De	hadde	kastet	en	bør,	var	
stemt	til	lyst	og	hadde	fått	nye	krefter	på	veien	fram.	I	bygda	var	livet	
på	gården	stort	sett	det	eneste	folk	kjente.	Det	var	i	seg	selv	et	fritt	
liv,	selv	om	det	krevde	mange	harde	tak.	Disse	påkjenningene	gikk	
mer	på	kroppen	enn	på	sjel	og	sinn,	slik	at	det	for	de	fleste	ga	mer	
bot	å	hvile	enn	å	gi	seg	på	vei	etter	bymannen	der	han	trasket	av	
sted	med	en	følelse	av	sjelelig	renselse	og	kroppslig	velbehag.	
Turistforeningens	tro	tjenere	i	fjellbygdene	og	i	fjellet	var	en	forut-
setning	for	at	fjellturismen	kom	i	gang	og	ble	etablert	som	en	fast	
ordning,	med	merkede	ruter,	kvarterer	og	turisthytter	i	uveisomme	
områder.	Disse	lokale	kontaktene	var	i	stor	grad	bygdefolk	som	ble	
spesialisert	i	de	ulike	funksjonene	som	det	var	behov	for.	De	kom	til	
å	stå	i	en	mellomstilling	i	forholdet	mellom	by	og	bygd.	På	den	ene	
siden	var	de	rotfestet	i	bygda	og	bygdekulturen,	på	den	andre	spilte	
de	en	profesjonell	rolle	i	en	fremmed	og	urban	fritidskultur.	Mange	
gikk	langt	opp	i	denne	rollen	og	gjorde	den	til	et	mangeårig	bierverv	
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i	tillegg	til	gårdsdrift	e.l.	hjemme	i	bygda.	Noen	så	nok	pragmatisk	
på	dette	og	utførte	sine	avtalte	tjenester	som	ethvert	annet	betalt	
arbeid,	mens	noen	i	tillegg	åpenbart	følte	en	stolthet	over	å	ha	tatt	
et	lite	steg	ut	av	primærnæringen	og	inn	i	et	moderne	serviceyrke.	
Lars	Olsen	Stuedal	var	f.eks.	snar	til	å	be	turistforeningen	om	et	skilt	
eller	merke	da	han	gikk	som	første	fører	i	Sylan.	Drøyt	ti	år	seinere	
kunne	han	stadig	påtreffes	i	fjellet	i	samme	funksjon,	som	en	av	
de	første	som	hadde	gjort	fjellturismen	til	sin	viktigste	profesjon.	
I	årene	omkring	1900	var	han	hyrt	som	fjellfører	av	Den	svenska	
Turist-föreningen,	med	tilhold	på	Sylhyddan,	og	så	sterkt	engasjert	
i	denne	oppgaven	og	så	lojal	til	oppdragsgiveren	at	han	virket	svensk	
i	alt	og	ett.	Da	han	i	1901	skrev	til	TT,	var	det	som	”en	i	forflutna	tid	
i	eders	tjenst	trogen	tjenare”.	I	henvendelsen	stilte	han	spørsmål	om	
å	få	bo	vinteren	over	i	turisthytta	i	Nedalen,	før	han	fortsatte	sitt	
arbeid	på	motsatt	side	av	fjellet.	En	slik	ordning	kom	trolig	ikke	
i	stand,	men	brevet	gir	i	hvert	fall	et	glimt	av	en	bygdemann	som	
langt	på	vei	hadde	engasjert	seg	i	fjellturismen	på	heltid.		
	
Trondhjems	Turistforening	knyttet	til	seg	en	rekke	medhjelpere	i	de	
områdene	foreningen	var	aktiv.	Til	arbeidet	i	Trollheimen	ble	det	til	
ulike	oppgaver	engasjert	personer	i	Rindal,	Surnadal,	Todal,	Lønset,	
Oppdal,	Rennebu	og	Meldal.	Tilretteleggingen	i	Sylan	aktiviserte	
på	samme	tid	bygdefolk	i	Selbu,	Tydal,	Meråker,	Brekken	og	Ålen.	
I	noen	av	bygdene	var	det	flere	personer	som	hadde	betalt	arbeid	av	
turistforeningen,	mens	andre	bare	sporadisk	bidro	med	arbeidskraft	
og	med	færre	folk.	Turistnæringen	i	fjellet	ga	arbeid	og	inntekt	for	
flere.	Den	førte	til	et	fast	samarbeid	mellom	byen	og	bygda,	mange	
personlige	relasjoner	og	en	økt	gjensidig	forståelse	av	de	betydelige	
kulturforskjellene	som	ennå	fantes.	”Jeg	ser	at	jeg	skal	være	paa	
Jøldalen	i	paasken	vilket	er	mig	en	glæde	for	jeg	er	en	elsker	af	al	
sport,”	skrev	Nils	Reitaas	til	turistforeningen	i	1909	og	ga	i	hvert	
fall	det	inntrykk	at	de	tjenestene	han	utførte	ikke	bare	var	en	jobb,	
men	også	noe	han	gjorde	for	sin	egen	fornøyelses	skyld.
Utenom	turistsesongene	om	våren	og	sommeren	fungerte	vertinna,	
fjellføreren,	kløvkaren	og	de	andre	hjelperne	på	vanlig	måte	i	bygde-
samfunnet	og	spredte	ganske	sikkert	kunnskap	om	turistforeningen	
og	den	virksomheten	de	deltok	i	inne	i	fjellet.	Kanskje	kunne	dette	
også	spre	forståelse	og	interesse	for	fjellturismen	lokalt,	slik	at	også	
bygdefolk	begynte	å	gå	på	bymanns	vis,	fra	hytte	til	hytte	i	fjellet.	
Gradvis	utviklet	bygdene	seg	til	små	moderne	samfunn	med	nye	
servicetilbud	innen	handel,	håndverk,	undervisning,	pleie	og	omsorg	
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etc.	Flere	ble	lønnsmottakere	med	ordnet	arbeidstid	og	tilhørende	
fritid	og	kunne	på	denne	måten	etablere	et	annet	livsmønster	enn	
folk	i	tradisjonell	primærnæring	–	og	nærme	seg	et	levesett	som	var	
det	normale	i	byen.	Sakte	kom	bygdene	etter	i	denne	utviklingen,	
f.eks.	med	et	aktivt	idrettsarbeid,	foreningsliv	og	andre	former	for	
organisert	fritid.	Men	ennå	var	det	få	som	opptok	fjellvandring	som	
en	del	av	sin	fritidsbruk	og	meldte	seg	inn	i	turistforeningen	–	selv	
om	kontrastene	ikke	lenger	var	like	store	mellom	by	og	bygd.	
”Skillet	er	nu	brutt.	Bonde	og	bymann	har	lært	hverandres	tenkesett,	
livsvaner	og	livsvilkår	bedre	å	kjenne.	Gradsforskjellen	i	kulturnivået	
er	blitt	mer	utvisket,	idet	den	ene	har	tilegnet	sig	noget	av	det	gode	
i	den	annens	kultur,”	skrev	Ola	Stugudal	i	1927.	
Til	tross	for	en	viss	utjevning,	var	bygdefolket	lenge	nesten	fra-
værende	på	medlemslistene,	og	de	få	som	ble	innmeldt,	forsvant	
gjerne	etter	kort	tid.	I	1915	f.eks.	var	John	Broholt,	Rennebu,	den	
eneste,	i	1922	var	riktignok	Meldal	bra	representert	med	Lars	Aa,	
Kari	Bogevold,	E.J.	Foss	og	Olav	Hess,	men	i	1924	var	bare	Bogevold	
i	behold	av	disse	og	året	etter	sto	heller	ikke	hun	lenger.	I	stedet	var	
det	fra	Meldal	kommet	til	fem	medlemmer	fra	Løkken	Verk,	blant	
dem	stasjonsmester	A.P.	Stordalsvold,	som	i	flere	år	var	en	verdifull	
medlemsverver	for	TT	i	sitt	nærmiljø	på	Løkken	og	seinere	som	
pensjonist	i	hjembygda	Meråker.	I	1928	var	Erik	Løvøen	og	Nord-
gaard	i	Tydal,	Nordfjell	i	Meråker	og	noen	flere	fra	Løkken	kommet	
til,	de	fleste	av	disse	funksjonærer	i	gruveselskapet.	Da	var	dessuten	
Gudmund	Kaarvatn	og	Ola	Stugudal	innvalgt	som	livsvarige	med-
lemmer.	Heller	ikke	tro	tjenere	som	dette	hadde	stått	som	ordinære	
medlemmer	i	foreningen.
Med	et	medlemstall	på	godt	over	1100	var	antall	bygdefolk	fortsatt	
svært	lite,	og	heller	ikke	i	1930-årene	økte	andelen	fra	bygdene	
vesentlig;	i	1935	var	Kaspara	Østby	og	Gjertrud	Rolseth,	Tydal,	
turistfører	Olaf	Nergaard,	Rindal,	og	Marit	Myren,	Rennebu,	
det	fjellbygdene	bidro	med.	Verdt	å	merke	seg	er	det	imidlertid	at	
foreningen	i	30-årene	fikk	betydelig	tilsig	fra	industristedene	
Thamshavn,	Løkken	og	Kopperå,	slik	at	”distriktet”	totalt	sett	var	
bedre	representert.	Mange	av	medlemmene	fra	disse	stedene	var	
etter	yrkestittel	å	dømme	fra	leder-	og	mellomsjikt,	slik	at	det	gamle	
mønsteret	fra	byen	var	lett	å	kjenne	igjen.	Det	var	over-	og	middel-
klassen	som	gikk	foran	i	fjellet.	
Det	påtakelige	klassepreget	med	hyttene	fulle	av	”fine	folk”	kan	ha	
forsinket	utjevningen	i	fjellet	og	bremset	tilgangen	både	på	bygde-
folk	og	arbeiderklasse.	Men	i	30-årene	er	det	enkelte	tegn	til	at	noe	
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var	i	ferd	med	å	skje.	Langt	flere	av	medlemmene	skrev	seg	inn	uten	
yrkestittel	og	tok	ikke	med	seg	sin	status	opp	i	fjellet.	Det	kunne	
være	et	signal	om	at	dit	kom	alle	som	likemenn.	
Et	interessant	initiativ	til	en	lokal	turistforening	ble	tatt	i	ei	bygd	
som	fra	før	hadde	liten	befatning	med	Trondhjems	Turistforenings
	virksomhet.	Dette	skjedde	i	Ålen,	der	TT	ikke	hadde	et	eneste	
medlem	og	få	faste	forbindelser.	Reitan	stasjon	hadde	riktignok	gjen-
nom	mange	år	vært	et	utgangspunkt	for	turer	over	til	Stugudalen,	
slik	at	bygdefolket	ikke	var	helt	ukjent	med	fjellturismen.	I	1906	
hadde	enkefru	Erichsen	bygd	et	hus	for	turister	rett	ovenfor	jern-
banestasjonen.	På	stasjonen	hadde	stasjonsmester	Severin	Knudsen	
i	tillegg	innredet	tre	gjesteværelser	med	i	alt	syv	senger,	samt	en	
salong	for	turistene.	På	marsjen	over	til	Tydal	kunne	turfolk	ta	inn	på	
Kjøli,	der	overstiger	Solberg	og	kone	tok	imot	turfolk.	Slik	fantes	det	
tradisjoner	å	bygge	på	i	Ålen	og	åpenbart	en	tro	på	at	det	var	mulig	å	
sette	turisttrafikken	i	et	eget	lokalt	system.	Arbeids-	og	næringslivet	
i	bygda	var	sterkt	knyttet	til	Killingdal	og	Kjøli	gruver,	og	sviktende	
drift	i	30-årene	skapte	stor	lokal	arbeidsledighet.	Som	en	konsekvens	
av	dette	kom	stor	tiltakslyst	på	mange	plan.	Kultur-	og	organisasjons-
livet	var	aktivt,	og	helt	på	tampen	av	1930-tallet,	11.	juni	1939,	ble	
Ålen	turistforening	stiftet,	med	stasjonsmester	Solli	som	formann.	
Formålet	med	foreningen	var	”å	fremme	turisttrafikken	og	arbeide	
for	å	få	vekket	en	almen	interesse	for	bygdens	rike	naturherligheter	
og	disses	utnyttelse.”	Mer	konkret	skulle	det	arbeides	for	best	mulig	
utnyttelse	av	kommunikasjonsmidlene,	for	serviceinnstilling	og	

Tarald turist, med 
Vangsgutane som 
bærere, gir et 
karikert bilde av 
bymannen i møtet 
med bygdefolket og 
fjellet. Tekst av Leif 
Halse, tegning Jens 
R. Nilssen, 1947.
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rimelige	priser.	Det	skulle	videre	arbeides	for	å	fjerne	hindringer	
for	turisttrafikken,	gjøre	fjellovergangene	kjent	og	benyttet,	om	
nødvendig	med	varding,	bygging	av	”turistherberger”,	kultivering	
og	utnyttelse	av	fiske-	og	viltbestanden,	bevaring	og	spredning	av	
kunnskap	om	bygdas	kulturelle	verdier	samt	å	arbeide	for	at	bygdas	
egen	befolkning	søkte	ut	i	naturen	både	sommer	og	vinter.	
Med	krigen	ble	det	satt	en	stopper	for	den	videre	planleggingen,	
men	det	lokale	tiltaket	viser	i	hvert	fall	at	det	i	denne	bygda	var	en	
gryende	lokal	interesse	for	en	organisert	tilrettelegging	til	nytte	både	
for	tilreisende	og	bygdefolket.	Kanskje	kan	dette	tas	som	en	tegn	på	
en	generell	tendens	i	Trøndelag	på	denne	tiden.	Mange	turhytter,	
skihytter	og	lignende	var	bygd	i	løpet	av	mellomkrigsperioden,	ofte	
i	tilknytning	til	et	lokalt	turmål	eller	et	idrettsanlegg.	Dette	var	et	
tiltak	for	alle	i	lokalmiljøet	og	hadde	en	klar	effekt:	Større	interesse	
for	friluftsliv	og	den	turkulturen	som	byfolk	hadde	vært	ledende	i.	

”Turisten	av	i	dag	er	likefram	og	hyggelig	og	så	fri	for	all	snobbethet,”	
skrev	Knut	Rolvsjord	i	TT-årboka	for	1937.	Det	var	kanskje	uttrykt	
i	snilleste	laget	av	en	fjellmann	som	hadde	sett	byfolk	komme	og	gå	
gjennom	mange	år.	Noen	kunne	det	vel	fortsatt	være	som	fortsatt	
mente	det	var	forskjell	på	folk	alt	etter	hvor	de	kom	fra.	Men	tonen	
og	holdningene	var	nok	ganske	sikkert	blitt	en	annen.	Gradvis	var	
det	oppstått	en	forståelse	mellom	bymann	og	bonde.		

Barske vinterforhold 
på Kjøli i 1932
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Sommer	og	vinter	–	turister	og	skiløpere

Turist	var	ett	begrep,	skiløper	et	annet.	Turistforeningen	holdt	lenge	
disse	begrepene	atskilt,	og	definerte	som	tidligere	nevnt	turisten	som	
en	sommergjest	i	fjellet,	mens	skiløperen	naturlig	nok	hørte	vinteren	
til.	Det	tok	mange	år	før	de	to	gruppene	smeltet	sammen	til	én	i	
foreningens	vokabular,	selv	om	personene	i	to	kategoriene	for	en	
stor	del	kunne	være	de	samme.	Skiløperne	ble	etter	århundreskiftet	
stadig	flere	i	fjellet	og	satte	nye	krav	til	turistforeningen,	som	innså	
at	det	også	måtte	tas	hensyn	til	denne	formen	for	friluftsliv,	vinter-
bruken	av	fjellet.	
Skiinteressen	økte	merkbart	både	i	byen	og	i	bygdene,	særlig	målbart	
gjennom	de	mange	skiklubbene	som	ble	stiftet,	og	de	skirenn	som	
ble	arrangert.	Trondhjems	Skiklub	passerte	i	de	første	årene	etter	
1900	et	medlemstall	på	1000	og	var	i	1909	kommet	opp	i	1130.	
Klubben	var	dermed	mer	enn	fire	ganger	større	enn	Trondhjems	
Turistforening	målt	i	antall	medlemmer.
Årsakene	til	den	store	veksten	i	skiinteresse	og	skibruk	var	flere.	
I	Trondheim	var	Skiklubbens	tilrettelegging	med	løyper	viktig,	det	
samme	var	naturligvis	åpningen	av	Skistua	i	1896.	Skirenn	fikk	også	
stor	oppslutning	både	av	løpere	og	publikum,	ikke	minst	Skiklubbens	
eget	hovedrenn,	som	i	1899	ble	flyttet	fra	Blyberget	til	Gråkallen,	
der	det	snart	gikk	under	navnet	Gråkallrennet.	Dette	rennet	fikk	
hvert	år	tusener	til	å	ta	turen	opp	i	marka	og	ble	snart	anerkjent	som	
landets	største	og	viktigste	etter	Holmenkollrennet.	Kong	Haakon	
var	tilskuer	under	hopprennet	i	1907	og	kom	seinere	flere	ganger	
tilbake	til	Gråkallen.
For	mange	skiløpere	i	Trondheim	ga	turene	i	Bymarka	lyst	på	lengre	
turer	i	andre	terreng	–	og	en	lengre	skisesong	enn	det	byens	egne	
omgivelser	kunne	by	på.	Stadig	flere	dro	opp	i	fjellet	på	ski	i	påska,	
og	turistforeningen	måtte	etter	beste	evne	legge	til	rette	for	dette.	
Den	lange	vintersesongen	med	et	styre	i	”dvale”	endret	seg	gradvis	
til	en	aktiv	planleggingsperiode	som	endret	årssyklusen	i	foreningen.	
Sentrale	medlemmer	av	Trondhjems	Turistforening	hørte	selv	til	
pionerene	i	vinterfjellet,	blant	dem	E.A.	Tønseth	og	Olaf	Grilstad.	
I	sporet	etter	disse	fortsatte	bl.a.	Fridthjov	Brun,	som	til	og	med	
kunne	foreta	inspeksjoner	midt	på	svarteste	vinteren,	som	i	1906	
da	han	hadde	tenkt	seg	en	tur	til	Jøldalen	”til	neste	Fuldmaane”	
tidlig	i	februar.	Slik	hadde	ledende	krefter	i	foreningen	oppdaget	
den	spesielle	gleden	ved	å	bruke	fjellet	vinters	tid	og	tok	gjerne	på	
seg	arbeidet	med	å	holde	hyttene	og	kvarterene	parat	til	et	ekstra	
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innrykk	på	vårparten.	
Snart	tok	mange	tilreisende	fra	byen	det	nærmest	for	gitt	at	dørene	
sto	åpne	også	i	påskeferien.	En	som	ikke	var	helt	forberedt	på	en	
slik	utvikling	var	Jørgen	B.	Lysholm,	ny	eier	på	Nedalen.	Utpå	etter-
vinteren	i	1901	hadde	han	gjennom	annonse	i	avisene	kunngjort	at	
han	holdt	stengt	i	de	kommende	påskedagene.	Selv	kom	han	til	å	
reise	bort,	og	tjenestefolket	skulle	nøye	seg	med	sitt	vanlige	gårds-
arbeid.	Likevel	dukket	det	opp	skiløpere	i	Nedalen	denne	påska,	
og	flere	av	dem	tok	seg	fram	til	gården	og	forlangte	oppvartning	og	
husrom	som	de	var	vant	til	fra	sommers	tid,	kanskje	også	fra	et	og	
annet	besøk	på	vinterføre.	Taus	og	dreng	på	gården	kunne	ikke	annet	
enn	å	slippe	dem	inn,	men	hadde	lite	å	by	på	og	fikk	gjennomgå	for	
det	av	de	langveisfarende	skiløperne	fra	byen.	De	ubudne	gjestene	
skapte	gnisninger	mellom	Lysholm	og	turistforeningen	og	truet	en	
tid	Nedalens	funksjon	som	turistkvarter.	Til	tross	for	at	stedet	var	
kunngjort	stengt,	kom	det	skiløpere	”i	Massevis”,	og	flere	hadde	
oppført	seg	som	om	de	var	hjemme.	Flere	hadde	nektet	å	legge	seg	

Mange var uvant i fjellet, 
og føreren var en påkrevd 
funksjon i de første tiårene 
av 1900-tallet. Virksom-
heten ble ofte kombinert 
med tilsyn, vedlikehold og 
merking av stier. Dette er 
en oppgave over utførte 
tjenester av Ole Gundersen 
på Trollheimshytta 
i 1904.
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til	i	turisthytta,	men	forlangte	å	losjere	på	gården,	hevdet	Lysholm,	
som	anklaget	de	ubudne	gjestene	for	å	ha	sjikanert	tjenestefolket	
når	disse	ikke	etterkom	de	befalingene	som	ble	gitt.	”Min	Gaard	
er	ikke	noget	Sted,	hvor	man	naarsomhelst	kan	komme	og	slaa	
sig	ned,”	skrev	Lysholm	i	et	av	sine	skarpe	brev,	der	han	slo	fast	at	
han	ikke	ville	finne	seg	i	at	noe	lignende	skjedde	igjen.	”Det	maa	
være	en	bestemt	Turiststrøm	her,	og	herunder	maa	ingen	opholde	
sig	her	længer	end	1	Dag	eller	til	de	har	besteget	Sylene,”	varslet	
eieren	og	fulgte	seinere	opp	med	flere	signaler	om	at	det	skulle	bli	
trangere	med	plassen	og	mindre	gjestfrihet	på	Nedalen.	I	et	brev	til	
Carl	Schulz	skrev	Lysholm	at	han	helst	hadde	sett	at	han	var	”kvitt	
det	hele,	da	Ubehagelighederne,	som	følger	med	denne	Trafikk	er	
mange”.	Noe	motvillig	gikk	han	likevel	med	på	å	skaffe	”pike”	til	
turisthytta	de	neste	somrene	og	ga	tydelig	beskjed	om	at	Schulz	
og	frue	stadig	var	like	velkomne	til	å	bo	på	gården.	Men	andre	
gjester	skulle	ikke	lenger	slippe	inn	der,	men	bestemt	bli	henvist	
til	turisthytta	for	overnatting.	Matserveringen	foregikk	imidlertid	
stadig	i	hovedbygningen,	og	noe	av	næringsmidlene	ble	tatt	av	
gårdens	egen	produksjon,	bl.a.	melk	som	ble	solgt	til	TT	for	10	øre	
literen.	Lysholm	visste	for	øvrig	ikke	lenger	hvem	som	var	formann	i	
turistforeningen	og	avslørte	slik	en	redusert	interesse	for	kontakten.	
”Jeg	faar	la	det	skure	for	i	sommer	og	modtage	Turisterne	som	før,”	
meldte	han	våren	1903.	I	påska	var	det	derimot	”absolut	umulig”	å	
ta	imot	skiløpere;	i	1904	f.eks.	ble	dette	forklart	med	at	Lysholm	selv	
ventet	gjester.	På	det	tidspunkt	var	både	han	og	turistforeningens	
styre	klar	over	at	det	gikk	mot	slutten	for	Jørgen	B.	Lysholms	tid	som	
turistvert.
Det	uheldige	påskebesøket	på	Nedalen	i	1901	ble	starten	på	et	arbeid	
for	ei	ny	hytte	på	dette	stedet.	Yngvar	Nielsen	fulgte	med	på	saken	
fra	sentralt	hold	i	DNT	og	fryktet	at	Nedalen	skulle	opphøre	som	
turiststasjon,	noe	han	fant	svært	beklagelig.	I	et	brev	fra	våren	1902	
pekte	Nielsen	på	”hvor	ilde	det	var”	at	det	i	1890-årene	ikke	ble	
utstedt	tinglyst	dokument	om	at	stedet	skulle	opprettholdes	som	
turiststed,	uavhengig	av	gårdsdrift	og	gårdens	eiere.	Uløselig	var	
denne	saken	likevel	ikke,	ettersom	Lysholm	var	villig	til	å	over-
føre	turisthytta	til	TT,	og	at	det	i	foreningen	var	krefter	til	et	nytt	
byggeprosjekt,	ei	ny	Nedalshytte	et	stykke	fra	gården.	Til	den	nye	
tomta	skulle	den	gamle	hytta	flyttes	og	bygges	sammen	med	den	
nye.	Lysholm	markerte	fortsatt	sitt	lunkne	engasjement	ved	å	avvise	
spørsmål	om	han	kunne	skaffe	tømmer	til	den	nye	bygningen.	Avtale	
om	dette	ble	i	stedet	gjort	med	grunneieren	på	Østeraune		i	Selbu.	
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I	1903	bidro	DNT	med	bidrag	til	nybygget,	som	ble	planlagt	med	
sikte	på	å	motta	gjester	både	sommer	og	vinter.	Dette	var	utvilsomt	
den	nye	tid	i	fjellet.	Hit	skulle	det	komme	både	turister	og	skiløpere,	
slik	turfolket	til	fjells	ble	benevnt	som	to	separate	kategorier	etter	
årstidene	i	enda	en	del	år	framover.
På	Nedalen	var	vinterbesøket	betydelig	allerede	ved	århundreskiftet,	
i	år	som	1903	og	1905	faktisk	større	enn	sommerbesøket.	Det	siste	
året	var	sommergjestene	for	øvrig	ytterst	få,	bare	11.	Hovedgrunnen
	var	at	svenskene	holdt	seg	hjemme	i	dette	dramatiske	året	med	et	
ytterst	spent	forhold	mellom	Norge	og	Sverige.	Med	et	jevnt	stigende	
sommerbesøk	på	den	nye	hytta,	var	det	siden	bare	sporadisk	at	
skiløperne	var	i	flertall	på	Nedalen,	f.eks.	i	1911,	mens	fotturistene	
i	perioden	1910-20	i	gjennomsnitt	utgjorde	61,4	%	av	besøket.

I	Trollheimen	var	antall	turgåere	i	betydelig	vekst	gjennom	hele	
perioden	1900-20,	med	en	dobling	i	belegget	på	Trollheimshytta	
i	årene	1910-20	sammenlignet	med	tiåret	før.	I	forhold	til	sommer-
besøket	økte	skiløpere	i	antall	fra	38,5	%	i	årene	1900-10	til	53,2	%	
i	tidsrommet	1910-20.	Med	en	kort	og	konsentrert	vintersesong	
rundt	påsketider,	betydde	det	vel	så	stor	intensitet,	travelhet,	til	dels	
også	trangboddhet	som	i	den	forholdsvis	lange	sommersesongen.	
Vinterbruken	av	fjellområdet	økte	merkbart	med	den	nye	turisthytta	
som	ble	tatt	i	bruk	i	Jøldalen	i	1907.	Til	tross	for	at	den	gamle	seter-
bygningen	ble	beskrevet	som	en	”kold	vinterbolig”,	hadde	den	
allerede	i	1908	27	påskegjester	og	i	1908	48,	tilsvarende	hhv.	77	
og	68	%	av	sommerbesøket.

Svensker i fjellet. 
”En glad o trevlig 
påske tillönskas dig. 
Jag är som Du ser 
på skidfärd i Norska 
fjällen.” Postkort 
sendt fra Storerik-
vollen i 1930-årene.
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driFt og organisering

Carl	Schulz	ble	etterfulgt	av	Axel	Sommerfelt	som	formann	i	
Trondhjems	Turistforening	i	1904.	Da	hadde	foreningen	allerede	
fått	en	kort	prøve	på	hvordan	ting	fungerte	uten	Schulz	i	ledelsen.	
I	årene	1900-01	hadde	han	bedt	seg	fritatt	fra	vervet	av	arbeids-
messige	hensyn	og	overlatt	roret	til	E.A.	Tønseth.	En	sentral	
mann	i	foreningen	var	som	før	sekretæren	Ludvig	Schulerud.	
Han	håndterte	mye	av	posten	og	protokollene	i	det	daglige	arbeidet	
og	hadde	ved	begynnelsen	av	det	nye	århundret	en	årlig	godtgjørelse	
på	150	kr,	det	samme	som	kassereren	hadde	i	honorar.	I	tillegg	fikk	
Schulerud	betalt	50	kr	for	redigering	av	årsskriftet.	Denne	publi-
kasjonen	utviklet	seg	videre	i	de	første	årene	etter	århundreskiftet,	
men	ble	fra	1909	redusert	til	en	ren	årsberetning	som	et	ledd	i	en	
kostnads-reduksjon	i	foreningen.	Et	tynnere	hefte	kostet	naturlig	
nok	mindre	i	produksjon,	i	tillegg	til	at	det	var	betalt	for	enkelte	
artikler,	som	da	Ola	Stugudal	fikk	10	kr	for	turbeskrivelsen	”Stuedal	
–	Ljusnedal	og	Herjeådalen”.	I	en	debatt	om	dette	mente	Lyder	
Borthen	at	et	årsskrift	med	artikler	om	turer	og	turliv	var	spesielt	
viktig	for	de	medlemmene	som	ikke	kom	seg	ut.	En	av	dem	som	
derimot	syntes	dette	var	en	unødig	utgift	var	Olaf	Grilstad,	som	
trodde	at	den	informasjonen	som	hadde	gått	ut	som	artikler	i	
årsskriftet,	like	gjerne	kunne	erstattes	av	artikler	i	dagspressen.	
For	mange	føltes	nok	likevel	bortfallet	av	et	innholdsrikt	årsskrift	
som	et	savn.	I	løpet	av	et	drøyt	tiår	var	det	trykt	mange	gode	
turbeskrivelser	og	andre	artikler,	som	også	hadde	en	verdi	ut	over	
det	dagsaktuelle	innholdet.	Axel	Sommerfelt,	som	var	formann	da	
denne	endringen	ble	gjennomført,	hadde	selv	bidratt	med	artikler.	
Som	klassisk	filolog	hadde	han	tydelig	glede	av	å	skrive,	men	gikk	
altså	inn	for	å	fjerne	den	årlige	leseopplevelsen	som	foreningen	
hadde	gitt	medlemmene	siden	midten	av	1890-tallet.	Besparelsen	
føyde	seg	inn	i	en	generelt	forsiktig	økonomisk	politikk	fra	styrets	
side	i	årene	fram	mot	1920.	
Med	unntak	for	1912,	da	det	ble	utgitt	en	25-års	jubileumsberetning,	
kom	ikke	årsskriftet	med	artikler	tilbake	igjen	før	i	1927.	Da	ble	
det	også	slått	fast	at	det	var	hensynet	til	økonomien	som	hadde	
begrenset	foreningen	til	å	utgi	rene	årsberetninger	uten	artikler.	
”Det	gjaldt	først	å	få	fjellet	utbygget	med	hytter	og	vardinger,	og	
dertil	krevtes	mange	penge.”

Axel Sommerfelt.
Styreformann i TT
1904-19.
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”Når	styret	nu	efter	lang	tids	ophør	atter	går	til	
utgivelse	av	årbok,	er	det	i	bevisstheten	om	at	
interessen	for	naturen	er	i	sterk	stigning	hos	vårt	folk.	
1880-årenes	ungdom	stod	gjennemgående	helt	
fremmed	for	alt	som	het	turer	i	høifjellet.	
Og	grunnleggelsen	av	Trondhjems	Turistforening	
var	dengang	for	mange	et	galmannsverk.
Nu	er	naturen	blitt	allemanns	eie.	Det	er	den,	som	
frisker	oss	op	efter	ukens	strev	–	det	er	i	den,	at	vi	
nordmenn	finner	hverandre.”
Fra forordet i Trondhjems Turistforenings årbok 1927.

Sommerfelt	gikk	til	gjengjeld	tidlig	i	sin	formannsperiode	inn	for	
å	fornye	TTs	reisehåndbok.	Noen	komplett	bok	for	hele	Trøndelag,	
lik	Schulz’	reisehåndbøker	fra	1889	og	1893,	greide	man	riktignok	
ikke	å	gi	ut.	Men	et	hefte	for	Trollheimen,	Oppdal	og	Orkdal/Meldal	
ble	utgitt	i	1911	og	et	for	de	østre	fjellområdene	i	1916.
Innsparingene	gikk	også	bl.a.	ut	over	honorarene	til	sekretær	og	
kasserer,	nedsatt	til	100	kr	for	sekretæren	i	1910	og	strøket	i	sin	
helhet	for	kassereren.	Av	andre	faste	utgifter	som	ble	fjernet	var	
turistbidragene	til	ungdom,	som	hadde	vist	seg	populære	gjennom
	flere	år.	Jubileet	i	1912	ble	forholdsvis	nøkternt	feiret	i	Den	
tekniske	forenings	lokaler	i	Harmonien	på	Torvet	og	samlet	ca.	
60	medlemmer	til	kr	8,50	per	kuvert,	med	tilhørende	drikkevarer	
og	sigarer.	På	hver	plass	rundt	bordet	var	det	lagt	ut	et	eksemplar	
av	jubileumsberet-ningen	samt	et	hefte	med	trondhjemsbilder,	
utgitt	og	forært	av	Albert	E.	Koch.	En	av	talerne	på	festen	var	dr.	
med.	Lyder	Borthen	som	framhevet	”den	hygieniske”	side	av	turist-
foreningens	virksomhet.	Han	mente	det	ikke	var	tvil	om	”at	de	sidste	
aarganger	av	de	unge	ser	ganske	annerledes	sterke	og	friske	ut	end	
i	min	ungdom.	Den	sans	som	her	er	vakt,	har	ført	til	at	forstaaelsen	
av	den	friske	lufts	betydning	er	ført	ind	i	hjemmene”.	En	litt	uvanlig	
vinkling	på	sin	tale	hadde	Den	norske	Turistforenings	representant,	
general	Strugstad.	Mens	de	militære	hadde	spilt	en	svært	liten	rolle	i	
Trondhjems	Turistforening,	fantes	det	flere	av	dem	sentralt	i	den	
nasjonale	foreningen.	En	militær	overveining	hadde	disse	åpenbart	
med	seg	inn	i	arbeidet	for	turistsaken.	Strugstad	pekte	nemlig	på	den	
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nytte	turistene	kunne	gjøre	dem	som	skulle	planlegge	
forsvaret,	”ved	at	bringe	oplysninger	om	de	trakter	de	
passerer,	oplysninger	om	elver,	fjeldovergange	osv.”	
Generalen	henstilte	til	medlemmene	om	å	ha	sin	opp-
merksomhet	vendt	mot	dette	og	sa	at	brigaden	med	glede	
ville	motta	enhver	opplysning.	
Også	i	styret	for	TT	var	nok	dette	uvante	tanker.	Militær	
strategi	var	verken	Sommerfelt	eller	noen	av	de	andre	
spesielt	opptatt	av,	aller	minst	når	de	var	på	tur.	Slik	var	
nok	Johs.	Svendsens	dikt,	spesielt	skrevet	for	jubileet,	et	
bedre	uttrykk	for	det	trønderne	var	opptatt	av	i	fjellet,	som	
det	het	i	det	11.	av	de	12	versene:

”Her nyter man hvilen i fulde drag 
i Troldheimens herlige saler, 
langt borte fra tidens nervøse jag 
og daglige smaasorgers kvaler.”

FjEllET og MuSIkkEn

Axel Sommerfelt (1860–1938) kom til Trondheim i slutten av 1880-årene som 
lærer i språk og klassiske fag ved Trondhjems borgerlige Realskole og slo seg til i byen 
for godt, med bolig på Klosterenget på Øya. Etter mange år som lærer på Realskolen 
og Trondheim katedralskole ble han i 1925 ansatt som rektor på Katedralskolen. 
I 1931 gikk han av for aldersgrensen, men fungerte som vikar fram til sin død i 1938. 
Fjellet var en hovedinteresse for Axel Sommerfelt, og han brukte mange sommerferier 
på lange opphold og inspeksjonsturer i Sylene og Trollheimen. I Trondhjems 
Turistforening var han formann gjennom 15 år, fra 1905 til 1920. Musikken var en 
annen lidenskap. Sommerfelt var dyktig på klaver og musiserte ofte sammen med 
lærerkolleger. Han var ellers et fremtredende medlem av Det Kgl. Norske Viden-
skabers Selskab, Trondhjems Historiske Forening, Den trønderske avdeling av 
Fortidsminneforeningen og Trondhjems Bys Vel.

En vETERan

Olaf Grilstad (1862–1942) var medlem av Trondhjems Turistforening fra starten i 
1887 og kunne tidlig regnes som veteran både i foreningsarbeidet og som fjellmann, 
sommer som vinter. Han skydde formelle verv, men sto alltid til tjeneste for allsidige 
oppgaver. Med bolig høyt oppe i Møllebakken hadde han Bymarka på nært hold og 
var en av dem som kjente dette terrenget best og ble naturlig nok sentral i turistfore-
ningens tilrettelegging. Han søkte tidlig opp i fjellet og var med blant pionerene i 
Trollheimen, med vandringer på kryss og tvers til alle årets tider og tilegnet seg en 
lokalkunnskap som kom godt med i foreningens arbeid.

Sommerfelts turbøker 
fra 1911 og 1916.
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Blant telegrammene ved jubileumsfesten 16. desember 1912 var disse:

”Trondhjem.	I	anledning	av	15	aarsjubilæet	sendes	
de	bedste	lykønskninger	med	ærerige	fortid	og	bedste	
ønsker	for	en	lysende	fremtid	fra	
	 	 	 	Moderforeningen	U.C.D.”

”Kristiania.	Mutter,	ungerne	og	fatter	af	familien	
Schibsted	lykønsker	hjertelig	turistforeningen	og	
takker	for	de	nydelserige	dage	i	Troldheimen,	Nedalen	
og	ved	Essandsjøen.	Specielt	erindrer	fatter	med	glæde	
det	humoristiske	øieblik,	da	han	gikk	paa	hodet	i	Nea,	
takket	være	den	skrøbelige	baad.	Og	de	deilige	ørreter	
i	Essandsjøen.	Men	okserne	i	trakten	over	mod	
Sundalen	var	fæle.
	 	 	 	 	 Schibsted.”
			

Et	tegn	til	videre	måtehold	var	vedtaket	om	ikke	å	delta	på	den	store	
jubileumsutstillingen	i	Kristiania	i	1914,	mens	foreningen	tidligere	
hadde	benyttet	de	fleste	muligheter	som	bød	seg	til	markedsføring	
både	i	andre	norske	byer	og	f.eks.	i	Stockholm.	Stoltheten	over	sin	
egen	organisasjon	var	likevel	påtakelig.	I	1915	fikk	den	kjente	kunst-
neren,	arkitektprofessor	Harald	Krohg	Stabell	i	oppdrag	å	tegne	en	
”turistknapp”	med	et	oppgitt	motiv,	en	stilisert	isranunkel	(rein-
blom).	Forslaget	falt	imidlertid	ikke	helt	i	god	jord,	og	styret	fikk	
utarbeidet	et	alternativt	forslag	ved	konservator	Hjalmar	Broch,	som	
ble	vedtatt	satt	i	produksjon	året	etter.	

I	flere	år	greide	foreningen	å	balansere	regnskapet	på	3–4000	kr,	før	
den	store	kostnadsveksten	førte	til	en	mangedobling	i	løpet	av	få	år	
under	1.	verdenskrig.	I	1920	lød	budsjettet	på	ca.	30	000	kr,	nesten	
10	ganger	mer	enn	bare	noen	få	år	før.	En	tredobling	av	medlems-
kontingenten	utgjorde	noe	av	forskjellen,	mens	økte	inntekter	på	
hyttene	var	en	annen	merkbar	endring	som	ga	tellende	resultater.	
Den	økte	pengestrømmen	førte	til	flere	tiltak,	investeringer	og	friske	
satsninger	som	krevde	eksterne	bidrag	og/eller	lån.
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Hytteregnskapene	var	nokså	forskjellig	fra	sted	til	sted.	TT	hadde	
ingen	standard	avtale	med	vertskapet	på	hyttene,	men	ordnet	
forholdet	individuelt	med	hver	enkelt	vertinne	eller	bestyrer.	
På	den	nye	Gjevilvasshytta	fikk	vertinna	Marit	Holm	all	inntekt	fra	

hEDREDE MEDlEMMER

Etter hvert som årene gikk, ble en del medlemmer hedret for sitt virke i turist-
foreningen. Carl Schulz ble i 1907 utnevnt som foreningens første æresmedlem 
etter sine mange år som formann. I tillegg ble enkelte medlemmer av ulike årsaker 
innbudt som livsvarige medlemmer, blant dem Albert Emil Koch, som i 1916 
som hadde gjort seg fortjent til æren ved stor hjelpsomhet og givervilje helt siden 
foreningen ble stiftet, dette året med en gave på 50 kr. Erkjentlighetsgaver forekom 
også, som da Ola Stugudal i 1918 ble hedret med en gave (bok) for de tjenestene 
han hadde utført gjennom lang tid. I 1921 ble lignende heder gitt til arkitekt Hans 
Grendahl for sitt arbeid med TT-hyttene, og en annen arkitekt, Roar Tønseth, mottok 
i 1934 et gullur for en lignende mangeårig innsats. Som nye æresmedlemmer fulgte 
Axel Sommerfelt ved sin avgang i 1920; Olaf Grilstad i 1922, William C. Slingsby 
i 1924, Ludvig Sivertsen og Fridthjov Brun i 1935. 
Turistknappen kranset med ekeløv i gull ble første gang utdelt i 1927 til Carl Schulz, 
Axel Sommerfelt, Olaf Grilstad, major K.S. Klingenberg, Anne Aa og Ola Stugudal. I 
30-årene ble Ludvig Sivertsen, Fridthjov Brun og sekretær Olaf Jenssen tildelt dette 
hederstegnet. Noen år etter sin første utmerkelse, i 1935, kunne Anne Aa dessuten 
motta diplom for lang og tro tjeneste på Jøldalshytta.

FoREnIngSSaMaRBEID

Foreningen var med på arbeidet for et felles organ for turistforeninger og turistnærin-
gen generelt og sluttet seg til det nye Landslaget for Reiselivet i Norge da dette ble 
opprettet i 1903. Omkring 1920 ble det arbeidet for et felles organ for turistforenin-
gene. I denne saken var det først på tale med en større omorganisering av foreningene 
under en ”Norges turistforening”. TT var med i dette arbeidet, som Kristiansand & 
oplands turistforening hadde tatt initiativ til. I Trondheim var det ingen tro på en sam-
menslutning, derimot gikk man inn for et felles representantskap eller et fellesutvalg 
for lokalforeningene. Etter forhandlinger ble det bestemt at representantskapet 
skulle bestå av tre medlemmer fra DNT og ett hver fra foreninger med mer enn 200 
medlemmer.
For TT var også samarbeidet med den svenske turistforeningen viktig, og det ble i 
årene omkring 1920 tatt initiativ til en samordning av vardingen på begge sider av 
grensen.
I 1927 ble det inngått overenskomst med Den norske Turistforening i 1927 om 
gjensidige medlemsfordeler på hyttene. En tilsvarende avtale ble inngått med 
Kristiansunds Turistforening og Hamar–Hedmark turistforening. 
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bevertning	og	losji	mot	å	betale	1200	kr	til	turistforeningen	i	året.	
To	år	etter	ble	avgiften	satt	ned	til	1000	kr.	For	egen	regning	drev	
også	Anne	Aa	på	Jøldalshytta	og	Ole	Østby	på	Storerikvollen,	mens	
Oline	Bolme	på	Trollheimshytta	og	Berit	Bergaard	på	Nedalen	hadde	
andre	avtaler,	men	en	fast	godtgjørelse	fra	TT,	som	selv	sto	ansvar-
lig	for	driften.	På	Trollheimshytta	var	vertinnelønnen	på	slutten	av	
20-tallet	oppe	i	250	kr	for	sommersesongen,	mens	den	assisterende	
”piken”	fikk	175	kr	i	betaling.	På	Nedalshytta	ble	vertinna	på	samme	
tid	betalt	med	100	kr	per	måned,	175	kr	for	sesongen.	Dette	var	
ordninger	som	kunne	endre	seg	nesten	fra	år	til	år,	alt	etter	besøk	
og	inntektsgrunnlag.	Marit	Holms	kontrakt	med	turistforeningen	
var	f.eks.	temmelig	ufordelaktig	for	henne,	og	hun	kom	snart	i	gjeld	
på	1000	kr	til	foreningen,	en	gjeld	som	før	øvrig	til	slutt	ble	slettet.	
Etterfølgeren	fra	1927,	Gudrun	Hess,	slapp	med	en	avgift	på	200	kr	
for	sommersesongen.	Tidlig	i	30-årene	hadde	dette	endret	seg	videre,	
slik	at	Anna	Einersen	på	Trollheimshytta	hadde	200	kr	i	lønn	for	
sommersesongen,	”piken”	100	kr,	mens	Anne	Aa	kunne	innkassere	
1/3	av	omsetningen	i	Jøldalen.	Gudrun	Hess	på	Gjevilvasshytta	hadde	
nå	inntekten	fra	salg	av	mat	og	drikke	samt	serveringen,	mens	pen-
gene	fra	nattelosjiet	tiltalt	foreningen.	Den	samme	ordningen	hadde	
Lars	L.	Østby	og	Marie	Nygaard	på	Storerikvollen,	mens	Kari	Aune	
ble	lønnet	med	80	kr	per	måned	på	Nedalen.	Friest	av	alle	sto	Hanna	
Nysæter	på	Orkelsjøhytta,	som	drev	for	egen	regning,	uten	avgift	
til	TT		–	men	likevel	ikke	drev	alt	for	lønnsomt	med	det	beskjedne	
belegget	hun	hadde	på	hytta.			
Slike	saker	ble	som	regel	avgjort	i	styret,	som	viste	stor	fleksibilitet	
når	det	gjaldt	å	finne	den	best	mulige	modellen	for	hver	enkelt	hytte	
og	kvarter.	Selv	om	hyttene	ble	drevet	forskjellig	var	de	helt	og	fullt	
turistforeningens	ansvar,	og	eierskapet	krevde	jevnlige	tilsyn,	både	
av	tekniske	tilstand	på	selve	hytteanlegget	og	av	driften.	Annerledes	
var	det	med	kvarterene,	der	foreningen	hadde	avtale	om	bevertning	
og	bruk	som	sine	medlemmer	og	betalte	et	årlig	bidrag	for	dette	til	
den	private	eieren.	Vedlikehold	av	hus,	innredning	av	rom	etc.	var	
på	disse	stedene	et	ansvar	som	lå	til	eieren,	selv	om	foreningen	
kunne	komme	inn	med	en	ekstra	bevilgning	i	enkelte	tilfeller.	
Slike	saker	var	også	ofte	oppe	i	styret,	og	det	ble	til	stadighet	vurdert	
hvilke	kvarterer	foreningen	til	enhver	tid	skulle	ha.	Mens	noen	lå	
faste	gjennom	mange	år,	ble	noen	avtaler	sagt	opp	og	nye	inngått,	og	
nye	søknader	behandlet.	
Et	av	de	gamle	kvarterene	var	Bortistu	Storli	vest	i	Trollheimen,	
der	Kristoffer	Haugen	sto	som	eier	og	turistvert	fra	1902.	I	1908	
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henvendte	han	seg	til	styret	med	beskjed	om	at	også	John	Storli	
på	Negard	Storli	de	to	siste	årene	hadde	heist	TT-vimpelen	i	turist-
sesongen	om	våren	og	sommeren.	Formann	Sommerfelt	og	de	andre	
i	ledelsen	ble	noe	i	villrede	om	dette	og	måtte	undersøke	saken.	
Etter	hvert	kom	de	fram	til	at	avtalen	på	Negard	Storli	var	sagt	opp	
i	Schulz’	tid	som	formann.	John	Storli	hevdet	imidlertid	at	han	
noen	år	i	forveien	hadde	meldt	seg	inn	i	turistforeningen	og	fått	
tilsendt	vimpel.	Turistbøker	hadde	han	også	mottatt,	og	gjestene	
skrev	seg	fortsatt	inn	i	disse	”og	hadde	ikke	noe	å	klage	over”.	I	styret	
ble	medlemsregistrene	gjennomgått,	uten	at	John	Storlis	navn	ble	
funnet.	Sommerfelt	mente	likevel	at	TT	ikke	kunne	bryte	forholdet	
dersom	det	en	gang	var	inngått.	Til	slutt	var	det	kasserer	Nic.	Noodt	
som	mente	han	hadde	forklaringen	på	at	to	kvarterer	i	Storlidalen	
var	blitt	til	ett:	”Efterat	Johns	datter	blev	gift	med	Lars	Eriksen	Storli	
i	nittiaarene,	bortfalt	omtrent	besøget	hos	John	[…]	ialfald	om	
sommeren.”	Dette	fikk	ham	til	å	konkludere	at	”Kristoffer	Haugen	
er	jo	turistforeningens	mand	i	Storlidalen	–	har	jo	med	varding,	
klopper	etc.	at	gjøre	–	og	jeg	finder	derfor	ikke,	at	foreningen	kan	
tillade	John	at	heise	vimpelen	og	skaffe	Kristoffer	konkurrance	
paa	halsen”.	Fridthjov	Brun	sa	seg	enig	at	det	ikke	burde	være	to	
stasjoner	på	Storli	”væg	i	væg”.		
Mens	Kristoffer	Haugen	fortsatte	som	turistforeningens	mann	i	
Storlidalen,	ble	Kårvatn	etablert	som	nytt	kvarter	lenger	ned	mot	
Todalen.	Her	var	det	TT-styret	som	i	1918	tok	kontakt	med	eieren,	
ingeniør	Josva	Halle,	og	turiststasjonen	var	i	drift	tre	år	etter.	Halle	
hadde	satt	”gammelstua”	i	stand,	og	for	sitt	velvillige	samarbeid	ble	
han	umiddelbart	tilbudt	livsvarig	medlemskap	i	foreningen.		

”	–Hvor	langt	tilbake	i	tida	har	det	vært	herberge	
for	turister	her	på	Storli?
–Helt	sia	turistan	begynt	å	kåmmå	over	fjelle	her.	
I	første	tida	vart	det	my	nøtta	førar	tå	turistan.	
E	va	med	på	mang	slike	tura.
–Det	var	vel	ikke	mange	som	kom	hit	til	å	begynne	
med?
–I	1903	da	e	kom	hit	te	Storli,	va	de	12	–13	framande	
her	på	heile	såmmårn.
(Intervju med Kristoffer Haugen i TTs årbok 1954.)
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–Er	De	fornøyd	med	den	måten	rutene	er	lagt	på?
–Da	rektor	Sommerfelt	va	formann	i	turistforeninga,	
va	e	me	han	og	planla	mang	rutå.	Olaf	Grilstad	va	òg	
me	og	gjekk	rutån.	Ette	den	ti	har	det	vorte	mange	
nye	fjellvega.	Men	det	va	it	all	som	va	fornøgd	me	all	
dinna	merkinga.	Dem	tøkt	at	oss	skjemt	ut	fjelle	med	
det!	I	lange	tider	framover	va	det	flere	som	gjekk	med	
kart	og	kompass	ved	sia	tå	rutån.”
(Intervju med Kristoffer Haugen i TTs årbok 1954.)

Tidlig	på	1900-tallet	møttes	ikke	styret	mer	enn	et	par	ganger	pr.	
halvår,	men	etter	hvert	var	månedlige	møter	vanlige.	Det	hendte	
også	at	medlemmene	av	styret	ble	sammenkalt	ut	over	dette	for	å	
behandle	spesielle	saker.	I	flere	år	ble	de	fleste	styremøtene	holdt	
på	Ludvig	Sivertsens	kontor	i	Trondhjems	Sparebank,	mens	den	nye	
formannen	fra	1935,	advokaten	Thor	Tharum	helst	samlet	styret	på	
sitt	kontor	i	Thomas	Angells	gate	8.
En	vesentlig	endring	i	driften	kom	i	1921	da	Sigurd	Steen	ble	ansatt	
som	forretningsfører,	kasserer	og	sekretær	i	Trondhjems	Turistforen-
ing.	Steen	tiltrådte	stillingen	15.	november	med	ett	års	prøvetid	og	
ble	deretter	ansatt	fast	i	stillingen	med	en	årslønn	på	600	kr.	Steen	
var	medlem	av	foreningen	og	drev	agenturforretning	i	Dronningens	
gate	14.	På	denne	måten	etablerte	foreningen	en	administrasjon	og	
avlastet	styremedlemmene	for	en	vesentlig	del	av	oppgavene.	Alle-
rede	i	1890-årene	hadde	styret	vedtatt	å	prøve	en	slik	ordning,	men	
man	valgte	den	gang	å	fortsette	som	før,	med	en	fordeling	av	arbeidet	
på	de	valgte	styremedlemmene.	Med	ansettelsen	av	Steen	kunne	to	
av	styremedlemmene	brukes	på	en	ny	måte,	og	dette	frigjorde	en	
del	energi	som	ga	styret	større	arbeidskraft.	Dette	kom	godt	med	i	
en	tid	med	flere	større	oppgaver	i	foreningen.	Sigurd	Steen	satt	som	
forretningsfører	fram	til	1930	da	Olaf	Jenssen	overtok	stillingen	med	
en	årslønn	på	800	kr	pluss	200	kr	ekstra	for	å	ordne	foreningens	
arkiv.	Dette	året	var	en	kvinne	for	første	gang	valgt	til	et	styreverv,	
riktignok	bare	som	suppleant.	Dette	var	frk.	Astri	Mittet,	som	var	
innmeldt	i	turistforeningen	som	25-åring	i	1916,	for	øvrig	sammen	
med	sin	fem	år	yngre	søster	Hildur.	De	var	døtre	av	skreddermester	
Halvor	Mittet	på	Møllenberg	som	selv	skrev	seg	inn	noen	år	seinere.	
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Astri	Mittet	var	lærerinne	i	tillegg	til	sitt	engasjement	i	foreningen,	
der	det	gikk	mange	år	før	hun	fikk	følge	av	andre	kvinner	i	ledelsen.	
Hun	var	vararepresentant	i	styret	gjennom	flere	år,	ble	innstilt	som	
fast	styremedlem	i	1934,	men	unnslo	seg	valget.	Derimot	var	hun	fra	
starten	i	1930	fast	medlem	i	turkomiteen	og	tok	i	1933	opp	arbeidet	
for	å	danne	en	damekomité	i	foreningen,	spesielt	med	henblikk	på	å	
skaffe	utstyr	til	hyttene.	Fra	siste	del	av	30-tallet	sto	Astri	Mittet	som	
livsvarig	medlem	i	TT.	I	1945	kom	hun	som	første	kvinne	inn	som	
fast	medlem	av	styret.

Generalforsamlinger	og	medlemsmøter

Generalforsamling	ble	holdt	på	våren,	i	april	eller	mai.	Lokaler	
ble	leid	i	Haandverksforeningen,	hos	Den	tekniske	forening	i	
Harmonien,	på	Britannia,	Grand	Hotel	eller	i	Militærforeningen	på	
Kalvskinnet.	Oppmøtet	var	forskjellig	fra	år	til	år,	fra	et	bunnnivå	
på	15	medlemmer	i	1918	til	ca.	250	i	spisesalen	på	Britannia	Hotel	
i	1929.	Kvinner	utgjorde	normalt	ca.	1/5	av	forsamlingen	etter	under-
skriftene	i	forhandlingsprotokollen	å	dømme.	Generalforsamlingen	
gjenspeilte	medlemsmassen	og	besto	slik	lenge	av	folk	som	var	
vant	til	å	ferdes	både	i	Harmonien	og	på	Britannia.	Men	her	var	det	
interessen	for	fjell	og	friluftsliv	som	forente,	ikke	sosial	og	økono-
misk	status.	Blant	dem	som	møtte	mest	trofast	opp	i	en	årrekke	var	
byens	gamle	skøyteidol,	skreddermester	Peder	Østlund,	som	her	traff	
gamle	idrettskamerater	som	broren,	skøyteløperen	og	syklisten	Ole	
Østlund,	tidtakeren	Lauritz	Noodt	samt	skiløperen	og	syklisten	Ole	
Rendal.	En	sak	som	engasjerte	både	disse	og	andre	var	f.eks.	forslaget	
om	kontingentforhøyelse,	som	ble	fremmet	i	1917	etter	mange	år	
med	en	stabil	kontingent	på	3	kr.	Jonas	Kaarbø	foreslo	kontingenten	
for	menn	hevet	til	4	kr,	mens	damer	fortsatt	skulle	betale	sine	3	kr.	

Til en generalfor-
samling skulle det 
kjøpes inn drikke-
varer og sigarer. 
Huskelapp skrevet av 
Carl Schulz i 1901.
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Som	kjøpmann	
hadde	han	trolig	
begynt	å	merke	
prisstigningen	
som	gjorde	seg	
gjeldende	under	
verdenskrigen,	
men	medlemmene	
i	turistforeningen	
ville	fortsatt	betale	
det	samme	per	år.	
De	neste	årene	
fortsatte	pris-	og	
kostnadsveksten	
i	et	stadig	økende	
tempo,	men	ikke	
før	i	1920	ble	
kontingenten	i	TT	
hevet,	nå	til	5	kr	
for	både	kvinner	
og	menn.	
Fra	begynnelsen	av	
20-årene	ble	Høst-
møtet	et	fast	innslag	
på	turistforeningens	
program.	Her	orien-
terte	formannen	
om	virksomheten	
i	foreningen,	og	
det	var	engasjert	en	
eller	flere	til	å	holde	
foredrag,	gjerne	med	
lysbilder.	I	1920	var	
Henning	Tønsberg	
gjest	med	et	foredrag	
om	tindebestigning	
i	Jotunheimen	og	i	
Nordland	for	en	tett	
besatt	sal.	I	1921	
innledet	Fridthjov	
Brun	med	å	fortelle	

Etter en del år med 
en kortfattet års-
beretning ga TT ut 
årbok med artikler 
fra 1927. Omslaget 
var det samme fram 
til 1936.
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om	byggeplanene	på	Storerikvollen	og	på	Gjevilvasshytta,	før	
kaptein	Hjorth	holdt	foredrag	om	underoffisersskolens	tur	gjennom	
Trollheimen	vinteren	i	forveien,	”ledsaget	av	aldeles	fortræffelige	
lysbilleder,”	som	det	het	i	referatet.	Høstmøtet	hadde	servering,	
og	øl	og	pølser	ble	fast	meny	på	disse	kveldene.	Ekstra	godt	besøk	
hadde	dette	populære	arrangementet	i	1923	da	det	ble	holdt	i	
Frimurerlogen	i	forbindelse	med	et	representantskapsmøte	for	
turistforeningenes	fellesutvalg.	Her	ble	det	solgt	billetter	for	1	kr	til	
medlemmer,	2	kr	for	ikke-medlemmer.	Det	samlede	billettsalget	på	
520	kr	ga	et	overskudd	på	70	kr.	Attraksjonene	på	møtet	var	to	filmer	
om	fjellklatring	samt	tre	foredrag,	ved	arkitekt	Hans	Grendahl,	
overingeniør	Heber	og	fellesutvalgets	leder,	dr.	Bacher-Grøndahl.
Etter	gode	erfaringer	med	lysbildeforedrag	ble	dette	etter	hvert	også	
trukket	inn	som	et	ekstra	innslag	på	generalforsamlingen	om	våren.	
I	1922	bidro	arkitekt	Grendahl	med	et	kåseri	om	Sunnmørsfjellene	
og	Trollheimen,	året	etter	konservator	Th.	Petersen	om	”Arkeo-
logiske	vandringer	i	Trøndelagens	bygder”	og	i	1924	konservator	
Carl	Dons	om	opplevelser	under	sitt	”skraperliv”	som	skjell-	og	
muslingforsker	nordpå.	Mens	dette	til	dels	kunne	være	emner	for	
spesielt	interesserte,	hadde	en	foredragsholder	som	Hjalmar	Riiser-
Larsen	bred	appell	da	han	gjestet	generalforsamlingen	i	1928.	
Selve	møtet	var	bra	besatt	med	ca.	200	medlemmer,	men	til	det	
åpne	foredragsmøtet	møtte	enda	300	fram	for	å	høre	om	Roald	
Amundsens	Latham-ekspedisjon	og	letingen	etter	Nobiles	luftskip	
”Italia”	året	før.	En	populær	gjest	var	dessuten	Helge	Ingstad	som	
holdt	foredrag	om	”Pelsjegerliv	blant	Nord-Canadas	indianere”	på	
Høstmøtet	på	Britannia	i	1931	for	et	publikum	på	250.
Slike	åpne	møter	ga	muligheter	for	ekstra	inntekter,	men	var	i	like	
stor	grad	reklameframstøt	for	turistforeningen.	I	20-årene	ble	
slike	markedstiltak	stadig	mer	synlig	i	driften.	Bl.a.	ble	aviser	både	
i	Trondheim	og	i	hovedstaden	invitert	til	turer	til	Trollheimen	
i	1923	og	1924.	Årsberetningen	ble	utvidet	til	årbok	fra	1927	med	
mange	informative	artikler	om	fjellet	og	turistforeningens	arbeid.	
Reklameplakater	ble	i	1926–27	produsert	for	opphenging	på	jern-
banestasjoner	og	andre	aktuelle	offentlige	steder.	Foreningen	deltok	
dessuten	på	en	turistutstilling	i	Oslo	i	1926,	der	ble	stilt	ut	foto,	
kart	og	en	topografisk	modell	av	Gjevilvatnet	med	omgivelser.	
I	forbindelse	med	utstillingen	holdt	viseformann	C.W.	Carstens	
et	foredrag	i	Universitetets	aula	med	lysbilder	fra	Trollheimen.		
På	Bergensutstillingen	i	1928	deltok	TT	med	foto,	den	samme	
modellen	av	Gjevilvatnet,	samt	en	kubbe	av	ei	gammel	kjempefuru	

Fridthjov Brun .
Styreformann i TT
1919-34.
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på	over	300	år	hogd	ved	Trollheimshytta	vinteren	før.	Diameteren	
på	kubben	var	imponerende	stor	med	sine	158	cm.	På	Trøndelags-
utstillingen	sommeren	1930	var	turistforeningen	naturlig	nok	repre-
sentert.	Presentasjonen	ble	lagt	til	skogselskapets	stue	på	den	store	
utstillingen,	etter	et	opplegg	fra	styrets	side	av	Fridthjov	Brun	og	
Roar	Tønseth,	og	markerte	igjen	foreningen	som	en	aktiv	samfunns-
aktør	med	en	tydelig	markedsføringsstrategi.	Tønseth	var	for	øvrig	
en	av	hovedarkitektene	bak	det	store	utstillingsområdet	på	Nidarø	
og	Skansen.	
Også	i	arbeidet	for	å	skaffe	turistforeningen	økte	inntekter	er	det	lett	
å	spore	større	innsats	og	kreativitet	gjennom	1920-tallet.	Rundt	1920	
gikk	foreningen	i	gang	med	utlodninger,	som	gjerne	ble	holdt	som	
tombola,	der	medlemmene	måtte	møte	fram	for	å	ta	lodd	og	være	
med	i	konkurransen	om	gevinstene.	Den	første	fant	sted	i	konditor	
Hahns	lokaler	i	Nordre	gate	4	en	novemberdag	i	1918.	Høsten	1921	
ble	det	holdt	to	tombolakvelder,	med	to	saueskrotter	som	hoved-
gevinst	hver	kveld.	I	tillegg	var	det	flere	andre	gevinster,	bl.a.	bøker.	
Dette	var	en	måte	foreningen	kunne	spe	på	inntektene,	selv	om	
det	betinget	en	viss	risiko.	Til	en	tombola	kunne	det	bli	kjøpt	inn	
gevinster	for	både	ett	og	to	tusen	kroner.	Det	lønte	seg	så	absolutt	
dette	året,	da	utlodningen	ga	over	4000	kr	i	fortjeneste.	Så	stort	
overskudd	ble	det	imidlertid	ikke	hver	gang.	Etter	en	”grise-
utlodning”	i	1923	ble	det	registrert	et	nettoresultat	på	vel	600	kr,	
som	ble	betegnet	som	skuffende.	Utlodningene	ble	stadig	større	og	
mer	kreative.	I	1929	ble	en	bil	loddet	ut,	etter	at	foreningen	hadde
innhentet	anbud	på	en	”sedanbil”	hos	flere	forhandlere	i	byen	og	
fått	en	av	de	siste	modeller	for	2500	kr.	Dette	året	kunne	for	øvrig	
en	annen	original	inntektspost	finnes	i	regnskapet.	Maleren	Gunnar	
Bryn	hadde	gitt	foreningen	to	malerier	i	gave	som	betaling	for	et	
opphold	på	1	½	måned	på	Nedalshytta,	og	bildene	ble	vedtatt	
solgt	av	styret.	Utlodningene	fortsatte	på	30-tallet	med	attraktive	
gevinster.	I	1938	var	førstegevinsten	ei	hytte	som	ble	satt	opp	til	
visning	utenfor	Telegrafen	i	Kongens	gate.
Foredrag,	utlodning	og	tombola	ble	populære	arrangementer.	
Men	bak	den	økte	aktiviteten	lå	klare	økonomiske	målsettinger	og	
behov.	Foreningen	var	tidlig	i	20-årene	i	gang	med	nye	kostnads-
krevende	hytteprosjekter.	
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40-åRSjuBIlEET I 1927 I haRMonIEn

Meny:
Cocktail
Fisk på fat
Dyrestek og ribbe
Is
Hvitvin og rødvin
Kaffe
Menyen var skrevet på turistforeningens reklameplakat og oppslått på veggen.
I festsalen var det opphengt 14 bilder fra Trollheimen, malt av Gunnar Bryn.
Etter kaffen ble det gått polonese. Dansen varte ifølge referatet til langt ut på 
morgenkvisten. Innimellom ble det servert bolle, pjolter, toddy m.m ”Alle likte sig 
og humøret var straalende den hele aften.”

FRIDThjov BRun

Bokhandler Fridthjov Brun ( 1875–1961) kom inn i TT-styret i 1905, ble vise-
formann i 1911 og satt som formann fra 1920 til 1935, dvs. i 15 år og like 
lenge som begge sine forgjengere Carl Schulz og Axel Sommerfelt. I sine år i styret 
opplevde Brun en stor medlemsvekst og en økning i fjellturismen som gjorde det 
nødvendig med utvidelser av samtlige hytter og bygging av nye. Han var en 
handlekraftig mann, som bl.a. sto i spissen for kjøpet av Nedalen gård, flere bygge-
prosjekter, skogplanting ved hyttene og utsetting av bever i Nea. Noe konservativ 
kunne han virke i sin negative holdning da fellesturene kom i gang  i 1930, men 
desto større tilhenger av dette tiltaket da det viste seg å bli en stor suksess. 
Fridthjov Brun ble foreningens ”grand old man” som alle så opp til i beundring 
og hengivelse, skrev Magne Haave ved hans død sommeren 1961. 

luDvIg SIvERTSEn

”Han sa så ofte at en må gi seg god tid når en vil komme til en ordning med folk 
i distriktet, og at det var nok ikke sjelden at hans ferieplaner måtte endres av den 
grunn,” skrev Roar Tønseth i sin nekrolog om Ludvig Sivertsen i TT-årboka for 
1970. Sivertsen ble valgt som varamann til styret i 1907 og var fast styremedlem 
fra 1912. I mange år var han foreningens kasserer og var en nær støttespiller for 
formann Fridthjov Brun i 1920-årene og inn i 30-årene. ”…jeg tror at jeg trygt
tør hevde at den samarbeidsånd og den tone som er blitt en egen for Trondhjems
Turistforening, i vesentlig grad skyldes disse to menn. Her ble formannens initiativ-
rike optimisme møtt av en realistisk, nøktern vurderingsevne, som gjerne resulterte 
i det kompromiss som foreningen sikkert var best tjent med,” skrev Roar Tønseth.
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Farvel til ByMarka
Folk	var	blitt	vant	at	det	gikk	en	sti	dit	de	skulle	i	Bymarka,	og	de	
fleste	forbandt	disse	hensiktsmessige	traseene	med	Trondhjems	
Turistforenings	mangeårige	arbeid	i	byens	nærområde.	Av	og	til	
fikk	foreningen	også	æren	for	stier	som	skogforvaltningen	hadde	
opparbeidet,	som	da	fabrikkeier	Bernhard	Brænne	høsten	1901	
klaget	til	TT-formann	Carl	Schulz	på	vedlikeholdet	av	stiene	i	
”Ilsvikparken”.Brænne	påpekte	at	verken	stien	til	den	nedlagte	
skytebanen	eller	stien	til	Standlinja	var	i	orden	og	at	det	rant	vann	på	
tvers	av	dem	og	ned	på	Trollaveien,	som	var	atkomstvei	til	Brænnes	
bolig	på	Munkaunet.	Dette	var	et	forståelig	problem,	men	Schulz	
kunne	kort	slå	fast	at	turistforeningen	ikke	hadde	anlagt	stier	i	Ila-
bergene.	Selv	hadde	foreningen	nok	å	gjøre	lenger	oppe	i	marka.	
Inn	i	det	nye	århundret	fortsatte	turistforeningen	sitt	arbeid	i	
Bymarka	med	å	anlegge	sti	fra	turisthotellet	på	Fjellseter,	over	
Lille-Gråkallen	og	videre	opp	til	Gråkallen.	I	tillegg	ble	det	anlagt	
sti	på	begge	sider	av	Kobberdammen	og	fram	til	(den	gamle)	Bynes-
veien,	samt	en	sti	fra	Vintervannet	og	rundt	”baksiden”	(nordsiden)	
av	Gråkallen.	20	store	og	solide	skilt	ble	anskaffet	og	plassert	som	
veivisere	på	strategiske	steder.	Et	”rundskue”,	dvs.	et	siktekart	
til	Lille-Gråkallen	ble	utarbeidet	og	satt	opp,	og	det	ble	i	dette	
terrenget	dessuten	ført	en	sti	nordover	i	slyng	”med	vakre	utsikter”	
ned	mot	Bynesveien.	Til	arbeidet	i	Lille-Gråkallen	ble	det	gitt	bidrag	
fra	Trondhjems	Sparebank,	og	disse	pengene	kom	vel	med.	Snart	
spaserte	prominente	gjester	på	de	nye	stiene	i	hotellets	nærområde	
og	videre	opp	til	Gråkallhytta.	Kroningssommeren	1906	var	ekstra	
spesiell	i	så	måte.	Så	vel	kong	Haakon	og	dronning	Maud	som	en	
rekke	andre	kongelige	personer	besøkte	turisthotellet	og	det	fine	tur-
terrenget	omkring.	8.	juli	hadde	kongeparet	følge	av	keiser	Wilhelm	
opp	til	Gråkalltoppen,	der	Fridtjof	Nansen	noen	dager	før	hadde	
ledsaget	et	følge	av	prinser	og	prinsesser	fra	England	og	Danmark.	
Med	konge,	dronning,	keiser,	prinser	og	prinsesser	på	toppen	hadde	
på	mange	måter	turistforeningen	kronet	sitt	arbeid	i	Bymarka.
Nå	gjensto	det	ikke	så	mye	før	blikket	ble	vendt	ut	over	mot	fjellene	
i	horisonten.	Med	en	sti	på	sørsiden	av	Vintervannet	som	et	siste	
prosjekt	i	1907,	mente	styret	at	foreningen	hadde	gjort	nok	for	
byens	innbyggere	og	søkte	magistraten	om	at	kommunen	overtok	
vedlikeholdet	av	de	stiene	som	lå	innenfor	Bymarksgrensen,	dvs.	
byens	ansvarsområde.	Dette	gikk	bystyret	med	på,	og	lettet	turist-
foreningen	for	en	ikke	ubetydelig	oppgave.	Den	samlede	lengden	på	
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foreningens	stier	i	marka	var	nesten	nådd	opp	i	30	kilometer.	
Et	stort	arbeid	var	gjort,	og	et	betydelig	framtidig	arbeid	spart	
med	avtalen	som	ble	inngått	med	byens	myndigheter	i	1908.
Helt	uten	forpliktelser	i	dette	foreningens	”urområde”	var	man	
likevel	ikke.	En	del	av	stiene	lå	utenfor	Bymarka,	inne	på	Bynesets	
allmenning,	som	opptok	det	meste	av	grunnen	vest	for	Gråkallen/
Vintervannet/Skjellbreidalen.	Stien	til	Storheia	og	stien	mellom	
Kvistingen	og	Grønlia	var	blant	traseene	der	turistforeningen	
fortsatt	hadde	vedlikeholdet.	På	Storheia	var	foreningen	allerede	
kvitt	en	noe	brysom	forpliktelse	med	salget	av	Storheihytta	i	1904.	
Avtale	om	salg	ble	først,	høsten	1903,	gjort	med	Trondhjems	Skiklub,	
som	i	flere	år	hadde	tatt	seg	av	oppsynet	med	hytta	om	vinteren,	
mens	direktør	Peter	Gjemsø	på	Fjellseter	Turisthotell	hadde	sett	
etter	den	om	sommeren	den	siste	tiden.	Skiklubben	forbeholdt	seg	
retten	til	å	flytte	hytta,	noe	som	også	ble	resultatet	da	den	i	stedet	ble	
solgt	til	en	gruppe	ungdommer	for	bruk	som	skihytte	et	annet	sted.	
Problemet	med	Storheihytta	hadde	bestått	i	gjentatte	tilfeller	av	
hærverk.	Det	var	i	første	rekke	ungdommer	fra	Byneset	som	ble	
mistenkt	for	ugjerningene,	og	turistforeningen	henvendte	seg	til	

Ved TTs 25-årsjubileum 
i 1912 hadde forenin-
gen opparbeidet 30 
km stier i Bymarka og 
vestover i Bynesallmen-
ningen. 



130 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

både	lensmannen	og	herredsstyret	i	denne	nabokommunen	for	å	
få	slutt	på	herjingen.	Sekretær	Schulerud	virket	sikker	i	sin	sak	om	
at	dette	var	riktig	adresse	for	anklagen	om	ungdommen	som	i	hans	
noe	forsiktige	talemåte	hadde	”baaret	sig	lidet	pyntelig	ad	deroppe”.	
I	årsberetningen	for	1903/04	ble	mistanken	fordelt	på	”ungdom	fra	
omliggende	bygdelag,	og	noe	mer	konkret	ble	dette	ikke	før	hytta	
ble	solgt,	revet	og	fraktet	ned	fra	toppen	i	sine	enkelte	bestanddeler.
Turistforeningen	hadde	formelt	takket	for	seg	som	”entreprenør”	
i	Bymarka,	men	det	viste	seg	snart	at	båndene	var	for	sterke	til	å	
brytes	helt	uten	videre.	Stikk	i	strid	med	sin	uttalelse	fra	året	før,	om	
at	foreningen	hadde	gjort	nok	i	Bymarka,	vedtok	styret	i	1908	å	gå	
i	gang	med	nye	arbeider	i	Lille-Gråkallen,	i	tillegg	til	at	stien	langs	
Vintervannets	nordside	ble	lagt	om	etter	oppdemming	av	vannet.	
Bidrag	til	dette	arbeidet	ble	for	øvrig	gitt	av	Trøndelag	Travsport-
forening,	som	skulle	bruke	vannet	til	travkjøring	vinters	tid.	
De	nye	tiltakene	i	Lille-Gråkallen	ble	et	vedvarende	engasjement	
gjennom	noen	år,	med	et	fast	årlig	bidrag	på	600	kr	fra	Trondhjems	
Sparebank.	Arbeidet	ble	som	vanlig	satt	bort	til	et	arbeidslag	som	
drev	på	daglønn	i	kortere	eller	lengre	perioder.	En	vesentlig	årsak	
til	det	fortsatte	engasjementet	var	turisthotellet	på	Fjellseter.	
Det	viste	seg	bl.a.	da	det	i	1906	var	på	tale	å	selge	hotellet	til	en	
ny	eier	som	ville	gjøre	det	om	til	et	tuberkulosesanatorium.	Olaf	
Richter	fikk	tidlig	høre	ryktet	om	at	en	lege	sto	klar	til	å	legge	inn	
bud	på	hotellet	og	ba	om	at	styret	reagerte	sterkt	på	planene	om	
en	driftsendring.	Saken	førte	til	flere	bekymrede	avisinnlegg,	
med	overskrifter	som	”Skal	Trondhjems	By	miste	Fjeldsæter?”	
Turistforeningen	tok	kontakt	med	Trondhjems	Skiklub	og	foreslo	
en	felles	front	mot	den	faren	som	truet.	Formann	der	på	dette	
tidspunktet	var	E.A.	Tønseth,	som	minnet	om	at	foreningen	hadde	
tatt	initiativet	både	til	veien	og	turisthotellet	og	derfor	fortsatt	
burde	være	Gråkalltraktenes	”vogter	og	beskytter”.	Sekretær	og	
viseformann	i	TT,	Ludvig	Schulerud,	og	kassereren	Dominicus	Bech	
fulgte	opp	Tønseths	klare	anmodning	og	mente	at	”man	burde	gjøre	
noe	før	det	var	for	sent”.	Styremedlem	Fridthjov	Brun	tok	imidler-
tid	saken	noe	roligere.	Han	trodde	ikke	på	planen	om	salg	til	nytt	
formål,	noe	han	også	fikk	rett	i.	Fjellseter	fortsatte	som	hotell.
Turistforeningen	følte	stadig	tilhørighet	til	turisthotellet,	og	så	det	
som	sin	oppgave	å	legge	forholdene	enda	bedre	til	rette	for	spaser-
turer	i	nærområdet,	ikke	minst	for	gjester	som	syntes	turen	helt	
opp	til	Gråkallen	ble	for	lang	og	krevende.	Selv	en		topptur	til	Lille-
Gråkallen	kunne	bli	for	drøy,	og	turistforeningen	så	seg	ut	en	mindre	
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høyde	ovenfor	hotellet	til	en	paviljong	kombinert	med	et	utsiktstårn.	
En	plassering	på	toppen	ville	bli	for	langt	vekk	også	med	tanke	på	
tilsyn	og	kontroll,	het	det	i	årsberetningen,	der	det	ble	slått	fast	at	
”erfaringene	fra	Storheia	skremmer”.	Arkitekt	Peter	O.	Digre	ble	
engasjert	til	å	tegne	utsiktstårnet	og	meldte	utpå	høsten	i	1908	at	
bygningen	ble	litt	større	enn	først	tenkt.	Foreningen	gikk	likevel	
et	skritt	videre	med	saken	og	godtok	et	anbud	fra	byggmester	J.	Esp	
på	1200	kr	for	å	sette	opp	paviljongen	etter	Digres	utkast.	Utsikts-
tårnet	var	underveis	i	prosessen	strøket	av	økonomiske	grunner.
Men	til	dette	prosjektet	ville	ikke	sparebanken	bidra	med	penger,	
og	planen	ble	derfor	gitt	opp.	Arbeidet	med	stiene	i	dette	området	
fortsatte	derimot	fram	til	1911,	da	også	disse	gangveiene	ble	overført	
til	kommunen	som	offentlig	ansvar.	I	tilretteleggingen	omkring	
Fjellseter	hadde	foreningen	ennå	en	tid	interesser,	ikke	minst	med	
en	representant	i	sporvognskomiteen	som	ble	nedsatt	i	1915,	nest-
formannen	Fridthjov	Brun.	Prosjektet	”Sporvei	til	Fjeldsæter”	hadde	
så	smått	startet	sitt	arbeid	med	en	sporveislinje	fra	Ilevollen	og	opp	
i	Bymarka,	og	Fjellseter	turisthotell	var	definert	som	den	nye	elek-
triske	banens	endelige	mål.	

Gråkallhytta
Storheihytta	var	blitt	liggende	for	langt	borte	i	marka	til	at	fore-
ningen	kunne	holde	forsvarlig	tilsyn.	På	Gråkallhytta	var	forholdene	
bedre,	selv	om	det	også	der	kunne	forekomme	noe	hærverk	i	mørke	
netter	og	i	perioder	med	lite	besøk,	som	da	kjøkkendøra	ble	slått	
inn	høsten	1909.	Likevel	var	trafikken	til	denne	hytta	så	jevn	at	
publikum	selv	langt	på	vei	fungerte	som	voktere	og	meldte	ifra	
hvis	noe	skjedde.	Dessuten	var	hytta	i	flere	år	bebodd	av	vertinna	
i	den	tiden	på	året	den	var	mest	besøkt.	Tidlig	i	århundret	var	det	
”madam”	Gundersen	som	regjerte	der	oppe,	eller	rettere	sagt	
familien,	ettersom	Alida	Margrethe	Gundersen	lot	både	datteren	
Agnes	og	sønnen	Fredrik	ta	jevnlige	vakter.	Fra	TT	fikk	vertinna	
20	kr	for	å	holde	oppe	fra	sankthans	til	15.	september,	men	en	
god	del	større	var	inntektene	hun	fikk	fra	kafésalget	på	hytta.	
Så	gikk	vertskapet	over	til	bestyreren	på	Skistua	noen	år,	først	
Emil	Ritter	i	1903,	før	Ragna	Strand	gjorde	sitt	come	back	i	turist-
foreningens	tjeneste	i	1904.	Men	sommeren	1906	var	fru	Gundersen	
fra	Lademoen	tilbake	og	fikk	æren	av	å	ta	imot	alle	de	prominente	
gjestene	som	gikk	til	topps	den	sommeren.	Hun	hadde	søkt	i	god	
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tid	på	høsten	året	før	og	ba	om	å	”erholde	den	forhen	vante	løn	for	
bestyrelsen,”	dvs.	20	kr,	”men	hvis	lidt	mere	maatte	blive	mig	tildeel,	
vil	jeg	være	taknemmelig”.	Formann	Axel	Sommerfelt	mente	at	
20	kr	fortsatt	kunne	være	passelig,	mens	Olaf	Richter	gikk	imot	at	
vertinna	skulle	ha	penger	fra	TT.	Han	mente	hun	tjente	godt	der	
oppe	og	ikke	trengte	noen	godtgjørelse	fra	foreningen.	En	som	så	
litt	skjevt	på	Alida	Gundersens	retur	var	Ragna	Strand.	Hun	viste	
til	flere	som	mente	at	Gråkallhytta	burde	underlegges	Skistua,	dvs.	
automatisk	være	knyttet	til	vertskapet	der.	Men	slik	var	det	ikke;	
hyttene	hadde	hver	sin	eier,	og	turistforeningen	sto	naturligvis	fritt	
i	valget	av	vertskap	på	toppen.
Det	kunne	virke	som	en	befrielse	fra	bylivet	å	komme	opp	på	
Gråkallen	med	den	vide	utsikten	til	alle	kanter,	og	noen	hadde	
krefter	igjen	til	ytterligere	fysiske	utskeielser	når	de	var	vel	framme.	
Noen	kunne	f.eks.	velte	ned	stein	ned	fra	varden,	mens	andre	klatret	
opp	på	hyttetaket	og	bidro	til	den	gradvise	slitasje	som	hytta	ble	
utsatt	for	også	av	vind	og	vær.	Lystigheten	var	åpenbart	stor	på	en	
gråkalltur;	det	bærer	hytteboka	preg	av	fra	disse	årene,	der	hundre-
vis	av	navn	ble	skrevet	inn	på	kryss	og	tvers	og	med	mange	løsslupne	
morsomheter	innimellom.	En	junidag	i	1900	sto	hele	Arbeider-
foreningens	sangkor	på	toppen	og	benyttet	sikkert	anledningen	til	
nå	å	sine	øverste	toner	mens	de	befant	seg	i	høyden,	før	de	en	etter	
en	skrev	seg	inn	i	boka.	Litt	seinere	på	sommeren	sto	den	lokale	
skistjernen	Gustav	Bye	på	toppen	og	skuet	ut	over	sitt	velkjente	
terreng.	Han	kunngjorde	med	en	innskrift	i	hytteboka	at	det	var	
”godt	vejr”	og	strøk	av	gårde	til	neste	topp,	Storheia.	Mindre	med-
delsom	var	derimot	Mr.	og	Mrs.	Edmund	Gosse	fra	London	som	var	
ledsaget	til	toppen	av	en	av	de	gamle	byggherrene	fra	’89,	Haakon	
Løken.	De	nøyde	seg	med	sine	sirlige	signaturer,	men	var	trolig	også	
betatt	av	utsikten.
Turgleden	ga	seg	mange	utslag,	og	turistforeningen	la	ned	et	
betydelig	arbeid	på	Gråkallhytta	for	at	dette	fortsatt	skulle	være	et	
populært	turmål	–	og	kunne	i	sin	årsberetning	enkelte	år	slå	fast	
at	besøket	hadde	vært	”overordentlig	stort”.	En	pengebøsse	hang	
stadig	i	hytta	og	fikk	jevnlige	påfyll	av	småmynter.	Sommeren	1903	
kunne	Olaf	Richter	f.eks.	telle	opp	kr	10,25	under	sin	inspeksjon	av	
hytta,	kombinert	med	et	par	dagers	befaring	av	stiene	i	marka.	Det	
innsamlede	beløpet	på	toppen	dekket	så	vidt	inspektørens	honorar	
på	9	kr.	Prinsippet	med	betaling	for	alle	tjenester	gjaldt	fortsatt	i	
turistforeningen,	der	dugnadsånden	ikke	på	lenge	ennå	skulle	gjøre	
seg	gjeldende.	Alt	arbeid	ble	utført	som	betalte	tjenester,	enten	det	
ble	gjort	av	styret,	vanlige	medlemmer	eller	folk	utenfor	foreningen.		
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I	årenes	løp	ble	hytta	malt,	råttent	treverk	skiftet	ut,	nytt	inventar	og	
servise	kjøpt	inn	etc.	Etter	madam	Gundersen	overtok	vertinna	på	
Skistua,	Ingeborg	Gorseth,	i	1911,	deretter	Berta	Kristiansen	i	1912,	
Lina	Nornberg	i	1913,	postbud	Ole	J.	Lie	i	1914,	før	snekker	Knut	
Pettersen	med	frue	tok	seg	av	bevertningen	de	siste	årene	hytta	ble	
drevet	av	TT.	Lie	ordnet	seg	for	øvrig	med	skjenke-bevilling	for	
”alkoholsvakt	øl”	i	det	året	han	var	”konge	på	haugen”	i	Gråkallen.
Gråkallhytta	ble	solgt	til	kommunen	i	desember	1920	for	3300	kr.	
I	forhandlingene	krevde	kommunen	at	TT	fortsatt	skulle	ta	seg	av	
vedlikeholdet	av	hytta,	men	i	den	endelige	avtalen	ble	alt	ansvar	
overtatt	av	kommunen	–	med	en	forpliktelse	om	å	holde	hytta	åpen	
om	sommeren	slik	foreningen	hadde	gjort	gjennom	32	år.	
Med	hytta	i	offentlig	eie	ble	det	etter	hvert	så	som	så	både	
med	vedlikehold	og	tilrettelegging	for	publikum.	Snart	ble	
det	levert	klager	om	at	hytta	ikke	sto	åpen	like	ofte	som	før,	
og	forfallet	grep	om	seg,	uten	at	noen	tok	affære.	I	slutten	
av	30-årene	sto	det	dårlig	til	med	Gråkallhytta,	som	til	slutt	
ble	revet	av	tyskerne	i	1942	etter	at	de	hadde	annektert	
toppen	til	sine	militære	anlegg	og	gjort	dette	tradisjonsrike	
og	populære	turmålet	til	forbudt	område.	
Samtidig	med	salget	av	Gråkallhytta	i	1920	ble	også	vedlike-
holdet	av	stiene	mot	Storheia	overført	til	kommunen	etter	
en	avtale	med	stadsingeniøren	og	med	styret	for	Bynesets	
allmenning.	Videre	utover	i	mellomkrigstiden	var	Bymarka	
sjelden	tema	for	arbeidet	i	Trondhjems	Turistforening.	Her	
sto	foreningen	fast	på	at	den	hadde	gjort	sitt,	mens	en	stor	
del	av	medlemmene	stadig	hadde	dette	som	sitt	nære	og	kjære	
turterreng.		Midt	i	30-årene	fikk	TT	en	mindre	oppgave	knyttet	til	
Bymarka,	som	tilsyn	for	det	oppryddingsarbeidet	som	ble	foretatt	
av	Ungdomshjelpen,	dvs.	en	organisasjon	som	drev	med	sysselsetting	
av	arbeidsledig	ungdom.	Et	par	år	etter	dukket	marka	for	en	kort	tid	
opp	igjen	som	tema,	da	TTs	mange-årige	formann,	Fridthjov	Brun,	
påpekte	mangler	ved	enkelte	av	stiene	og	kloppene	han	stadig	var	ute	
og	gikk	på.	Styret	kunne	nå	trygt	overlate	saken	til	Bymarkkomiteen,	
som	var	et	kommunalt	oppnevnt	tilsyn.
Et	annet	fornyet	engasjement	for	et	nært	turterreng	var	oppstått	
midt	i	20-årene,	da	turistforeningen	igjen	brukte	litt	tid	på	Vass-
fjellet.	Sommeren	1926	ble	ei	rute	mellom	jernbanestasjonene	på	
Nypan	og	Kvål	inspisert	og	oppvardet,	via	Havdalsbakken,	Vassfjell-
toppen,	Kvålseter,	Øyaseter	og	Kveldly.	Men	også	dette	var	et	glimt	
av	gamle	tradisjoner	i	turistforeningen,	og	ble	ikke	annet	enn	et	
blaff.	Blikket	var	vendt	mot	”det	store	fjellet”	for	godt.	
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Fjellet lokker
	
”Det	var	ikke	Troldheimen,	det	var	Trylleheimen,”	skrev	lærerinnen	
Pauline	Bjørnstad	fra	Kristiania	i	en	turbeskrivelse	som	hun	sendte	
til	Trondhjems	Turistforening	i	1903.	Hun	hadde	gått	sammen	to
andre	over	fra	Kvikne	og	fått	”den	første	udsigt	til	vore	længslers	
maal,	Opdals	og	Troldheimens	snedekte	fjelde”.	”Trylleheimen”	
hadde	hun	opplevd	ved	Gjevilvatnet,	der	”vi	havde	vanskelig	for	at	
løsrive	os	fra	det	skjønne	syn”.
Stadig	flere	oppdaget	den	trønderske	fjellheimen,	om	enn	det	fort-
satt	kunne	være	vanskelig	både	med	transporten	og	med	informa-
sjonen	om	de	mulighetene	som	fantes	for	et	moderne	turistliv	i	disse	
fjellene.	Pauline	Bjørnstad	hadde	f.eks.	skrevet	til	Aftenposten	om	
opplysninger	om	de	ukjente	fjelltraktene	nord	for	Dovre,	og	derfra	
blitt	henvist	til	turistforeningen	i	Trondheim.	Her	var	det	god	hjelp	
når	det	gjelder	råd	og	informasjon,	men	kommunikasjonene	var	
det	verre	med.	Ennå	manglet	det	mye	på	at	moderne	trafikkmidler	
kunne	ta	de	reisende	helt	inn	mot	fjellet.	Stadig	måtte	turistene	
belage	seg	på	en	lang	anmarsj.	Reisefølget	fra	Kristiania	bestemte	
seg	for	å	ta	toget	til	Tynset	og	derfra	gå	over	Kvikne	mot	Oppdal,	
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og	derfra	hesteskyss	om	Lønset	til	Storlidalen,	der	”Troldheimens	
tillokkelser”	og	den	egentlige	fjellturen	startet.	
	
En	og	annen	ungdom	opplevde	også	storheten	i	fjellet,	og	turist-
foreningen	mottok	hvert	år	begeistrede	turbeskrivelser	fra	årets	
”stipendiater”,	dvs.	gutter	og	jenter	som	hadde	fått	pengebidrag	
fra	foreningen.	En	av	de	grundigste	–	og	mest	nøkterne	–	ble	trykt	
i	årsskriftet	for	1906,	der	Claus	Hjelte	og	Ivar	Refsaas	beskrev	turen	
opp	fra	Reitan	stasjon,	langs	ei	rute	som	”i	høi	grad	var	trist,	saaledes	
som	veien	førte	os	over	de	øde	moer	og	myrer,	medens	silregn	og	sur	
vind	gjorde	reisens	begyndelse	alt	andet	end	behagelig.”	
At	fjellet	også	bød	på	strabaser	og	ubehagelige	opplevelser,	var	også	
en	erfaring	de	fleste	gjorde.	Den	senere	kjente	arkitekten	Claus	
Hjelte	hadde	mottatt	foreningens	bidrag	før,	og	var	blant	de	mange	
som	raskt	glemte	slitet	og	strevet	og	stadig	ville	tilbake	til	fjellet.	
På	denne	turen	hadde	han	bl.a.	under	vading	glidd	på	en	stein	og	
havnet	i	bekken	så	lang	han	var	og	siden	følt	marsjen	som	”trettende	
og	overordentlig	drøy”.	Så	snart	de	nådde	en	høyde,	hadde	de	stadig	
en	enda	høyere	bakenfor.	Likevel,	etter	endt	tur,	var	dragningen	der	
igjen.	Fjellet	lokket	på	magisk	vis.

Stadig flere søkte ut 
i barskt fjellterreng. 
I 1930-årene dro folk 
i flokk og følge til fjells 
på turistforeningens 
fellesturer. 



136 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Fortsatt	var	det	langt	til	fjells.	Selv	ei	flunkende	ny	turisthytte	i	
Nedalen	var	ingen	garanti	for	noen	stor	tilstrømning.	”Der	manglede	
desværre	turister	der	oppe,”	skrev	Ludvig	Schulerud	i	sin	rapport	fra	
inspeksjonsturen	i	Sylene	sommeren	1904.	”Med	os	to	har	besøget	
endnu	ikke	–	14	dage	efter	aabningen	–	kommet	op	i	mer	end	7,”	het	
det	videre	i	beskrivelsen	fra	denne	turen,	der	Axel	Sommerfelt	hadde	
vært	Schuleruds	turfølge.	Sammen	hadde	de	formelt	overtatt	den	
nye	Nedalshytta	på	vegne	av	turistforeningen.
	
Langt,	tungt	og	slitsomt	syntes	også	Lina	Skaanes	fra	Verdal	det	var	å	
ta	seg	inn	i	fjellet	da	hun	sommeren	1905	hadde	påtatt	seg	oppgaven	
som	vertinne	på	Trollheimshytta.	Hun	opplevde	fjellet	fra	en	annen	
side	enn	den	”Trylleheimen”	som	lærerinnen	fra	hovedstaden	så	
poetisk	hadde	beskrevet.	På	grunn	av	sterk	nedbør	og	flom	hadde	
hun	vært	nødt	til	å	søke	tilflukt	i	ei	seter	på	veien	og	blitt	liggende	
værfast	i	to	netter,	i	et	nødtørftig	hus	uten	sengeklær.	Dette	var	hun	
blitt	syk	av;	et	gammel	”mavetilfælde	var	brut	op”,	og	hun	var	ikke	
i	stand	til	å	utføre	arbeidet	inne	på	Trollheimshytta	på	en	skikkelig	
måte	og	måtte	ha	mye	hjelp	av	den	nye	fjellføreren	som	var	ansatt	
denne	sommeren,	Lars	J.	Tørseth	fra	Rindal.	Etter	to	uker	skrev	hun	
til	styret	i	Trondheim	og	ba	om	å	få	slutte	før	sesongen	var	over.	
Hun	var	for	syk	til	å	fortsette,	og	hun	innrømte	at	hun	ikke	ville	tatt	
jobben	om	hun	hadde	visst	hvor	hard	og	krevende	den	var.	I	tillegg	
kom	skuffelsen	over	liten	inntjening.	Med	bare	38	gjester	i	juli	hadde	
hun	ikke	fått	inn	mer	penger	enn	at	det	så	vidt	holdt	til	hjemreisen.	
Derfor	søkte	hun	om	reisegodtgjørelse	til	retretten,	hvor	forsmedelig	
den	enn	var.	Noen	søknad	fra	Lina	Skaanes	fikk	foreningen	forståelig	
nok	aldri	siden.	Nå	var	det	lokale	”fjellfolk”	som	tok	over.
Trollheimshytta	var	budd	på	et	nytt	vertskap	og	mer	besøk.	Tidlig	
i	august	denne	sommeren	besto	varelageret	bl.a.	av	57	kg	siktet	
rugmel,	14,5	kg	hvetemel,	11,5	kg	raffinade,	7	kg	farin,	8	kg	kaffe,	
ris,	svisker,	rød	og	hvit	sagogryn,	rosiner,	erter,	havregryn,	ris	og	
kandis.	På	hyllene	sto	hermetikk	i	betydelig	mengder,	med	nedlagte	
fiskeboller,	seikaker,	sardiner,	biffstek	og	karbonader.	Avslutningen	
på	sesongen	ble	bra,	og	nye	gjester	tok	for	seg	på	hytta,	slik	at	det	
minket	noe	av	så	vel	mel	og	sukker,	som	kaffe	og	hermetikk.	Noe	
av	dette	ble	fraktet	tilbake	til	Rindal,	mens	varer	som	tålte	lagring	
som	vanlig	skulle	stå	vinteren	over.	Dette	var	hvert	år	en	risiko	å	
ta.	Fjellet	lå	riktignok	stort	sett	øde	og	forlatt	i	vinterhalvåret,	men	
det	hendte	at	det	rekte	folk	med	uærlige	hensikter	i	disse	traktene,	
og	da	kunne	Trollheimshytta	være	et	fristende	mål.	Før	den	neste	
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sommersesongen	kom	ny	melding	om	innbrudd	og	tyveri	på	denne	
hytta,	fra	Lars	Jonsen	Tørseth	som	nå	hadde	tatt	på	seg	vertskapet	
sammen	med	kona	Mari.	Trelemmen	foran	kjøkkenvinduet	var	brutt	
opp,	og	vinduet	var	knust.	Kjellerlemmen	var	også	brutt	opp,	og	fra	
matlageret	kunne	Tørseth	konstatere	at	all	kjøtthermetikken	var	for-
svunnet	på	et	par	bokser	nær.	Ellers	manglet	geitost,	3	½	kg	skinke,	
poteter,	gjær,	makaroni,	vaniljesukker,	geleekstrakt,	5	¾	kg	kaffe,	
tre	flasker	saft,	buljongkapsler,	syltetøy,	svisker	og	rosiner,	samt	
korinter,	kopper,	såpe	og	skosmurning.	Også	på	Langlisetra	var	det	
gjort	innbrudd,	og	Tørseth	oppga	en	kar	fra	Surnadal	som	mistenkt	
for	begge	innbruddene.	Via	turistforeningen	ba	han	om	at	lens-
mannen	foretok	husundersøkelse	hos	denne	mannen,	som	var	en	
”beryktet	person”.	Tidlig	i	juli	fikk	den	nye	verten	høre	av	kløvkarene	
som	kom	med	årets	forsyning	at	den	mistenkte	surndalingen	hadde	
vært	i	fjellet	tidlig	på	sommeren,	angivelig	for	å	lete	etter	ørnereir.	
Lars	Tørseth	bestemte	seg	for	”i	hemmelighet”	undersøke	på	ei	seter,	
der	denne	karen	hadde	losjert	sammen	med	faren	og	broren,	for	å	se	
om	det	fantes	spor	etter	tyvgodset.	Slik	tok	vertskapet	på	Trollheims-

”Myggen blev, 
eftersom vi kom 
ned gjennem 
kratskogen,
næsten umulig,” 
het det i en 
turbeskrivelse 
fra 1906. 
Myggmiddel 
hørte med 
til standard-
utrustningen 
for en fjelltur 
sommers tid.
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hytta	på	seg	en	ekstra	og	nokså	uvant	jobb	denne	sommeren,	som	
privatdetektiv.	Snart	kom	Nordmørsfogden	personlig	inn	til	hytta	
for	å	undersøke	saken,	mens	lensmannen	var	representert	med	en	
stedfortreder.	Formannen	i	Trondhjems	Turistforening,	Axel	Som-
merfelt,	var	etter	hvert	også	på	pletten.	
”Desværre	har	det	atter	været	indbrud	i	hytten,”	skrev	Sommerfelt	
fra	sin	inspeksjonstur	i	Trollheimen	i	august.	”Tyven	som	havde	
udstyret	sig	med	verktøi,	var	kommen	ind	ad	kjøkkenvinduet	ved	
at	trække	ud	krogene,	som	vindueslemmerne	hænger	paa,	havde	
derpaa	knust	en	rude	og	saaledes	faaet	vinduet	op.	Laasen	til	kjælder-
lemmen	var	opbrudt,	og	der	var	stjaalet	forskjellige	madvarer,	som	
laa	igjen	fra	ifjor,	foruden	enkelte	andre	ting,”	noterte	Sommerfelt.
Trollheimshytta	fikk	enda	en	kriminalhistorie	denne	sommeren,	
slik	at	Lars	Tørseth	fikk	nok	å	gjøre	i	tillegg	til	sine	vanlige	plikter.	
Sist	i	august	kunne	han	ennå	ikke	melde	om	noen	fremgang	i	sin	
private	etterforskning,	derimot	en	nøyaktig	oppgave	over	det	som	
var	stjålet,	varer	til	en	verdi	av	50	kroner	og	19	øre,	dvs.	godt	over	
halvparten	av	vinterbeholdningen.	Knapt	14	dager	seinere	kunne	
han	i	et	hastig	brev	til	styret	presentere	nyheten	om	et	nytt	innbrudd	
på	hytta.	Denne	gangen	hadde	han	gjort	unna	litt	av	undersøkelsene	
på	forhånd	og	kunne	avsløre	gjerningsmannen	med	det	samme.	
Og	for	styremedlemmene	i	byen	var	ikke	det	noe	annet	enn	en	
sensasjon.	Innbruddstyven	var	ifølge	Tørseth	nemlig	overretts-
sakfører	”Klæt”	fra	Oppdal!	Tørseth	hadde	ennå	ikke	detaljene	klare,	
men	opplyste	at	”de	skal	ha	stængt	trelæmmen	foran	kjøkkenvinduet	
meget	daarlig	efter	sig”.	Det	var	tydelig	at	verten	var	opprørt	av	det	
han	så	sikkert	hadde	fått	rede	på	og	var	neppe	selv	i	tvil	når	han	ga	
styret	spørsmålet:	”Burde	ikke	saadanne	slyngler	trækkes	til	ansvar?”
Snart	ble	mer	profesjonelle	etterforskere	enn	Tørseth	trukket	inn	i	
denne	siste,	delikate	saken.	Den	mistenkte	sakføreren,	Inge	Clett,	ga	
både	forklaring	til	lensmannen	og	i	brev	til	TT-styret	i	Trondheim,	
som	etter	hvert	fikk	et	mer	utfyllende	bilde	av	saken	enn	det	Tørseth	
hadde	gitt.	Clett	hadde	rett	etter	turistsesongen	vært	i	Trollheimen,	
som	formann	i	allmenningsstyret	i	Oppdal,	sammen	med	Oppdals	
storskiftekommisjon	og	med	Halvor	Storli	som	fører.	Det	seks	mann	
store	følget	hadde	tidligere	varslet	sin	ankomst	til	Trollheimshytta,	
men	fant	likevel	hytta	stengt.	Deretter	hadde	de	forsøkt	å	få	losji	på	
ei	seter	i	nærheten,	men	der	hadde	de	fått	til	svar	at	det	ikke	fantes	
plass.	Dermed	hadde	gruppen	blitt	enig	om	å	forsøke	å	ta	seg	inn	i	
turisthytta.	Ved	hjelp	av	en	ståltråd	hadde	de	fått	åpnet	den	ytterste	
døra	i	hovedinngangen,	men	den	indre	hadde	ikke	latt	seg	åpne.	
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Da	oppga	de	forsøket	på	å	komme	seg	inn	og	fikk	låst	den	ytre	døra	
igjen,	før	de	”ved	senere	iherdige	overtalelser”	fikk	tillatelse	til	å	
overnatte	på	setra.	Clett	hevdet	at	de	ikke	hadde	vært	inne	i	hytta,	
og	at	det	måtte	være	i	ond	hensikt	at	beskyldningene	om	innbrudd	
var	rettet	mot	ham.
Et	forsøk	på	innbrudd	hadde	han	innrømmet,	så	litt	forståelse	
var	det	lett	å	få	for	Lars	Tørseths	indignasjon.	Nå	ble	det	ingen	
andre	følger	av	denne	saken	enn	at	han	selv	fikk	refundert	4	kr	for	
reparasjon	av	lemmen	foran	kjøkkenvinduet,	som	neppe	skrev	seg	
fra	storskiftekommisjonens	besøk.	Det	var	i	alle	fall	viktig	å	skru	godt	
til,	for	nye	ubudne	gjester	ville	etter	all	sannsynlighet	før	eller	siden	
dukke	opp	her	inne.		
Neste	gang	det	skjedde	var	høsten	1909,	og	det	var	igjen	kjøkken-
vinduet	som	var	brukt	som	snarvei	inn	i	hytta,	etter	at	den	ubudne	
gjesten	først	hadde	forsøkt	seg	på	ytterdøra	og	ødelagt	låsen.	
Denne	gangen	var	det	mest	medisiner	som	var	stjålet,	bl.a.	nafta	og	
kamferdråper.	En	del	matvarer	var	også	borte,	samt	to	rektangelkart,	
slik	at	det	kanskje	ikke	var	en	lokalkjent	som	hadde	vært	på	ferde.	
To	aviser	som	var	lagt	igjen,	”Den	17.	Mai”	og	”Romsdalsposten”,	
var	begge	adressert	til	F.	Kaarvatn,	og	tydet	på	at	innbruddstyven	
hadde	kommet	fra	den	kanten	og	kanskje	hørte	hjemme	på	Nord-
møre.	Samtidig	var	noen	setre	besøkt	i	samme	uærlige	hensikt;	på	
høstparten	kunne	en	slik	person	operere	ganske	uforstyrret	i	et	slikt	
folketomt	område.	Fjellet	lokket	av	så	mange	grunner.

Beryktede	menn	kunne	oppsøke	fjellet.	Men	det	fantes	også	en	og	
annen	berømt	fjellmann	som	søkte	seg	til	turistforeningens	fjell-
områder.	Utlendinger	dukket	opp	med	jevne	mellomrom,	ikke	minst	
velstående	engelskmenn,	som	kunne	ta	en	avstikker	fra	lakseelver	og	
jaktterreng.	Noen	av	disse	viste	seg	som	ekte	gentlemen	og	takke	for	
oppholdet	på	formelt	og	høflig	vis.	I	1905	fikk	f.eks.	Fridthjov	Brun	
dette	takkekortet	fra	den	engelske	fjellturisten	V.I.	Chamberlain:
”I	have	come	from	Trolheim	by	Kaarvatn	–	Inderdal’s	Hytten	&	
Storfale.	I	have	had	a	very	pleasant	excursion.	I	wish	to	express	my	
best	thanks	to	you	for	your	kind	advice	–	also	to	Herr	O.	Richter.	
Yours	faithfully,	V.I.	Chamberlain.”

Året	etter	meldte	et	kjent	navn	sin	ankomst.	Den	engelske	fjell-
klatreren	William	Cecil	Slingsby	var	etter	sine	mange	sommerferier	
i	Norge	med	en	lang	rekke	ekspedisjoner	og	førstebestigninger	
nærmest	å	regne	for	en	levende	legende,	og	nå	tenkte	han	seg	til	
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Trollheimen.	Det	var	sekretæren	i	TT,	Ludvig	Schulerud,	som	fikk	
beskjeden,	sist	i	juni	1906.	I	et	brevkort	skrev	Slingsby	at	han	skulle	
reise	fra	England	til	Norge	med	SS	”Merkur”	og	reise	om	Sunndals-
øra,	der	en	svoger	av	ham,	William	Farrer,	fisket	laks.	Sammen	med	
en	kanadisk	klatrer,	som	var	med	fra	England,	skulle	Slingsby	derfra	
dra	til	Trollheimen.	

I	et	annet	brev	om	reisen	skrev	Slingsby	fra	sitt	hjem	i	Carleton	
i	Yorkshire	at	det	var	på	tide	at	han	oppsøkte	dette	fjellområdet.	
”It	really	is	disgraceful	of	me	to	have	been	18	times	to	Norway	&	
never	to	have	visited	Troldheimen.”	Når	han	endelig	kom,	gjorde	han	
seg	grundig	kjent	i	de	vestre	delene	av	traktene,	som	forståelig	nok	
virket	mest	fristende	for	en	erfaren	alpinist	som	ham.	2.	juli	kom	
Slingsby	og	hans	kanadiske	reisefølge,	Archibald	Ramsay,	til	Sjøland	
i	Sunndalen.	Uheldigvis	hadde	Ramsay	skadet	et	kne	og	var	ikke	i	
stand	til	å	klatre,	og	Slingsby	fant	da	en	ungdom	fra	gården	Furu	
nær	Sunndalsøra	som	var	villig	til	å	bli	med	opp	i	fjellet.	Denne	
lokale	unggutten,	Johan	Sjølsvik,	viste	seg	som	en	god	følgesvenn,	
”always	cheerful,	obliging	and	willing	and	never	once	showed	any	
reluctance	to	follow	my	course	however	difficult	it	was”.	Trollheimen	
overgikk	William	Slingsbys	forventninger.	Både	breene	og	de	spisse	
toppene	bød	på	utfordringer	for	erfarne	klatrere.	Det	første	fjellet	
han	klatret	sammen	med	sin	modige,	ferske	assistent	var	Hofsnebba	
ved	Sjøland,	før	de	et	par	dager	etter	gjorde	seg	kjent	med	Sandvik-
dalsbreen	og	Grasdalsbreen	og	kløv	til	topps	på	det	fjellet	som	
Slingsby	ga	navnet	Dronningens	krone,	rett	opp	for	Sunndalsøra.	
Tilbaketuren	gikk	via	Innerdalen	og	Oppdøl.	En	tur	til	Vinnubreen	
og	Vinnufjell	ble	det	også	tid	til	i	løpet	av	oppholdet	vest	i	Troll-
heimen,	og	tilbake	i	England	igjen	leverte	Slingsby	en	detaljert	
beskrivelse	av	de	ulike	rutene	han	hadde	gått	i	et	langt	brev	til	
turistforeningen	i	Trondheim.	Turbeskrivelsen	ble	tatt	inn	i	
foreningens	årsskrift	for	1906,	både	i	den	engelske	originalteksten	
og	i	norsk	oversettelse.	
Mange	år	seinere	ble	William	Cecil	Slingsby	utnevnt	som	æres-
medlem	i	Trondhjems	Turistforening,	”for	hans	pionérarbeide	i	
norsk	turistliv”.	På	den	britiske	klatreveteranens	75-årsdag,	25.	mai	
1924,	ble	det	sendt	et	telegram	om	dette	til	Slingsbys	hjem	i	byen	
Boston	i	Yorkshire.	Telegrammet	var	undertegnet	av	TTs	formann	
Fridthjov	Brun	og	hadde	denne	ordlyden:	”Trondhjems	Turist-
forening	takes	pleasure	congratulating	you	upon	75	birthday	asking	
permission	make	you	honorary	member	of	our	society	in	regard	your	
achievements	norwegian	alpinism.”
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Ikke	lenge	etter	kom	det	brev	fra	William	Cecil	Slingsby	med	takk	
for	utnevnelsen,	som	han	tok	imot	med	glede.	

Faksimiler av 
Slingsbys postkort og 
brev til Trondhjems 
Turistforening
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Mens	William	Slingsbys	ene	korte	besøk	i	Trollheimen	ikke	ble	stort	
mer	enn	en	episode	i	turistforeningens	historie,	spenner	kapitlet	
om	William	Henry	Singer	jr.	over	en	lengre	periode.	Denne	William	
var	en	amerikansk	mangemillionær,	som	hadde	større	interesse	for	
malerkunst	og	kultur,	friluftsliv,	jakt	og	fiske	enn	forretninger.	Faren,	
William	Singer	sen.,	var	en	av	de	største	mektigste	industriherrene
i	USA,	som	eier	av	American	Steel	Company	sammen	med	sin	
kompanjong,	Andrew	Carnegie.	På	sine	eldre	dager	solgte	Singer	sin	
del	av	selskapet	til	Carnegie	for	100	mill.	dollar,	og	som	arving	av	en	
tredel	av	formuen	kunne	William	H.	Singer	jr.	leve	et	bekymringsløst	
liv	og	fritt	dyrke	sine	hovedinteresser.	Sammen	med	sin	kone	Anna	
reiste	Singer	til	Paris,	der	han	gikk	på	malerskole	og	ble	kjent	med	
norske	kunstnere,	blant	dem	Fritz	Thaulow.	Paret	reiste	videre	til	
Italia	og	Nederland,	før	de	tok	turen	til	Norge	for	å	se	den	drama-
tiske	vestlandsnaturen.	I	Olden	ble	de	overveldet	av	fjellene	og	
breene	og	skaffet	seg	et	hus,	der	de	etter	hvert	ble	boende	fast.	
De	ville	også	se	mer	av	Norge	og	kom	i	1909	til	Trondheim.	Derfra	
gikk	turen	til	Tydal,	som	Singer	hadde	fått	anbefalt	for	sitt	gode	
jaktterreng.	Slik	fant	han	sitt	andre	faste	oppholdssted	i	Norge.	
På	Jensvollen	ved	Nea,	ca.	en	times	marsj	vest	for	Nedalshytta,	fikk	
han	satt	opp	ei	prektig,	300	kvm	stor	tømmerhytte	og	fikk	anlagt	en	
kjerrevei	fra	Østbygårdene.	I	tillegg	til	hovedhytta	ble	det	satt	opp	ei	
hytte	som	vokterbolig,	et	uthus	og	naust.	William	Singer	var	så	vidt	
40	år	da	han	kom	til	Nedalen	og	brukte	hytta	i	mange	år,	spesielt	
til	jakt	om	høsten.	Det	var	god	kontakt	mellom	det	amerikanske	
millionærparet	og	folk	i	Tydal,	og	han	hjalp	mange	av	gårdbrukerne	
i	Østbygrenda	med	å	bli	selveiere.	For	mange	av	fjellturistene	i	
Nedalen	var	det	en	ekstra	attraksjon	og	legge	turen	om	Singerhytta	
ved	Nea,	som	var	i	bruk	av	Singer	til	1926.	Grunnen	til	at	han	forlot	
Nedalen	var	en	konflikt	med	Thomas	Angells	stiftelser,	som	hevdet	
eiendomsretten	til	den	utmarka	der	Singer	hadde	drevet	jakt	og	fisk	
og	krevde	ham	for	leie.	
Det	finnes	få	spor	etter	William	Singer	i	Trondhjems	Turistforenings	
arkiv,	men	han	meldte	seg	inn	i	foreningen	sammen	med	sin	kone	i	
1911	og	ble	stående	som	medlem	helt	til	1937.	Turistforeningen	var	
interessert	i	Singerhytta	og	kom	med	et	tilbud	om	kjøp	i	1923.	Den	
svære	tømmerbygningen	ville	passe	utmerket	som	turisthytte,	og	
foreningen	så	for	seg	en	flytting	til	et	sted	ved	Stugusjøen	dersom	
handelen	gikk	i	orden.	Men	det	viste	seg	at	Mr.	Singer	ikke	hadde	
tenkt	å	kvitte	seg	med	sitt	prektige	”jaktslott”,	som	først	ble	solgt	av	
familien	etter	eierens	død	i	1943.	Hytta	ble	etter	en	del	om	og	men,	
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der	også	TT	var	inne	i	bildet,	kjøpt	av	Trondheim	Elektrisitetsverk,	
som	flyttet	hytta	til	Vessingfloene	før	oppdemmingen	av	Nedalen	
i	1971.

William	Singer	kom	til	Sylan	uavhengig	av	den	lokale	turist-
foreningen,	men	det	ble	fra	TTs	side	også	tatt	initiativ	for	å	få	
betydelige	personer	til	å	besøke	”sine”	fjell.	Et	slikt	forsøk	ble	gjort	
i	1927	og	gjaldt	kronprins	Olav.	Foreningens	formann	Fridthjov	Brun	
henvendte	seg	til	kronprinsens	adjutant,	kaptein	N.	Østgaard,	
med	invitasjon	til	turistforeningens	hytter	i	Trollheimen	denne	
sommeren.	Svaret	var	imidlertid	negativt;	kronprinsen	var	”sterkt	
optatt”	og	fikk	ikke	anledning	til	å	dra	på	fjelltur.	Tre	år	etter	var	
kronprinsen	for	øvrig	på	besøk	i	gammelt	”TT-terreng”	som	heders-
gjest	under	Gråkallrennet.				

Slingsby	kom	til	Trollheimen	på	grunn	av	sin	interesse	for	fjell-
klatring,	Singer	til	Sylan	for	sin	entusiasme	for	jakt.	Motivet	for	
å	gå	i	fjellet	kunne	være	forskjellig,	men	for	de	fleste	var	naturopp-
levelsen	viktigst,	enten	de	dro	til	fjells	sommer	eller	vinter.	Fra	
Gråkallen	og	Storheia	kunne	Sylan	og	Trollheimen	virke	nær	på	
tindrende	klare	dager.	Da	var	hvert	skar	i	Sylryggen	synlig,	og	den	
taggede	profilen	på	Trollhettas	topper	og	skavlen	på	Rinnhatten	

I Tydal fant W.H. Singer 
sitt jakt- og fisketerreng 
– og ro til å tegne og 
male.
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var	nesten	til	å	ta	og	føle	på.	Stadig	var	det	like	langt	dit,	men	det	
skjedde	noe	som	i	hvert	fall	gjorde	turen	til	Trollheimen	raskere	og	
mer	overkommelig.	I	1908	åpnet	Thamshavnbanen	fra	Orkanger	
(Orkedalsøren)	til	Svorkmo,	og	med	dampbåt	fra	byen	til	Thams-
havn,	kunne	turen	etter	få	timer	starte	langt	oppe	i	Meldal,	der	
veien	inn	til	Trollheimen	ikke	var	lang.	Dette	ble	snart	den	vanligste	
atkomsten	til	dette	fjellområdet,	etter	at	reisen	for	så	mange	hadde	
gått	med	tog	til	Hovin	i	så	mange	år.	Ennå	sommeren	1906	hadde	
Axel	Sommerfelt	gått	den	gamle	ruta	over	Tømmesdalen,	Løvåsen	
og	Seterdalen	og	bl.a.	betalt	ei	budeie	50	øre	for	å	sette	opp	nytt	skilt	
vestenfor	Skåra,	for	den	videre	turen	over	til	Meldal.	To	år	etter	var	
denne	ruta	på	mange	måter	avleggs	og	erstattet	med	dampbåt	på	
fjorden	og	elektrisk	jernbane	oppover	langs	Orkla.	Turistforeningen	
tok	snart	dette	nye	kommunikasjonsmiddelet	i	bruk	også	til	trans-
port	av	byggematerialer	til	turisthytta	i	Jøldalen.	Den	nye	jernbanen	
bedret	også	postgangen,	som	så	vidt	var	kommet	i	gang	i	Trollheimen	
på	den	tid,	med	ei	ukentlig	rute	mellom	Rindal	og	Trollheimshytta.	
Sommerfelt	hadde	på	sin	inspeksjonstur	i	1906	registrert	en	etter-
spørsel	etter	prospektkort	fra	turister	på	hytta,	og	slike	kort	ble	
anskaffet	av	turistforeningen	til	sesongen	i	1907,	ett	med	bilde	av	
hytta	med	Snota	i	bakgrunnen	og	ett	med	Slettåfossen	som	motiv.	
Denne	sommeren	ble	en	14	års	gutt	fra	Rindalen	engasjert	som	
postfører,	med	fast	henting	av	postkort	og	brev	i	helgene.	Av	postkort	
ble	det	solgt	85	til	10	øre	stykket,	og	bilder	av	den	sentrale	delen	av	

Postkort fra Trollheims-
hytta, skrevet 21. juli 
1904 av Hjalmar 
Nakstad i Trondheim. 
Kortet ble sendt til 
søsteren Thyra og ble 
stemplet på Lønset 
24. juli og kom til byen 
to dager etter.
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Trollheimen	spredt	til	mange	kanter.	Hytta	hadde	også	tidligere	
hatt	postkort	for	salg,	men	disse	var	trolig	produsert	privat	og	utsolgt	
før		Sommerfelt	etterlyste	nye	kort	i	1906.	Aviser	var	en	viktig	del	av	
postforsendelsene	til	hytta,	og	her	var	de	tre	viktigste	trondhjems-
avisene	å	få,	Dagsposten,	Nidaros	og	Trondhjems	Adresseavis.

Tydalen	og	Syltraktene	hadde	jernbane	både	i	vest	og	nordøst	helt	
fra	dette	fjellområdet	for	alvor	åpnet	seg	for	turister.	Avstandene	
var	riktignok	store,	men	togtrafikken	gjennom	Gauldalen	på	den	
ene	siden	og	mellomriksbanen	over	Meråker	ga	tross	alt	muligheter	
for	en	passasje	gjennom	dette	vidstrakte	fjellterrenget.	Slik	hadde	
kvarteret	Gilså	hytte	kommet	som	den	første	av	kjærkomne	mellom-
stasjoner	på	ruta	fra	Storerikvollen–Meråker,	med	Kluksdal	som	den	
neste,	fra	1913.	Jernbaneforbindelsen	videre	østover	over	Storlien	
åpnet	for	flere	rundturer	på	tvers	av	grensen.
I	Trollheimen	ble	det	skapt	større	nærhet	til	Trondheim	med	den	
nye	jernbanen	i	Orkdalen.	Men	sørfra	var	atkomsten	til	disse	fjell-
traktene	stadig	like	vanskelig.	Det	finnes	tidlige	eksempler	på	
at	turister	dro	med	toget	til	Støren	og	dro	med	hesteskyss	opp	
gjennom	Soknedalen	til	Berkåk	og	Ulsberg	før	selve	fjellturen	
startet.	Noen	større	forbedring	i	kommunikasjonene	på	denne	siden	
skjedde	ikke	før	Dovrebanen	kom	i	1921.	Da	var	Norges	Statsbaner	
til	gjengjeld	ivrig	på	å	støtte	fjellturismen	rundt	Oppdal	for	å	øke	
passasjertrafikken	på	den	nye	banen.	NSB	ga	et	betydelig	bidrag	til	

Et av de tidlige prospekt-
kortene som ble produ-
sert for Trondhjems 
Turistforening og solgt 
på Trollheimshytta.
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Gjevilvasshytta	og	var	delaktig	i	etableringen	av	Orkelsjøhytta	
noen	år	seinere.			
Selv	uten	jernbanen	som	framkomstmiddel	til	Oppdal,	hadde	flere	
i	lengre	tid	pekt	på	behovet	for	et	større	og	bedre	turistkvarter	ved	
Gjevilvatnet	enn	det	som	var	å	få	på	Rolvsjord-	og	Gulakersetrene.

Nybygg	og	investeringer

Det	noe	problematiske	forholdet	mellom	gården	og	turisthytta	
i	Nedalen	var	en	vesentlig	årsak	til	at	planleggingen	av	ei	ny	turist-
hytte	kom	i	gang	kort	etter	1900.	Nå	ville	turistforeningen	bygge	ei	
hytte	som	lå	godt	atskilt	fra	gårdsanlegget.	Første	skritt	i	en	slik	ny	
etablering	var	avtalen	med	eieren	av	gården,	Jørgen	B.	Lysholm,	om	
en	flytting	av	den	eksisterende	hytta	i	1902.	I	1903	fikk	TT	et	bidrag	
fra	DNT	på	1200	kr	til	oppføring	av	”turiststation”.	Denne	sommeren	
var	Ole	B.	Klegseth	og	Sivert	A.	Klegseth		i	arbeid	et	par	uker	på	

Jernbanen fra Thams-
havn til Svorkmo lettet 
atkomsten til Trollheimen
 da den kom i 1908. 
Tre år seinere ble den 
første bilruta i området 
satt i drift med ruter fra 
Svorkmo både til Oppdal 
og til Surnadal. Noen 
lang levetid fikk ikke dette 
ruteselskapet, men ble 
etter hvert erstattet av 
andre. I tillegg kom snart 
privatbilen på veien.



147Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Nedalen	for	å	rydde	tomta	til	den	nye,	mens	tømmeret	ble	hogd	i	
Selbu	utpå	høsten	og	midlertidig	satt	opp	på	Aunrøsten	ved	Løvøya	i	
Tydal	i	november,	med	Peder	Husvold	som	byggmester.	Transporten	
til	Nedalen	foregikk	tidlig	på	vinteren,	og	sammen	med	fem	andre	
karer	sto	Husvold	for	oppsettingen	på	den	endelige	tomta	i	mai	
1904.	Så	snart	dette	var	gjort,	ble	”gammelhytta”	revet	og	bygd	sam-
men	med	den	nye	til	en	stor	bygning	med	tre	soverom	(12	senger),	
kjøkken	og	stue	med	peis.	Året	etter	kjøpte	Jørgen	Lysholm	gården	
Moen	i	Tydal	og	flyttet	dit.	Han	sto	fortsatt	som	eier	av	Nedalen	
gård,	men	denne	ble	nå	forpaktet	bort	til	Ole	Andersen	Valseth,	
som	også	overtok	Lysholms	forpliktelser	og	rettigheter	overfor	
turistforeningen.	Blant	de	viktigste	oppgavene	var	som	før	å	skaffe	
vertinne	og	fjellfører,	og	han	skulle	i	tillegg	holde	tilsyn	med	stier,	
klopper	og	bruer	og	sørge	for	at	de	nødvendige	båtene	var	på	plass	
og	i	god	stand.	Dette	første	året	hadde	han	i	tillegg	bl.a.	arbeid	med	
å	mure	skorstein	i	den	nye	”turiststuen”.	Raskt	fikk	han	erfaring	
med	den	lange	frakten	av	varer	fra	byen,	og	måtte	før	sommer-
sesongen	melde	tilbake	om	at	tre	flasker	vin	var	”isønderslaaet”	
under	transporten.	I	løpet	av	sommersesongen	ble	for	øvrig	to	
flasker	vin	solgt	til	gjester,	som	riktig	kunne	breie	seg	i	den	nye	
hytta,	så	dårlig	som	besøket	var	dette	året,	da	svenskene	så	å	si	helt	
holdt	seg	borte.	En	av	de	få	som	tok	turen	over	grensen	fra	Sverige	i	
1905	var	for	øvrig	den	kjente	komponisten	William	Peterson-Berger,	
som	i	gjesteboka	omtalte	hytta	som	”et	paradis	i	björkeskogen”.	

Skisse av den nye 
Nedalshytta fra 1902, 
utført av E.A. Tønseth.
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Erfaringen	med	tørste	turister	fra	den	første	sommeren	fikk	Valseth	
til	å	planlegge	mer	drikkevarer	til	neste	år.	”Til	nestkommende	
sommer	skal	jeg	skaffe	øl	for	turisterne	har	jeg	tenkt,”	skrev	han	til	
TT-styret	i	byen.	
Drikkevarer	på	hyttene	var	noe	gjestene	var	blitt	vant	med	og	tok	
som	en	naturlig	del	av	bevertningen.	Verken	øl	eller	vin	var	opp-
ført	i	TTs	takster,	og	det	var	heller	ikke	sikkert	at	foreningen	eller	
vertskapet	hadde	skaffet	seg	formell	tillatelse	til	salg	og	skjenking	
av	disse	varene.	I	flere	år	var	det	ikke	søkt	om	bevilling	på	grunn	av	
den	høye	avgiften	som	ble	lagt	på	sterkere	drikkevarer.	Dessuten	
viste	herredsstyrene	normalt	en	nokså	restriktiv	holdning,	f.eks.	sa	
Rennebu	herredsstyre	nei	til	ølsalg	på	den	nye	turisthytta	i	Jøldalen	
i	1921,	selv	om	politimesteren	gikk	inn	for	at	foreningen	skulle	få	
bevilling.	
”Turistforeningen	har	hidtil	ikke	havt	ølret	i	hytten;	det	forbyder	sig	
selv	paa	grund	af	den	høie	afgift.	Naar	det	desuagtet,	saavidt	jeg	ved,	
hver	sommer	siden	hyttens	aabning	har	været	øl	at	faa	der,	saa	har	
den	sag	være	foreningen	uvedkommende,	og	saavel	Ole	Gundersen	
som	den	tidligere	bestyrer	har	gjort	det	paa	eget	ansvar,”	skrev	Axel	
Sommerfelt	i	1906	om	skjenkingen	på	Trollheimshytta.	Han	var	
usikker	på	om	det	hadde	vært	en	uformell	avtale	mellom	turistfore-
ningen	og	vertskapet	om	foreningen	ville	betale	erstatning	dersom	
det	ble	rettet	anklage	mot	hytta	for	ulovlig	ølsalg.	Nå	foreslo	han	at	
bestyreren	Lars	Tørseth	enten	fikk	bestemme	eller	at	foreningen	
selv	holdt	øl	på	hytta	og	var	forberedt	på	å	bli	mulktert.	Sekretær	

Planskisse av den nye 
Nedalshytta fra 1902, 
utført av E.A. Tønseth.
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Ludvig	Schulerud	fant	dette	noe	uansvarlig	og	mente	at	forenin-
gen	ikke	lenger	skulle	tillate	ølsalg.	Saken	endte	med	at	Tørseth	
fikk	ta	avgjørelsen	–	og	han	sørget	som	før	for	at	det	var	øl	med	på	
kløvhesten	til	den	forestående	sesongen.	Etter	transporten	fikk	han	
beskjed	av	kløvkarene	at	bare	ei	flaske	hadde	gått	i	stykker.	Han	var	
fornøyd	med	det,	om	forklaringen	var	riktig	eller	ikke.	Det	kunne	
jo	også	godt	hende	at	det	var	blitt	drukket	så	smått	av	lasset	under-
veis…	Av	kvitteringer	i	arkivet	er	det	for	øvrig	ikke	vanskelig	å	påvise	
at	det	også	ble	kjøpt	inn	sterkere	drikke	for	foreningens	penger.	Så	
for	den	som	kunne	betale,	var	det	både	øl,	vin	og	noe	brennevin	å	få	
både	på	Trollheimshytta	og	i	andre	av	turistforeningens	stuer.

Egen	hytte	i	Jøldalen

På	Vollansetra	var	ikke	fjellvandrerne	vant	til	verken	alkohol	eller	
andre	former	for	luksus.	Men	dette	kvarteret	en	kilometer	sørvest	for	
Jølvatnet	var	likevel	en	gunstig	mellomstasjon	på	en	tur	fra	Meldal	og	
inn	til	Trollheimshytta	og	var	sammenhengende	i	bruk	fra	1889	og	
fram	til	1905,	da	Ludvig	Schulerud	ga	en	mindre	smigrende	beskriv-
else	turistrommet	på	setra.	Det	var	så	lavt	under	taket	at	det	ikke	
var	mulig	å	stå	oppreist,	og	dampen	fra	kokingen	gjorde	lufta	”klam	
og	uhyggelig”.	Vinteren	etter	meldte	eieren	Ole	Johansen	Grindal	
(Grendal)	at	dette	hadde	vært	hans	siste	sesong	som	turistvert	på	
Vollansetra.	I	et	brev	til	Fridthjov	Brun	ba	han	turistforeningen	om	
å	finne	”det	bedste	og	bekvemmeste	sted”	sammen	med	lokale	folk	
fra	bygda	som	interesserte	seg	for	turisttrafikken.	Utpå	våren	holdt	
han	fast	ved	beslutningen	om	at	han	ikke	kunne	holde	kvarteret	
oppe	og	begrunnet	dette	med	at	”min	kone	er	saa	svag	at	hun	ikke	
kan	komme	paa	setteren”.	En	måned	seinere	fikk	turistforeningen	
imidlertid	brev	fra	Endre	Grindal	med	beskjed	om	at	”Turister	kan	
modtages	paa	Vollansæter	[fra]	den	5te	Juli,”	så	det	er	trolig	at	en	av	
naboene	hadde	trådt	til.
Nå	var	det	alt	satt	i	gang	et	arbeid	for	å	finne	et	nytt	kvarter	i	
Jøldalen.	Dette	hastet,	ikke	bare	på	grunn	av	de	dårlige	forholdene	
på	Vollansetra,	men	også	fordi	Bågåvollsetra	i	Svartådalen	var	lagt	
ned	som	turistlosji.	Året	før	hadde	et	parti	turister	fått	overnatte	på	
nåde,	og	hadde	måttet	love	å	gi	beskjed	til	turistforeningen	om	at	
det	ikke	lenger	var	mulig	”at	forsøge	sig	der	paa	sæteren,”	noe	Som-
merfelt	meddelte	styret.	Snart	ble	det	vedtatt	kjøp	av	Hosetsetra	i	
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Jøldalen,	det	seterområdet	som	siden	har	fått	navnet	Jølhaugen.	
Setra	lå	ca.	20	minutters	gange	nordøst	for	Jølvatnet.	Eier	der	var	
Peder	O.	Tverdal	på	Jerpstad,	som	etter	salget	også	tilbød	seg	å	holde	
vertskap	for	turistforeningen	mot	et	bidrag.	”De	kan	sjøne	det	er	
ingen	resiko	i	at	betale	mig	for	sæteren	da	jeg	er	i	knibe	for	penge	for	
det	er	ikke	nogen	spekulasion	her	om	nogen	bidrag.”	Setra	ble	kjøpt	
for	520	kr	og	utgiftsført	med	650	kroner	ettersom	det	måtte	en	del	
arbeid	til	for	å	gjøre	alt	klart	til	å	ta	imot	turister.	Høyløe	og	fjøs	ble	
revet,	og	tømmeret	brukt	til	et	påbygg	til	seterhuset.	Dette	arbeidet
ble	utført	høsten	1907	av	Nils	Reitaas	fra	Jerpstad,	som	til	tross	for	
tilbudet	fra	den	forrige	eieren,	ble	turistforeningens	nye	mann	i	
Jøldalen.	Setra	ble	skilt	ut	og	skyldsatt	som	egen	eiendom	under	
navnet	”Turisthytten”,	men	ble	allerede	fra	starten	kalt	Jøldalshytta	
i	daglig	tale.	Vinteren	1908	fraktet	han	komfyr,	gryter,	vaffeljern	og	
annet	utstyr	innover	til	Jøldalen,	og	til	påske	kunne	hytta	ta	imot	
sine	første	gjester.	27	skiløpere	fant	veien	innom	og	delte	på	de	
fire	sengene	i	det	ene	rommet	som	var	gjort	ferdig.	Utover	våren	
fortsatte	Reitaas	med	innredningen	av	både	”Nystuen”	og	”Gamle-
stuen”,	og	fikk	fraktet	fram	en	båt	til	Jølvatnet	til	bruk	for	turistene,	
gratis	for	medlemmer,	25	øre	i	leie	for	andre.	I	løpet	av	den	første	
sommersesongen	besøkte	70	gjester	stedet.	Anne	H.	Aa	var	engasjert	

Turistforeningens første 
hytte i Jøldalen, den 
ombygde Hosetsetra.
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som	vertinne	og	innledet	et	langvarig	tjenesteforhold	i	turistfore-
ningen,	helt	til	1935	var	hun	”mor”	for	alle	besøkende	i	Jøldalen.	
En	annen	meldaling	som	indirekte	ble	knyttet	til	foreningen	
gjennom	Jøldalshytta	var	Johan	H.	Hoseth,	som	ble	betalt	for	å	
utføre	den	veiplikten	i	bygda	som	lå	til	eiendommen.					

”nu da sommeren nermer sig, saa har jeg været til 
jøldalshytten og hugget ved i rigelig mængde til 
sommeren og ligeledes saa jeg det for nödvendigt at 
tjærebrede (smöre) Baaden ordentlig og det har jeg 
ogsaa udført saa jeg tror han skal staa sig en længere 
tid, i høst kjörte jeg baaden op til nærmeste sæter og 
fik lægge den inn i stuedören fordören saa den har 
været i god behold og jeg skal kjöre den til vandet 
til hytten skal aabnes, og for vedforsyningen og det 
hele forlanger jeg Kr. 17,00 vis det ikke synes det er 
formeget, saa vil jeg sige tak for paasken da jeg ha 
storartet besøg (…) paa tur og retur var det ialt 69 paa 
jöldalen, uaktet det daarlige veir og føre (…) jerpstad, 
7. juni 1910.”
Påført: ”Kroner sytten anvises. Axel Sommerfelt.”

vERTInna I jølDalEn

”Anne Aa representerte det beste i god, gammel norsk gjestfrihet: solid kosthold, 
renslig stell og godt humør. Å komme til Jøldalshytta var som å komme til et hjem hvor 
en alltid ble godt mottatt. Utstyret på hytta var ikke som i dag, og likevel skapte Anne 
Aa en stemning som alle turister satte pris på og minnes med bare glede. Hennes be-
skjedne fremtreden og lyse humør gjorde at mange fant veien tilbake til Jøldalshytta – 
år etter år.” Dette skrev Magne Haave i sitt minneord over Anne Aa i 1963. Hun startet 
sitt lange virke som vertinne på den første TT-hytta i Jøldalen i 1908 og flyttet over til 
den nye ved Jølvatnet i 1917, der hun ikke ga seg før i 1935, etter 27 års tjeneste. 
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Trollheimshytta	bygges	ut

Fra	flere	steder	meldte	det	seg	behov	for	større	plass	til	å	ta	imot	
gjester.	På	Trollheimshytta	var	sommerbesøket	i	1910	rekordstort	
med	103	turister	og	fikk	turistforeningen	til	å	tenke	på	en	utvidelse.	
Hytta	trengte	både	flere	soverom	samt	større	fellesrom.	Det	siste	
fikk	både	gjester	og	betjening	føle	ekstra	sterkt	på	kroppen	på	våren	
samme	år,	da	43	mann	fra	underoffisersskolen	i	Trondheim	la	seg	
inn	på	hytta	kort	før	påske	og	så	mange	som	49	ordinære	gjester	
skrev	seg	inn	i	påskedagene.	Med	16	senger	og	ei	beskjeden	spise-
stue	kunne	det	bli	trangt	om	plassen.
Det	var	ikke	så	vanskelig	å	spå	at	besøket	ville	komme	til	å	øke	enda	
mer	med	bilrute	fra	Svorkmo	til	Berkåk.	Med	avstigning	på	Grindal	
var	det	mulig	å	nå	inn	til	Jøldalshytta	i	løpet	av	en	dag	for	folk	som	
var	bosatt	i	Trondheim	–	og	på	dag	nummer	to	nå	inn	til	Trollheims-
hytta	og	hjertet	av	Trollheimen.	Turistforeningen	ønsket	fram-
skrittet	i	kommunikasjoner	og	velferd	velkommen.	Et	signal	om	det	
var	utskiftningen	av	gamle	sjøgressmadrasser	på	Trollheimshytta	
med	15	nye	madrasser	med	springfjærer.	Fjellvandrerne	skulle	sove	
godt	på	hytta,	og	foreningen	ønsket	seg	stadig	mer	besøk.	Et	lignende	
komfortmessig	tiltak	ble	gjennomført	på	Jøldalshytta,	der	Nils	Reit-
aas	så	sitt	snitt	til	en	ekstraskilling	ved	å	selge	de	gamle	madrassene.	
Men	styret	sa	nei	til	dette.	Slik	som	besøket	vokste,	var	det	godt	å	
ha	madrasser	i	bakhånd,	om	enn	de	var	både	gamle	og	”harde	som	
træ”.	Sommeren	etter	gikk	besøket	på	Trollheimshytta	noe	ned	igjen,	
til	86.	Men	i	1912	ble	det	igjen	satt	ny	rekord,	til	tross	for	at	bilruta	
gjennom	Meldal	var	lagt	ned	etter	bare	to	år.	I	stedet	ble	det	kjørt	
ei	rute	mellom	Svorkmo	og	Surnadal,	og	nå	steg	mange	passasjerer	
av	på	Rindalsveien,	ved	Akholt	noen	kilometer	vest	for	Storås,	og	
tok	seg	inn	i	fjellet	fra	den	kanten.	Grunnarbeidet	til	et	påbygg	ble	
utført	denne	sommeren.	Tømmer	ble	også	skaffet,	og	tegninger	av	
arkitekt	Hans	Grendahl	ble	bestilt	og	lagt	fram,	men	det	tok	ennå	to	
år	før	det	toetasjes	tilbygget	sto	ferdig.	Bl.a.	oppsto	det	problemer	
med	transporten	av	materialer	innover.	Da	hytta	åpnet	i	1914,	som	
en	helt	fornyet	bygning,	var	det	også	på	høy	tid.	I	løpet	av	den	ni	
uker	lange	sommersesongen	i	1913	var	hytta	besøkt	av	141	gjester,	og	
foreningen	regnet	naturlig	nok	med	fortsatt	vekst,	spesielt	når	antall	
sengeplasser	var	utvidet	og	hytta	hadde	fått	større	kjøkken,	ei	ny	
spisestue	og	ei	romslig	peisestue	i	første	etasje	av	den	påbygde	delen	
mot	vest.	Sesongen	tegnet	også	bra,	men	så	avtok	besøket	nesten	
helt	etter	utbruddet	av	verdenskrigen,	slik	at	antall	gjester	stoppet	på	
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ET TRoFaST vERTSkaP

Marit og Lars Tørseth var vertskap på Trollheimshytta i de 
årene turistene for alvor begynte å ferdes i dette fjellområdet. 
Lars, født i 1870, kom til hytta som fører i 1905, og fikk året 
etter med seg kona Marit, født 1866, som vertinne. Lars fikk 
i tillegg mye arbeid i forbindelse med utvidelsen av hytta i 
årene 1912–14 og hadde ellers mange turer innover i fjellet 
til ulike tider av året, i forbindelse med varding og merking, 
utlegging og inntaking av klopper, for tilsyn med hytta eller 
med frakt av varer. 
Mens Marit ga seg etter 15 år, fortsatte Lars som turistfører 
til 1923, etter 18 års virke. I påska dette siste året skrev han 
i dagboka: 
”Sidder ene paa haugen op for Trollheimshytta. Sol over alle 
fjeld og meget mildt. Dette er den 18 Paaske jeg er her, og 
det er nok den sidste. Hvor ofte har jeg ikke siddet her og 
stirret utover. Men alt har en gang slut i verden, og jeg slutter 
her fra nu. Farvel!”
Ekteparet Tørseth ble seinere vertskap på Studenterhytta 
i Bymarka.
(Sitat fra Sigrid Nerbu, Fredrik Løset og Morten Halgunset: 
”Trollheimshytta og bygdefolket”.)

109.	Likevel	var	ingen	i	tvil	om	at	utvidelsen	hadde	vært	nødvendig	
og	de	ca.	6500	kr	som	var	brukt	på	Trollheimshytta	i	1913-14	var	en	
nyttig	investering	for	framtiden.	
I	1920-	og	30-årene	greide	turistforeningen	seg	med	denne	hytta,	
som	først	etter	krigen	fikk	nye	utvidelser	og	påbygg.	Men	en	seter-
bygning	på	Langlisetra	ble	flyttet	til	Trollheimshytta	i	1921	og	brukt	
som	stall.	Dette	kom	godt	med	for	kjørerne,	som	trengte	en	over-
natting	på	den	lange	transporten	fra	Rindal	eller	Surnadal.	
Etter	Marit	og	Lars	Tørseth	sin	tid	som	vertskap	på	hytta,	gikk	TT	
tidlig	i	20-årene	over	til	en	ordning	med	lønnet	vertinne.	Den	første	
var	Oline	Bolme	fra	Rindal,	etterfulgt	fra	sommeren	1929	av	sam-
bygdingen	Anna	Einarsen,	som	sto	i	denne	stillingen	nesten	helt	
fram	til	krigen.	Førere	i	denne	perioden	var	først	Ole	Nergård,	som	
måtte	si	opp	da	han	fikk	fast	jobb	i	gruvene	på	Løkken	i	1928,	der-
etter	broren	Olaf	Nergård,	som	på	Trollheimshytta	innledet	et	langt	
samliv	med	vertinna,	også	på	det	private	plan,	med	bryllup	i	1938.

Mangeårig vertinne på Trollheimshytta, 
Sigrid Nerbu, med boka “Trollheimshytta 
og bygdefolket”. 
Foto: www.trollheimsporten.no .
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Jøldalshytta	II

Investeringene	sto	nærmest	i	kø	i	Trondhjems	Turistforening	i	
årene	omkring	1.	verdenskrig.	Medlemstallet	var	i	betydelig	økning	
og	ferdselen	i	fjellet	ikke	mindre.	Det	måtte	arbeides	offensivt	for	
å	møte	denne	økningen	med	tilstrekkelige	tiltak.	Jøldalen	ble	en	
innfallsport	til	Trollheimen	for	stadig	flere	og	besøket	på	Jøldalshytta	
var	fullt	på	høyde	med	Trollheimshytta	både	om	sommeren	og	i	
påska.	Da	sa	det	seg	selv	at	10	senger	ikke	forslo.	Den	gamle	nød-
løsningen	med	utvidelse	til	dobbeltsenger	ble	forsøkt,	men	fort-
satt	manglet	hytta	et	skikkelig	fellesrom,	og	en	del	reiste	i	tillegg	
spørsmålet	om	den	lå	på	riktig	sted.	Generalforsamlingen	i	1913	
ga	klarsignal	for	planlegging	av	ny	hytte,	men	stilling	til	et	konkret	
prosjekt	tok	ikke	medlemmene	før	i	1915,	da	det	på	ekstraordinær	
generalforsamling		i	Harmonien	ble	vedtatt	å	gå	inn	for	arkitekt	
Hans	Grendahls	forslag	til	ei	toetasjes	hytte	til	en	kostnad	av	8000	
kr.	Tomt	til	hytta	ble	funnet	ved	Jølvatnet,	ikke	langt	fra	det	gamle	
kvarteret	på	Vollansetra.	Kapital	til	byggeprosjektet	ble	skaffet	gjen-
nom	tegning	av	aksjer	i	et	obligasjonslån.	Dette	lånet	var	snart	så	å	si	

Den andre Jøldalshytta 
ble bygd ved Jølvatnet 
i 1916/17, etter at den 
første hytta lenger øst 
i dalen raskt viste seg å 
være for liten.
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fulltegnet,	og	arbeidet	kom	i	gang	i	1916	med	Iver	Reitan	fra	Hovin	
som	byggmester	–	for	en	anbudspris	på	11	500	kr.	Den	gamle	hytta,	
som	ble	solgt	privat	til	Fridthjov	Brun	og	kjøpmann	Birger	Kvenild,	
ble	brukt	som	før	av	turistforeningen	fram	til	nybygget	sto	såpass	
ferdig	at	det	kunne	ta	imot	gjester	i	slutten	av	juli	1917.	Fordelt	på	
åtte	rom	i	andre	etasje	hadde	den	nye	Jøldalshytta	23	senger.	Samme	
år	ble	tilbakebetalingen	av	obligasjonslånet	påbegynt,	med	10	%	av	
totalsummen,	etter	loddtrekning	blant	de	medlemmene	som	hadde	
skutt	inn	penger	og	sikret	foreningen	den	nye	hytta.	

Nedalen	gård

På	generalforsamlingen	i	1916	ble	det	gitt	uttrykk	for	en	viss	bekym-
ring	for	de	store	og	kostbare	prosjektene	som	foreningen	hadde	gitt	
seg	i	kast	med.	Noen	mente	at	bygging	av	ei	ny	hytte	i	Jøldalen	ville	
gå	på	bekostning	av	opparbeidelse	av	nye	ruter	i	strøk	som	”ikke	var	
så	påaktet	som	de	burde”,	f.eks.	traktene	mellom	Selbu	og	Tydal.	
Styret	fikk	likevel	støtte	for	de	valg	som	var	gjort	–	inkludert	en	stor	
investering	i	Syltraktene:	kjøpet	av	Nedalen	gård	(Neøien)	i	1913.
Det	fantes	dem	som	hadde	kritisert	styret	for	å	prioritere	Troll-
heimen	framfor	Sylan.	Satsingen	i	Jøldalen	og	på	Trollheimshytta	
ga	næring	til	en	slik	kritikk,	men	utviklet	seg	aldri	til	noe	angrep	
på	styret.	Det	var	tross	alt	bred	forståelse	for	de	investeringene	som	
var	gjort	i	Trollheimen,	der	økningen	i	turisttrafikken	var	størst	på	
denne	tiden,	mens	ferdselen	i	Syltraktene	viste	en	negativ	tendens.	
I	tillegg	involverte	foreningen	seg	i	et	nytt	og	stort	engasjement	i	
Nedalen	som	fikk	alle	kritiske	røster	til	fordelingen	av	ressursene	
mellom	de	to	fjellområdene	til	å	forstumme.	Nå	var	det	heller	selve	
ressursbruken	som	ble	diskutert;	gårdkjøpet	i	Nedalen	var	en	dyr	
affære,	selv	om	den	tidligere	eieren,	Jørgen	B.	Lysholm,	nøyde	seg	
med	å	forlange	3000	kr	kontant	av	de	10	000	kr	som	gården	kostet.	
De	resterende	7000	kr	skulle	nedbetales	med	350	kr	per	år.
Kjøpet	av	gården	i	Nedalen,	Neøien	med	Neøien	østre,	ble	av	styret	
begrunnet	med	at	turistforeningen	på	forskjellige	måter	var	avhengig	
av	gårdens	eier	eller	bruker.	Derfor	mente	styret	det	ville	være	mye	
lettere	å	”treffe	en	heldig	ordning	med	hensyn	til	turisttrafikken”	
om	foreningen	var	eier	av	gården.	En	overordnet	hensikt	med	kjøpet	
var,	som	styret	formulerte	det	i	1913,	”at	faa	gjenreist	det	synkende	
turistliv	i	disse	herlige	fjelltrakter”.
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Initiativet	til	handelen	ble	tatt	av	turistforeningen.	Lysholm	var	villig	
til	å	selge,	og	foreningen	godtok	de	betingelsene	han	satte.	Kjøpet	
omfattet	alle	husene	på	gården,	som	besto	av	to	stuebygninger,	
et	uthus,	fjøs	og	stabbur.	Buskapen	besto	av	én	hest,	15–16	kyr	og	
mange	geiter.	Til	en	fjellgård	å	være	var	det	betydelig	gårdsdrift	på	
Nedalen,	men	det	som	likevel	gjorde	gården	spesiell	var	den	svære	
utmarka	som	hørte	til,	mellom	40	og	50	kvadratkilometer.	Det	
meste	av	dette	var	snaut	og	værhardt	høyfjell	uten	større	tradisjonell	
næringsmessig	interesse,	men	for	en	turistforening	var	dette	naturlig	
nok	verdifull	grunn.	Østgrensen	av	eiendommen	falt	sammen	med	
riksgrensen	i	en	lengde	av	hele	11	km	fra	Storsylen	i	nord	til	Nea	i	
sør.	Vestgrensen	fulgte	Nea	fra	riksgrensen	i	ca.	11	km	til	et	punkt	
like	vest	for	utløpet	av	Geitbekken.	Fra	elvesvingen	rett	nedenfor	
turisthytta	gikk	grensen	noen	hundre	meter	vest	for	elva	til	utløpet	
av	Store	Honktjønna.	Fra	Geitbekken	bøyde	grensen	i	nord-nord-
østlig	retning	og	passerte	det	midterste	av	de	tre	Honktjønnene.	
Derfra	fortsatte	grensen	i	rett	linje	øst-nordøst	mot	Storsylen.		
I	dette	enorme	private	fjellriket	hadde	Lysholm	bygd	seg	ei	hytte	
på	Bandaklumpen,	og	denne	beskjedne	bygningen	holdt	han	unna	
handelen	og	ville	fortsatt	eie	og	bruke	selv,	ivrig	fjellmann	som	han	
var,	med	spesielle	interesser	i	jakt	og	fjellklatring.	Lysholm	hadde	
i	tillegg	til	sine	egne	vide	områder	leid	seg	jaktterreng	lenger	nord,	
øst	for	Esnaelva,	av	de	Angellske	stiftelser.	Denne	jaktretten	var	
i	1911	avstått	til	William	H.	Singer	og	Martin	Borgord,	som	etter	
gårdhandelen	i	1913	formelt	sto	i	et	leieforhold	til	Trondhjems	
Turistforening.	
Selv	kunne	foreningen	naturlig	nok	ikke	drive	gården.	Det	hadde	
heller	ikke	Jørgen	Lysholm	gjort	de	siste	årene.	Siden	1905	hadde	
Ole	A.	Valseth	drevet	som	forpakter	på	Nedalen,	med	en	rekke	
forpliktelser	i	tillegg	til	de	rettighetene	han	hadde	i	inntekt	og	av-
kastning	fra	gårdsdriften.	Valseth	skulle	yte	eieren	20	kg	rød	og	
10	kg	hvit	geitemysost	hvert	år.	Et	annet	krav	var	en	favn	ved	som	
til	15.	april	hvert	år	skulle	ligge	klar	ved	hytta	på	Bandaklumpen.	
Valset	var	ellers	forpliktet	til	å	bryte	nyland,	svare	skatt	og	avgift,	
passe	gårdens	veihold	etc.	Et	viktig	punkt	var	også	forpliktelsene	
og	rettighetene	som	forpakteren	hadde	i	forhold	til	Trondhjems	
Turistforening.	Disse	var	i	sin	tid	avtalt	med	eieren,	men	overtatt	
av	forpakteren	da	Lysholm	flyttet	fra	gården	i	1905.	Forpaktnings-
kontrakten	var	fornyet	i	1910	og	gjaldt	for	fem	år.	Turistforeningen	
overtok	i	1913	dermed	både	selve	avtalen	og	forpakteren	fra	den	
forrige	eieren	og	skulle	se	til	at	han	både	skjøttet	arbeidet	med	



157Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

gården	og	de	oppgavene	han	var	satt	til	som	turistforeningens	mann	
i	Nedalen.	Tilsynet	i	dette	store	området	fikk	dermed	en	ekstra	
dimensjon,	med	vurdering	av	gårdsdriften	i	tillegg	til	turisttrafikken	
og	turistenes	ve	og	vel.
Noen	umiddelbar	effekt	på	turistbesøket	hadde	ikke	gårdkjøpet	
i	Nedalen.	I	1914	var	det	ikke	flere	enn	21	besøk	på	hytta	i	juli	og	
august,	mens	19	påskegjester	hadde	tatt	turen	dit.	Men	året	etter	
kunne	turistforeningen	glede	seg	over	atskillig	større	trafikk,	73	
sommergjester	og	49	besøk	i	påska.	I	et	par	år	ble	besøket	liggende	
på	dette	nivået,	før	trafikken	økte	betydelig	i	årene	omkring	1920,	
da	sommerbesøket	kom	opp	i	nesten	150	og	vinterbesøket	nærmet	
seg	100.	Fortsatt	lå	Nedalen	et	godt	stykke	etter	de	to	TT-hyttene	
i	Trollheimen,	men	det	var	lett	å	se	veksten	i	Sylan	som	en	følge	av	
en	riktig	strategi.	Med	fullt	herredømme	i	Nedalen,	var	det	lettere	
å	legge	til	rette	slik	styret	i	Trondheim	helst	ville	ha	det.
Med	forpakter	Ole	Valseth	var	ikke	samarbeidet	det	aller	beste,	og	
foreningen	sa	opp	avtalen	med	ham	da	kontrakten	gikk	ut	i	juni	
1915.	Det	hadde	vært	vanskelig	å	få	ham	til	å	utføre	nødvendige	
oppgaver,	bl.a.	paneling	av	den	søndre	stuebygningen.	Et	branntilløp	
hadde	for	øvrig	nylig	truet	dette	huset,	viste	det	seg	under	inspeksjon	
denne	sommeren.	”Merkelig	nok	har	han	ikke	meldt	at	huset	ifjor	
paa	et	hængende	haar	var	brændt	op,”	skrev	Brun	i	årsberetningen.	
Det	var	begynt	å	brenne	i	taket	i	rommet	over	kjøkkenet,	og	både	
takbjelker	og	takbord	hadde	stått	i	full	brann,	før	folket	på	gården	

Neøien, eller Nedalen 
gård, som ble turist-
foreningens eiendom 
høsten 1913. Etter 
kjøpet rådet foreningen 
suverent over et enorm 
utmarksområde, nesten 
50 km2 fra Nedalen og 
inn til svenskegrensen.
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hadde	fått	slukket.	En	måneds	tid	etter	hadde	lynet	slått	ned	i	
uthuset	og	splintret	kraftige	bjelker,	men	uten	å	antenne	brann.	
Slike	ting	ønsket	foreningen	å	bli	orientert	om	så	raskt	det	lot	seg	
gjøre	og	håpet	nok	på	bedre	kommunikasjon	med	en	ny	forpakter.
Flere	interesserte	meldte	seg	etter	at	forpaktningen	av	gården	
var	kunngjort	ledig	i	Trondheims-avisene.	Foreningen	så	seg	ut	
én	bestemt	kandidat,	men	da	han	ikke	godtok	betingelsene,	gikk	
tilbudet	igjen	til	Ole	Valseth,	som	slik	fortsatte	som	før,	men	nå	med	
avtale	bare	for	ett	år	av	gangen.	Den	usikre	avtalen	gjorde	nok	ikke	
forpakteren	mer	motivert	enn	han	hadde	vært,	og	turistforeningen	
var	fortsatt	ikke	fornøyd	med	den	innsatsen	han	la	ned.	”Man	hadde	
håpet	at	han	opptrådte	således,	at	han	ikke	risikerte	å	miste	for-
paktningen,	men	dette	hadde	ikke	hjulpet,”	het	det	i	årsberetningen	
for	1916.	Det	var	kommet	klager	på	Valseth	fra	enkelte	turister	
fordi	verken	han	eller	sønnen	Bersvend	ville	føre	i	fjellet,	selv	om	
været	var	godt.	Dette	var	naturlig	nok	et	viktig	ankepunkt	for	
turistforeningen,	som	hadde	turistenes	ve	og	vel	som	et	av	de	
fremste	kravene	til	forpakteren.	

Brev til TT fra det 
“fjerne” Tydal med 
beskjeder foran 
sommersesongen 
1911
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Sommeren	1917	ble	Ole	Lien	fra	Tydal	antatt	som	ny	forpakter	på	
Nedalen.	Overtakelsen	skjedde	20.	juni,	uten	noen	vanskelighet,	
ifølge	årsberetningen	for	1917.	Det	eneste	var	at	Ole	Valseth	påsto	
at	han	eide	”i	hvert	fall	én”	av	de	to	båtene	i	Nea.	Men	det	viste	seg	
at	turistforeningen	var	eier	av	den	ene,	og	at	Lysholm	hadde	forært	
den	andre	til	gården	Nedalen	og	fortsatt	skulle	høre	til	der.	
Med	et	skifte	av	forpakter	av	gården	var	det	naturligvis	lettere	for	
turistforeningen	å	foreta	endringer	i	avtalen.	Ole	Lien	måtte	gå	med	
på	å	sette	av	den	østre	stuebygningen	på	gården	til	bruk	for	turister,	
også	utenfor	de	egentlige	turistsesongene	vår	og	sommer.	Han	måtte	
også	forplikte	seg	til	å	skaffe	fører	til	Syltoppen,	en	oppgave	som	
den	forrige	forpakteren	ikke	hadde	utført	på	flere	år.	Nå	var	det	ikke	
lenger	noe	problem,	ettersom	sønnen	på	gården,	Ingebrigt	Lien,	
gjerne	la	ut	på	tur.	Den	første	sommeren	tok	han	så	mange	som	ni	
turer	opp	og	ned	med	turister.	Helt	kvitt	forgjengeren	var	for	øvrig	
den	nye	forpakteren	ikke.	Så	seint	som	i	1919	måtte	foreningen	
kontakte	lensmannen	for	å	få	Valseth	til	å	fjerne	sine	siste	effekter	
på	gården.	På	det	tidspunkt	blomstret	turistnæringen	både	i	Nedalen	
og	ellers	i	Syltraktene.	Men	det	tårnet	seg	også	opp	mørke	skyer	på	
himmelen.

Proviantkjøring til 
Nedalshytta i 1932 
foregikk med hest og 
slede
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Storerikvollen

Vær	og	vind	slet	på	bygningene	i	fjellet.	I	1920	ble	Lars	L.	Østby	
spurt	om	å	utbedre	turisthytta	på	Storerikvollen,	slik	at	regn	og	snø	
ikke	trengte	inn.	Nå	skulle	han	finne	en	pålitelig	mann	til	å	lede	en	
ombygging	av	hytta.	Generalforsamlingen	året	etter	sluttet	seg	til	
et	ønske	om	ei	bedre	hytte	på	Storerikvollen,	og	dermed	var	start-
signalet	gått	for	et	nytt	byggeprosjekt	–	parallelt	med	arbeidene	ved	
Gjevilvatnet.	Med	Thomas	Angells	Stiftelser	ble	det	gjort	avtale	om	
leie	av	grunn	til	oppføring	av	ei	ny	hytte	i	nærheten	av	den	gamle.	
Avtalen	gjaldt	i	50	år,	og	det	skulle	betales	en	avgift	på	1	kr	per	år.	
En	utlodning	til	inntekt	for	dette	hytteprosjektet	ble	gjennomført	
denne	høsten,	og	foreningens	trofaste	arkitekt,	Hans	Grendahl,	ble	
engasjert	til	å	tegne	hytta,	som	fikk	en	grunnflate	på	20	x	5	meter.	
I	mars	1922	var	en	foreløpig	opplafting	i	gang	ved	Gammelvollsjøen,	
der	tømmeret	var	hogd	på	Angell-stiftelsenes	grunn.	Vinteren	etter	
foregikk	transporten	av	tømmeret	innover	fjellet,	samtidig	som	
ekstra	trematerialer	og	nødvendig	utstyr	ble	kjørt	opp	fra	Østby	etter	
den	første	lange	etappen	fra	Trondheim	til	Tydal.	I	påska	1923	ble	
den	nye	hytta	tatt	i	bruk,	fortsatt	med	setereieren	på	Storerikvollen,	
Lars	L.	Østby	som	vert,	og	med	niesen	Marie	som	vertinne.	Med	14	

Storerikvollen etter 
utbyggingen i 1937 
med ny toetasjes fløy. 
Postkort utgitt av 
F. Bruns Bokhandel.
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nye	senger	kunne	stedet	ta	imot	20	gjester,	ettersom	den	gamle	hytta	
med	sine	to	rom	og	seks	senger	stadig	var	i	bruk.	Turistforeningen	
hadde	fra	flere	år	tilbake	hatt	problemer	med	samer	som	tok	denne	
hytta	ureglementert	i	bruk	vinters	tid.	Nå	så	noen	sitt	snitt	til	å	
utvide	denne	praksisen.	Gammelhytta	ble	utsatt	for	innbrudd	og	
ulovlige	opphold,	og	lappefogden	ble	i	1931	varslet	om	at	foreningen	
ikke	kunne	godta	at	”lappene	tok	opphold	på	Storerikvold	gamle	
hytte”.Det	reglementerte	besøket	økte	imidlertid	til	foreningens	
store	tilfredshet,	og	i	1935	ble	det	reist	forslag	om	utvidelse	av	
turisthytta.	Samme	år	ble	det	anskaffet	et	blinkfyr,	slik	at	hytta	
skulle	bli	lettere	å	finne	i	mørke	og	usiktbart	vær.	Med	tanke	på	
hytteutvidelsen	ble	det	satt	i	gang	innsamlinger	og	aksjoner	av	
forskjellige	slag.	Bl.a.	ga	Dagsposten	overskuddet	fra	sin	krone-
rulling	for	telefon	til	Nedalen	til	dette	formålet,	Trøndernes	
Mandssangforening	holdt	en	konsert	til	inntekt	for	utvidelsen	
og	det	ble	organisert	en	innsamling	blant	medlemmene	i	TT.	
Enkelte	røster	i	foreningen	innvendte	at	det	var	større	behov	for	
ei	ny	hytte	i	Fongen-området	enn	ei	større	hytte	på	Storerikvollen,	
men	snart	gikk	planleggingen	av	utvidelsen	sin	gang,	med	Roar	
Tønseth	som	leder	av	byggekomiteen	og	som	ansvarlig	arkitekt.	
Grunnarbeidet	ble	utført	høsten	1936,	og	Einar	Nygaard	fikk	anbud	
på	opptømringen	for	7800	kr.	Samtidig	ble	det	gjort	en	avtale	med	
Thomas	Angells	Stiftelser	om	en	utvidelse	av	den	leide	tomte-
grunnen.	Utvidelsen	kom	som	en	toetasjes	fløy	i	vinkel	på	hytta	fra	
1923.	Gammelhytta	ble	også	flyttet	inn	til	turist-foreningens	del	av	
det	gamle	seteranlegget,	dette	etter	et	forlangende	fra	setereieren	
Lars	L.	Østby.	Det	hadde	vært	en	viss	uklarhet	om	eiendomsretten	
til	denne	gamle	stua.	Men	nå	var	den	i	hvert	fall	fullt	og	helt	turist-
foreningens	eiendom	og	ansvar.

et skjeBnesvangert valg

Høsten	1915	ble	det	fremmet	et	fredningsforslag	for	Nedalen	av	
Trøndelagens	Kredsforening	for	naturfredning	i	Norge,	etter	en	
idé	som	var	lansert	av	konservator	Ole	Nordgaard	ved	Videnskabs-
selskabet	i	Trondheim.	Forslaget	gjaldt	en	botanisk	naturpark	i	
”Sylenes	sydlige	distrikt”	og	var	basert	på	loven	om	naturfredning	
av	25.	juli	1910	og	tilleggsloven	av	14.	juli	1916	som	ga	hjemmel	for	
fredning	av	større	naturområder.	I	begrunnelsen	het	det	at	”Sylene	
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er	ikke	alene	et	av	Trøndelagens,	men	ogsaa	et	av	landets	vakreste	
turistdistrikter.	De	forrevne	fjeldpartier	omgis	av	frodige	bjerkelier,	
og	den	rike	vegetation	i	disse	subalpine	partier	kappes	med	hva	vi	
ellers	kan	opvise	her	i	landet.”	Forslaget	ble	tatt	opp	i	styret,	og	i	
samarbeid	med	kretsforeningen	ble	det	formulert	et	felles	frednings-
forslag	for	eiendommen	Nedalen	gård,	med	en	del	forbehold.	Det	
ble	gjort	unntak	for	”saadanne	almindelig	forekommende	trær	og	
planter	som	er	nødvendige	for	gaarden	og	de	på	Nedalens	grund	
beliggende	hytters	drift,	eller	som	beboerne,	turisterne	eller	andre	
veifarende	tiltrænger	til	kaffevarme	og	lignende”.	Unntaket	om-
fattet	dessuten	”fremtidig	rydning	og	bebyggelse”,	”arbeide	ved	
vasdragene”	og	”mulig	grubedrift”.	De	siste	formuleringene	gjorde	
sitt	til	at	den	opprinnelige	planen	for	naturparken	var	en	god	del	
uthulet	i	det	endelige	forslaget.	Saken	kom	opp	på	generalforsam-
ling	i	Trondhjems	Turistforening	i	april	1916	og	fikk	enstemmig	
tilslutning	fra	medlemmene.	Fredningen	ble	endelig	godkjent	av	
Kirkedepartementet	i	februar	1917	uten	vesentlige	endringer	i	
forhold	til	turistforeningens	og	kretsforeningens	felles	forslag	og	
ble	gjort	gjeldende	ved	kgl.	resolusjon	6.	juli	1917.	Samtidig	ble	også	
en	stor	del	av	Thomas	Angells	Stiftelser	eiendom	i	den	tilstøtende	
nordre	del	av	Sylan	fredet	på	tilsvarende	måte.	
Sommeren	1916	reiste	konservator	Hjalmar	Broch	ved	Videnskabs-
selskabets	museum	til	Nedalen	for	å	oppleve	de	naturherlighetene	
som	skulle	bevares	for	ettertiden.	Turbeskrivelsen	som	ble	inntatt	i	
TTs	årsberetning	gir	et	nært	og	levende	bilde	av	landskap,	stemning	
og	omgivelser,	en	helhet	med	elv,	våtmark,	skog	og	fjell,	fugler	og	dyr	
som	zoologen	Broch	åpenbart	hadde	en	intens	følelse	for.	Naturlig	
nok	inneholder	beskrivelsen	en	del	om	de	naturforholdene	som	
gjorde	Nedalen	særdeles	interessant	fra	botanisk	synspunkt:	
”Mens	L.	drog	sig	langs	elvebredden	med	sin	fluestang,	søkte	jeg	at	
faa	et	nærmere	indblik	i	naturen	i	gaardens	nærmeste	omgivelser	
og	streifet	særlig	rundt	i	bjerkelien	paa	nesset	søndenfor	husene,	
hvor	Nea	gjør	en	stor	omvei	nedover	mot	Skardørsfjeldets	utløpere.	
Bjerkelien	er	her	frodigere	end	man	ser	den	de	fleste	andre	steer;	
stundimellem	ser	den	ut	som	en	ren	park	med	den	herligste	jevne	
græsbund.	Paa	andre	steder,	hvor	bunden	er	mer	myrlændt	eller	
veksler	med	starrgrodde	vaspytter,	er	vidjekrattene	over	mandshøie
og	saa	tætte	saa	det	kan	være	vanskelig	nok	at	komme	frem;	indi-
mellem	paa	tørre	steder	lyser	svære	tuer	av	et	par	meter	høie	tyri-
hjelmer	op	med	sin	blaaviolette	blomsterrigdom	og	langs	elvens	
sandkant	staar	meterhøie	Sceptrum	Carolinum	[kongsspir]	som	
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lysestaker.	Det	hele	danner	et	billede	av	den	subalpine	blomster-
verden	saa	frodig,	som	fjeldvandrere	ikke	ofte	faar	se	det.”

Salg	av	vannrettighetene

Samtidig	ble	det	lagt	andre	planer	for	Nedalen.	I	Trondhjems	
Elektricitetsverk	ble	det	i	årene	1915–17		utarbeidet	en	omfattende	
reguleringsplan	for	hele	nedslagsfeltet	for	vassdragene	Nea	og	
Nidelva.	Planen	omfattet	store	deler	av	Sylan	til	godt	inne	på	
svensk	side.	Direktør	Jon	Garstad	i	el-verket	hadde	fra	sin	oppvekst	
i	Meråker	godt	kjennskap	til	Sylan	og	Nedalen.	Han	var	selv	medlem	
i	Trondhjems	Turistforening,	deltok	på	generalforsamlingene	og	
fikk	innblikk	i	de	smutthullene	som	lå	i	fredningsplanen	foreningen
hadde	gått	inn	for.	Med	sitt	profesjonelle	blikk	så	han	raskt	at	
fredningen	ikke	var	til	hinder	for	de	planene	som	el-verket	la	for	
det	samme	området.	”Arbeide	ved	vasdragene”	skulle	fortsatt	være	
tillatt,	og	det	var	nettopp	dette	direktør	Garstad	så	for	seg,	i	stor	
målestokk.		
I	ettertid	kan	det	virke	som	den	ene	hånden	ikke	visste	hva	den	
andre	gjorde	blant	styremedlemmene	i	foreningen.	På	den	ene	
siden	gikk	de	inn	for	en	omfattende	botanisk	fredning	i	Nedalen,	
på	den	andre	siden	gjorde	de	vedtak	som	langt	på	vei	la	dalen	åpen	
for	kraftutbygging.	På	generalforsamlingen	i	1916	var	spørsmålet	
om	salg	av	vannrettighetene	i	Nea	oppe	for	første	gang	–	som	et	
forslag	fra	styret	til	behandling	på	generalforsamlingen	året	etter.	
Turistforeningen	hadde	fått	et	tilbud	fra	elektrisitetsverket	om	salg	
av	de	vannrettighetene	i	Nea	som	lå	til	Nedalen	gård	for	7000	kr.	
Tilbudet	gjaldt	rett	til	vannet	samt	bruk	av	grunnen	i	elveleiet	opp	
til	høyeste	flomvannstand,	men	med	en	rekke	underpunkter	som	
skulle	sikre	el-verket	betydelig	handlingsrom.	El-verket	ville	med	
kjøpet	sikre	seg	rett	til	å	lede	elvas	vannføring	i	tunnel	eller	i	et	
alternativt	løp	”samt	andre	foranstaltninger	til	kraftens	utnyttelse”.	
I	framtiden	skulle	el-verket	dessuten	ha	krav	på	byggetomter,	grunn	
til	damsted,	oppdemning,	tunnel,	kanal	eller	nytt	elveløp,	veianlegg,	
kraftoverføringsanlegg,	grustak	og	steinbrudd,	”samt	anden	nød-
vendig	grund	til	kraftens	hensigtsmæssige	utnyttelse”.
Grunn	til	disse	formålene	skulle	kjøpes	for	2000	kr	per	hektar	
dyrket	mark	og	200	kr	per	hektar	udyrket	mark.	Turistforeningen	
fikk	tilbud	om	å	sitte	igjen	med	rett	til	å	fiske	i	elva	–	uten	at	denne	
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retten	skulle	hindre	el-verket	i	den	ønskede	utnyttelse	av	vannet.	
Dessuten	skulle	foreningen	som	før	ha	rett	til	å	hente	vann	fra	elva.	
Tilbudet	fra	Trondhjems	Elektricitetsverk	ble	forelagt	ingeniørene	
Grøndahl	og	Kjørholt	i	Trondheim	for	en	faglig	vurdering,	som	
forelå	til	generalforsamlingen	24.	mai	1917.	Vurderingen	støttet	seg	
i	stor	grad	på	opplysninger	fra	direktør	Garstad	og	hadde	en	klar	
konklusjon:	Turistforeningen	ble	anbefalt	salg	av	rettighetene.	
Hvis	det	ikke	skjedde	nå,	kunne	det	gå	atskillige	år	før	anledningen	
igjen	ville	by	seg.	Prisen	på	7000	kr	ble	betegnet	som	gunstig	for	
foreningen.	
Dette	var	åpenbart	en	virkningsfull	uttalelse	fra	kompetent	hold.	
Saken	hadde	et	økonomisk	aspekt	av	betydning,	og	økonomiske	
argumenter	var	noe	medlemmene	alltid	lyttet	til.	Motforestillinger
manglet	nok	ikke	på	generalforsamlingen,	men	de	ble	svekket	av	
ingeniørrapportens	tvil	om	en	utbygging	i	nærmeste	framtid.	
Ingeniørene	mente	at	det	ville	gå	”adskillig	tid”	før	Nedalen	ble	
berørt.	
Generalforsamlingen	i	1917	var	en	skjebnesvanger	begivenhet	
i	Trondhjems	Turistforenings	historie.	Vedtaket	om	salg	av	vann-
rettighetene	i	Nea	til	Trondhjems	Elektricitetsverk	ble	enstemmig	
vedtatt,	uten	at	noen	debatt	om	saken	ble	inntatt	i	årsberetningen.	
Med	et	frammøte	av	bare	50	medlemmer,	virket	det	ikke	som	
temaet	hadde	ført	til	noe	større	engasjement	i	foreningen.	Trolig	
regnet	de	fleste	med	at	en	kraftutbygging	ville	komme	i	Nedalen,	
og	at	det	var	bedre	å	selge	enn	at	staten	eksproprierte	rettighetene.	
Salget	av	”arvesølvet”	gikk	altså	glatt	igjennom,	mens	en	sak	om	
økning	av	medlemskontigenten	vakte	”længere	debat”	før	den	til	
slutt	ble	utsatt	til	en	ekstraordinær	generalforsamling.	
Jon	Garstad	kunne	gå	glad	og	fornøyd	hjem	fra	møtet	Haandverks-	
og	Industriforeningens	gård	i	Kjøpmannsgata	denne	vårkvelden.	
En	tilsvarende	avtale	med	de	Angellske	stiftelser	lenger	nede	i	elva	
var	også	i	orden,	og	planleggingen	av	kraftutbyggingen	kunne	starte	
for	alvor.	Allerede	var	ingeniørene	godt	i	gang.	
”Inntil	1917	var	det	erhvervet	en	så	vesentlig	del	av	vassdraget,	
at	man	turde	regne	med	å	kunne	gjennemføre	dets	regulering	og	
utbygging	uten	å	risikere	forstyrrende	inngrep	fra	andre	falleiere,”	
skrev	Garstad	det	i	el-verkets	25-årsberetning	fra	1927.
I	1917	var	Fridthjov	Brun	på	inspeksjon	i	Nedalen	og	ga	en	beskriv-
else	av	turen	i	neste	årsberetning.	Det	var	ikke	vanskelig	å	legge	
merke	til	at	el-verket	hadde	fått	en	fot	innenfor	i	Nedalen	og	at	det	
allerede	hadde	begynt	å	sette	spor	etter	seg.
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”Paa	Nedalen	fik	jeg	høre	at	der	straks	nedenfor	pladsen	for	den	
vordende	store	dam	er	opført	en	stor	bolig	for	ingeniørene.	Der	skal	
ogsaa	opføres	store	hus	for	arbeiderne,	som	man	tænker	at	beholde	
–	ialfald	for	en	del	–	ogsaa	om	vinteren.	Derop	skal	der,	efter	hva	der	
blev	mig	fortalt,	anlægges	baade	vei	og	telefon…”	
Det	begynte	å	gå	opp	for	folk	som	oppsøkte	Nedalen	at	denne	dalen	
ville	bli	endret,	at	el-verket	hadde	sikret	seg	en	rett	til	utbygging	av	
dammer,	kraftstasjoner	og	en	omskaping	av	landskapet.	Dette	var	
ennå	kanskje	bare	en	skremmende	framtidsvisjon,	men	det	tok	
i	hvert	fall	ikke	lang	tid	før	utbyggerne	fikk	utvidet	sine	rettigheter.	
Dette	skjedde	paradoksalt	nok	etter	en	henvendelse	fra	turistfore-
ningen.	Etter	avtalen	skulle	pengene	for	rettighetene	i	Nea	først	
utbetales	når	reguleringen	av	vassdraget	var	fullført.	En	slik	ferdig-
stillelse	kunne	naturlig	nok	defineres	av	el-verket,	og	dermed	kunne	
også	utbetalingen	treneres.	I	turistforeningen	var	tålmodigheten	var	
tøyd	da	det	i	1919	ble	bedt	om	utbetaling	av	pengene,	kompensert	
med	et	rentetillegg.
El-verket	sa	seg	villig	til	det,	og	tilbød	seg	samtidig	å	heve	prisen	
på	rettighetskjøpet	til	12	000	kr	dersom	Ekornåa	ble	inkludert.	
Styret	behandlet	det	nye	tilbudet	umiddelbart	og	viste	seg	igjen	
ettergivende	for	utbyggerinteressene.	Det	ble	vedtatt	å	spørre	
el-verket	om	det	ville	være	mulig	å	få	elektrisk	kraft	til	gårdens	
(Nedalen)	bruk.	I	tillegg	tillot	man	seg	å	foreslå	en	noe	høyere	
pris	for	det	utvidede	salget,	15	000	kr,	samt	økning	av	erstatnings-
beløpene	for	dyrket	og	udyrket	mark	i	det	tidligere	tilbudet.	
I	stedet	burde	prisen	for	denne	avståelsen	bli	fastsatt	ved	takst,	
mente	TT-styret.	
Denne	gang	så	man	saken	så	viktig	at	det	tidlig	i	juli	1919	ble	innkalt	
til	ekstraordinær	generalforsamling	for	behandling	av	el-verkets	
ønske	om	å	innlemme	Ekornåa	i	sitt	nye	store	”kraftrike”	i	Sylan.	
Igjen	ble	det	svart	et	enstemmig	ja	til	styrets	anbefalte	forslag,	og	
el-verket	gikk	med	på	et	kjøp	for	de	15	000	kr	som	ble	forlangt	–	og	
en	umiddelbar	utbetaling	av	beløpet.				
På	generalforsamlingen	i	april	1920	holdt	avtroppende	formann	
Axel	Sommerfelt	et	følelsesladet	innlegg.	Han	ga	foreningen	de	
beste	ønsker	for	framtiden,	særlig	med	henblikk	på	Nedalen,	som	
han	anså	for	å	være	foreningens	ryggrad.	Innlegget	ble	avsluttet	med	
en	innstendig	appell,	gjengitt	i	foreningens	forhandlingsprotokoll:	
”Maa	foreningen	aldrig	fristes	til	at	skille	sig	ved	denne	herlighet,	
hvor	fristende	tilbudet	end	maatte	være.”
Sommerfelts	siste	ord	som	formann	i	Trondhjems	Turistforening	var	
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I 1920- og 30-årene rådet ennå idyllen over våtmark, elver og vann i Nedalen
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forståelige.	Samtidig	var	de	til	å	undres	over,	ettersom	verken	han,	
det	øvrige	styret	eller	medlemmene	hadde	motstått	de	fristelsene	
som	var	lagt	ut	de	seinere	årene.	Det	hadde	gitt	en	del	penger	i	
kassen	og	sikret	vedlikehold	og	videre	utbygging,	men	samtidig	
satt	et	stort	naturområde	i	fare.	Trolig	så	ingen	for	seg	de	enorme	
konsekvensene	kraftutbyggingen	ville	få.	Men	reguleringsplanene	
omfattet	allerede	i	1917	oppdemming	av	et	svært	stort	vannmagasin	
i	øvre	del	av	Nea	på	svensk	side	av	grensen	–	Sylsjøen	på	vel	11	km².	
Fra	denne	sjøen	skulle	vannet	føres	i	tunnel	til	kraftverket	Nedalsfoss	
sørøst	for	Nedalen	gård,	og	ca.	10	km	lenger	nede	skulle	det	bygges	
en	ny	dam	for	et	magasin,	Vessingsjøen	på	2,7	km².	I	tillegg	omfattet	
planen	oppdemming	av	Essandsjøen	med	en	reguleringshøyde	på	
21	meter,	noe	som	betydde	en	betydelig	neddemming	i	det	forholds-
vis	slake	terrenget	omkring.	Dersom	det	var	økonomi	og	behov	for	
en	slik	kraftutbygging,	var	det	lite	som	kunne	stoppe	rettighets-
haverne,	Trondhjems	Elektricitetsverk	(TEV),	bortsett	fra	politisk	
motstand.	Turistforeningen	hadde	gitt	fra	seg	all	kontroll	og	hadde	
overlatt	Nedalens	framtid	til	skjebnen.	Foreningen	kunne	når	som	
helst	bli	tvunget	til	å	gi	fra	seg	”denne	herlighet”	hvor	nødig	man	
enn	ville.
Planen	for	kraftutbygging	i	Nedalen	hadde	tårnet	seg	opp	som	en	
mørk	sky	på	himmelen,	og	den	fortsatte	å	henge	truende	over	dalen	
gjennom	hele	mellomkrigstiden.	Det	offensive	kjøpet	av	Nedalen	
gård	ble	etterfulgt	av	en	periode	med	stillstand,	uten	videre	satsning	
på	utvikling	av	turismen	på	stedet.	Både	hytta	og	gården	ble	ettersett	
på	forsvarlig	vis,	og	feil	og	mangler	utbedret.	I	1922	ble	det	f.eks.	
vedtatt	bygging	av	nytt	fjøs	på	gården	til	erstatning	for	det	gamle	
som	var	i	dårlig	forfatning.	På	hytta	ble	det	et	år	gravd	dypere	kjeller	
i	morenegrusen	men	ellers	ikke	foretatt	særlige	endringer	seinere	
i	20-årene,	da	turistlivet	fortsatt	gikk	sin	vante	gang	i	Nedalen.	
En	ny	båt	ble	anskaffet	i	Nea,	som	foreløpig	rant	som	før,	i	sitt	
gamle	leie.	I	1927	tok	Lars	J.	Østby	over	forpaktningen	av	gården	
og	levde	sine	siste	år	der,	til	han	døde	i	1935.	I	løpet	av	disse	årene	
ble	det	gamle	våningshuset	til	John	Nedal	satt	i	stand.	I	turisthytta	
ble	peisen	oppmurt	på	ny,	og	det	ble	lagt	vannledning	både	til	
gården	og	til	hytta.	
I	1933	solgte	turistforeningen	8	km²	av	Nedalen	til	e-verket	og	
ga	fra	seg	enda	mer	av	kontrollen	over	området.	Det	store	arealet	
lå	mellom	Nea–Ekornåa	og	svenskegrensen	og	var	etter	turist-
foreningens	vurdering	”av	ringe	verdi	for	Nedalen,	idet	det	kun	
består	av	øde	fjellstrekning”.	Kjøpesummen	var	4000	kr,	og	pengene	
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ble	øremerket	en	utvidelse	av	Nedalshytta,	der	det	i	noen	år	hadde	
vært	en	økning	i	besøket.	På	generalforsamlingen	kom	formannen	
Fridthjov	Brun	med	en	henstilling	til	medlemmene	om	å	gå	inn	
for	avtalen	og	slik	sikre	en	videre	utbygging	av	hytta.	Avtalen	med	
elektrisitetsverket	ble	deretter	enstemmig	vedtatt.
Samme	år	la	arkitekt	Roar	Tønseth	fram	en	skisse	til	påbygg	av	
Nedalshytta,	og	Lars	J.	Østby	tok	på	seg	arbeidet	med	å	tømre	opp	
det	toetasjes	tilbygget	for	3500	kr.	Utvidelsen	mer	enn	fordoblet	
sengekapasiteten,	fra	15	til	34,	noe	det	også	var	behov	for.	Ikke	minst	
hadde	biltrafikken	gjennom	Tydalen	ført	til	at	flere	tok	veien	opp	i	
fjellet.	Og	til	Nedalen	kom	de	sommeren	1934	til	romslige	forhold,	
lukten	av	ferskt	treverk	og	duften	av	nytt	sengetøy.	Den	formelle	
innvielsen	fant	sted	våren	1935,	samme	år	som	telefonen	nærmet	
seg	Nedalen.	250	telefonstolper	var	hogd	og	kjørt	fram	til	Løvøen,	
før	utkjøringen	i	terrenget	begynte	ennå	mens	det	var	snø	å	kjøre	
på.	Finansieringen	foregikk	på	forskjellig	vis.	TEV	støttet	denne	
tekniske	nyvinningen	med	500	kr,	Carl	Schulz	ga	et	tilsvarende	
bidrag,	og	Dagsposten	satte	i	gang	en	kronerulling	til	dette	tiltaket,	
som	på	mange	måter	lettet	driften	av	både	gården	og	turisthytta	da	
telefonlinjen	snart	var	klar	til	bruk.	Gårdsdriften	ble	rammet	av	
Lars	J.	Østbys	død	tidlig	på	vinteren	dette	året,	men	turistforeningen	
ville	la	enken	Maren	Østby	gå	forpaktningstiden	ut	dersom	minst	en	
av	sønnene	ble	boende	på	gården.	Men	overgangen	var	ikke	lett,	og	
denne	sommeren	ble	flere	av	husdyrene	på	Nedalen	solgt		på	tvangs-
auksjon.	I	den	vanskelige	situasjonen	fikk	Maren	Østby	litt	hjelp	fra	
turistforeningen,	som	etterga	henne	forpaktningsavgiften	for	1935.	
Forpaktningen	ble	overtatt	av	sønnen	Jon	Østby,	som	imidlertid	
sa	opp	avtalen	sommeren	1938.	Han	så	åpenbart	ingen	framtid	i	
Nedalen.	
Telefon	hadde	de	fått	på	Nedalen,	og	framskrittet	fortsatte	med	nye	
tiltak	fra	Trondheim	elektrisitetsverks	side.	På	generalforsamlingen	
i	TT	våren	1937	gikk	medlemmene	enstemmig	inn	for	å	gi	el-verket	
fri	grunn,	inntil	2000	kr,	til	en	vei	fra	Stuevollen	til	Essandsjøen.	
Trinn	for	trinn	ble	utbyggingen	av	Nea-vassdraget	planlagt	og	for-
beredt.	Hver	for	seg	kunne	rettigheter	og	areal	som	foreningen	ga	
fra	seg	virke	ubetydelig	nok.	Men	nå	hadde	el-verket	snart	sikret	seg	
full	kontroll	til	gå	i	gang	med	å	realisere	de	store	planene	for	kraft-
utbygging.	Hva	konsekvensene	ville	bli,	visste	kanskje	ingen	ennå	på	
slutten	av	1930-tallet.	Men	at	Nedalen	var	truet,	kunne	ingen	være	i	
tvil	om	–	selv	om	optimistene	fantes.	Det	siste	var	den	private	
giveren	av	ei	badstue	til	Nedalshytta	i	disse	årene	et	eksempel	på.
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Da	de	avgjørende	vedtakene	om	Nedalen	ble	gjort,	var	Carl	Schulz	
fortsatt	et	aktivt	medlem	av	turistforeningen,	selv	om	han	ikke	
lenger	satt	i	styre	og	daglig	ledelse.	Som	ingeniør	og	teknisk	fag-
mann	hadde	han	i	1890-årene	sittet	i	Leirfosskomiteen,	som	hadde	
lagt	grunnlaget	for	utbyggingen	av	Leirfossene	og	kommunens	
elektrisitetsverk.	Han	hadde	tidlig	sett	mulighetene	som	lå	i	
moderne	elektrisk	kraft	og	ment	at	det	var	nødvendig	å	prosjektere	
for	et	framtidig	bruk,	der	elektrisk	strøm	ville	være	et	nødvendig	
hjelpemiddel	for	alle.	I	løpet	av	de	10–15	første	årene	med	offentlig	
strømforsyning	i	byen	hadde	folk	flest	erfart	at	dette	var	et	gode	de	
ikke	kunne	være	foruten.	Det	var	heller	ikke	vanskelig	å	akseptere	
at	en	videre	utbygging	måtte	skje.	To	av	byens	fremste	turistattrak-
sjoner,	Leirfossene,	var	sterkt	berørt	av	utbyggingen,	uten	de	store	
motforestillingene	verken	i	byens	turistnæring	eller	i	befolkningen	
for	øvrig.	Når	nye	naturverdier	var	truet,	viste	det	seg	at	hensynet	
til	framskrittet	veide	tyngst,	også	i	tilfellet	Nedalen.	Denne	dalen	
hadde	Carl	Schulz	tidlig	forelsket	seg	i.	Med	store	ord		hadde	han	
beskrevet	den	naturskjønnheten	han	fant	der,	roen	og	stillheten	
under	fjellene.	Men	i	avveiningen	mot	den	moderne	byens	inter-
esser,	fant	heller	ikke	han	grunn	til	å	protestere	mot	de	valgene	
styret	hadde	tatt.	Her	vant	ingeniøren	og	bymannen	over	jegeren,	
fiskeren	og	naturelskeren.	Når	han	valgte	slik,	var	det	også	lettere	
for	andre	å	følge	i	samme	spor.	

sør i trollheiMen

Gjevilvasshytta
Sommeren	1918	vedtok	styret	i	TT	at	det	ikke	skulle	brukes	mer	
penger	på	Rolvsjordseter	ved	Gjevilvatnet,	som	hadde	vært	kvarter	
i	flere	år,	med	50	kr	i	bidrag	de	siste	årene.	”Det	var	framkommet	
saa	mange	klager	over	stedet	der,”	ble	det	slått	fast	i	forhandlings-
protokollen.	
Kvarteret	på	Rolvsjordseter	til	tross,	hadde	avisene	både	i	Trondheim	
og	i	Kristiania	advart	mot	å	ta	seg	inn	i	Trollheimen	fra	denne	kanten	
på	grunn	av	manglende	losjiforhold.	I	årenes	løp	hadde	TT	fått	en	
rekke	henvendelser	fra	medlemmer	og	fra	andre	besøkende	i	dette	
fjellområdet	om	et	nytt	og	bedre	kvarter	–	eller	egen	hytte.	
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Da	avtalen	med	Knut	Rolvsjord	ble	sagt	opp,	hadde	foreningen	
allerede	sett	seg	ut	ei	tomt	som	var	egnet	for	et	hytteanlegg,	på	
Iver	H.	Vognilds	eiendom	ikke	langt	unna	det	gamle	kvarteret.	
To	generalforsamlinger	hadde	allerede	bevilget	til	sammen	1000	kr	
til	dette	tomtekjøpet,	og	Olaf	Grilstad	hadde	stukket	ut	et	passende	
areal	i	det	sørvestlige	hjørnet	av	den	aktuelle	eiendommen.	Etter	et	
godt	samarbeid	over	lengre	tid,	ville	ikke	TT	kutte	forbindelsen	med	
Knut	Rolvsjord,	som	i	1919	både	ble	forespurt	om	tomtegrunn	og	
om	å	holde	en	midlertidig	stasjon	for	turistene.	Men	han	vegret	
seg	for	dette,	og	henviste	til	Kari	Skarsem	for	en	foreløpig	ordning	
om	det	siste.	Skarsemsetra	ble	da	også	midlertidig	TT-kvarter	en	
tid	framover,	til	og	med	påska	1922.	
Våren	1920	ble	Olaf	Grilstad	sendt	til	Oppdal	for	å	ordne	tomte-
kjøpet	ved	Gjevilvatnet	med	Iver	Vognild.	Prisen	for	den	nesten	
10	mål	store	tomta	ble	avtalt	til	2000	kr.	I	november	ble	det	holdt	en	
utlodning	–	på	julegris	–	til	inntekt	for	”Gjevilvasshytten”,	som	aller-
ede	var	blitt	navn	på	den	nye	hytta,	selv	om	den	ennå	knapt	befant	
seg	på	tegnebrettet.	Olaf	Grilstad	var	stadig	turistforeningens	mann	
i	denne	saken	og	fikk	myndighet	fra	styret	til	å	legge	inn	bud	på	en	

Fra flere år med kvarter-
avtaler var TT fra tidlig 
i 1920-årene tomte- 
og hytteeier ved Gjevil-
vatnet.
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gammel	bygning	på	gården	Sliper	ved	Lønset	kapell.	Dette	
ble	også	løsningen.	Arkitekt	Roar	Tønseth	foretok	en	befaring	
av	tømmerhuset	
som	var	til	salgs,	og	fant	den	godt	egnet	til	formålet.	Snart	var	
”Sliperstua”	foreningens	eiendom,	og	i	påvente	av	flyttingen	ble	
det	høsten	1921	satt	i	gang	graving	på	tomta.	Halvor	J.	Aalbu	tok	
på	seg	dette	arbeidet,	samtidig	som	han	skulle	lede	oppføringen	av	
hytta	med	et	arbeidslag	på	fire	mann.	Like	før	jul	kom	det	tilbud	
fra	Vognild	om	kjøp	av	hele	eiendommen	for	5000	kr.	Styret	vedtok	
å	tilby	2000	kr	for	den	resterende	grunnen	på	55	mål,	som	man	
på	det	tidspunkt	riktignok	mente	var	uten	særlig	interesse	for	
foreningen.	Prisen	for	denne	store	tilleggstomta	ble	til	slutt	fastsatt	
til	3000	kr	og	ga	TT	stort	framtidig	handlingsrom	på	dette	stedet.
Til	finansieringen	av	hytta	ved	Gjevilvatnet	bevilget	Trondheim	
kommune	10	000	kr.	I	tillegg	kjøpte	kommunen	som	tidligere	nevnt	
Gråkallhytta	for	3300	kr,	og	dette	var	også	penger	som	ble	satt	i	det	
nye	hytteprosjektet.	NSB,	som	i	lengre	tid	hadde	øvd	et	mildt	press	
på	TT	for	å	etablere	nye	tilbud	sør	i	Trollheimen,	fulgte	opp	med	
en	bevilgning	på	5000	kr	til	Gjevilvasshytta	både	i	1920	og	i	1921.	
På	den	nye	Dovrebanen	arbeidet	statsbanene	for	et	så	godt	passasjer-
grunnlag	som	mulig	og	for	gode	tilbud	innen	fjellturisme	i	over-
kommelig	nærhet	av	et	stasjonssted	som	Oppdal.	Statsbidraget	
disse	årene	lød	hhv.	på	1500	og	2000	kr,	men	disse	bevilgningene	
forhindret	likevel	ikke	at	turistforeningen	måtte	ta	opp	et	lån	på	

Storli ble naturlig 
knyttet til trafikken 
omkring Gjevilvatnet
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40	000	kr	for	å	få	dette	prosjektet	i	havn,	parallelt	med	de	arbeidene	
som	var	i	gang	på	Storerikvollen	i	Sylan.
På	ettervinteren	i	1922	var	oppføringen	av	Gjevilvasshytta	i	gang,	
og	den	godt	over	100	år	gamle	Sliperstua	ble	satt	i	stand	til	en	ny	
funksjon,	kombinert	med	et	tilbygg	i	nye	materialer,	levert	av	
Jacob	Digre	i	Trondheim.	Tegningene	til	anlegget	var	levert	av	
arkitekt	Hans	Grendahl.	I	juli	dette	året	ble	hytta	tatt	i	bruk.	
Vertinna	Marit	Holm	hadde	på	foreningens	regning	gått	treukers	
husstellkurs	i	byen,	og	kunne	innta	plassen	ved	komfyren,	som	var	
flyttet	over	fra	Skarsemsetra.	Før	åpningen	foretok	arkitekt	Hans	
Grendahl	og	Ludvig	Sivertsen	en	befaring	og	mente	anlegget	var	godt	
nok,	selv	om	vannforsyningen	ennå	ikke	var	den	beste	og	hytta	bare	
hadde	et	provisorisk	utedo.	Uthusbygning	skulle	komme	etter	hvert.	
Året	etter	ble	det	kjørt	opp	materialer	til	vedbod	og	smurningsbu,	og	
det	ble	avtalt	leie	av	grunn	til	et	naust	med	Knut	Rolvsjord,	som	alt	
var	blitt	fast	melkeleverandør	til	hytta.	
Med	et	nytt	fast	knutepunkt	ved	Gjevilvatnet	ble	det	satt	i	gang	
oppvarding	av	forskjellige	ruter	til	og	fra	den	nye	hytta,	bl.a.	over	
Okla	til	Storli.	Båt	ble	et	nødvendig	framkomstmiddel	for	turer	
vestover,	og	den	ble	kjørt	fram	til	Osen	av	Halvor	Aalbu	sommeren	
1924.	Den	nødvendige	tilknytningen	til	vannet	fikk	foreningen	også	
til	å	engasjere	seg	i	tiltak	for	å	bedre	fiskebestanden	i	den	store	sjøen.	
Rolvsjord	var	også	med	på	dette	arbeidet	sammen	med	en	rekke	
grunneiere	med	strandrett	og	en	stor	mengde	ørretyngel	satt	ut.
Gjevilvasshytta	lå	i	utkanten	av	Trollheimen,	men	veien	var	likevel	
drøy	for	den	som	kom	gående	fra	Oppdal	eller	Vognill.	I	20-årene	
bredte	bilbruken	seg	over	store	deler	av	Trøndelag,	og	nådde	etter	
hvert	også	skogsveier	og	seterveier.	Bilene	tok	til	å	nærme	seg	fjellet,	
og	turistforeningen	måtte	ta	stilling	til	hvor	langt	denne	trafikken	
skulle	få	gå.	Generelt	var	holdningen	til	bilen	som	framkomstmiddel	
positiv,	selv	blant	eldre	medlemmer.	Carl	Schulz	var	en	av	dem	som	
hilste	den	velkommen,	og	så	gjerne	at	den	ble	brukt,	så	lenge	den	
brakte	flere	folk	til	fjells.	Til	Gjevilvatnet	og	Skarvatnet	tillot	seter-
eierne	kjøring	for	de	veipliktige,	dvs.	grunneiere	som	hadde	ansvar	
for	vedlikeholdet.	En	avgift	på	3	kr	per	tur	gjaldt	for	kjøring	i	dette	
området	i	1930.	Som	grunneier	var	TT	blant	dem	som	kunne	kjøre	
bil	inn	til	Gjevilvatnet,	og	det	ble	bestemt	at	retten	kunne	benyttes	
av	styremedlemmene	og	hyttebetjeningen.	Alle	måtte	være	forberedt	
på	en	del	stopp	underveis	på	seterveien,	som	i	alt	hadde	ca.	20	
grinder	på	veien	innover	fra	Vognill.		
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Skogplanting

Medlemmene	av	turistforeningen	trivdes	i	høyfjellet,	men	kunne	
også	nyte	naturen	i	den	skogkledde	Nedalen,	blant	kjempefuruene	i	
Folldalen	og	i	den	frodige	vegetasjonen	i	Svartådalen.	Skogen	var	
i	20-årene	åpenbart	betraktet	som	en	kvalitet	i	fjellet,	og	skogreising		
ble	snart	en	arbeidsoppgave	på	lik	linje	med	klopplegging,	varding	
og	staking.	Det	var	ikke	minst	Fridthjov	Brun	som	ivret	for	skog-
plantingen,	der	turistforeningen	kom	inn	i	et	samarbeid	som	etter	
hvert	omfattet	Det	norske	Skogselskap,	Trøndelag	Skogselskap,	
speiderbevegelsen	og	Trondheim	folkeskole.	De	første	granplantene	
ble	satt	ned	i	1927	ved	Jøldalshytta	og	fortsatte	snart	ved	Gjevil-
vasshytta,	med	innhegning	av	plantefeltene	begge	steder.	Ved	Troll-
heimshytta	ble	det	utført	en	del	grøfting,	mens	en	plan	om	planting	
av	gran	ved	Nedalshytta	ikke	ble	realisert.	TT	gikk	til	innkjøp	av	
hakker	til	arbeidet,	og	det	ble	den	første	sommeren	bevilget	300	kr	
til	hytteopphold	for	speiderguttene	som	skulle	utføre	plantingen.	
Siden	ble	gutter	fra	folkeskolen	i	Trondheim	tatt	med	på	dette	
arbeidet,	som	fra	TTs	side	ble	fulgt	opp	av	Magne	Haave,	som	var	
lærer	i	det	sivile.	Arbeidet	pågikk	tre	somre	på	rad.	Ved	Jøldalshytta	
ble	det	dessuten	snart	anlagt	en	fjellhage	av	konservator	Høeg,	som	
i	1931	for	dette	formålet	ble	tilbudt	fritt	opphold	på	hytta	sammen	
med	en	assistent	i	åtte	dager.		
Fjellet	skulle	både	kles	og	kultiveres.	

ulykkEn I FoSSåDalEn

I påska1922, mens Gjevilvasshytta var under oppføring, tok et snøras tre menneskeliv 
i Fossådalen, ingeniør Karl Bryn, kontorsjef Lai Johns og kontorsjef Malthe-Sørensen, 
som alle var medlem av foreningen. Det var under et forrykende uvær skjærtorsdag
13. april ulykken skjedde, og de tre skiløperne var på vei fra Skarsemsetra ved Gjevil-
vatnet til Trollheimshytta da de ble rammet av skredet. Ved Riaren hadde de tre søkt 
ned i Fossådalen for å komme i le for været i stedet for å gå ruta gjennom Slettådalen. 
Nede i dalbunnen hadde de trolig stoppet for en rast da skredet kom og fylte en 
stor del av dalen. Til leteaksjonen sendte turistforeningen 25 mann fra Trondheim. 
Dessuten deltok mannskaper fra underoffisersskolen og garnisonskompaniet, samt 
medlemmer av Sp.kl. Freidig. Aksjonen varte helt fram til 10. mai, og deltakerne 
bodde i denne perioden på Trollheimshytta og i kvarteret ved Gjevilvatnet. To av de 
omkomne ble funnet i leteaksjonen, mens den tredje ble funnet av fjellvandrere i 
pinsen seinere på våren. 
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DRaMa På BlåhaMMaRSTugan 
Bare et drøyt år etter skredulykken i Trollheimen gikk det enda flere liv i turistforeningens fjellområder. 
Under et innbrudd og en påsatt brann på Blåhammarstugan på svensk side av Sylan omkom den 36 år 
gamle Trondheimsmannen Johan Rognhaug sammen med hele den svenske betjeningen på tre personer. 
Rognhaug var mangeårig medlem av foreningen og en velkjent gjest på turisthyttene. Det var på hjemvei 
fra sin vanlige tur i grensefjellene at han ble rammet av brannen. Fredag 24. august 1923 gikk han alene 
fra Sylstationen etter at han var blitt bedt av sin arbeidsgiver, Den Norske Handelsbank, om å returnere til 
Trondheim snarest mulig. Planen var å gå til Storlien neste dag og ta toget til byen derfra. På Blåhammar-
stugan forberedte personalet seg på å avslutte sesongen denne helgen, og Rognhaug var eneste gjest på 
hytta natt til 25. august. Etter at alle de fire personene på hytta var gått til ro, kom det ubudne gjester til 
Blåhammarstugan, tre svensker og en nordmann som var ute etter pengebeholdningen etter sommerens 
turistbesøk. Rognhaug overrasket trolig inntrengerne og ble sannsynligvis skadd eller drept i et forsøk på 
å hindre dem i å utføre sitt forsett. Samme skjebne led vertinnen, den 17-årige Anna Aune, den 14-årige 
drengen Birger Norén og den 25 år gamle kokka Alma Jönsson, alle fra Storlien.Etter udåden satte tyvene 
turisthytta i brann, og den var fullstendig nedbrent da folk kom til tidlig lørdag morgen. Etter hvert ble det 
klart at det dreide seg om en fryktelig mordbrann.

Litteratur: Rolf Eriksson: ”Blåhammarstugans dramatiske händelser”(2009).

gavE TIl SvEnSkEnE

Etter en strabasiøs tur i grense-
fjellene i slutten av 1920-årene, 
samlet en gruppe friluftsmenn 
fra Trondheim penger til ei 
hvilebu eller nødherberge på 
ruta mellom Storerikvollen og 
Blåhammarstugan. Innsamlings-
aksjonen foregikk i samarbeid 
med Dagsposten våren 1929. 
Hvilebua ble tegnet av den 
kjente trondhjemsarkitekten 
Claus Hjelte og satt opp på svensk 
side av grensen, ved Ena, østnordøst 
for Storerikvollen og sør for Blå-
hammarstugan. Tømmer var skaffet 
fra Kluksdalen. Bua fikk svensk navn, 
Endalsstugan, og ble av svenskene 
betegnet som et nødskydd. Like 
ved bua ble det reist et klokketårn. 
Klokke ble skaffet fra Kystad gård 
på Byåsen. Den hadde innskriften 
”Singsaas 1870” og fikk nå en ny 
funksjon som varslingsklokke for 
folk i fjellet.

Stormklokka og hvilebua ved Ena.
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Orkelsjøhyttta

Engasjementet	i	fjellet	sørøst	for	Oppdal	startet	tidlig	i	20-årene	for	
å	skaffe	en	forbindelse	mellom	Kvikne	og	Oppdal.	I	første	omgang	
var	foreningen	ute	etter	en	kvarteravtale	med	en	setereier	i	terrenget	
omkring	Orkelkroken,	og	det	ble	tatt	kontakt	med	flere	setereiere	
uten	at	det	ble	inngått	avtale.	Hovedproblemet	var	at	setrene	var	
små,	med	hus	som	egnet	seg	dårlig	for	innkvartering	av	turister.	
Knut	Solbu	var	en	av	grunneierne	som	ville	sette	i	stand	si	seter	og	
leie	den	bort	til	turistforeningen.	Han	fikk	da	til	svar	at	foreningen	
var	ute	etter	ei	tomt	i	området.	Løsningen	ble	likevel	en	eksisterende	
bygning.	I	1923	ble	det	gjort	avtale	med	gårdbruker	I.K.	Aalbu	om	
bruk	av	hans	seter,	og	arkitekt	Roar	Tønseth	utarbeidet	tegninger	
over	et	tilbygg	til	den	gamle	seterstua.	Turistforeningen	hadde	på	
dette	tidspunkt	nettopp	gjennomført	store	arbeider	og	hadde	ikke	
store	midler	til	rådighet,	men	gikk	likevel	videre	med	saken	ettersom	
NSB	lovte	2000	kr	i	støtte	til	det	nye	kvarteret.	Planen	ble	snart	noe	
forstyrret	av	et	privat	initiativ	fra	eierne	av	Borkhussetrene	i	Såttel-
dalen.	John	og	Peder	Borkhus	hadde	gått	sammen	om	et	kvarter	med	
12–15	senger	og	hadde	dermed	tilfredsstilt	behovet	for	fjellvandrere	
i	dette	området.	Aalbusetra	ved	Orkelkroken	lå	ikke	mer	enn	1	¾	
times	marsj	fra	Borkhussetrene,	slik	at	TT	begynte	å	se	seg	om	et	
nytt	alternativ	lenger	vestover,	i	traktene	rundt	Store	Orkelsjø.	Her	
ble	det	i	1924	innledet	forhandlinger	med	foreningens	mangeårige	
medlem,	byfogd	Løcke	om	kjøp	av	hans	hytte	ved	Sjøsetra	på	nord-

Med Orkelsjøhytta 
“erobret” TT et nytt
fjellområde.
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vestre	side	av	sjøen.	Året	etter	ble	hytta	kjøpt	for	4000	kr,	halv-
parten	dekket	av	et	bidrag	fra	NSB.	Fra	statsbanene	fikk	foreningen	
dessuten	–	via	DNT	–	brakkematerialer	fra	Drivdalen	som	ble	brukt	
til	et	påbygg	av	to	soverom	og	gang.	Orkelsjøhytta	ble	umiddelbart	
tatt	i	bruk,	med	eieren	av	Sjøsetra,	Ingebrigt	Rødvei,	som	vert.		
I	1926	fikk	foreningen	tilbud	om	to	andre	jernbanebrakker	på	
Kongsvoll.	Begge	var	en	tid	aktuelle	for	gjenbruk	som	uthus-
bygninger,	den	ene	på	Orkelsjøhytta,	den	andre	på	Gjevilvasshytta,	
før	man	takket	nei	til	materialene.	Samarbeidet	mellom	TT	og	
NSB	utviklet	seg	videre	da	foreningen	fikk	innvilget	fribillett	ved	
inspeksjonsreiser	eller	lignende,	og	samme	år	tegnet	Trondhjem	
Distrikt	av	NSB	seg	som	”livsvarig	medlem”	i	TT	med	en	engangs-
innbetaling	av	100	kr.	To	år	etter	dekket	NSB	utgiftene	da	foren-
ingen	produserte	reklame-materiell	for	det	engelske	markedet.
På	Borkhusseter	var	TTs	planer	forstyrret	av	eiernes	private	
initiativ.	Men	foreningen	ga	ikke	slipp	på	tanken	om	å	etablere	seg		
der	og	inngikk	i	1925	en	kvarteravtale	med	Marit	Borkhus	mot	
50	kr	i	bidrag.	Avtalen	omfattet	ettersyn	med	vardingene	i	området.	
Besøket	den	første	sommeren	var	litt	over	20,	omtrent	det	samme	
som	på	Orkelsjøhytta.			

Ved Orkelsjøen

”Her	er	det	altsaa.
Dette	er	Orkelsjøen.	Denne	Taushed.	Det	er	som	Still-
heden	synger.	Vi	er	1100	Meter	oppe	over	Hverdagen.	
Grøngraat,	brungraat,	lysegraat.	Og	Orkelhø	hæver	sig	
over	Søen	som	en	Kegle.	Den	minder	om	Vesuv.	
Mon	den	nogensinde	skulde	sprude	Ild?
Syv	timer	var	Turen	herop	fra	Opdal.	Op	gennem	
Lien	under	Olmenberget.	Saa	forsvinder	Trærne	og	
vi	er	i	Skaret,	ser	endnu	engang	den	brede	Bygd,	
og	Trolheimens	hvide	Tinder	langt	inde.	Vi	gaar	ind-
over	Høifjældet,	øde,	graat,	ensomt.	Vi	gaar	over	en	
Snebræ,	under	den	fosser	Vandet,	snor	sig	i	Katarakter	
ned	til	Elven,	der	gaar	dybt	nede	i	Drivdalen.”
Fra artikkelen ”Ved Orkelsjøen” i TT-årboka for 1927, skrevet av den danske 
forfatteren Jørgen Bukdahl, som oppholdt seg på Orkelsjøhytta i 1,5 måned 
sommeren 1926 og skrev boka ”Det skjulte Norge”.
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skiFtende kvarterer

Til	tross	for	all	nybygging,	utvidelser	og	investering	i	egne	eiendom-
mer,	var	Trondhjems	Turistforening	avhengig	av	private	kvarterer	
for	en	forsvarlig	tilrettelegging	i	fjellområdene.	Dette	hadde	vært	en	
del	av	foreningens	strategi	helt	fra	starten	i	slutten	av	1880-årene,	og	
utover	på	1900-tallet	var	det	fortsatt	vanskelig	å	tenke	seg	et	rutenett	
uten	tillegg	av	slike	private	bevertnings-	og	innkvarteringssteder.	
I	Trollheimen	hadde	de	nye	hyttene	i	Jøldalen	og	ved	Gjevilvatnet	er-
stattet	leide	kvarterer,	men	stadig	var	Bortistu	Storli	TT-kvarter	vest	
i	Trollheimen,	der	foreningen	fikk	en	ny	stasjon	på	Kårvatn	i	1920,	
etter	avtale	med	eieren	Josva	Halle.	Dessuten	fikk	foreningen	midt	
i	20-årene	en	fot	innom	på	Røstadseter	i	Vindøladalen,	der	avtalen	
gjaldt	fire	dobbeltsenger	sommers	tid.			
I	Sylan	var	Stugudal	gård	et	fast	turistkvarter,	med	Ola	Stugudal	
som	vert	helt	siden	den	første	trafikken	kom	i	gang.	I	1928	fikk	
stedet	konkurranse	fra	den	private	Væktarstua,	men	greide	seg	
likevel	bra,	ikke	minst	fordi	det	ble	bygd	bilvei	opp	fra	Tydal,	og	
stadig	flere	reisende	tok	seg	opp	i	Stugudalen.	Turistforeningen	var	
fornøyd	med	en	slik	utvikling	og	anbefalte	at	veien	ble	bygd	videre	
over	mot	Røros.
Et	annet	kvarter	fra	pionértiden	var	Storelvvoll,	som	etter	noen	år	
uten	formell	kontakt,	igjen	ble	fast	TT-kvarter	i	1920.	Nå	var	det	
andre	generasjon,	Abraham	Storelvvold,	som	inngikk	avtale	om	
plass	spesielt	for	TTs	medlemmer	mot	et	årlig	bidrag.	For	100	kr	
var	foreningen	sikret	seks	senger	og	opphold	i	peisestua	i	turisthytta	
ved	Riasten,	omtrent	midt	mellom	Stugudalen	og	Aursunden.	
En	ny	kontrakt	fra	samme	år	ble	inngått	med	Magnus	Kluksdal	på	
fjellgården	Kluksdal	i	Meråker.	Han	hadde	allerede	i	1913	merket	
ei	rute	over	Klukskaftet	til	Storerikvollen	etter	avtale	med	TT,	og	
nå	ble	en	formell	ordning	om	et	seks-sengers	kvarter	på	gården	satt	
i	verk.	Det	første	året	ble	det	notert	et	besøkstall	på	103,	og	dette	
økte	fra	år	til	år,	til	en	topp	i	1934	da	så	mange	som	934	gjester	tok	
inn	i	dette	kvarteret.	Ikke	minst	søkte	mange	svensker	til	Kluksdal,	
enten	de	kom	fra	Storlien	eller	Teveldal,	som	begge	var	gunstige	
steder	å	starte/avslutte	en	tur	i	Sylene	sommer	som	vinter.	
For	Magnus	Kluksdal	ble	fjellturismen	en	betydelig	binæring,	og	
han	hadde	på	slutten	av	20-tallet	planer	om	å	bygge	ei	hytte	ved	
Blåhammarkleppen.	Han	søkte	turistforeningen	om	bidrag	til	
prosjektet,	men	fikk	ingen	hjelp	fra	den	kanten,	og	planene	ble	lagt	
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vekk.	På	Kluksdal	hadde	han	nok	å	gjøre,	og	stedet	overtok	noe	av	
den	rollen	som	Gilså	hytte	hadde	spilt	fra	1889	og	fram	til	1912,	
da	den	ikke	lenger	var	bebodd.	
Gilså	hytte	var	for	øvrig	ennå	ikke	helt	ute	av	bildet.	I	1924	fikk	
turistforeningen	tilbud	fra	eieren	NKS	(Norske	Kvinnes	Sanitets-
forening)	om	kjøp	av	denne	hytta,	som	opprinnelig	var	bygd	av	
Selbo	kobberverk.	Befaring	ble	foretatt	på	ski	så	snart	det	ble	
skiføre	samme	år,	men	endte	ikke	med	noe	nytt	eiendomskjøp.
I	1925	anmodet	Per	Vinje	styret	om	å	vurdere	losji	på	Sondalen	
(Sunndal)	vest	for	Meråker.	Stedet	hadde	vært	aktuelt	som	kvarter	
allerede	i	1903,	da	Axel	Sommerfelt	og	Ludvig	Schulerud	hadde	
vært	på	befaring	i	disse	skogtraktene	mellom	Selbu	og	Meråker.	
Da	forslaget	ble	brakt	fram	igjen	av	Vinje,	opplyste	formann	
Fridthjov	Brun	at	”disse	trakter	nu	står	for	tur	for	bearbeidelse”.	
Det	tok	imidlertid	ennå	noen	år	før	avtalen	med	eieren	av	gården,	
Axel	Sona,	ble	inngått.	Først	fra	1931	sto	ti	senger	oppredd	for	
fot-	og	skiturister	–	uten	at	de	ble	brukt	så	svært	ofte.	Noen	stor	
trafikk	opplevde	ikke	folket	på	Sondalen,	selv	om	stedet	lå	praktisk	
til	for	turer	fra	stoppestedet	Sona	på	Meråkerbanen.	
I	1925	dukket	igjen	tanken	opp	om	bruk	av	den	gamle	hytta	Kvittyten	
i	Kvernfjellet.	Forslaget	gikk	ut	på	å	flytte	hytta	til	Stormoen,	slik	
at	den	ble	liggende	gunstigere	til	for	turisttrafikken	mellom	Selbu	
og	Tydal.	Der	den	sto	ble	den	betegnet	som	”utjenlig	som	kvarter”.	
Kvittyten	var	opprinnelig	inspeksjonshytte	for	kvernsteinsdriften	i	
Selbufjellet	og	ble	gitt	til	TT	i	gave	av	brukseier	Paul	H.	Birch	i	Selbu	
i	1903.	Birch	forbeholdt	seg	retten	til	å	bruke	hytta	til	jakt,	men	
ellers	skulle	den	tjene	som	krypinn	for	vandrere	i	dette	fjellområdet.	
Hytta	bød	på	primitive	forhold	og	ble	lite	brukt	i	årene	som	fulgte.	
Planen	om	flytting	til	Stormoen	ble	holdt	i	live	til	1929,	da	den	ble	
lagt	til	side.		I	stedet	ble	hytta	året	etter	gitt	tilbake	til	familien	Birch,	
ved	brukseierens	sønn	Gunnar	Birch.
Samtidig	ble	det	åpnet	et	kvarter	på	Sulåmo	i	Færentraktene,	
som	var	et	nytt	område	for	turistforeningen.	Eieren	av	den	fjerne	
fjellgården,	Henrik	Sulåmo,	var	neppe	særlig	vant	til	å	stelle	for	
besøkende	og	måtte	tåle	klager	etter	sin	første	sesong	som	vert.
På	generalforsamlingen	i	1927	hadde	Fridthjov	Brun	orientert	
medlemmene	om	at	styret	ville	forsøke	å	få	kvarterer	på	Fosen	og	i	
”Trøndelagens	skogdistrikter”.	Noen	etablering	i	det	første	området	
ble	ikke	realisert,	mens	en	viss	spredning	til	”skogdistriktene”	gjorde	
foreningen	i	hvert	fall	enkelte	forsøk	på.	På	Liavollen,	en	halv	mil	
sør	for	Stormoen,	ble	det	inngått	avtale	med	eieren	John	H.	Lien	
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om	bruk	av	et	seterhus	med	tre	rom.	Om	sommeren	kunne	almin-
nelig	seterkost	serveres	for	de	fire	gjestene	det	var	plass	til	der	sam-
tidig.	Bare	to	år	etter	fikk	TT	kvarteravtale	på	Stormoen,	der	Kristen	
N.	Evjen	nettopp	hadde	bygd	ny	seter.	Her	gjaldt	avtalen	to	rom	og	
det	samme	antall	senger	som	på	Liavollen.	De	to	nye	kvarterene	i	
Roltdalen	var	strategisk	valgt	av	turistforeningen,	midt	i	de	skog-
traktene	Fridthjov	Brun	nok	hadde	tenkt	mest	på	i	planleggingen	
av	den	videre	driften.	Liavollen	og	Stormoen	lå	begge	gunstig	til	for	
turer	i	fjellene	øst	for	Selbu	og	videre	mot	Tydal	og	Sylan,	og	særlig	
det	siste	stedet	ble	bra	besøkt	de	neste	årene,	både	om	våren	og	
sommeren.	I	toppåret	1934	hadde	Stormoen	55	gjester	i	påska	og	
38	på	sommerbesøk.	Men	suksessen	ble	ikke	varig.	I	andre	del	av	
30-tallet	avtok	trafikken,	sengetallet	ble	redusert	fra	fem	til	fire,	og	
i	1938	fant	ikke	Kristen	Evjen	det	lenger	regningssvarende	å	holde	
hytta	betjent	og	måtte	oppgi	kvarteret.	Liavollen	tok	imidlertid	fort-
satt	imot	turfolk.
Like	heldig	var	ikke	alle	forsøkene	med	å	spre	trafikken	til	nye	
områder.	I	1934	ble	det	besluttet	å	inndra	kvarterene	på	Sondalen	
og	Sulåmo.	Hyttebøker	og	vimpler	skulle	tilbakekalles	og	punktum	
settes.	Begge	disse	stedene	lå	utenfor	allfarvei	for	den	tradisjonelle	
fjellturismen,	og	foreningen	fikk	en	nyttig	erfaring	om	hvor	det	
ikke	var	lønnsomt	å	satse	i	framtiden.	Døra	ble	for	øvrig	stående	på	
gløtt	i	Sondalen,	ettersom	Axel	Sona	to	år	etter	igjen	fikk	50	kr	av	
foreningen	for	å	holde	fem	senger	klare	for	medlemmer	av	TT.	
Samtidig	aksepterte	foreningen	et	tilbud	fra	O.H.	Brendryen	om	
kvarter	på	Fjellægret,	vest	for	Kvikne,	også	dette	for	50	kr	og	fore-
løpig	for	ett	år.	
Utenfor	allfarvei	lå	i	enda	større	grad	en	eiendom	som	temmelig	
overraskende	kom	helt	av	seg	selv	på	denne	tiden.	Dette	var	ei	hytte	
i	Nordreisa	i	Troms	som	turistforeningen	i	1927	fikk	i	gave	av	her-
tugen	av	Westminster.	Gaven	ble	formidlet	gjennom	den	engelske	
konsulen	i	Trondheim,	Francis	Kjeldsberg.	Hytta	var	verdsatt	til	
3000	kr	og	besto	av	fire	soverom,	spisestue	og	kjøkken,	med	en	
beliggenhet	åtte	mil	fra	sjøen.	TT	så	seg	imidlertid	ikke	råd	til	å	
beholde	hytta,	som	allerede	året	etter	ble	solgt.	En	pris	på	bare	
600	kr	viser	at	markedet	ikke	var	alt	for	godt	for	en	slik	handel	så	
langt	nord	i	landet.
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50-årsjuBileet og schulz’ gave

16.	desember	1937	rundet	Trondhjems	Turistforening	50	år.	Jubileet	
ble	feiret	på	Britannia,	der	foreningens	første	formann	Carl	Schulz	
sto	for	to	av	høydepunktene	–	først	med	sitt	foredrag	om	turistlivet	
i	gamle	dager	og	deretter	ved	å	offentliggjøre	sin	jubileumsgave	på	
10	000	kr.	Noe	bestemt	formål	med	pengegaven	ble	ikke	kunngjort	
på	festen,	men	Schulz	avslørte	mer	av	de	planene	han	hadde	på	et	
møte	med	formannen	Thor	Tharum	noen	dager	seinere.	Pengene	
skulle	brukes	til	ei	turisthytte	i	traktene	omkring	Fongen,	Ruten	og	
Melshogna.	
Den	betydelige	pengegaven	fra	Schulz	ble	inntil	videre	innsatt	på	
egen	konto	i	Realkreditbanken.	I	tillegg	til	gaven	hadde	styret	over-
tatt	et	konkret	formål	med	gaven,	men	fikk	selv	foreta	den	endelige	
lokaliseringen.	På	et	styremøte	i	januar	1938	ble	styremedlemmene	
enig	om	at	den	nye	hytta	skulle	oppføres	ved	Ramsjøen.	Styret	fikk	
støtte	i	dette	av	generalforsamlingen	tidlig	i	juni,	der	ikke	mer	enn	
ca.	30	medlemmer	møtte	opp.	Fra	nå	sto	”Schulzhytta”	på	turist-

Fra 50-årsfesten 
i TT i Palmehaven 
på Britannia Hotel.
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foreningens	arbeidsprogram,	med	stedsangivelsen	”ved	Ramsjøen”.	
Forhandlinger	om	tomt	ble	innledet	med	grunneiere	i	Aunegrenda.	
Sekretær	Olaf	Jenssen	foreslo	at	eldre	medlemmer	i	TT	kunne	
innkalles	for	å	diskutere	hytteplanene	og	danne	et	organ	i	likhet	
med	”de	eldres	råd”	i	DNT.	Styret	hadde	”meget	sympati”	for	
forslaget,	men	mente	likevel	at	styringen	av	saken	måtte	ligge	til	
styret.	Høsten	1939	forelå	det	to	anbud	på	oppføring	av	”Fongen-
hytta”	ved	Ramsjøen,	det	ene	fra	Olaus	Aune	fra	Tydal,	som	kunne	
levere	hytta	ferdig	oppsatt	på	den	aktuelle	tomta	for	8–9000	kr.	
Arbeidstegningene	var	med	det	første	ventet	fra	arkitekt	Roar	
Tønseth,	og	handelsbestyrer	Hilmo	i	Tydal	skulle	få	en	liste	over	
de	materialene	som	trengtes	til	oppstarten.	
Styret	trengte	imidlertid	litt	tid	til	å	redusere	kostnadene	i	pro-
sjektet,	så	vinteren	gikk	–	og	våren	kom	med	en	ny	virkelighet.	
Det	hjalp	lite	at	Tønseth	tidlig	på	sommeren	1940	hadde	et	nytt	
utkast	klart,	og	de	stipulerte	utgiftene	var	redusert	til	6000	kr.	
Tegningene	ble	riktignok	godkjent	og	sendt	til	Olaus	Aune,	
påskyndet	av	et	optimistisk	flertallsvedtak	i	styret	midt	i	juni:	
”Det	kunde	ikke	indses	at	de	foreliggende	tider	var	av	den	art	at	
arbeidet	av	den	grund	burde	utsættes.”	Olaf	Jenssen	og	suppleanten	
W.D.	Larsen	stemte	imot	å	gå	videre	med	saken	slik	forholdene	var,	
og	det	viste	seg	snart	at	de	var	de	mest	realistiske	i	saken.	Snart	satte	
krigen	en	stopper	både	for	denne	hytteplanen	og	mye	av	den	øvrige	
virksomheten	i	Trondhjems	Turistforening.

Fellesturene ga 
medlemmene 
følelse av tilhørighet 
og samhold.
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På	uviss	kurs	–	1940-45

til Fjells etter Frihet 
Tidlig	søndag	morgen	den	7.	april	1940	var	en	av	perrongene	på	
jernbanestasjonen	i	Trondheim	tettpakket	av	turfolk.	Det	var	snart	
avgang	på	Meråkerbanen,	og	en	hel	vogn	var	stappet	full	av	ski	og	
staver,	mens	folk	fylte	opp	det	som	var	av	sitteplasser	på	toget,	og	
stablet	stinne	ryggsekker	i	bagasjerommene.	Så	ble	det	blåst	klar-
signal,	og	turen	var	i	gang,	en	ny	fellestur	med	Trondhjems	Turist-
forening.
Vel	200	hadde	meldt	seg	på	denne	gangen.	Turkomiteen	var	for	
lengst	vant	til	store	grupper	og	trange	togkupeer	på	vei	til	og	fra.	
Nå	gikk	turen	til	Flornes,	der	alt	utstyret	skulle	ut,	og	skiene	og	
ryggsekkene	tas	på	for	en	marsj	til	”Skarvene”	som	det	sto	i	pro-
grammet.	For	mange	var	terrenget	innover	i	Selbu-fjellet	ukjent	
område,	og	det	var	trygt	og	gå	sammen	og	føle	seg	ivaretatt	både	
av	fellesskapet	og	turlederne	fra	turistforeningen.
Etterpå	karakteriserte	komiteen	turen	som	”meget	vellykket”.	
Snøforholdene	var	gode	denne	våren,	og	når	været	slo	til,	var	alt	
så	bra	som	det	kunne	være	til	fjells.	Slitne,	men	såre	fornøyde,	
dro	deltakerne	hjem	til	ei	ny	arbeidsuke	i	byen.
Det	ble	snart	en	ny	og	annerledes	hverdag	når	den	tyske	okkupa-
sjonen	var	et	faktum	tirsdag	9.	april	1940.	Etter	det	første	sjokket	
tok	folk	forsiktige	skritt	ut	i	sin	nye	tilværelse	under	streng	
bevoktning	og	kontroll	og	tilpasset	seg	gradvis	de	nye	betingelsene	
som	var	satt	så	kontant	og	brutalt.	Mot	sommeren	dette	første	
krigs-året	styrte	mange	sin	gange	til	fjells,	der	det	mer	enn	noen	
gang	føltes	friere	å	puste.	
Turfolket	var	imidlertid	ikke	alene	i	fjellet.	I	hvert	fall	var	det	klare	
spor	etter	militære	mannskaper	på	hyttene	da	turistforeningen	
åpnet	sesongen.	På	noen	av	hyttene	ble	det	registrert	skader	på	
dører	og	vinduer,	reduserte	matvarelagre,	bortkomne	fiskeredskaper	
og	personlige	effekter.	Fra	Jøldalshytta	meldte	Beret	Haugum	om	
innbrudd	sist	i	mai.	Der	som	ellers	var	dette	helst	spor	etter	norske	
mannskaper	som	hadde	oppholdt	seg	i	fjellet	etter	demobiliser-
ingen.	Fra	myndighetene	var	reaksjonen	rask	og	imøtekommende.	
Innenriksdepartementet	innrømmet	straks	en	erstatning	på	520	kr	
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til	Trollheimshytta	og	300	kr	til	Jøldalshytta,	beløp	som	også	skulle	
dekke	vask	av	gulv	og	sengetøy.	
Styre	og	organisasjon	var	fast	innstilt	på	at	virksomheten	skulle	
gå	sin	gang,	men	det	var	heller	ikke	til	fjells	lett	å	bli	kvitt	den	
beklemmende	følelsen	av	okkupantenes	nærvær.
Krigen	hadde	allerede	satt	sine	spor	i	Trollheimen,	og	Nedalshytta	
hadde	også	hatt	ubudne	gjester.	Men	ingen	soldater	var	lenger	å	se	
da	de	første	fjellvandrerne	la	ut	på	tur	sist	i	juni.	Innover	Jøldalen,	
innmed	Gjevilvatnet	og	langs	Folla	kunne	de	for	noen	dager	legge	
krigen	bak	seg,	kanskje	for	en	stakket	stund	glemme	den	dystre	
situasjonen	landet	sto	oppe	i.	Det	var	neppe	lett,	men	svært	mange	
tok	i	hvert	fall	turen	opp	i	fjellet	denne	sommeren	for	å	komme	seg	
unna	krigen,	tvangstiltak	og	tyske	soldater.	Besøket	i	Trollheimen	
var	rekordstort,	med	437	gjestedøgn	på	Jøldalshytta,	434	på	Troll-
heimshytta,	en	økning	på	nærmere	20	%	begge	steder	i	forhold	til	
sommeren	før.	I	Sylan	var	besøket	imidlertid	noe	mindre.	Der	hadde	
krigen	festet	sitt	faste	grep,	med	streng	kontroll	av	trafikken,	hvor	
uskyldig	den	enn	var.	Et	krav	om	grensepass	var	innført	for	ferdsel	
i	dette	området,	og	noen	kryssing	av	svenskegrensen,	over	til	det	
nøytrale,	frie	Sverige,	kom	ikke	lenger	på	tale.	TT	hadde	vurdert	
om	hyttene	i	det	hele	tatt	skulle	åpnes.	Sylan	var	ikke	stedet	å	dra	
om	en	ville	føle	friheten	i	fjellet.	Likevel	ble	det	gjort	et	forsøk,	og	
Magne	Unsgaard	tok	på	seg	jobben	med	å	holde	Nedalshytta	åpen	
mot	20	%	av	inntektene	for	nattelosji	og	i	tillegg	ta	slåtten	på	gården	
for	egen	regning.	Det	gikk	som	styret	hadde	fryktet.	Besøket	falt	fra	
566	i	1939	til	bare	101	sommeren	1940.	For	de	få	som	kom,	føltes	
omgivelsene	ekstra	dystre	ettersom	gården	sto	uten	forpakter	etter	
at	John	Østby	hadde	gitt	seg	i	1939.	Slåtten	var	satt	bort,	og	husene	
lå	med	stengte	dører.	På	Storerikvollen	var	det	også	stille	og	folke-
tomt	dette	året,	så	den	nye	telefonen	på	hytta	ble	stående	utbrukt.	
Ingen	hadde	tatt	på	seg	vertskapet	i	den	vanskelige	situasjonen	
som	var	oppstått.	Noen	lønnsomhet	i	driften	her	var	lite	sannsynlig	
etter	at	det	var	satt	bom	for	trafikken	fra	svensk	side	av	grensen.
Det	store	innrykket	i	Trollheimen	ga	likevel	håp	om	at	foreningen	i	
hvert	fall	et	stykke	på	vei	kunne	drives	som	normalt,	selv	om	tidene	
dramatisk	var	forandret.	På	generalforsamlingen	for	1940,	holdt	så	
seint	som	oppunder	jul,	ble	det	lagt	fram	positive	tall	fra	Trollheimen	
og	gitt	støtte	for	en	videre	drift,	så	normalt	som	det	lot	seg	gjøre.	
Årboka	uteble	dette	året,	det	var	ett	signal	om	at	alt	ikke	lenger	
var	normalt.	Men	det	var	flere	gode	nyheter	i	vente.	På	den	neste	
generalforsamlingen,	i	Harmonien	midt	i	juni	1941,	kunne	de	
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140	frammøtte	glede	seg	over	opprettelsen	av	”Trondhjems	Turist-
forenings	Venners	Fond”.	Formann	i	styret	for	det	nye	fondet	var	
Fridthjov	Brun.	Et	hovedformål	ved	tiltaket	var	å	bidra	til	større	
vedlikeholdsarbeider	eiendommene	i	foreningen,	og	fra	det	nye	
fondet	var	det	allerede	tilført	nærmere	5000	kr.	Det	meste	av	dette	
skulle	brukes	på	Nedalen	gård,	der	det	denne	våren	ble	gjort	avtale	
om	en	ny	forpakter,	Oliver	Rotvold.	Snart	inntok	han	fjellgården	
med	håp	om	utkomme	for	seg	og	sine.	Med	i	følget	oppover	dalen	
var	kona	Ingeborg,	åtte	unger,	tre	kyr	og	en	flokk	sauer,	samt	en	
hest	som	TT	hadde	hjulpet	ham	med.		
Påskebesøket	hadde	økt	de	fleste	steder	i	forhold	til	året	før,	til	tross	
for	at	NSB	ikke	lenger	kunne	sette	opp	ekstratog.	Busstrafikken	var	
noe	begrenset	av	den	sparsomme	tilgangen	på	drivstoff,	som	i	enda	
sterkere	grad	gjorde	kjøring	med	privatbil	vanskelig.	I	1941	gikk	det	
ennå	daglig	en	buss	fra	Trondheim,	via	Meldal	til	Berkåk,	og	ruta	til	
Rindal	var	fortsatt	i	drift.	Transportproblemene	til	tross,	ble	det	en	
ny	god	sommer	i	Trollheimen,	med	solide	rekordtall	på	hyttene,	718	
gjestedøgn	på	Jøldalshytta,	717	på	Gjevilvasshytta	og	683	på	Troll-
heimshytta,	dvs.	en	økning	på	godt	over	60	%.	Fra	styret	var	det	bedt	
om	at	”foreningens	medlemmer	må	vise	forståelse	om	ikke	kosten	
blir	som	i	gamle	dager,”	men	dette	så	altså	ikke	ut	til	å	dempe	lysten	
på	en	fjelltur.	Kaffe	var	fortsatt	å	få,	og	tørsten	kunne	ellers	slukkes	

Betjeningen på Storerik-
vollen i påska 1940, 
med Ragnhild Lien som 
vertinne. Tett inn mot 
svenskegrensen fikk 
denne hytta snart merke 
konsekvensen av krigen. 
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med	”selters,	brus	og	Solo”	ifølge	informasjonen	fra	TT-styret.	
Vertinnene	på	Jøldalshytta	og	Gjevilvasshytta,	Beret	Haugum	og	
Ingeborg	Tverdal,	drev	for	egen	regning	og	kunne	glede	seg	over	
bra	fortjeneste,	mens	Trollheimshytta	ble	driftet	av	foreningen,	
med	betjening	på	fast	lønn.	I	trygg	avstand	fra	de	mest	krigsutsatte	
fjellstrøk	hadde	også	Hanna	Røtvei	på	Orkelsjøhytta	godt	besøk;	
179	overnattinger	var	to	og	en	halv	gang	så	mye	som	året	før.	
Langt	inn	i	fjellet	kunne	den	harde	virkeligheten	synes	langt	unna,	
men	krigshverdagen	var	likevel	ikke	langt	av	sted.	Som	påkrevd	
ekstrautstyr	i	sekken	lå	både	brødkort	og	fettkort	(restaurantkort),	
som	måtte	forevises	og	klippes	på	hyttene,	og	legitimasjonskortet	
var	obligatorisk	uansett	hvor	man	gikk.

I	løpet	av	1941	passerte	medlemstallet	i	TT	2500	og	hadde	økt	med	
over	350	siden	krigsutbruddet.	Veksten	trygget	økonomien,	og	det	
ble	satset	frisk	på	ny	årbok,	med	Fridthjov	Brun,	Arne	Falkanger	
og	Gunnar	Birkeland	i	redaksjonen.	Årboka	ble	dette	året	tilegnet	
Carl	Schulz	og	skulle	for	leserne	bli	en	litterær	tur	tilbake	til	gamle	
dager	og	til	en	fjellverden	uten	preg	av	ufredstider.	Det	eneste	spor	
av	krig	var	å	finne	i	Einar	Wolds	artikkel	om	en	tur	i	Trollheimen	
sommeren	1940.	”Kunne	det	bli	nogen	fjelltur	iår?	Det	ble	vel	
nærmest	å	telle	på	knappene,	men	i	slutten	av	juli	blev	fristelsen	
for	sterk.	(…)	Ombord	på	den	overfylte	’Orkla’	fikk	man	bekreftet	
at	Trollheimen	av	forskjellige	årsaker	var	i	skuddet	iår.”		
Foreningen	økte	i	antall,	og	følelsen	av	å	stå	sammen	om	gamle	
rettigheter	fikk	flere	til	å	våge	seg	opp	i	Syltraktene,	der	Nedals-
hytta	fikk	en	kraftig	økning	med	406	gjestedøgn	sommeren	1941.	
Storerikvollen	var	fortsatt	ikke	betjent	på	ordinær	måte,	men	
Marie	Nygård	holdt	dørene	åpne	for	overnatting,	uten	bevertning,	
noe	134	gjester	benyttet	seg	av	den	andre	krigssommeren.	Ennå	var	
bilruta	til	Tydal	(Hell–Ås)	i	drift	med	en	daglig	tur	tirsdag,	torsdag	
og	lørdag.	De	to	siste	dagene	fortsatte	turen	opp	til	Stugudal.
Arbeidet	med	”Fongenhytta”	ved	Ramsjøen	sto	i	stampe	etter	at	en	
søknad	om	oppføring	var	avslått	i	departementet.	Materialene	som	
var	innkjøpt	lå	inntil	videre	lagret	på	Aune	i	Tydal,	og	ingen	visste	
når	de	kom	til	å	bli	brukt.	I	Trondheim	ble	det	oppbevart	sengetøy	
og	annet	utstyr	som	var	skaffet	til	veie,	ikke	minst	ved	hjelp	av	TTs	
damekomité	som	var	opprettet	i	1939.	Tiden	bød	på	mye	uvisshet	
også	i	fjellet.
Sommeren	1941	tiltrådte	Reidar	Jørgensen	som	ny	sekretær	i	
Trondhjems	Turistforening,	etter	Anton	Jacobsen	som	hadde	vært	
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konstituert	etter	Olaf	Jenssen.	Jørgensen	var	en	kjent	mann	i	flere	
sammenhenger,	ikke	bare	for	elevene	ved	Trondhjems	borgerlige	
Realskole,	der	han	var	lektor	i	realfag.	Bak	seg	hadde	Reidar	
Jørgensen	en	solid	idrettskarriere,	først	og	fremst	som	mellom-
distanseløper,	men	også	med	betydelige	meritter	på	ski.	I	1929	ble	
den	da	25-årige	Lillehammer-løperen	hedret	med	Egebergs	Ærespris.
Nå	var	han	klar	for	en	ny	karriere	i	Trondhjems	Turistforening	og	
fikk	raskt	store	og	alvorlige	oppgaver	å	hanskes	med	ved	siden	av	
lærergjerningen	på	Realskolen	–	for	en	årlig	godtjørelse	på	1000	kr.
Av	det	mer	lystbetonte	var	redaksjonen	av	årboka,	som	han	fra	
1942-utgaven	overtok	sammen	med	Arne	Falkanger.	Jørgensen	
hadde	også	ansvaret	for	å	tegne	annonser	til	årboka,	og	fikk	10	%	
inntektene	av	annonsesalget.	Av	de	mindre	behagelige	oppgavene	
som	lå	til	sekretæren	var	kontakten	med	de	tyske	okkupasjons-
myndighetene,	som	ble	vanskeligere	og	mer	tilspisset	etter	hvert	
som	krigen	utviklet	seg.	

Under	den	strenge	styring	og	kontroll	som	etter	hvert	ble	satt	i	
verk	under	krigen,	fikk	turistforeningen	likevel	bevart	noe	av	sitt	
handlingsrom.		Planleggingen	av	en	utvidelse	av	Gjevilvasshytta	er	et	
eksempel	på	at	noe	av	den	uavhengige	virksomheten	kunne	fortsette	
–	selv	om	ingen	visste	om	myndighetene	til	syvende	og	sist	ville	inn-
vilge	byggetillatelse.	Det	hadde	prosjektet	med	”Fongenhytta”	vist.		

Reidar Jørgensen var et kjent idrettsnavn 
da han etablerte seg i Trondheim som 
lærer ved Realskolen – og som sekretær 
i Trondhjems Turistforening.
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Bekkastuggu

Den	nye	sekretæren	viste	seg	som	en	aktiv	og	kreativ	administrator	
på	flere	områder.	I	1942	engasjerte	Reidar	Jørgensen	seg	også	i	en	
utvidelse	av	Gjevilvasshytta	med	tilbygg	av	et	gammelt	tømmerhus,	
ei	tradisjonell	oppstuggu	fra	Oppdal.	Dette	var	Bekkastuggu,	som	
Oppdal	historielag	hadde	tatt	vare	på	og	lagret	for	framtidig	opp-
føring	på	et	planlagt	bygdemuseum.	Historielaget	hadde	fått	huset	
av	Ola	Vindal	på	Lønset,	som	20	år	tidligere	hadde	gitt	Sliperstua	
til	TT.	Sommeren	1942	fortalte	Vindal	til	Knut	Rolvsjord	at	han	like	
gjerne	kunne	tenkt	seg	at	Bekkastuggu	ble	oppført	som	en	del	av	
turisthytta	ved	Gjevilvatnet.	Jørgensen	tok	fatt	i	dette	forslaget	og	
kontaktet	bygningshistorikeren,	professor	Erling	Gjone	på	NTH,	
om	saken.	Gjone	fant	forslaget	”tiltalende”	og	mente	bygningen	ville	
danne	et	”koselig	gammelt	oppdalsmiljø”	sammen	med	Sliperstua.	

Bekkastuggu ble plan-
lagt flyttet til Gjevilvatnet 
under krigen. Arkitekt 
Roar Tønseth utarbeidet 
en plan for en sammen-
føyning med Sliperstua 
(Gjevilvasshytta).
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Riksantikvar	Harry	Fett	uttalte	seg	også	til	fordel	for	en	slik	løsning.	
Arkitekt	Roar	Tønseth	la	snart	fram	et	forslag	til	sammenføyning	av	
de	to	tømmerhusene,	og	forhandlinger	med	historie-/museumslaget	
kom	i	stand.	I	kontakten	med	Ola	J.	Rise,	Ola	Setrom	og	andre	i	dette	
laget	kom	det	fram	at	Vindal	hadde	solgt	Bekkastuggu	lenge	før	den	
var	tiltenkt	en	plass	i	bygdemuseet.	Den	virkelige	eieren	var	Lizzi	
Michelet,	som	hadde	kjøpt	huset	for	oppføring	på	egen	eiendom	på	
Fagerhaug.	Nå	ble	hun	kontaktet	og	skrev	til	TT	at	planen	om	flytting	
til	Gjevilvatnet	”bare	glæder	mig”	og	at	bygda	på	den	måten	”faar	
beholde	et	vakkert	gammelt	Minde”.	Stort	lenger	kom	ikke	denne	
saken.	I	oktober	1942	ble	det	riktignok	sendt	en	formell	søknad	
fra	TT	til	Oppdal	historielag	om	overtakelse	av	Bekkastuggu,	men	
det	videre	arbeidet	måtte	legges	til	side.	Det	ble	kunngjort	unntaks-
tilstand	i	Trondheim,	og	dette	førte	til	dramatiske	omveltninger	også	
for	Trondhjems	Turistforening.		

under styring og kontroll

Turistforeningen	hadde	tidlig	fått	merke	tyskernes	nærvær,	også	
i	fjellet,	og	foreningens	frihet	ble	gradvis	utfordret	og	begrenset.
Tidlig	i	april	1941	brakte	TTs	ombudsmann	på	Oppdal	en	
anmodning	fra	den	tyske	distriktskommando	om	å	benytte	hyttene	
i	Trollheimen	både	før	påske	og	i	påskedagene.	Det	gjaldt	patruljer	
på	5–6	tyske	soldater,	og	det	ble	bedt	om	at	disse	mannskapene	
fikk	fortrinnsrett	framfor	alminnelige	fjellturister.	Tyskerne	varslet	
at	de	ville	ha	tilsvarende	behov	for	plass	til	sommeren.	Meldingen	
skapte	sterke	reaksjoner	i	styret,	der	enkelte	umiddelbart	gikk	inn	
for	stenging	av	hyttene.	Flertallet	ville	imidlertid	holde	dem	åpne	og	
i	stedet	koble	sentralkomiteen	inn	i	saken.	Formann	Thor	Tharum	
markerte	en	tydelig	motvilje	mot	de	tyske	krav	og	hensynsløse	atferd	
i	denne	saken.	Han	ville	ikke	utlevere	nøkler	til	tyskerne	og	sa	klart	
ifra	at	turisthyttene	var	privat	eiendom,	som	de	ikke	hadde	noen	
rettmessige	krav	på	å	bruke.	Dette	førte	til	et	skarpt	svar	fra	kaptein-
løytnant	Sonnemann	hos	Stadtkommandanten,	som	viste	til	at	den	
tyske	bruken	av	hyttene	ble	gjort	av	nødvendighet	og	slo	fast	at	det	
ikke	var	Tharums	oppgave	å	vurdere	om	Wehrmacht	hadde	rett	til	
dette.	Gjennom	henvendelsen	til	sentralkomiteen	og	forhandlinger	
unngikk	man	direkte	møter	og	konfrontasjoner	mellom	de	ordinære	
hyttegjestene	og	soldatene	i	påska,	men	tyskerne	hadde	allerede	tatt	
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seg	til	rette	uten	å	banke	på	–	og	skulle	gjøre	det	igjen.
Tyskernes	bruk	av	hyttene	kom	etter	hvert	til	å	gi	TT	mye	arbeid	med	
registrering	av	skader,	reparasjoner	og	ekstra	transport	av	varer,	og	
sekretær	Reidar	Jørgensen	fikk	en	stri	tørn	med	å	skaffe	foreningen	
erstatning	for	skader	og	tap	gjennom	de	tyske	myndighetene.
I	kontakten	med	tyskerne	kunne	tonen	variere	fra	høflig	velvilje	og	
imøtekommenhet	til	arrogant	avvisning	og	bastante	krav.	Høsten	
1941	ble	det	forlangt	at	turistforeningen	skulle	levere	50	ulltepper	
til	Wehrmacht	innen	seks	dager.	Sekretæren	forklarte	at	foreningens	
tepper	var	fordelt	rundt	om	på	hyttene,	og	at	det	ville	ta	mye	lenger	
tid	å	etterkomme	pålegget.		
”De	tunge	tider	vi	gjennemlever	gjør	at	trangen	etter	å	komme	
tilfjells	i	år	er	større	enn	noensinne	tidligere,”	het	det	i	et	skriv	
fra	styret	i	TT	sommeren	1942.	Mye	var	til	hinder	for	normal	fjell-
trafikk;	”fjellfolket	har	imidlertid	en	meget	elastisk	tilpasningsevne,”	
ble	det	slått	fast.	Til	hyttene	var	det	sendt	ut	signal	om	at	kostholdet	
måtte	forenkles	mest	mulig.	Seterprodukter	og	andre	lokale	råvarer	
som	fisk	burde	tas	i	bruk	mer	enn	det	som	tidligere	hadde	vært	
vanlig	på	hyttene.	På	Nedalen	fikk	Oliver	Rotvolds	datter	Margrethe	
støtte	fra	TT	til	å	ta	et	kurs	i	matstell	på	Trondheim	Husmorskole,	
og	lærte	noe	om	det	å	utnytte	de	varene	som	var	å	skaffe.
Forberedelser	til	påskesesongen	slapp	man	billig	fra	i	fjellet	våren	

Det tyske nærværet i 
fjellet var svært merk-
bart for TT, og det var 
nødvendig med formell 
kontakt med okkupa-
sjonsmakten under 
hele krigen.
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1942.	TT	fulgte	DNTs	eksempel	og	lot	hyttene	stå	uten	ordinær	
betjening.	Årsaken	var	problemene	med	transporten.	Bensinkrisen	
hadde	for	alvor	rammet	landet	og	lammet	mye	av	både	offentlig	og	
privat	kjøring.	I	Trollheimen	ble	Gjevilvasshytta	og	Jøldalshytta	leid	
ut	til	grupper	av	TT-medlemmer	for	hhv.	200	og	300	kr.	De	måtte	
sørge	for	mat,	drikke,	lys	og	brensel,	samt	betaling	til	vertinna.	
I	Jøldalen	var	Studentenes	Felleutvalg	leietakere.	I	tillegg	ble	noen	
senger	holdt	av	til	gjennomgangsturister,	13	på	Jøldalshytta	og	åtte	
på	Gjevilvasshytta.	

Generalforsamlingen	i	1942	ble	holdt	midt	i	juni	i	Arbeider-
foreningen	og	ble	den	siste	under	okkupasjonen.	Her	måtte	det	
bare	fastslås	at	krigen	for	alvor	hadde	satt	sine	spor	på	virksomheten	
i	fjellet	lite	fungerte	som	normalt.	Byggeprosjektet	i	Fongen-traktene	
sto	i	stampe,	og	det	ble	bestemt	å	selge	tømmeret	til	den	nye	hytta.	
Men	noen	kjøper	var	det	ikke	lett	å	skaffe,	og	materialene	ble	i	
stedet	sikret	bedre	lagringsforhold	i	Tydal,	i	påvente	av	en	fremtidig	
realisering	av	hytta.	
I	frykt	for	hva	som	ville	skje	med	hyttene	i	Sylan	under	tysk	kontroll,	
begynte	en	evakuering	av	dekketøy,	kjøkkenredskaper,	ulltepper	
og	annet	utstyr.	Så	mye	som	mulig	av	inventaret	skulle	fraktes	til	
Tydal	for	oppbevaring	der,	og	Reidar	Jørgensen	skulle	ta	seg	av	
dette	i	samarbeid	med	TTs	tillitsmann	i	Tydal,	Jensgård.	For	fjell-
vandrerne	var	ikke	Sylan	noe	alternativ	denne	sommeren,	og	desto	
flere	strømmet	til	Trollheimen	for	å	komme	seg	unna	byen	og	den	
harde	virkeligheten	i	noen	dager.	På	alle	hyttene	ble	det	til	tider	
trangt	om	plassen,	og	rekorder	ble	satt	over	hele	linjen:	857	over-
nattinger	på	Jøldalshytta,	644	på	Gjelvilvasshytta	og	619	på	
Trollheimshytta,	mens	Orkelsjøhytta	kom	opp	i	319	gjestedøgn.

Forholdene	i	turistforeningen	og	i	fjellet	var	høyst	unormale,	og	
verre	skulle	det	bli.	Under	unntakstilstanden	i	Trondheim	høsten	
1942	ble	det	gjennom	avisene	11.	oktober	kunngjort	at	Trondhjems	
Turistforenings	formann,	Thor	Tharum,	var	avsatt	og	erstattet	med	
disponent	L.A.	Ottesen.	Formannsskiftet	var	en	politisk	beslutning	
foretatt	av	fylkesføreren	for	NS	i	Sør-Trøndelag,	Henrik	Rogstad,	
og	føyde	seg	inn	i	en	rekke	endringer,	nazifiseringer,	av	foreninger,	
organisasjoner	og	bedrifter	denne	høsten.	Ottesen	ble	bl.a.	også	
satt	inn	som	ordfører	i	ledelsen	for	Klubselskabet	Harmonien	i	
Trondheim,	et	verv	Thor	Tharum	hadde	hatt	like	før	krigen.	
Tharum	ble	arrestert	kort	etter	avsettelsen	i	TT	og	tilbrakte	den	

Thor Tharum. 
Styreformann i TT
1934-42.
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resterende	delen	av	krigen	i	fangenskap	på	Falstad	og	Grini	på	grunn	
av	sitt	motstandsarbeid	mot	tyskerne,	bl.a.	i	Hjemmefronten.	
Endringen	i	TTs	styre	begrenset	seg	til	formannsvervet	og	førte	
ikke	til	noen	nazifisering	av	foreningen	i	praksis.	Styret	forsøkte	å	
gjøre	det	beste	ut	av	situasjonen	og	lyktes	langt	på	vei	med	dette.	
Etter	samtaler	mellom	den	innsatte	formannen	og	sekretær	Reidar	
Jørgensen	ble	det	gamle	styret	bemyndiget	til	å	lede	foreningen	
videre.	L.A.	Ottesen,	som	selv	hadde	erfaring	fra	reiselivet	gjennom	
en	stilling	i	Bennetts	reisebyrå,	blandet	seg	ikke	opp	i	arbeidet	og	
deltok	ikke	på	noen	av	styremøtene	så	lenge	han	beholdt	sitt	
kommissariske	verv,	dvs.	fram	til	november	1944.	
I	praksis	overtok	Arne	Falkanger	formannsarbeidet	i	TT	og	sto	
i	spissen	for	det	løpende	arbeidet	sammen	med	Reidar	Jørgensen.

Jørgensens	langvarige	arbeid	for	erstatning	på	hyttene	startet	for	
alvor	vinteren	1943.	Jevnlig	kom	det	inn	meldinger	fra	de	lokale	
kontaktene	om	tyske	innbrudd	og	besøk	på	hyttene,	om	hva	som	
var	skadet	og	forsvunnet.	I	stadig	større	grad	tok	tyskerne	i	bruk	
hyttene,	der	de	forsynte	seg	av	vedbeholdning	og	varelagre	og	
ellers	ikke	fór	videre	pent	fram.	Ifølge	en	rapport	fra	Oliver	Rotvold	
var	det	registrert	118	tyske	overnattinger	på	Nedalshytta	fra	17.	
desember	1942	til	24.	mars	1943.	”I	tilfelle	du	skulle	bli	utsatt	for	
noen	som	helst	ubehageligheter	i	forbindelse	med	disse	besøkene,	
får	du	varsle	mig	omgående,	helst	i	telefonen,”	skrev	Jørgensen	til	
Rotvoll	i	januar	1943.	Selv	om	deler	av	Sylan	var	blitt	forbudt	
område	for	fri	ferdsel,	var	kontakten	god	mellom	styret	i	Trondheim	
og	Nedalen.	Oliver	Rotvold	viste	både	stor	fysisk	og	mental	styrke	
i	krigsårene	og	gjorde	en	betydelig	innsats	som	grenselos	for	flykt-
ninger,	uten	å	bli	oppdaget	av	tyskerne.	Han	hadde	sønnene	sine	
med	i	dette	arbeidet,	og	det	var	ifølge	Reidar	Jørgensen	”et	under	
at	det	gikk	godt”.	Krefter	hadde	Oliver	i	godt	monn,	noe	et	brev	fra	
våren	1943	også	tyder	på.	Etter	en	tur	til	Trondheim	skrev	han	til	
TT-styret:	”…jeg	måtte	gå	til	fots	fra	Selbu	til	Tydal,	fin	trening.”
Hyppige	gjester	var	tyskerne	også	på	de	andre	hyttene.	I	løpet	av	
vinteren	1943	ble	all	veden	på	Jøldalshytta	brukt	opp,	bl.a.	av	et	fly-
mannskap	etter	et	havari.	Ellers	var	en	beholdning	på	30	liter	parafin	
gått	med,	5	pakker	stearinlys,	4	glass	kjøtthermetikk,	6	bokser	fisk,	
25	bokser	spinat,	15	bokser	tomatpuré,	6	kg	spekesild,	8	pakker	
sukrin,	15	kg	havregryn,	10	pakker	vaniljesukker,	30	kg	bakemel	
etc.	Olaf	Nergård	savnet	både	redskap	og	personlige	effekter	da	han	
besøkte	hytta	på	forsommeren.	Han	hadde	vært	innover	tidlig	på	året	
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og	meldte	da	”fullt	hus”	av	tyskere	på	hytta.	”Jeg	kunne	intet	gjøre	
da	de	ikke	var	ferdig	til	å	reise	derfra	endda.	Det	gikk	hårdt	på	veden,	
en	favn	var	alt	gåt	da	jeg	reiste	derfra.	Fordøra	var	skad	–	låset	
istykker	(…)	Opspist	alt	som	hørte	mig	til,	smør,	gjetost	og	kjøtt,”	
skrev	han	til	Jørgensen.	Vertinna	Beret	Haugum	beklaget	seg	også	
til	sekretæren	over	tyskernes	besøk.	”Det	er	jo	sørgelig	både	for	
Dem	og	oss	at	slikt	skal	hende,”	skrev	hun	i	et	brev	vinteren	1943.	
I	mars	var	hun	tilbake	og	sendte	ny	rapport:	”I	går	var	jeg	på	
Jøldalshytta	og	såg	om	våre	’kammerater’,	det	var	6	st.	der	for	tiden	
og	et	fly,	som	lå	på	ryggen	uten	vinger.	De	lovte	at	de	skulde	reise	
til	den	15de	april,	men	jeg	tenker	de	blir	til	det	blir	sol	og	sommer.	
Vi	måtte	ligge	på	en	sæter,	for	det	er	ikke	for	folk	å	være	på	hytta.”	
Ny	ved	var	det	ikke	vanskelig	å	skaffe.	Verre	var	det	med	mye	av	
maten,	som	nå	var	rasjonert	og	ikke	lett	å	få	tak	i,	selv	om	man	
hadde	penger.	Jørgensen	appellerte	i	stedet	til	tyskerne	om	de	
erstattet	matvarene	direkte	fra	sine	egne	lagre.	I	dette	arbeidet	
gikk	han	fra	kontor	til	kontor	og	ble	lovt	av	tyskerne	at	de	skulle	
gjøre	opp	for	seg.	Men	foreningen	så	lenge	verken	noe	til	varer	
eller	penger.
Utpå	våren	måtte	det	flis	og	ordnes	opp	etter	tyskerne.	På	Nedals-
hytta	var	det	strødd	aske	på	isete	gulv,	og	på	Storerikvollen	var	flere	
gjenstander	bortkommet.	Fra	Trollheimshytta	meldte	Olaf	Nergård	

TT-kvarteret Kluksdal 
var et fint utgangspunkt 
for turer i Meråker-
fjellene og videre mot 
Syltraktene,  – i vanlige 
tider..
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at	døra	var	brutt	opp,	og	at	tyskerne	hadde	”spist	op	alt	det	de	fik	
fat	i”.	Skader	og	tap	på	hyttene	ble	i	april	1943	beregnet	til	vel	4400	
kr.	I	dette	regnestykket	var	også	tyskernes	overnattinger,	satt	til	3	
kr	per	natt,	dvs.	prisen	for	ikke-medlemmer.	I	flere	tilfeller	hadde	
mannskapene	lagt	igjen	en	oversikt	over	sitt	eget	forbruk,	i	tillegg	til	
feltpostnummer	som	viste	hvilken	avdeling	som	hadde	vært	på	hytta.	
Slik	tenkte	nok	også	de	ubudne	gjestene	at	eieren	etter	hvert	skulle	
få	oppgjør	for	de	skadene	og	tapene	de	hadde	forårsaket.	Jørgensens	
utrettelige	arbeid	for	et	erstatningsoppgjør,	med	brevskriving	og	
personlige	besøk,	så	lenge	ut	til	å	være	forgjeves.	Enkelte	beløp	
ble	riktignok	utbetalt,	som	de	800	kr	som	Oliver	Rotvold	fikk	i	
erstatning	for	den	avlyste	påskesesongen	på	Nedalshytta	i	1943.	
Han	søkte	for	øvrig	TT-styret	om	å	få	beholde	disse	pengene,	men	
styret	ville	ha	300	av	dem	som	avdrag	på	hesten.	
Nedalshytta	var	slett	ikke	den	eneste	som	holdt	stengt	påska	1943	–	
det	samme	gjaldt	alle	TT-hyttene.	Noen	sommerdrift	kom	heller	
ikke	på	tale	i	Sylan,	men	foreningen	forberedte	åpning	av	hyttene	
i	Trollheimen	og	Orkelsjøhytta	fra	1.	juli.	Det	viste	seg	riktignok	
vanskelig	å	skaffe	vertinner,	men	det	ordnet	seg	til	slutt	med	lønnet	
bemanning	og	drift	for	TTs	egen	regning.	Provianteringsspørsmålet	
ble	også	løst,	selv	om	utvalget	naturlig	nok	ble	noe	begrenset.	
En	drøy	uke	før	åpningen	kom	så	den	overraskende	meldingen	om	
at	hyttene		i	Trollheimen,	samt	Nedalshytta	og	Nedalen	gård	var	
beslaglagt	av	statspolitiet	på	foranledning	av	det	tyske	sikkerhets-
politiet.	Kunngjøringen	nådde	TT	gjennom	avisene,	og	beslaget	var	
iverksatt	søndag	20.	juni	–	av	”sikkerhets-politimessige	grunner”.	
Noen	nærmere	forklaring	ble	ikke	gitt,	verken	i	denne	kunngjør-
ingen	eller	i	noen	seinere	offisiell	henvendelse	til	foreningen.	
I	et	direkte	brev	til	TT	advarte	lederen	av	statspolitiet,	Leif	Carlsen,	
foreningen	mot	å	fjerne	gjenstander,	mat	og	drikkevarer	fra	hyttene.	
Fra	”oppdragsgiveren”,	dvs.	det	tyske	sikkerhetspolitiet,	ville	det	i	
så	fall	”bli	truffet	de	strengeste	forholdsregler	mot	Dem”.	På	denne	
måten	hadde	tyskerne	igjen	sikret	seg	det	som	var	av	forsyninger	på	
hyttene.	Med	hjelp	av	lensmannen	i	det	aktuelle	distriktet,	ble	det	
foretatt	registreringsforretninger	på	de	enkelte	hyttene,	slik	at	alt	
innbo,	utstyr	og	varelagre	ble	listeført.	
Styret	i	TT	fryktet	naturlig	nok	at	det	var	avslørt	illegalt	arbeid	på	
en	eller	flere	av	foreningens	eiendommer,	f.eks.	i	Nedalen.	Fra	
politiinspektøren	fikk	Reidar	Jørgensen	imidlertid	en	fortrolig	
melding	om	at	det	”ikke	foreligger	melding	om	at	familien	Rotvolds	
medlemmer	har	foretatt	seg	noe	illegalt”.	
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Arne	Falkanger	og	Reidar	Jørgensen	gjorde	videre	undersøkelser	hos
statspolitiet,	det	tyske	sikkerhetspolitiet	og	i	Reichskommissariatet
for	å	finne	ut	mer	om	årsaken	til	beslaget.	Ordren	var	utgått	fra	Oslo,	
og	inspektør	Lund	ved	statspolitiet	i	Trondheim	stilte	seg	
helt	uforstående	til	vedtaket.	Ifølge	ham	var	det	aldri	kommet	noen	
anmeldelse	e.l.	mot	foreningen,	driften	eller	bruken	av	turisthyttene.
Jørgensen	avla	seinere,	med	hjelp	fra	formann	L.A.	Ottesen,	en	
konferanse	hos	statspolitiet	i	Oslo	og	fikk	da	høre	at	det	var	”fare	
for	illegal	virksomhet	på	TT-hyttene	i	Trollheimen”.	At	foreningen
hadde	et	NS-medlem	i	ledelsen	ga	ifølge	statspolitiet	ingen	
tilstrekkelig	sikkerhet	for	at	slik	virksomhet	ikke	fant	sted.	
Beslaget	av	hyttene	i	Trollheimen	og	Sylan	var	et	oppsiktsvekkende	
slag	mot	fjellturismen	i	Trøndelag.	Et	så	omfattende	tiltak	ble	ikke	
gjennomført	mot	noen	forening	ellers	i	landet.	Til	sammenligning
slapp	DNT	å	stenge	mer	enn	to	hytter,	Krekjahytta	og	Litlos	på	
Hardangervidda,	begge	i	1943.	I	tillegg	var	Svukuriset	ved	Femunden	
rammet	av	forbudet	mot	fri	ferdsel	i	grensesone	øst,	og	tyskerne	

Knut Rolvsjord var en viktig 
kontaktmann for TT i Oppdal. 
Under krigen kunne hytte-
oppsynet bli en ekstra 
belastning.
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forlangte	i	tillegg	stenging	av	en	del	turisthoteller,	bl.a.	i	Gudbrands-
dalen,	der	dette	førte	til	at	DNT	holdt	Rondvassbu	stengt	fra	1943.	
Det	drastiske	tiltaket	i	Trøndelag	er	krigshistorisk	interessant	og	
sier	en	god	del	om	okkupasjonsmaktens	frykt	for	motstandsarbeidet
	i	denne	landsdelen	og	de	problemene	dette	arbeidet	skapte	for	
tyskernes	virksomhet,	ikke	minst	etterretningsarbeid	som	kartla	
flåteoperasjonene	langs	kysten	og	kurértrafikk	i	fjellet.
Bare	Orkelsjøhytta	ble	holdt	utenom	beslaget.	Slik	situasjonen	var	
blitt,	fant	styret	fant	det	vanskelig	å	holde	den	åpen,	men	vertinna	
Hanna	Røtvei	tok	på	seg	arbeidet	med	skaffe	”et	visst	underhold”	
til	folk	som	tok	turen	til	fjells	også	denne	sommeren.	
Beslaget	og	de	tapte	inntektene	fra	sommersesongen	fikk	erstat-
ningsbeløpet	til	tyskerne	å	vokse	ytterligere,	og	Reidar	Jørgensen	
fortsatte	arbeidet	for	å	få	pengene	utbetalt,	både	til	foreningen	og	
til	betjeningen	som	var	blitt	personlig	skadelidende.	Blant	de	siste	
var	Inga	Hovde	som	i	1943	fikk	utbetalt	200	kr	for	sitt	inntektstap	
på	Trollheimshytta.	Stengningen	av	hyttene	ble	til	en	viss	grad	
kompensert	ved	etablering	av	nye	private	kvarterer.	Det	ene	var	
den	tidligere	ingeniørboligen	på	Kjøli	gruver	som	TT	leide	av	et	
oslofirma	for	fem	år.	Et	annet	var	Dindalshytta,	der	eieren	Hjalmar	
Olsen	fra	Lønset,	satte	av	12	senger	for	TT-medlemmene.	Et	tredje	
kvarter,	med	fire	senger,	var	opprettet	hos	på	Vollslette	hos	John	
Vold	på	Nerskogen	og	ble	på	denne	tiden	et	aktuelt	utgangspunkt	
for	turer	i	Trollheimen.	En	gammel	kvarterholder	som	ga	seg	tidlig	
i	krigsårene	var	Magnus	Kluksdal,	som	hadde	vært	TTs	mann	
i	Meråkerfjellene	i	30	år.	I	hans	sted	overtok	datteren	Anne	og	
svigersønnen	Johan	Krogstad.	Den	ordinære	trafikken	var	for	tiden	
naturlig	nok	begrenset	på	grunn	av	de	strenge	grensesonebestem-
melsene.

I	september	1943	meldte	den	tyske	øverstkommanderende	i	Norge,	
Reichskommissar	Terboven	at	det	tyske	riket	ikke	ville	gi	noen	
erstatning	til	stengte	hytter	og	hoteller.	Men	han	hadde	ikke	noe	
imot	at	den	norske	stat	ga	billighetserstatning	i	disse	sakene.	TT	
henvendte	seg	deretter	direkte	til	Innenriksdepartementet	og	fikk	
i	april	1944	full	lønn	for	strevet	da	6000	kr	ble	utbetalt	til	fra	
departementet	som	samlet	erstatningsbeløp	for	Jøldalshytta	og	Troll-
heimshytta,	mens	2000	ble	betalt	for	tort	og	svie	på	Gjevilvasshytta.	
Beløpene	var	overraskende	noe	større	enn	det	var	søkt	om.	Til	
gjengjeld	gjensto	erstatningen	for	Nedalen,	der	det	i	1943	var	satt	i	
gang	reparasjonsarbeid	på	gården	med	midler	fra	Vennefondet.	
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Når	det	gjaldt	Storerikvollen	var	foreningen	forsiktigere	med	å	
framsette	erstatningskrav,	ettersom	også	andre	enn	tyskere	på	
ureglementert	vis	hadde	tatt	seg	inn	i	denne	hytta.	En	endelig	er-
statning	for	disse	hyttene	kom	først	i	1951,	da	TT	mottok	12	200	kr	
i	et	samlet	beløp.
Ved	siden	av	kampen	for	erstatningene	fortsatte	Jørgensen	årbok-
arbeidet	sammen	med	Arne	Falkanger	og	konsentrerte	i	1943	en	
del	av	stoffet	til	Orkelsjøtraktene	og	andre	mer	”uberørte”	områder	
som	Kvikne,	Folldalen	og	Rørosvidda.	I	Jørgensens	egen	artikkel,	

”Den	fullkomne	ro!”,		siterte	han	Vinjes	strofe:

Eg	gløymer	dagens	strid	som	før	eg	gløymde
når	eg	mot	kveld	av	sol	ein	glimt	fekk	sjå.

Med	Sylmassivet	i	sikte	fylte	han	brystet	med	”ekte	norsk	fjelluft”	og	
konstaterte	at	”sannelig	er	det	herlig	å	leve	likevel”.	I	1944	kom	han	
tilbake	til	Sylan,	da	årbokkomiteen	utfordret	de	tyske	myndighetene	
med	å	gjøre	det	strengt	kontrollerte	fjellområdet	som	tema	for	
årboka.	
Det	kom	ingen	reaksjoner	på	dette,	og	det	meste	av	kontakten	
mellom	TT	og	tyskerne	foregikk	i	1944	i	en	høflig	og	korrekt	tone.	
Foreningen	ble	varslet	om	tyske	besøk	på	hyttene,	f.eks.	12	mann	
i	3–4	uker	denne	sommeren,	der	betaling	ble	lovt	etter	at	beslaget	
var	opphevet.	Turistforeningen	–	og	de	enkelte	tillits-/tilsynsmenn	
–	fikk	beholde	nøklene	til	hyttene	etter	beslaget	i	juni	1943.	Utlån	
skjedde	bare	mot	rekvisisjon,	og	foreningen	hadde	dermed	en	viss	
kontroll	med	bruken.	Denne	ordningen	ble	stort	sett	respektert,	
men	det	fantes	unntak.	Ei	natt	i	slutten	av	mars	1945	ble	Knut	
Rolvsjord	i	Oppdal	oppsøkt	av	to	menn	i	hirduniform	og	avkrevd	
nøklene	til	Gjevilvasshytta.	De	fortalte	at	ca.	30	medlemmer	av	NS’	
ungdomsorganisasjon,	NSUF,	var	på	vei	til	ei	ukes	påskeleir	på	hytta.	
Det	hadde	de	imidlertid	ingen	skriftlige	bevis	på,	og	Rolvsjord	nektet	
å	gi	fra	seg	nøklene.	NS-lederne	truet	med	å	ta	nøklene	med	makt,	
eventuelt	bryte	seg	inn	i	hytta,	noe	det	seinere	viste	seg	at	troppen	
hadde	gjort.	Etter	påske	fikk	Rolvsjord	levert	nøkler	til	et	hengelås	
som	inntrengerne	hadde	satt	på	inngangsdøra	på	hytta.	Ved	befaring	
ble	det	fastslått	at	en	del	ved	var	brukt	opp,	men	at	hytta	ellers	var	i	
god	stand.	Gruppen	med	hirdungdommer	skulle	bli	de	siste	ubudne	
gjestene	på	TT-hyttene	under	krigen.	Da	snøen	smeltet	denne	våren,	
lå	fjellet	igjen	åpent	og	fritt.
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I	åpent	landskap	1945-70

oppdeMt virkelyst

Til	tross	for	krigen	og	problemene	som	etter	hvert	fulgte	etter	til	
fjells,	var	medlemsveksten	god	i	krigsårene.	Ved	inngangen	til	1945	
var	medlemstallet	2893,	en	økning	på	ca.	750	medlemmer	siden	
1940	–	dvs.	en	vekst	på	omkring	35	%.	Riktignok	sto	mange	med-
lemskap	ubetalt	da	krigen	sluttet,	slik	at	inkassator	Sivert	With	fikk	
et	ekstra	honorar	på	200	kr	for	innkrevingen	for	det	siste	året.	
Dette	tyder	på	at	de	fleste	valgte	å	holde	på	medlemskapet,	og	de	fikk	
snart	følge	av	flere.	I	løpet	av	1945	og	1946	meldte	omkring	2000	
seg	inn	i	foreningen,	slik	at	medlemstallet	ved	utgangen	av	1946	var	
oppe	i	4876.	Kvinneandelen	var	i	løpet	av	krigsårene	passert	40	%.

Betjeningen på 
Jøldalshytta i 1945. 
Vertinna Beret 
Haugum til høyre.
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Under	krigen	hadde	mange	dratt	til	fjells	for	å	få	et	etterlengtet	
avbrekk	i	hverdagen.	Etter	frigjøringen	økte	strømmen	av	folk	som	
ville	til	fjells.	Nå	var	det	også	plass	til	flere,	ettersom	Sylan	lå	like	
åpent	og	vidstrakt	som	før,	uten	stengsler	av	noe	slag.	Mange	dro	
kanskje	til	fjells	for	å	kjenne	frihetsfølelsen	ekstra	sterkt	på	kroppen.
I	hvert	fall	viser	besøkstallene	på	hyttene	at	det	var	mange	som	dro	
så	snart	dørene	ble	åpnet	1.	juni.	Trollheimshytta,	Jøldalshytta	og	
Gjevilvasshytta	fikk	alle	en	dobling	av	besøket	i	forhold	til	den	
forrige	sesongen	de	hadde	stått	åpne,	i	1942,	med	hhv.	1366,	1268	
og	1298	overnattinger.	I	Nedalen	og	på	Storerikvollen	var	besøket	
også	langt	over	gammel	standard,	med	hhv.	1146	og	829	gjestedøgn.	
En	slik	tilstrømning	satte	naturlig	nok	krav	til	både	betjening	og	
matforråd.	I	provianteringen	var	det	gjort	rimelige	kjøp	av	svenske	
varer	gjennom	Svenska	Donatorrepresentation,	og	selv	om	utvalget
ved	bordene	ikke	var	det	aller	største,	så	gjestene	ut	til	å	trives	over-
alt.	Papirlaken	i	stedet	for	tekstil	så	heller	ikke	ut	til	å	legge	noen	
demper	på	trivselen.
Tema	for	årboka	dette	første	fredsåret	var	Trøndelagsbygdene	og	
”andre	fjell”	enn	Trollheimen	og	Sylan.	Foreningen	var	stadig	opptatt	
av	å	spre	både	fjellinteresse	og	turliv	ut	over	i	hele	sitt	virkeområde	
og	viste	med	artikler	fra	flere	kanter	at	det	fantes	mange	turmulig-
heter	og	alternative	ruter	rundt	om	i	landsdelen.
Det	første	styremøtet	i	TT	etter	krigen	fant	sted	på	Vestråt	i	Elve-
gata	8.	juni	1945.	Formannen	Thor	Tharum	ble	ønsket	velkommen	
tilbake	fra	fangenskapet	på	Grini,	men	styret	ventet	ikke	lenge	med	
å	gå	i	gang	med	forberedelser	til	generalforsamling	og	planlegging	
av	sommersesongen.	Generalforsamlingen	ble	holdt	14	dager	
seinere	i	Arbeiderforeningen.	Der	ble	det	vedtatt	suspensjon	av	
TT-medlemmer	som	hadde	vært	med	i	NS	etter	9.	april	1940.	Det	
ble	bestemt	at	disse	inntil	videre	ikke	ville	få	adgang	til	TTs	møter,	
eller	til	hytter	og	kvarterer	sommeren	1945.	Noen	av	de	suspenderte	
medlemmene	kom	tilbake	til	foreningen	etter	hvert	som	forholdene	
normaliserte	seg.	Dette	var	det	ikke	like	lett	for	alle	å	akseptere.	Fra	
et	av	styremedlemmene	kom	det	f.eks.	innsigelser	da	to	tidligere	NS-
medlemmer	ble	gitt	sentrale	oppgaver	under	60-årsjubileet	i	1947.
Formann	Thor	Tharum,	viseformann	Nikolai	Dahl	og	styremedlem	
Nils	Klinge	trakk	seg	ut	av	styret	på	den	første	generalforsamlingen	
etter	krigen	og	ble	erstattet	av	Erling	Nielsen	(inn	for	Tharums	er-
statter	L.A.	Ottesen	i	1944),	Finn	Kleven	og	Astri	Mittet	–	som	etter	
flere	år	som	vararepresentant	i	30-årene	nå	ble	det	første	kvinnelige	
styremedlem	i	foreningen.	Arne	Falkanger	overtok	som	formann,	

Arne Falkanger.
Styreformann i TT
1944-53.
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mens	Hilmar	Nilsen	tok	på	seg	vervet	som	viseformann.
Arbeidet	i	det	nye	styret	ble	snart	preget	av	stor	entusiasme	og	
pågangsmot,	som	i	ettertid	kan	se	ut	som	et	utløp	for	en	oppdemt	
virkelyst.	Falkanger	som	også	under	krigen	hadde	lagt	ned	en	
betydelig	innsats	for	TT,	fremsto	i	enda	større	grad	som	en	skapende	
kraft	og	en	sterk	leder,	og	han	sto	snart	i	spissen	for	en	rekke	nye	
initiativ	og	foretak.	Sin	gode	samarbeidspartner	Reidar	Jørgensen	
mistet	han	riktignok	allerede	i	juni	’45,	da	den	driftige	TT-
sekretæren	fikk	viktige	oppgaver	i	reorganiseringsarbeidet	etter	
krigen.	Etter	en	tid	med	frk.	Amundsen	som	vikar,	sa	Jørgensen	
opp	sin	stilling	ved	årsskiftet	1945/46	og	ble	etter	søknad	erstattet	
av	Magne	Haave,	som	ble	en	ny	drivkraft	i	turistforeningens	arbeid.	

Til høyre: Avslappet 
stemning i peisestua på 
Trollheims-hytta i 1945.

Minilla øst i Trollheimen 
kunne være vanskelig 
å vade. Heisestolen 
var derfor en populær 
innretning på ruta 
mellom Jøldalshytta 
og Gjevilvasshytta.

TT fortsatte 
tradisjonen med 
medlemsmøter. 
Olav Tjønnelands 
foredrag ”Se Norges 
blomsterdal” sto på 
programmet i Høst-
møtet før jul i 1951
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Som	sekretær	ble	Haave	lønnet	med	1000	kr	pr.	år,	og	han	overtok	
samtidig	som	foreningens	årbokredaktør	for	et	årlig	honorar	på	150	
kr	pluss	10	%	av	de	annonsene	han	fikk	inn.	Magne	Haave	gikk	med	
stor	innsats	inn	i	begge	disse	rollene.	Opplaget	på	årboka	ble	kort	
etter	ansettelsen	økt	fra	3500	til	5500	eksemplarer.		
En	viktig	oppgave	den	første	sommeren	var	ettersyn	og	oppretting	
av	varding	og	merking,	reparasjon	av	klopper	og	rydding	av	stier	
som	hadde	vært	overlatt	til	seg	selv	de	seinere	årene.	Bortkommet	
utstyr	på	hyttene	ble	erstattet	med	nye	innkjøp,	og	reparasjonen	
av	våningshus	og	fjøs	på	Nedalen	gård	ble	avsluttet.	Vedlikeholdet	
på	hyttene	måtte	foreløpig	vente,	men	det	var	et	godt	signal	for	
foreningens	økonomiske	framtid	at	en	rekke	medlemmer	leverte	
inn	sine	obligasjoner	i	Storerikvollen,	dvs.	lånebevis	fra	1936	som	nå	
ble	gitt	i	gave	til	TT,	uten	krav	om	tilbakebetaling.	Snart	forelå	også	
en	gave	fra	TTs	Venners	Fond	på	vel	10	000	kr,	som	stimulerte	til	en	
videre	satsning.	

Styrets	offensive	holdning	kom	tidlig	til	syne,	og	det	ble	på	general-
forsamlingen	våren	1946	gitt	støtte	fra	medlemmene	om	å	bygge	
ei	betjent	”Schulzhytte”	med	ca.	20	senger.	Planen	om	ei	ubetjent	
hytte	var	med	andre	ord	lagt	bort,	det	samme	var	plasseringen	
ved	Ramsjøen.	I	stedet	ble	det	festet	tomt	av	Gjertrud	Evjen	på	
Stormoen,	og	arbeidet	med	kjelleren	kom	i	gang.	

Byggesakene etter krigen krevde penger. 
I 1947 ble en kronerulling satt i gang. 
For innskudd ”til felles beste” ble det utstedt 
”sertifikat” som fungerte som en obligasjon. 
Som regel ble slike lånebevis ettergitt av 
giveren.
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I	bygdene	ble	et	nett	av	ombudsmenn	bygd	videre	ut.	A.P.	Stordals-
vold	på	Løkken	og	Trygve	Kristiansen	i	Kopperå	hadde	allerede	før	
krigen	representert	TT	på	en	tydelig	måte	på	sine	hjemsteder.	
Nå	ble	den	førstnevnte	pensjonert	og	erstattet	med	Birger	Berge,	
og	fra	1951	Bjarne	Storsve,	mens	lignende	avtaler	ble	inngått	på	
Oppdal,	først	med	Oppdal	Bokhandel,	deretter	med	E.	Engelsjord,	
før	den	kjente	skiløperen,	sportshandleren	Olav	Odden	ble	TTs	
mann	i	fjellbygda.	Ellers	var	kjøpmann	Schjefte	kontaktmann	på	
Stjørdal,	seinere	
Ingolf	Skille,	Thomas	Solem	i	Selbu	og	Ingvald	Solbu	på	Orkanger.	
Målet	var	å	skaffe	flere	medlemmer	utover	i	Trøndelag	og	yte	hjelp	
og	service	på	lignende	måte	som	i	byen.
I	Trondheim	ble	medlemmene	tilbud	flere	foredragsmøter	med	
DNTs	formann	Andreas	Backer,	et	annet	med	Ove	Arbo	Høeg	om	

De første fellesturene 
etter krigen samlet svært 
mange deltakere.
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Magne Haave 
(til venstre) var en 
aktiv mann også 
i Turkomiteen. 
Turlederne hadde 
røde armbind med 
bokstavene ”TTT”. 

Smøring av ski før felles 
avmarsj fra Storlien.
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Svalbard,	etterfulgt	av	dans	på	Britannia.	Overskuddet	ble	satt	av	
til	TTs	60-årsjubileum	i	1947.	Fellesturene	kom	så	vidt	i	gang,	med	
en	marsj	fra	Nypan	stasjon	over	Vassfjellet	til	Kvål,	med	merking	av	
ruten	opp	til	toppen	underveis.	Arrangementene	styrket	fellesskaps-
følelse,	samhold	og	lojalitet	til	foreningen,	noe	som	igjen	kom	godt	
med	når	medlemmene	igjen	ble	anmodet	om	økonomisk	hjelp	og	
støtte.	I	1947	ble	det	invitert	til	en	kronerulling	til	foreningens	beste.	
”Sertifikater”	ble	solgt	for	50	kr	stykket	under	slagordet	”Felles	
løft	til	felles	beste”	og	ga	visse	ekstra	medlemsfordeler	på	hyttene,	
i	tillegg	til	at	de	seinere	kunne	løses	inn	til	pålydende	verdi.	Styret	
regnet	nok	med	at	en	stor	del	av	kjøperne	aldri	kom	til	å	innløse	
sertifikatene,	slik	at	det	samlede	salget	ga	god	fortjeneste.	Gavmild-
het	var	foreningen	stadig	forunt,	som	da	styremedlem	Erling	Nielsen	
(som	i	det	sivile	drev	forretning	med	sykehusartikler)	vinteren	1946	
kom	med	en	betydelig	mengde	naturalier:	500	kg	hvetemel,	8	kasser	
à	24	bokser	renskåret	kjøtt,	1	kasse	buljongterninger	og	21	ulltepper.	

veivalg til Fjells

TT-styre	sto	kort	etter	krigen	overfor	flere	beslutninger	som	ble	
viktige	veivalg	for	framtiden.	Plasseringen	av	Schulzhytta	var	ett	
av	disse	valgene.	Et	annet	var	satsningen	på	Dindalshytta	som	en	
ny	eiendom	i	foreningens	hytte-	og	rutenett.	Kristiansunds	Turist-
forening	var	raskt	ute	med	en	henvendelse	til	TT	om	å	overta	
avtalen	med	eieren	av	Dindalshytta,	Hjalmar	Olsen.	TT	overlot	
i	første	omgang	avgjørelsen	til	Olsen,	som	høsten	1945	klart	sa	ifra	
at	han	ville	fortsette	samarbeidet	med	Trondhjems-foreningen.	
Han	fikk	umiddelbart	et	lån	på	1500	kr	fra	TT	for	å	gjøre	utbedringer	
på	denne	hytta,	som	dannet	en	innfallsport	til	et	nytt	fjellområde	i	
TT-sammenheng,	nemlig	Dovrefjell.	Dindalshytta	tilfalt	foreningen	
som	testamentarisk	gave	med	innbo,	løsøre	og	bibliotek	da	Olsen	
døde	i	1961.
Ekspansjon	var	et	stikkord	for	arbeidet	i	styret,	men	Arne	Falkanger	
&	co.	så	tidlig	behovet	for	å	begrense	seg	og	si	nei.	Da	Trondheim	&	
omegn	friluftsråd	(der	TT	hadde	en	representant)	seinhøstes	1945	
spurte	om	TT	ville	overta	hytta	på	Storheia,	ble	det	svart	negativt	
uten	betenkningstid.	Denne	nye	hytta	var	satt	opp	i	1930	etter	et	
initiativ	fra	Dagsposten,	og	TT-styret	fant	ingen	grunn	til	å	ta	opp	
igjen	den	sørgelige	historien	med	den	gamle	hytta	–	eller	engasje-
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mentet	i	Bymarka	generelt.	Samme	svar	fikk	Andreas	Udbye	som	
tilbød	TT	kjøp	av	si	private	hytte	ved	Færen.	Lignende	tilbud	om	
kjøp	eller	leie	av	privat	eiendom	kom	de	nærmeste	årene	fra	flere	
kanter,	f.eks.	tilbud	om	tomt	til	et	”turisthotell”	i	Meråker,	leie	av	
rorbuer	på	Sula	(!),	kjøp	av	ei	hytte	i	Rødalen	ved	Røros	og	eien-
dommen	Resheim	i	Meldal.	Svaret	var	i	disse	og	andre	tilfeller	
negativt.	Saksmengden	var	stor	i	de	tidlige	etterkrigsårene,	og	
beslutninger	ble	tatt	i	rask	rekkefølge.	Likevel	hendte	det	at	styret	
satt	samlet	til	godt	over	midtnatt	enkelte	kvelder.		
Om	man	valgte	å	si	nei	enkelte	steder,	ville	styret	satse	videre	
som	leietaker	på	Kjøli,	der	det	ble	engasjert	bestyrer	og	gitt	enkel	
bevertning	i	sesongene.	Leien	av	den	gamle	ingeniørboligen	ble	
fornyet	for	to	år	av	gangen	gjennom	50-tallet.	Kvarteravtale	ble	
inngått	på	Hilmo	i	Tydal	som	et	ledd	i	utvidelsen	av	rutenettet	i	de	
østlige	fjelltraktene	etter	krigen.

Fram	og	tilbake

Planleggingen	av	et	tilbygg	på	Gjevilvasshytta	var	kommet	langt	
i	de	tidlige	krigsårene,	inntil	prosjektet	ble	lagt	til	side	høsten	1942.	
Etter	krigen	sto	TT-styret	fritt	til	å	ta	planene	fram	igjen.	Bekka-
stuggu	lå	lagret,	klar	til	ny	oppsetting,	og	ingen	hindringer	lå	i	veien	
for	at	den	gamle	tømmerbygningen	skulle	få	et	nytt	liv	ved	Gjevilvat-

Gjevilvasshytta i ny 
skikkelse i 1950. 
Tingstua fra Syrstad i 
Meldal (nærmest) var 
bygd sammen med den 
gamle hytta (Sliper-
stua). Foto: Cornelius 
Jacobsen
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net.	Likevel	hadde	styret	betenkeligheter,	og	var	opptatt	av	”å	få	et	
sted	som	kunne	ta	imot	den	tildels	voldsomme	trafikk	som	er	her”.	
Veksten	i	besøket	både	på	Gjevilvasshytta	og	ellers	i	fjellet	var	et	var-
sel	om	en	annerledes	framtid,	med	større	krav	til	kapasitet,	kanskje	
også	til	bekvemmelighet	og	komfort.	I	styret	ble	det	høsten	1946	
tatt	til	orde	for	et	nybygg	ved	Gjevilvatnet,	som	et	alternativ	til	et	
tilbygg.	Noen	så	for	seg	et	hotell-lignende	nybygg	på	ei	ny	tomt,	der	
plassen	var	så	stor	at	gjester	kunne	ligge	i	ro	over	flere	dager.	Også	i	
Storlidalen	ble	det	tenkt	stort	på	denne	tiden.	Fredrik	Storli	planla	
ei	ny	privat	turisthytte	og	søkte	Statens	råd	for	hotellsaker	om	et	lån	
på	50	000	kr.	TT	ble	også	spurt	om	å	bidra,	og	var	interessert,	men	
før	det	ble	tatt	stilling	til	dette	ble	planen	trukket	tilbake	da	støtten	
fra	staten	viste	seg	å	være	for	liten	til	å	realisere	det	private	pros-
jektet.	I	stedet	overtok	TT	tanken	om	ei	hytte	i	Storlidalen	og	satte	
i		januar	1947	en	slik	bygning	øverst	på	sin	prioriteringsliste	–	foran	
Schulzhytta	på	Stormoen.	På	generalforsamlingen	denne	våren	gikk	
foreningen	–	mot	én	stemme	–	inn	for	at	denne	”Storlihytta”	skulle	
bygges.	Denne	generalforsamlingen	i	Børssalen	i	Handelsstandens	
Hus	kunne	til	tider	oppleves	som	det	rene	”hallelujamøte”,	der	flere	
store	saker	ble	vedtatt	uten	større	motforestillinger.	Ved	siden	av	
Storli-planen,	ble	det	enstemmig	besluttet	å	legge	inn	bud	på	den	
store	Singerhytta	i	Tydal.	Derimot	ble	det	satt	en	stopper	for	videre	
planlegging	av	et	nybygg	ved	Gjevilvatnet,	etter	forslag	fra	styret.	
Konklusjonen	var	at	”løftet	ville	bli	for	stort”.		
Det	var	en	viss	sammenheng	og	logikk	i	de	to	siste	vedtakene.	
Spørsmålet	om	utvidelse	av	Gjevilvasshytta	var	blitt	en	gjenganger	på	
styremøtene,	og	det	dukket	opp	flere	forslag	underveis.	Ikke	minst	
var	Singer-hytta	blitt	et	brennhett	tema	i	TT.	Den	store	jakthytta	i	
Tydal	var	etter	krigen	på	vei	ut	av	den	amerikanske	familiens	eie,	

Fra et av soverommene 
i den nye delen av 
Gjevilvasshytta. Foto: 
Cornelius Jacobsen. 

Til høyre: Peisestua i den 
søndre enden av det 
utvidede hytteanlegget 
ved Gjevilvatnet. I dette 
rommet ble bygdetinget 
i Meldal holdt i gamle 
dager. Foto: Cornelius 
Jacobsen.
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og	turistforeningen	telte	på	knappene	om	det	skulle	legges	inn	bud.	
Noen	så	for	seg	at	den	kunne	flyttes	til	Gammelvollsjøen,	mens	
andre	fremmet	et	mer	radikalt	forslag	om	flytting	til	Gjevilvatnet.	
Nå	hadde	medlemmene	gitt	sin	tilslutning	til	det	siste.	Høsten	1947	
ba	formann	Falkanger	arkitekt	Roar	Tønseth	(senior)	om	en	plan	for	
sammenbygging	med	den	eksisterende	hytta.	I	januar	året	etter	var	
tegningene	klare,	og	en	søknad	om	lån	på	100	000	kr	ble	sendt	til	
Rådet	for	hotellsaker.	I	prinsippet	var	valget	tatt:	Singerhytta	skulle	
kjøpes	for	25	000	kr	og	flyttes	til	Gjevilvatnet.
Mens	søknaden	var	til	behandling,	kom	styret	imidlertid	på	andre	
tanker	og	sendte	kontrabeskjed	til	Oslo.	Ved	nærmere	vurdering	
hadde	man	funnet	ut	at	grunnarbeidene	ble	så	store	at	en	flytting	av	
Singerhytta	var	”uhensiktsmessig”.	I	realiteten	var	det	dukket	opp	
et	nytt	alternativ	som	virket	mer	forlokkende.	Nå	hadde	TT	fått	en	
fredet	tømmerbygning	i	Meldal	på	hånden,	den	gamle	Tingstua	på	
Syrstad,	som	nettopp	var	avertert	til	salgs	av	eieren	Erik	Syrstad	
For	et	menig	medlem	kunne	de	skiftende	beslutningene	i	disse	årene	
virke	temmelig	forvirrende.	Snart	var	det	satt	strek	over	to	(nesten)	
enstemmige	vedtak	på	generalforsamling	–	ikke	bare	kjøp/	flytting	
av	Singerhytta,	men	også	bygging	av	hytte	ved	Storli.		På	Gjevilvatnet	
hadde	styret	i	stedet	landet	på	et	alternativ	som	til	forveksling	var	
lik	Bekkastuggu-planen	fra	1942,	dvs.	med	påbygg	av	et	gammelt	
tømmerhus	til	den	eksisterende	hytta.	Flytting	av	Singerhytta	ble	
for	dyrt,	konkluderte	styret,	men	helt	billig	var	heller	ikke	det	nye	

Hyttene ble fornyet. 
Men landskapet var det 
samme, også ved Gjevil-
vasshytta med Okla i det 
fjerne.
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alternativet,	med	et	overslag	på	194	000	kr,	inkludert	et	mellom-
bygg	i	nye	materialer.	Selve	Tingstua	kostet	160	000	kr	i	innkjøp.	
Det	ble	søkt	om	et	lån	på	150	000	kr	til	denne	byggesaken,	og	
generalforsamlingen	våren	1948	sa	like	glatt	ja	til	dette	prosjektet	
som	det	forrige	året	før.	Lojaliteten	til	styret	var	det	ingenting	å	si	på.	
Vedtaket	om	kjøp	og	flytting	av	Tingstua	ble	stående	fast,	etter	at	
Riksantikvaren	hadde	godkjent	at	den	17	meter	lange	fredete	tøm-
merlåna	ble	satt	opp	på	en	ny	plass.	Singerhytta	ble	i	stedet	kjøpt	av	
Trondheim	Elektrisitetsverk,	TEV.	Storliplanen	ble	droppet	da	Rådet	

Kåsa ble TT-kvarter i 
1949, og foreningen 
fikk tidlig laget postkort 
også fra denne plassen.

Vertskap og gjester på 
Kåsa i 1956. Vertinne 
Ba Foss og ruteinspektør 
Helge Foss til høyre.
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for	hotellsaker	varslet	at	foreningen	ikke	kunne	regne	med	støtte	for	
mer	enn	ett	nybygg	av	gangen.	Dermed	gikk	TT	videre	med	planene	
for	å	realisere	hytta	på	Stormoen,	etter	Carl	Schulz’	testamentariske	
ønske	og	fikk	overført	et	lån	det	var	gitt	tilsagn	om	til	Storli.	
Hytteplanen	i	Storlidalen	ble	i	1949	erstattet	av	en	kvarteravtale	
på	Kåsa,	med	3700	kr	i	årlig	leie,	samtidig	som	kvarteravtalen	med	
Fredrik	Storli	ble	beholdt.	Gjevilvasshytta	i	sin	nye	form	ble	innviet	
sommeren	1950.

Nye	eiendommer

Høsten	1947	samlet	turistforeningen	all	tidligere	gjeld	i	et	nytt	lån	
på	150	000	kr	og	tok	opp	et	2.	prioritetslån	på	50	000	kr	gjennom	
Statens	Hotelldirektorat,	det	siste	med	pant	i	den	nye	hytta	på	
Stormoen.	Byggekomité	til	denne	hytta	var	valgt	og	nytt	tømmer	
kjøpt	i	Gammelvollåsen	i	Roltdal	statsalmenning,	202	trær	på	rot	
for	1700	kr.	Et	mobilt	sagbruk	ble	vinteren	1947	fraktet	innover	til	
Stormoen	med	hest	og	slede,	etter	at	en	tysk	panservogn	var	forsøkt	
brukt	som	trekkraft,	uten	særlig	hell.	Sagingen	av	tømmeret	gikk	
som	planlagt	denne	vinteren.	Mens	materialene	tørket	utover	våren	
og	sommeren,	ble	tomta	gravd	ut	og	kjeller	og	grunnmur	støpt	
ferdig.	Opptømringen	kom	i	gang	tidlig	på	høsten,	og	i	løpet	av	

Roar Tønseth overrekker 
nøklene til Schulzhytta til 
vertinne Gudrun Kallar 
under åpningen.
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Fullt kjør i kjøkkenet på 
den nye Schulzhytta. 

Den nybygde ”Fongen-
hytta” – eller Schulzhytta 
– i 1948.
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vinteren	og	våren	ble	hytta	gjort	ferdig.	På	generalforsamlingen	
i	mai	1948	ble	det	bestemt	at	navnet	på	hytta	skulle	være	”Schulz-
hytta	på	Stormoen”.	
I	praksis	var	allerede	Schulzhytta	innarbeidet	i	daglig	bruk	da	
vertinna	Gudrun	Kallar	tok	imot	til	innvielse	3.	juli.	
Sommerbesøket	lå	i	de	første	årene	rundt	400,	og	flere	ruter	til	
og	fra	ble	merket	og	vardet	for	å	gjøre	Schulzhytta	så	attraktiv	
som	mulig.	Beliggenheten	var	god	med	praktfullt	utsyn	mot	
Fongen,	Ruten	og	Melshogna,	men	hytta	ble	likevel	ikke	den	
”mellom-stasjon”	på	vei	til	og	fra	Storerikvollen	som	foreningen	
hadde	håpet.	Avstanden	mellom	de	to	hyttene	var	i	drøyeste	laget	
for	mange	og	kunne	med	fordel	vært	delt	opp	i	to	etapper.	Tanken	
om	ei	hytte	ved	Ramsjøen	dukket	snart	opp	igjen	og	ble	en	mulighet	
da	foreningen	fikk	tilbud	om	leie	av	ei	fiskebu	ved	dette	vannet	
gjennom	en	av	eierne,	Lars	Aune	i	1952.	En	første	befaring	av	hytta	
ble	gjort	med	”snowmobil”	i	januar	1953,	og	saken	ble	holdt	varm	
fram	til	en	avtale	om	leie	ble	gjort	i	1955,	og	Ramsjøhytta	ble	fra	
påska	1957	tatt	i	bruk	som	selvbetjent	hytte,	i	de	første	tre	årene	
uten	matlager.	Slik	etablerte	TT	seg	forsiktig	ved	Ramsjøen,	der	
foreningen	på	60-tallet	skulle	få	et	fastere	tilhold	med	egen	eien-
dom	og	hytte.	

Turistforeningen	hadde	mange	baller	i	luften.	I	de	tidlige	etterkrigs-
årene	var	det	ekstra	mye	å	holde	styr	på.	Trafikken	i	fjellet	økte,	og	
foreningen	forsøkte	etter	beste	evne	å	holde	tritt	med	utviklingen.	
Turfolket	strømmet	igjen	til	Nedalen,	der	det	ble	gjort	plass	til	flere	
gjester	etter	en	utvidelse	sommeren	1948.	Med	to	tilbygg	ble	det	
mer	rom	til	betjeningen,	og	det	ble	innredet	fire	ekstra	soverom,	
slik	at	antall	senger	kom	opp	i	50.	Sesongen	etter	kunne	hytta	tas	
i	bruk	i	sin	nye	skikkelse	med	utvidet	spisestue,	større	kjøkken	og	
fullt	utbygd	kjeller.	Badstua,	som	var	gitt	i	gave	før	krigen,	kunne	
etter	mange	år	tas	i	bruk	i	sin	endelige	form	med	moderne	dusj-	og	
vaskerom.	Fortsatt	var	det	tro	på	en	framtid	for	Nedalen.	Noen	var	
nok	mer	i	tvil.	Oliver	Rotvold	sa	opp	forpaktningen	av	Nedalen	gård	
fra	1.	juli	1951,	og	det	viste	seg	vanskelig	å	skaffe	en	ny	forpakter.	
I	tillegg	til	den	generelle	usikkerheten	rundt	Nedalens	framtid	var	
det	praktiske	problemer	med	kryssing	av	Nea,	inntil	TEV	i	1952	
sørget	for	ny	bru	ca	1	km	øst	for	gården.	I	de	neste	årene	ble	det	
drevet	et	slags	seterbruk	på	Nedalen,	enten	med	leid	buskap	eller	
med	buskap	som	tilhørte	noen	av	betjeningen.	På	denne	måten	ble	
det	skaffet	melk	og	fløte,	samt	noe	ost	og	smør,	til	gjestene	på	hytta.	
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Arbeidslysten	var	stor,	og	flere	tiltak	ble	satt	i	gang.	Vinteren	1947	la	
Arne	Falkanger	fram	et	forslag	om	kjøp	av	gården	Haugen,	også	kalt	
Midt-Aune	Nordpå,	i	Aunegrenda	i	Haltdalen.	Gården	var	til	salgs	
for	11	000	kr,	og	styret	sluttet	opp	om	forslaget,	forutsatt	at	eiendom-
men	ble	gjort	odelsfri	og	konsesjon	ble	gitt.	Saken	ble	holdt	utenom	
generalforsamlingen	våren	’47,	men	behandlet	som	egen	sak	–	og	

Turistforeningens post-
kort av Nedalshytta i 
årene omkring 1950.

Det ordinære gårds-
bruket i Nedalen tok 
slutt i 1951, men 
gården fungerte som 
seter om sommeren. .
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vedtatt	–	på	ekstraordinær	generalforsamling	i	oktober.	For	med-
lemmene	var	det	lett	å	se	dette	stedet	i	sammenheng	med	kvarterene	
som	var	under	etablering	på	Hilmo	og	på	Kjøli	og	slik	kunne	inngå	
i	et	større	rutenett,	med	forbindelse	til	Sylan.
Med	kjøpet	av	denne	eiendommen	ble	ikke	TT	bare	eier	av	et	nytt	
overnattingssted,	foreningen	tok	på	seg	ansvaret	for	et	gårdsbruk,	
på	lignende	måte	som	i	Nedalen.	Med	konsesjonsplikt	måtte	
foreningen	finne	en	måte	å	kombinere	turistforpleining	og	jordbruk.	
Etter	overtakelsen	hadde	foreningen	problemer	med	å	få	noen	til	å	
ta	på	seg	gårdsdriften.	Ansvaret	ble	overlatt	til	en	egen	komité	innen	
foreningen,	som	bestemte	å	basere	jordbruksdriften	på	sauehold.	
Komiteen	møtte	raskt	krav	fra	Haltdalen	jordstyre	om	å	få	gården	
opp	på	samme	nivå	som	ellers	i	Aunegrenda,	slik	at	det	måtte	en	del	
arbeid	til	for	å	sette	bygningene	i	stand.	Løsningen	ble	etter	hvert	en	
mer	markant	deling	av	driften,	der	TT	konsentrerte	seg	om	turist-
stasjonen	i	hovedbygningen,	mens	jordbruket	ble	overført	til	et	eget	
andelslag,	Nordpå	Saugård	A/L,	med	egen	bestyrer	fra	vinteren	1952.	
TT	var	største	andelshaver	i	foretaket	som	også	fikk	tilslutning	fra	
enkeltmedlemmer	og	hadde	en	aksjekapital	på	15	000	kr.	Modellen	
for	det	nye	turiststedet	ble	på	denne	måten	en	annen	enn	ved	de	
øvrige	TT-hyttene.	Vertinne	ble	fast	ansatt	for	å	ta	imot	gjester	året	
rundt,	slik	at	dette	ble	en	blanding	av	turisthytte	og	pensjonat.	Stedet	
lå	lettvint	til	for	atkomst	med	tog	og	spesielt	med	bil	og	egnet	seg	for	
gruppeturer	og	opphold	til	enhver	tid.	Skolebesøk	utgjorde	en	del	av	
grunnlaget	for	driften,	og	blant	de	øvrige	fellesturene	ble	”husmor-
ferie”	et	fast	innslag	gjennom	mange	år.	Det	ble	bestemt	at	navnet	
skulle	være	”TTs	turisthytte	i	Haltdalen”	–	i	kortform,	Haltdalshytta”	
–	men	dette	ble	forenklet	til	Nordpå	i	1949,	da	de	første	gjestene	ble	
ønsket	velkommen	i	den	ombygde	og	moderniserte	stuebygningen.	

Nordpå ble på kort 
tid et populært over-
nattingssted og turmål. 
Bankfunksjonærene i 
Trondheim hadde hevd 
på opphold her.
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Både	dette	året	og	året	etter	ble	lagt	ned	et	stort	arbeid	i	varding	
av	de	nye	forbindelsene	som	åpnet	seg	i	det	vide	fjellterrenget	mot	
Tydal.

Nordpå	hadde	vært	i	bruk	som	feriested	for	Bankfunksjonærenes	
Samfund,	som	fortsatt	hevdet	fortrinnsrett	på	en	del	sengeplasser.	

Betjeningen på Nordpå 
i 1949. Fra venstre 
Helga Tronsaune, Gerd 
Tronsaune, vertinne 
Ingeborg Galåen, Jorid 
Tronsaune og Marit 
Tronsaune.

Nordpå – helårshytta 
i Haltdalen.
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Det	måtte	forhandlinger	til	for	å	finne	en	overenskomst	med	de	
øvrige	brukerne,	som	til	slutt	var	villig	til	å	avse	seks	senger	mot	
fortrinnsrett	til	et	tilsvarende	antall	plasser	på	Gjevilvasshytta.	
Bankfunksjonærene	bygde	noen	år	etter	et	eget	hus	i	tunet.
Nordpå	var	utvilsomt	en	kjærkommen	tilvekst	til	TTs	eiendoms-
masse	og	inntekstkilder,	men	skaffet	også	styret	mye	arbeid.	
Det	tok	tid	å	gå	gårdsdriften	skikkelig	i	gang,	ikke	minst	fordi	den	
første	bestyreren	ikke	fulgte	opp	de	krav	og	betingelser	som	var	
satt.	Ekstra	arbeidskraft	måtte	settes	inn,	bl.a.	til	skogsarbeid	og	
ved-hugging,	og	dyreholdet	var	dårlig,	med	mangelfull	vanning	
og	fôring.	I	det	første	driftsåret	ble	sauene	i	tillegg	parret	med	en	
upremiert	vær,	slik	at	lammene	ikke	ble	av	forventet	kvalitet	og	
inntektene	av	slaktedyrene	deretter.	Driften	gikk	en	tid	i	minus,
før	ny	bestyrer	kom	på	plass.	Mesteparten	av	bestanden	ble	
slaktet,	og	34	livdyr	av	god	kvalitet	kjøpt	inn.	Andelslaget	besto	
til	1965	da	TT	tok	over	driften.	Men	i	1967	ble	hele	sauegården	
avviklet.	
Nordpås	vertinne	fram	til	1956	var	Ingeborg	Galåen,	som	fikk	
beholde	ei	gammel	seterbu	på	plassen	da	hun	ble	etterfulgt	av	
Gunvor	og	Ola	Unsgård.	Da	det	nye	vertskapet	ga	seg	allerede	
etter	et	år,	ble	Berit	Voll	fra	Budal	ansatt	som	vertinne	i	1958.	
Til	”mannsarbeidet”	var	den	kjente	idrettsmannen	Martin	
Stokken	en	aktuell	kandidat.	Nordpå	var	blitt	et	populært	sted	
for	treningssamlinger	for	idrettsfolk,	ikke	minst	skiløpere,	og	
Stokken	trivdes	så	godt	at	han	mot	slutten	av	sin	karriere	vurderte	
å	slå	seg	til	her,	uten	at	han	til	slutt	valgte	det.	

I	1948	mottok	TT	eiendommen	Stuevold	(Stuguvoll)	vestre	i	
testamentarisk	gave	fra	minister	Halvard	Huitfeldt	Bachke,	og	
foreningen	eide	dermed	enda	en	jordbrukseiendom.	Det	ble	raskt	
klart	at	Tydal	kommune	ikke	anbefalte	konsesjon	på	eiendom-
men,	og	foreningen	gjorde	avtale	med	Lars	Stuedal	om	et	salg	av	
gården	for	14	000.	TT	beholdt	100	mål	utmark	på	høyden	ovenfor	
gården	med	rett	til	atkomstvei	og	rett	til	båtnaust	ved	Stugusjøen,	
skilt	ut	som	bruks-nummer	2	av	Stuguvoll	vestre.	Noe	redskap	
ble	dessuten	holdt	
utenom,	f.eks.	en	harv	og	ei	slåmaskin	som	først	ble	solgt	i	1958.	
Samme	år	ble	det	foretatt	et	makeskifte	med	Per	L.	Stuedal	av	10	
mål	som	egnet	seg	til	nydyrking.	Det	gamle	kvarteret	på	gården	
Stugudal	var	for	øvrig	stadig	en	fast	kontakt	i	TT-systemet,	der	
20	senger	sto	parat	i	sesongene,	til	tross	for	konkurransen	om	

gjEnSyn 
MED noRDPå

”Eldste turist siste 
sommer gikk i sitt 
90de år. Hun hadde 
gått i omgangsskole 
på Nordpå’ og ønsket 
å se stedet igjen da det 
ble åpnet for turister. 
Ikke før var de siste 
gjester ved åpningen 
reist, så kom hun 
via bane og buss fra 
Langlete, ruslet 
bakkene oppover og 
tok stedet i øyesyn. 
Skolestua (nåværende 
spisestue) var blitt 
meget forandret, 
men hun hadde bare 
gode minner fra den, 
sa hun. Ellers var hun 
meget begeistret for 
stedet og at T.T. hadde 
tatt vare på alt det 
gamle i huset. 
Før hun gikk, skrev 
hun selv sitt navn i 
fremmedboka: 
Bereth Brenden. 
Hennes følge, Bereth 
Bollingmo, var bare 
85 år.”
(Fra TT-årboka 1949.)
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fjellturistene	fra	Væktarstua.	(Den	øvrige	delen	av	TTs	eiendom	på	
Stuguvoll	vestre	ble	makeskiftet	i	1975.	Gjennom	dette	makeskiftet	
ble	foreningen	eier	av	eiendommen	Skardørslia	nordøst	for	nordre	
Vektarhaugklumpen.)	

I	tillegg	til	nye	eiendommer	og	leieforhold	i	fjellet,	fikk	TT	i	løpet	
av	50-tallet	tilhold	på	ei	hytte	langt	nærmere	byen.	Dette	var	
Schivevollen	ved	Hestsjøen	i	Haukås	allmenning	i	Malvikmarka.	
Foreningen	mottok	i	1958	tilbud	fra	Knut	Selmer	om	kjøp	av	denne	
eiendommen,	men	nøyde	seg	med	å	leie	hytta	og	sette	den	i	stand.	
Styret	forbeholdt	seg	bruk	av	loftet,	mens	bruken	ellers	skulle	
baseres	på	utleie.	I	1959	var	Schivevollen	operativ	og	ble	leid	ut	for	
5	kr	pr.	person	for	en	overnatting,	eller	hele	hytta	for	50	kr	pr.	uke.	
Det	nye	tilbudet	vakte	ikke	den	største	interesse,	men	noen	tømmer-
huggere	så	seg	i	hvert	fall	behag	i	den	forholdsvis	spartanske	hytta	
og	leide	seg	inn	for	en	periode	våren	1960.			

På	generalforsamlingen	våren	1950	regnet	Reidar	Jørgensen	opp	
”de	mange	gledelige	ting	som	har	skjedd	de	siste	år”	og	trakk	fram	
Schulzhytta,	Nedalshytta,	Nordpå	og	Gjevilvasshytta	samt	vinter-
vardingene	”som	har	vist	seg	absolutt	nødvendig”.	Gledelig	var	også	
i	høy	grad	medlemsutviklingen;	med	over	6700	medlemmer	hadde	
foreningen	vokst	med	drøyt	3500	siden	krigen.	På	dette	møtet	ble	
foreningens	hederstegn,	Reinrosa	med	gull	eikekrans,	overrakt	

Styret i Trondhjems 
Turistforening ved 
60-årsjubileet, foto-
grafert i 1948. Bakre 
rekke fra venstre: Egil 
Ellingsen, Eivind Kierulf, 
Gunnar Birkeland. 
Midtre rekke: Finn 
Kleven, Magne Haave 
(sekretær), Erling 
Nielsen. Foran: 
Astri Mittet, Arne 
Falkanger (formann), 
Reidar Jørgensen 
(viseformann).
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Astri	Mittet,	nå	Astri	Mittet	Angerman,	som	gikk	ut	av	styret	etter	
å	ha	flyttet	fra	byen.	
Foreningen	hadde	ingen	planer	om	å	hvile	på	sine	laurbær.	
Jørgensen	trakk	spesielt	fram	behovet	for	en	utvidelse	og	opprusting	
av	Trollheimshytta,	som	hadde	stått	uten	større	vedlikehold	i	mange	
år.	Året	etter	var	også	dette	arbeidet	i	gang.	Oppgavene	var	alltid	
mange	–	og	ble	naturlig	nok	stadig	flere	ettersom	eiendommene	ble	
flere	og	større.	

saMarBeid og organisering

Mye	av	turistforeningens	forpliktelser	og	arbeidsoppgaver	var	knyttet	
til	bygninger	og	andre	tekniske	innretninger	som	bruer	og	klopper.	
Men	det	var	i	tillegg	en	lang	rekke	områder	som	krevde	en	innsats.	
I	etterkrigsårene	møtte	styre	og	foreningens	utvalg	og	komiteer	
spesielt	mange	utfordringer.	Mye	skulle	organiseres	og	finne	sin	
form	i	disse	årene.	
I	1947	ble	det	på	initiativ	fra	DNT	trukket	grenser	mellom	de	ulike	
lokale/regionale	turistforeningene.	For	Trondhjems	Turistforening	
var	dette	en	grei	avklaring	i	forhold	til	framtidig	satsing.	Rammene	
ga	god	plass	til	utfoldelse	i	områder	der	foreningen	ikke	var	aktiv	–	
og	heller	ikke	kom	til	å	vise	særlig	interesse	når	det	i	årene	framover	
ble	tilbudt	hytter,	tomter	etc.	I	andre	områder	var	en	grenseoppgang	
nyttig,	spesielt	der	det	fantes	overlappende	interesse	fra	to	separate	
foreninger,	som	nord	på	Dovrefjell	og	vest	i	Trollheimen,	samt	
traktene	mot	Røros.	
Mot	Kristiansunds	Turistforening	skulle	grensen	gå	fra	skjærings-
punktet	mellom	fylkesgrensen/riksveien	Hjerkinn–Kongsvoll	og	i	
rett	linje	til	skjæringspunktet	mellom	fylkesgrensen	og	riksveien	
ved	Gjøra	i	Surnadal.	Videre	ble	det	trukket	en	linje	over	til	Vinjeøra,	

Kristiansunds 
Turistforening 
var nær nabo 
i vest, med felles 
interesser med TT 
i Trollheimen.
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derfra	nordover	til	Kyrksæterøra	og	ut	Hemnefjorden.	Hitra	og	Frøya	
”tilhørte”	TT,	ble	det	fastslått.	

Nord	i	Trøndelag	ble	Fosenhalvøya	foreslått	delt	mellom	TT	og	en	
”Nord-Trøndelag	Turistforening”	som	på	denne	tiden	ble	forsøkt	
igangsatt.	TTs	område	på	Fosen	skulle	være	vest	for	en	linje	fra	
Leksvik	til	Sela	og	derfra	langs	fylkesgrensen	til	Sør-Flatanger	og	
Folla.	I	grensetraktene	skulle	et	tilsvarende	skille	mellom	en	sør-	
og	en	eventuell	nordtrøndersk	forening	gå	mellom	Skalstugan	og	
Hermansnasa,	ned	Fordalen	til	Hegra.	
Mot	Røros,	og	det	lokale	turist-	og	reiselivslaget	der,	ble	det	også	
trukket	grense	for	TTs	virksomhet	i	grove	trekk	fra	Hyddkroken	til	
Reitan.
Den	siste	grensedragningen	var	ikke	absolutt,	men	ble	tatt	hensyn	
til	i	TTs	videre	arbeid	med	kvarteravtaler	sørøst	i	sitt	område.	På	
Råvollen	i	Ridalen	ble	det	gjort	avtale	med	Peder	Ridal	om	et	kvarter	
med	10	senger,	uten	servering.	I	tillegg	ble	kontakten	med	Storelv-
vollen	gjenopptatt	omkring	1950,	og	et	kvarter	på	11	senger	sto	

Folk skulle lokkes til fjells 
på forskjellig vis. Brosjyrer 
og trykksaker var en viktig 
del av markedsføringen av 
fjellet og turistforeningen.
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oppført	i	årsberetningene	fram	til	1954.	En	egen	avtale	mellom	TT	
og	Røros-foreningen	ble	inngått	i	1953,	om	en	delelinje	etter	veien	
Fjällnäs	til	Brekken	på	nordsiden	av	Aursunden	til	Glåmos.
Nye	forsøk	på	å	etablere	kvarter	i	overgangsområdet	mot	Røros	
kom	i	1953,	da	DNT	arbeidet	med	sitt	prosjekt	”Norgesleia”,	
dvs.	en	sammenhengende	vandrerute	fra	sør	til	nord	i	Norge.	
Strekningen	Femunden–Vauldalen	var	på	det	tidspunkt	i	orden,	
men	det	manglet	et	kvarter	nord	for	mellomriksveien.	Formannen
	i	TT,	Arne	Falkanger,	meldte	om	”dårlig	forhold”	til	eieren	av	
Hyddkroken	i	Brekken,	men	håpet	på	en	ny	avtale	om	losji	hos	
Per	Brynhildsvold	på	Storelvvoll,	alternativt	seterlosji	på	Østre	
Hyllingsvoll.	Han	så	for	seg	at	TT	her	kunne	skape	”et	sentrum	for	
trafikken	sørfra”.	Eieren	på	Hyllingsvoll	meldte	imidlertid	at	setra	

Kvinnene utgjorde 
en stadig større del 
av fjellvandrerne – og 
medlemsmassen i TT.
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normalt	var	leid	ut	til	faste	gjester	og	at	han	ikke	kunne	binde	seg	
til	en	fast	avtale.	I	stedet	kom	John	B.	Sakrisvoll	med	et	tilbud	om	
å	sette	av	seks	senger	til	turistforeningsmedlemmer	på	Evavoll	på	
nordsiden	av	Aursunden,	og	dette	ble	fast	TT-kvarter	i	noen	år	
framover,	til	1961.	En	rute	ble	vardet	mellom	Evavollen	og	Kjøli	
over	den	vel	1000	m	høye	Klinkenhammeren.	Videre	på	60-tallet	
ble	Jamtvollen	kvarter	i	noen	år,	et	par	kilometer	øst	for	Evavollen.	
En	fjellvandrer	skulle	være	godt	orientert	i	dette	området	om	
hvilket	kvarter	som	til	enhver	tid	var	det	gjeldende.				
I	alle	fall	ble	den	nye	leden	ført	et	steg	videre	nordover	og	fikk	sin	
fortsettelse	i	TTs	ordinære	hyttenett	i	Sylan.	DNT	var	anerkjent	som	
en	dominerende	forening,	men	de	større	lokale	foreningene	holdt	
likevel	på	sin	frykt	for	overstyring	fra	Oslo.	Arbeidet	for	et	felles	
forbund	fortsatte	etter	krigen,	og	TT	var	en	aktiv	pådriver	i	denne	
saken	og	skrev	høsten	1947	i	et	brev	til	de	større	foreningene:	
”Da	Den	Norske	Turistforening	ikke	vil	fire	på	sitt	krav	om	å	bli	
anerkjent	som	landsforening,	imøtekommes	dette	ved	at	gjensidig-
hetsforeningene	melder	seg	inn	som	medlem	av	DNT,	hvilket	nær-
mest	får	en	symbolsk	betydning.	Dermed	skulle	det	være	mulig	for	
DNT	å	opprette	et	fellesutvalg,	hvor	DNT	og	de	andre	gjensidighets-
foreningene	er	representert.”

Damer fra mange kanter 
av landet samlet i flotte 
bunader og friske farger 
under Turistlandsmøtet 
på Gjevilvasshytta i 
1954.
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Dette	Turistforeningens	fellesutvalg	kom	snart	i	stand	og	møttes	
etter	en	avtale	fra	1948	til	det	årlige	Turistlandsmøtet,	som	gikk	på	
omgang	blant	foreningene.	I	slutten	av	juni	1954	ble	dette	arrangert	
av	TT	på	Gjevilvasshytta,	med	ca.	35	representanter	fra	i	alt	20	
foreningene.	Invitert	var	ytterligere	29,	for	det	meste	mindre	
foreninger,	som	ikke	møtte.	Blant	temaene	som	ble	tatt	opp	var	
statsbidrag	til	turistforeningene,	sikring	i	fjellet,	en	felles	varde-
instruks	og	nye	håndbøker.	Møtet	ble	ledet	av	Turistlandsmøtets	
formann,	Edvard	Løchen,	DNT,	mens	TTs	styre	med	formann	
Reidar	Jørgensen	i	spissen	fungerte	som	formelt	vertskap.	Under	
møtet	ble	Arne	Falkanger	overrakt	Kongens	fortjenstmedalje	i	gull	
for	sitt	store	arbeid	for	turistsaken.	
I	løpet	av	den	tre	dager	lange	samlingen	ble	det	også	tid	til	en	fjell-
tur,	den	tradisjonelle	”Trekanten”	med	besøk	både	på	Jøldalshytta	
og	Trollheimshytta.	Etter	møtet	skrev	en	av	DNT-representantene,	
Martin	Mehren,	dette	i	et	brev	til	Reidar	Jørgensen:	”Ja,	for	å	si	
det	like	ut	var	møtet	på	Gjevilvasshytta	en	opplevelse	for	oss	alle!	
Jeg	tror	det	var	den	hyggeligste	opplevelse	jeg	har	hatt	i	min	turist-
foreningstid.”	I	1957	tok	TT	initiativ	til	et	felles	blad	for	turist-
foreningene,	”Vandreren”,	som	fikk	Claus	Helberg	som	redaktør.

Mye ble lagt til rette for 
at gjestene skulle trives 
på hyttene..

Reidar Jørgensen.
Styreformann i TT
1953-57.
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Med	den	store	veksten	i	TT	omfattet	arbeidet	i	foreningen	naturlig	
nok	i	stadig	stigende	grad	organisering	i	egne	rekker	og	interne	
forhold.	Kontingenten	ble	hevet	fra	5	til	7	kr	i	1947,	videre	til	8	kr	
i	1951,	før	den	ble	økt	til	10	kr	på	slutten	av	50-tallet.	I	disse	årene	
ble	juniormedlemskap,	uten	årbok,	holdt	på	3	kr,	mens	et	”kone-
medlemskap”	til	6	kr	ble	innført	sist	i	50-årene.	Fortsatt	ble	det	åpen-
bart	tatt	som	en	selvfølge	at	mannen	var	hovedmedlem	i	en	familie.
Styret	og	styrets	sammensetning	var	av	avgjørende	betydning	for	
foreningens	drift.	Flere	av	tillitsvervene	i	etterkrigsårene	ble	fylt	av	
skole-	og	forretningsfolk,	slik	det	gjerne	også	hadde	vært	i	tidligere	
år.	Erfaringene	fra	handel	og	økonomi	kunne	stadig	komme	godt	
med	og	skaffet	av	og	til	foreningen	en	del	fordelaktige	kjøp.	Hilmar	
Nilsen	leverte	bl.a.	blinkfyr	og	propanutstyr	til	flere	av	hyttene	
fra	sin	agenturforretning.	Lærerne	i	ledelsen	viste	naturlig	nok	en	
spesiell	interesse	for	å	få	ungdom	ut	i	naturen.	Det	første	forsøket	
med	ungdomsturer	fra	slutten	av	30-tallet	ble	videreført	med	nye	
turer	omkring	1950.	Disse	turene	kunne	strekke	seg	over	en	uke	
og	gikk	med	relativt	små	grupper	med	gutter	i	alderen	14–18	år,	
både	i	Trollheimen	og	i	Sylan.	Skogplantingen	ble	også	tatt	opp	
igjen,	omkring	Nordpå	der	elever	fra	Døveskolen	var	blant	dem	som	
deltok,	i	1953.

Sammen mot fjerne mål. 
Fra Gjevilvasskamman 
i 1956
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Turkomité	og	fellesturer

Etter	krigen	ble	turkomiteen	raskt	reetablert,	og	nye	fellesturer	
ble	arrangert.	Snart	var	dette	et	fast	innslag	i	foreningens	årlige	
program,	de	første	årene	arrangert	som	dagsturer,	slik	vanlig	praksis	
hadde	vært	før	krigen.	De	aller	fleste	av	de	oppsatte	turene	fikk	stor	
deltakelse,	ikke	minst	turene	som	gikk	over	grensen.	Et	besøk	
i	Sverige	var	attraktivt	i	den	første	etterkrigstiden,	selv	om	turen	
ikke	gikk	lenger	enn	til	Storlien.	Pass	var	fortsatt	nødvendig	for	å	
krysse	grensen,	men	det	ble	ordnet	med	”fellespass”	for	de	store	
gruppene	som	reiste.	Turene	til	Storlien	gikk	både	vår	og	sommer.	
På	skituren	i	1953	f.eks.,	fordelte	deltakerne	seg	på	tre	grupper	
som	tok	ulike	ruter,	bl.a.	til	Skurdalsporten	og	Rundhögen,	før	alle	
møttes	til	middag	på	Högfjällshotellet.	Andre	turmål	var	Kopperå–
Meråker-fjellene,	Igelfjellet,	Hemnekjølen	og	Vassfjellet.	Kvelds-
turer	i	Bymarka	hørte	også	med,	gjerne	med	et	faglig	tema,	
f.eks.	ornitologi.	Fjordturer	var	populært	som	før,	og	et	skip	som	
”Fru	Inger”	ble	lett	fylt	opp	ved	en	slik	anledning.	Fellesturene	var	
taktisk	nok	åpne	for	alle,	og	mange	av	deltakerne	ble	vervet	som	
medlemmer	på	disse	sosiale	utfluktene.	Utover	i	50-årene	kunne	det	

Turkomiteen trykte opp et 
lite program med oversikt 
over turene hvert år.
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gå	noe	opp	og	ned	med	oppslutning	og	interesse.	Til	en	fottur
i	Kirkebyfjellet	i	1956	meldte	det	seg	på	bare	én	deltaker,	mens	
de	øvrige	åtte	sommerturene	i	gjennomsnitt	samlet	74	personer.	
Turledervervet	var	fordelt	på	flere,	men	Per	Vinje,	Magne	Haave	
og	Tor	Johansen.	Med	TTs	ruteinspektør	Helge	Foss	i	spissen	gikk	
i	1957	den	første	norsk-svenske	fellesturen	i	Sylan.	Årboka	brakte	
hvert	år	beskrivelser	fra	fellesturene	i	en	egen	rapport,	av	og	til	også	

Starten på en fin dag. 
Trollheimshytta en 
påskedag omkring 
1950.
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som	separate	artikler.	I	årene	omkring	1960	hadde	Turkomiteen	
stadig	over	40	tilbud	gjennom	året.	Ukesturer	hadde	kommet	inn	
på	programmet,	en	i	Sylan	og	en	i	Trollheimen.	I	Trondheims-
området	testet	komiteen	både	sin	egen	og	medlemmenes	kreativitet	
med	rebusturer	under	tittelen	”Ut	i	det	blå”	og	kunne	by	på	korte,	
stemningsfulle	sommerturer	som	en	grillkveld	ved	Tyandalsdammen	
i	Bymarka.		
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Fellesturene	og	det	stadig	tettere	nettet	av	tillitsmenn,	eller	ombuds-
menn,	utover	i	landsdelen	var	et	ledd	i	arbeidet	for	en	”demokrati-
sering”	av	turistforeningen.	Ved	1950	var	kontaktnettet	utvidet	
nordover	i	Trøndelag	med	representanter	for	TT	i	Namsos,	Steinkjer,	
Levanger.	I	tidlig	etterkrigstid	kunne	foreningen	stadig	virke	fornem	
og	preget	av	”nikkersadelen”	fra	Trondheim,	som	på	turisthyttene	
tok	med	seg	noe	av	sin	borgerlige	kultur.	En	hestekjører	på	Troll-
heimshytta	måtte	nå,	som	i	gamle	dager,	banke	på	kjøkkendøra	og	
ta	til	takke	med	rester	fra	gjestenes	bord,	før	han	måtte	ta	til	takke	
med	liggeplass	i	stallen	over	natta.	En	del	av	den	overlegne	byhold-
ningen	kunne	nok	fortsatt	spores	for	en	som	sto	utenfor	miljøet	og	
ikke	fant	seg	til	rette	i	en	hyttekultur,	der	gjestene	kledde	seg	om	før	
de	ble	servert	treretters	middag	med	øl	og	vin.
Likevel	var	det	klare	tegn	til	at	turistforeningen	ble	mer	inkluder-
ende.	Et	eksempel	er	forslaget	om	”Du-knappen”,	som	ble	foreslått	
i	1953.	Et	jakkemerke	med	påskriften	”Du”	skulle	lages	og	selges	for	
kr	2,50.	Med	dette	merket	på	anorakken,	genseren	eller	jakkeslaget	
skulle	medlemmene	signalisere	en	vennlig	og	kameratslig	holdning	
til	omverdenen,	uansett	hvem	man	møtte.	Noen	så	nok	en	fare	i	at	
resultatet	av	dette	ble	en	egen	indre	sirkel,	en	”Du-ring”	som	fortsatt	
kom	til	å	markere	avstand	og	holde	på	”De”-formen	til	den	som	ikke	
prydet	seg	med	dette	merket	eller	var	innlemmet	i	kretsen	på	annen	

Musikk og kaffe hørte 
med på fellesturene.
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måte.	Etter	noen	diskusjoner	i	styret,	ser	det	ikke	ut	til	at	merket	ble	
bestilt	og	produsert.	”Du”-tiltalen	fikk	heller	utvikle	seg	på	naturlig	
måte	og	gjennom	alminnelig	kontakt	både	medlemmene	imellom	
og	i	forhold	til	ikke-medlemmene.	

Eldres	råd

En	annen	diskusjon	i	foreningen	gjaldt	forslaget	om	et	nytt	organ,	
et	råd	med	selvstendig	myndighet.	Saken	kom	opp	på	general-
forsamlingen	i	1949,	som	en	del	av	enkelte	lovendringer	foreslått	
av	styret.	Det	meste	var	mindre	justeringer,	som	kunne	vedtas	
uten	større	debatt.	Annerledes	var	det	med	forslaget	om	rådet,	
som	mange	fryktet	ville	redusere	styrets	myndighet	og	general-
forsamlingens	innflytelse.	Noen	pekte	på	at	forslaget	innebar	
en	tilpasning	til	DNTs	lover	og	organisering,	og	et	stort	flertall	
forlangte	en	behandling	av	saken	umiddelbart.	Den	videre	debatten	
viste	at	medlemmene	kunne	akseptere	et	nytt	rådgivende	organ	i	
foreningen,	men	ikke	et	selvstendig	råd	med	vedtaksrett.	Dermed	
frafalt	styret	forslaget,	som	ikke	skulle	dukke	opp	igjen	i	samme	
form.	Da	begrepet	”råd”	igjen	ble	hentet	fram,	var	det	som	et	forslag	
fra	formannen	Eivind	Kierulf	i	1958.	Dette	forslaget	om	et	”T.T.’s	
råd”,	bestående	av	12	medlemmer,		6	fra	byen	og	6	fra	omlandet,	
ble	lagt	fram	på	generalforsamling	like	etter.	Blant	de	få	frammøtte,	
22	i	tallet,	var	det	enighet	om	opprettelsen	av	rådet,	men	valg	av	
medlemmer	ble	utsatt	og	ikke	foretatt	før	på	generalforsamlingen	
året	etter.	Rådet	ble	nå	vekselvis	kalt	”Det	eldre	råd”	og	”Eldres	råd”,	
og	dette	var	betegnende	nok	etter	at	valget	av	de	12	medlemmene	
var	gjort.	Sammensetningen	viste	helt	fra	starten	at	dette	skulle	
være	en	forsamling	av	tidligere	tillitsmenn,	for	en	stor	del	med	
lang	erfaring	fra	styrearbeid	og	andre	oppgaver	i	turistforeningen.	
De	første	rådsmøtene	diskuterte	temaer	som	eventuell	kontingent-
forhøyelse	og	kom	med	innspill	til	det	forestående	75-årsjubileet	i	
1962.	Rådet	viste	seg	snart	både	som	et	nyttig	korrektiv	og	en	god	
samarbeidpartner	for	styret,	som	på	denne	måten	fikk	verdifull	hjelp	
og	støtte	i	den	kontinuerlige	prosessen	med	utskifting	og	fornyelse.	
Det	hadde	alltid	vært	et	problem	at	styret	mistet	uvurderlig	erfaring	
når	en	tillitsmann	trakk	seg	ut.	Nå	kom	rådet	inn	som	en	forsikring	
om	at	denne	typen	erfaring	ikke	gikk	tapt.
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Forretningsfører	og	kontor

I	kontakten	med	medlemmene	var	det	et	savn	at	turistforeningen
ikke	hadde	et	eget	kontor.	Henvendelser	måtte	skje	direkte	til	
sekretæren	eller	til	et	av	styremedlemmene,	på	den	enkeltes	
arbeidsplass	eller	privat.	Til	den	interne	driften	samlet	Arne	
Falkanger	mye	av	arkivet	og	nødvendig	materiell	på	sitt	eget	kontor	
i	skoforretningen	i	Fjordgata,	men	var	opptatt	av	å	få	til	en	bedre	
løsning.	Samtidig	merket	sekretæren	Magne	Haave	en	stadig	større	
belastning	i	arbeidsoppgavene,	som	stadig	måtte	utføres	på	fritiden.	
På	et	styremøte	høsten	1950	ble	spørsmålet	om	eget	kontor	drøftet,	
og	det	ble	bestemt	at	foreningen	skulle	avertere	etter	en	forretnings-
fører.	Flere	meldte	seg	interessert	i	stillingen,	blant	dem	flere	av	
byens	advokater.	Valget	falt	på	et	medlem	i	foreningen,	overretts-
sakfører	Gunnar	Wettergren,	som	våren	1951	tiltrådte	stillingen	
med	en	årslønn	på	7800	kr.	For	dette	beløpet	skulle	forretnings-
føreren	holde	kontor,	eventuell	kontorhjelp	og	utføre	en	rekke	av	
de	arbeidsoppgavene	som	tidligere	hadde	falt	på	sekretær	Haave	og	
kasserer	Hildur	Stene.	Forretningsføreren	kombinerte	arbeidet	for	
TT	med	sin	ordinære	virksomhet	i	Fjordgata	37,	som	fra	15.	mai	
1951	var	turistforeningens	post-	og	besøksadresse.	Wettergren	flyttet	
noe	seinere	til	Kjøpmannsgata	12,	dvs.	Håndverkerforeningens	gård,	
og	foreningen	var	naturlig	nok	med	”på	lasset”.	Etter	to	år	sa	han	
imidlertid	opp	som	forretningsfører,	og	en	annen	advokat,	o.r.sak-
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Haave.
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fører	Arne	Hauk	Gjengset	overtok	både	stillingen	og	kontorlokalene
i	Kjøpmannsgata	12	på	omtrent	de	samme	betingelser	som	for-
gjengeren,	dvs.	med	en	årslønn	justert	til	8000	kr	pr.	år.	Etter	et	
år	i	jobben	mente	Gjengset	våren	1954	at	arbeidsbyrden	var	så	stor	
at	han	ba	TT	opprette	en	stilling	som	kontordame	med	delt	finans-
iering	mellom	ham	og	foreningen.	En	slik	løsning	gikk	styret	med	
på,	og	kontordamen	var	i	arbeid	fra	1.	juni	samme	år	med	300	kr	
i	månedslønn.	Kontoret	i	Kjøpmannsgata	var	nokså	anonymt,	
inntil	Gjengset	i	1956	tok	initiativ	til	et	skilt	som	markerte	turist-
foreningens	nærvær.	Styret	tok	på	denne	tiden	”forsøksvis”	i	bruk	
kontoret	som	møterom,	slik	at	det	i	større	grad	ble	identifisert	med	
TT.	Fram	til	da	hadde	det	i	flere	år	vært	vanlig	å	holde	styremøtene	
hos	et	av	styremedlemmene	privat	på	kveldstid.	
Den	lille	staben	i	Kjøpmannsgata	avlastet	styret	for	mye	arbeid,	
men	førte	også	til	en	del	ekstra	oppgaver,	bl.a.	forhandlinger	om	
lønn	og	arbeidsforhold.	I	1957	hadde	Gjengset	hjelp	av	to	kontor-
damer,	Lisa	Halsen	(seinere	Bjørnstad)	i	hel	stilling	og	Borghild	
Møller	i	halv	stilling,	til	sin	kombinerte	virksomhet,	og	TT	tok	stadig	
en	større	andel	av	lønnsutgiftene	til	disse,	i	tillegg	til	at	det	ble	gitt	
lønnsøkning	både	til	forretningsfører	og	kontorpersonale.	Året	
etter	anmodet	Gjengset	om	”et	annet	arrangement”,	der	TT	lønnet	
kontordamene	fullt	ut	og	overtok	som	leietaker	av	kontorlokalene.	
Foreningen	var	interessert	i	forslaget	og	begynte	å	se	seg	om	etter	
et	nytt	lokale.	Samtidig	varslet	Magne	Haave	at	han	ville	slutte	som	
sekretær.	Det	ble	dermed	aktuelt	å	overføre	enda	mer	av	arbeidet	
på	forretningsføreren,	og	tanken	om	en	heltidsstilling	meldte	seg.	
I	1959	flyttet	TT	til	Kjøpmannsgata	38.	Advokat	Gjengset	fortsatte	
i	stillingen	fram	til	1.	januar	1961	og	ble	erstattet	av	en	forretnings-
fører	på	heltid,	Axel	Rønnelin,	utpå	sommeren	samme	år.
Kontoret	tilfredsstilte	ikke	alle	krav.	Plassen	var	begrenset,	og	et	
eget	tøylager	ble	leid	på	Vollan	kretsfengsel.	Styret	vurderte	
flytting	av	kontoret,	bl.a.	til	en	bygning	ved	Hospitalet.	Men	på	
samme	adresse	i	Kjøpmannsgata	ble	foreningen	likevel	værende	til	
gården	ble	revet	mot	slutten	av	1963,	og	like	etter	flyttet	TT	kontoret	
til	nyoppussede	lokaler	i	Munkegata	15.Der	ble	det	også	plass	til	
arkivet,	som	i	noen	år	var	oppbevart	i	et	leid	tårnrom	i	Trondhjems	
Sparebank.	Omtrent	samtidig	over	tok	Jarle	Langørgen	som	
forretningsfører,	og	Randi	Grådahl	hadde	etterfulgt	Lisa	Bjørnstad	
som	kontorfunksjonær.
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Fjellsikring,	radiosamband

Hyttene	hadde	lenge	stått	som	”øde	øyer”	i	fjellet.	Etter	hvert	var	
noen	av	dem	(Storerikvollen,	Nedalshytta	og	Gjevilvasshytta)	
knyttet	til	sivilisasjonen	med	telefon,	mens	andre	forsøkte	seg	med	
radiosamband	for	å	få	kontakt	med	omverdenen.	I	påska	1949	ble	
det	forsøkt	å	knytte	hyttene	i	Trollheimen	sammen	med	moderne	
radiobølger,	men	det	viste	seg	umulig	å	få	forbindelse	mellom	Gjevil-
vasshytta	og	de	to	andre	hyttene.	Ekspertene	mente	at	dette	skyldtes	
”fjellenes	struktur	og	høyde”.	Dette	året	omkom	en	55	år	gammel	
kvinne	fra	Trondheim	på	skitur	i	Storlidalen	noen	dager	etter	påske.	
Hun	hadde	gått	alene	fra	Lønset	til	Hornet	og	hadde	trolig	gått	seg	
vill	på	tilbaketuren	og	falt	utfor	et	stup	og	ned	i	en	bekkekulp,	der	
hun	ble	funnet	neste	dag.	En	slik	ulykke	satte	søkelys	på	sikrings-	og	
hjelpeapparatet	i	fjellet.	I	en	slik	sammenheng	var	etablering	av	
telefon-	eller	radioforbindelse	en	viktig	oppgave.			
For	å	bedre	kontakten	kom	radioamatører	i	Norsk	Radio	Ræle	Liga	
til	hjelp	og	viste	at	moderne	teknikk	også	lot	seg	bruke	i	fjellet,	
selv	om	det	ennå	i	mange	år	var	problemer	med	å	sende	og	motta	
signaler	på	Jøldalshytta.	

Røde Kors ble en god 
forbindelse for TT, med 
trygg beredskap og 
moderne sambands-
utstyr.
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Med	radioforbindelse	kunne	det	utveksles	informasjon	om	antall	
gjester	på	hyttene,	om	større	grupper	var	i	vente,	og	det	kunne	til-
kalles	legehjelp	eller	-råd	om	nødvendig.	TT	hadde	tidlig	ambisjoner	
om	å	bli	selvhjulpen	på	dette	området.	En	utlodning	av	ei	fiskebu	i	
1949	med	en	fortjeneste	på	nesten	12	000	kr	ble	øremerket	radio	og	
annet	sikringsutstyr,	og	man	så	for	seg	at	det	på	hvert	hyttekjøkken	
skulle	stå	en	radio	som	vertinna	skulle	operere.	Men	ennå	var	
betjeningen	av	radioutstyr	et	så	vidt	vanskelig	og	spesialisert	arbeid	
at	foreningen	i	flere	år	framover	var	avhengig	av	ekstern	hjelp.			
Behovet	for	radiokontakt	var	naturlig	nok	størst	i	påska,	da	skift-
ende	værforhold	lett	skapte	farlige	situasjoner	og	tilkalling	av	hjelp	
kunne	bli	nødvendig.	Men	også	sommers	tid	ble	det	i	enkelte	tilfeller	
opprettet	radioforbindelse,	som	på	Schulzhytta	i	1958.	I	tillegg	til	
lokale	radiotelegrafister	kom	også	studentene	i	Akademisk	Radio-
klub	og	mannskap	fra	Røde	Kors	inn	som	medspillere	til	TT	i	denne	
kommunikasjonstjenesten,	som	hadde	flere	praktiske	funksjoner	ut	
over	sin	viktige	rolle	i	beredskaps-	og	sikringstjenesten.	Et	samband	
mellom	hyttene	var	nyttig	i	mange	sammenhenger.	I	Sylan	ble	det	
i	1953	opprettet	en	egen	sikringspatrulje,	som	installerte	seg	på	
Nedalen	gård	med	radioutstyr,	skikjelke	og	førstehjelpsaker.	 Storerikvollen graves 

fram til påske i 1954.
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Snart	ble	fjellsikringstjenesten	utvidet	med	mannskap	stasjonert	
også	på	Schulzhytta	og	Trollheimshytta	i	påskesesongen.	Etter	at	
forskjellige	ordninger	var	forsøkt,	kom	tjenesten	inn	i	et	fastere	
system	mot	slutten	av	50-årene,	da	mannskaper	fra	Heimevernets	
ungdomsavdeling	i	Trondheim	ble	stasjonert	på	hyttene	i	påska,	6-7	
mann	både	i	Sylan	og	i	Trollheimen.	Radiosambandet	i	Trollheimen	
var	ennå	i	flere	år	overlatt	til	Norsk	Radio	Ræle	Liga,	med	en	mann	
på	Trolheimshytta,	som	sto	i	forbindelse	med	Trondheim	og	med	
Røde	Kors’	hovedsentral	på	Gol.	Stabil	var	også	ordningen	med	en	
radioamatør	på	Schulzhytta,	med	kontakt	videre	til	Selbu.	På	dette	
tekniske	området	gikk	foreløpig	utviklingen	temmelig	tregt.		

For	folk	flest	var	radio	blitt	et	selvsagt	gode	i	hverdagen,	og	NRKs	
radiosignaler	nådde	fram	over	det	meste	av	landet,	også	i	fjellet.	
For	TT	var	dette	ingen	prioritert	investering,	men	radiomottakere	
fikk	likevel	snart	plass	på	hyttene.	I	1949	ga	Harald	Setsaas	en	radio	
til	Schulzhytta,	og	i	1950	fulgte	Chr.	Rian	opp	med	en	tilsvarende	
gave	og	året	etter	en	annen	radioforhandler,	Olaf	T.	Ranum,	med	en	
batteriradio	til	Trollheimshytta.	Radiosendingene	kunne	ha	verdi	
som	ren	underholdning,	men	ga	ikke	minst	verdifull	informasjon	
gjennom	værmeldingene.	Lenge	var	riktignok	værmeldingene	for	
Sylan	og	Trollheimen	usikre	og	til	dels	villedende.	”Det	er	meget	
beklagelig	at	ikke	værvarslinga	i	Bergen	makter	å	gi	bedre	varsler	

Mye fristende i resep-
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for	våre	fjellstrøk,	ja	bent	frem	ødeleggende	for	manges	ruteopp-
legg,”	het	det	i	årsberetningen	for	1955.	En	”opplagt	feil”	som	ble	
påpekt	var	at	Sylan	og	Trollheimen	ble	slått	sammen,	selv	om	”det	
første	strøk	er	et	typisk	innlandsstrøk,	mens	Trollheimen	hører	til	
kyststrøkets	fjellverden”.	Foreningen	anbefalte	heller	den	svenske	

Åpningstider og 
annen informasjon ble 
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kunngjort ved oppslag.
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værmeldingen	for	grensetraktene.	Værtjenesten	ble	straks	bedre	så	
snart	det	igjen	ble	sendt	inn	lokale	observasjoner,	en	ordning	som	
var	forsøkt	tidlig	i	50-årene,	med	jevnlige	rapporter	til	Bergen	både	
fra	Væktarstua/Nedalshytta	og	Gjevilvasshytta.	Lenger	ut	på	50-tallet	
ble	værobservasjoner	sendt	inn	fra	Trollheimshytta	og	Schulzhytta.	
Med	radioen	fulgte	verden	med	til	fjells	på	en	mer	direkte	måte	enn	
gjennom	avisene	som	i	mange	år	var	sendt	opp	til	hyttene,	med	noe	
forsinkede	nyheter.	Når	Jorunn	Nordbø	tidlig	i	50-årene	leverte	liste	

Det kostet å være tørst…

Ung mote til fjells: 
Dreng og kjøkkenhjelp 
på Gjevilvasshytta 
omkring 1957
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over	varer	hun	trengte	på	Jøldalshytta,	var	radiobatterier	blitt	like	
naturlig	og	nødvendig	som	sigaretter.	Røykernes	favoritter	på	den	tid	
var	Blue	Master,	Frisco,	South	State	og	Speed,	mens	det	av	tobakk	
gikk	mest	av	merket	Camping	eller	Blå	Mixture,	og	den	mest	etter-
spurte	sjokoladen	var	Kvikk-Lunsj,	Korsika	og	Seter.		

Det	siste	var	kioskvarer	til	glede	for	både	store	og	små.	Alle	var	
velkommen	på	hyttene	–	i	hvert	fall	nesten	alle.	Ennå	i	1950-årene	
var	fjellet	stadig	en	boltreplass	for	voksne	mennesker,	og	ungdom-
men	var	til	en	viss	grad	kommet	etter.	Noen	familier	med	barn	var	
naturlig	nok	å	se,	særlig	om	sommeren,	men	holdningen	til	mindre-
årige	var	lenge	nokså	restriktiv	i	turistforeningen,	selv	om	det	fra	
1949	ble	innført	egne	matpriser	for	barn	under	14	år.	”Barn	under	
6	år	bør	ikke	tas	med	på	hyttene,”	skrev	sekretær	Magne	Haave	til	
en	småbarnsmor	fra	Lillehammer	som	hadde	tenkt	seg	til	Gjevilvass-
hytta	sommeren	1954.	At	hun	hadde	barn	med	seg,	forhindret	ikke	
at	hun	fikk	komme	inn,	”men	De	skjønner	sikkert	selv	hvordan	
det	skulle	bli	hvis	mange	små	–	om	de	er	aldri	så	bedårende	og	
harmoniske	–	skulle	gi	seg	til	å	synge	til	en	ny	dags	pris	mens	andre	
sov…,”	het	det	videre	i	svaret,	som	etter	all	sannsynlighet	fikk	den	
unge	familien	til	å	velge	seg	et	annet	reisemål.		
Om	TT	stilte	seg	skeptisk	til	småbarn,	var	det	full	aksept	for	jegere	
på	hyttene.	Hvert	år	ble	flere	av	dem	leid	ut	til	høstjakten,	gjerne	til	

Betjening på 
Jøldalshytta midt 
i 1950-årene.
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de	samme	jaktlagene	år	etter	år.	Noen	av	leietagerne	hadde	langvarig	
forbindelse	med	foreningen,	blant	dem	Fridthjov	Brun	som	i	en	peri-
ode	etter	turistsesongen	tok	inn	på	Nedalshytta	for	å	drive	rypejakt.	
Brun	ivret	for	øvrig	stadig	for	skogsaken	og	anbefalte	foreningen	
å	fortsette	arbeidet	som	var	satt	i	gang	tidlig	i	30-årene.	”Omkring	
Jølhaugen	og	litt	i	høiden	langs	Jølvatnet	skyter	de	unge	trær	rakt	i	
veiret.	Og	de	venter	på	nyplanting,”	skrev	Brun	i	1954.	Han	hadde	
stadig	stor	tro	på	at	skogplanting	var	en	egnet	måte	å	få	ungdom	
opp	i	fjellet.	”De	kommer	igjen	når	noen	år	er	gåt	for	å	se	på	re-
sultatene,”	mente	han.	Selv	kom	han	i	hvert	fall	tilbake	igjen	
og	igjen,	selv	på	sine	eldre	dager.	Tilfreds	kunne	Brun	registrere	
at	foreningen	nærmest	tok	ham	på	ordet	og	begynte	med	ny	skog-
planting	i	Haltdalen.	Derimot	måtte	han	innse	at	styret	ikke	delte	
hans	store	jaktinteresse	og	gikk	med	5	mot	3	stemmer	inn	for	total-
fredning	av	fulge-	og	dyrelivet	på	foreningens	eiendom	i	Nedalen	i	
tre	år	fra	og	med	1954,	et	forslag	som	fikk	enstemmig	tilslutning	av	
generalforsamlingen.	På	Schulzhytta	var	Harald	Setsaas	en	like	fast	
gjest,	mens	Rasmus	Kjeldsberg	jaktet	fra	Storerikvollen.	Dessuten	
ble	Nordpå	og	Jøldalshytta	leid	ut	til	jaktlag.	Militære	mannskaper	
kunne	det	også	bli	gitt	rom	for	utenfor	sesongen,	bl.a.	en	avdeling	
fra	Heimevernet	på	Gjevilvasshytta	i	1951.

Tørking av sengetøy på 
Gjevilvasshytta i 1958.
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Eivind Kierulf overrekker 
vertinne O. Reitan på 
Storerikvollen nøklene 
etter utvidelse av hytta 
til sommersesongen i 
1954.

Potetskrelling på 
Gjevilvasshytta i 1955.

Vertinne O. Reitan og 
to svenske gjester på 
Storerikvollen i 1958.
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Nye	og	gamle	framstøt
 
Mye	av	arbeidet	var	som	før	knyttet	til	hyttene	og	til	rutene	mellom
	hyttene,	fellesturer	og	årbokarbeid.	Men	det	oppsto	stadig	nye	
aktiviteter	og	tiltak,	som	viser	at	det	fantes	overskudd	og	kapasitet	
til	en	utvidet	virksomhet.	Fotokonkurransene	var	noe	som	kom	til	
som	et	jevnlig	og	populært	innslag.	Den	første	ble	gjennomført	i	
1950	i	et	samarbeid	med	Trondhjems	Kameraklub,	og	medlemmene	
i	begge	foreningene	ble	invitert	til	å	delta	i	konkurransen,	som	
var	delt	i	tre	motivklasser:	1)	Turistlivet,	2)	landskap/eksteriører/
interiører	og	3)	folke-/dyre-/plantelivet.	Det	var	satt	opp	en	første-
premie	på	100	kr,	en	andrepremie	på	50	og	en	tredjepremie	på	
25	kr,	og	juryen	mottok	267	bilder	fra	i	alt	47	deltakere.	Den	kjente	
Trondheims-fotografen	Kolbjørn	Dekkerhus	vant	både	første-	og	
tredjepremie	i	denne	konkurransen.	Dekkerhus	ble	etter	hvert	en	
kjent	prospektkort-fotograf	for	Aune	Kunstforlag,	et	firma	som	
leverte	store	opplag	av	kort	på	bestilling	fra	TT.
En	propagandakomité	hadde	lenge	vært	i	arbeid,	og	den	kom	stadig	
opp	med	nye	forslag	til	arrangementer	og	iøynefallende	tiltak.	
Kino-reklame	var	et	nytt	forsøk	på	å	bli	kjent	blant	et	større	publi-
kum,	og	Nordpå	var	et	av	stedene	som	ble	markedsført	i	kinosalen.	
Konsesjonshaver	for	denne	typen	reklame	var	for	øvrig	Øivin	Jystad,	
som	midt	i	50-årene	kom	inn	som	styremedlem	i	TT.	
Et	annet	aktivt	markedsframstøt	var	spesielle	pressebesøk	og	-turer.	
Våren	1953	var	flere	Oslo-aviser	representert	på	Gjevilvasshytta,	
samt	ukebladet	Aktuell,	og	det	kjente	Gjevilvass-panoramaet	ble	slått	
opp	og	gransket	av	mange	nysgjerrige	blikk	sør	i	landet.	Trondheims-
avisene	støttet	lojalt	opp	om	TTs	virksomhet.	”Husk	vimpelen!”	
var	alltid	beskjeden	fra	redaksjonen	til	teknisk	avdeling	når	en	

Filmen ”Sagaen 
om Selbusteinen” 
sto på plakaten til et 
førpåskemøte først 
i 50-årene.
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”fjellnotis”	skulle	ombrekkes	på	bysiden	i	Adresseavisen.	Med	den	
iøynefallende	vignetten	var	det	lett	å	legge	merke	til	selv	en	kort	og	
uanselig	tekst.	
Turistforeningen	var	etter	krigen	en	enda	mer	aktiv	møtearrangør	
enn	før	og	samlet	ofte	store	forsamlinger	til	foredrag	og	filmfremvis-
ninger,	som	regel	med	kjente	navn	på	podiet.	Et	av	formålene	var	
å	gi	medlemmene	god	valuta	for	medlemskapet,	et	annet	å	verve	
nye	medlemmer.	Noe	av	den	samme	hensikt	lå	i	produksjon	og	
spredning	av	suvenirer	og	andre	effekter	som	hadde	reklameverdi.	
Det	ble	satset	videre	på	metallmerker	fra	de	enkelte	hyttene;	
tøymerker	ble	også	produsert,	servietter	med	påtrykte	motiver,	og	
det	ble	kjøpt	inn	skjerf	og	tørklær	med	spesialtegnet	design,	bl.a.	
med	kart	over	Trøndelag,	der	TT-hyttene	og	fjellrutene	var	tydelig	
markert.	Salget	gikk	ikke	alltid	som	forventet;	prisen	på	tørklær	ble	
f.eks.	satt	ned	flere	ganger	før	beholdningen	tok	slutt.	Salget	foregikk	
enten	fra	hyttene,	fra	TTs	kontor	eller	f.eks.	i	den	martnasboden	som	
foreningen	hvert	år	satte	opp	på	Torvet.	Etter	hvert	var	det	mange	
som	gikk	med	dem	rundt	halsen	–	og	var	en	levende	reklame	for	
Trondhjems	Turistforening.

Turistforeningen utga 
postkort i store opplag, 
som dette av Nedals-
hytta i 1951.

Metallmerke fra 
Storerikvollen.
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Slik	kunne	et	medlem	på	en	enkel	måte	være	til	nytte	og	skape	litt	
ekstra	blest	om	foreningen.	Å	gå	rundt	med	TTs	skjerf,	jakkemerke	
e.l.	var	noe	et	medlem	kunne	gjøre	uten	å	legge	sine	krefter	i	aktiv	
markedsføring.		Sjelden	var	det	fra	ledelsen	spurt	om	ytelser	og	hjelp	
fra	den	enkelte	ut	over	å	betale	sin	årlige	kontingent	og	kanskje	gi	
en	ekstra	skjerv	ved	en	kronerulling	eller	en	utlodning	i	ny	og	ne.	
Praktisk	arbeid	på	stier,	bruer	og	på	hytter,	transport	av	varer	og	
materialer,	var	i	alle	år	overlatt	til	folk	som	fikk	betalt	for	jobben.	
Slik	hadde	styret	alltid	et	betydelig	arbeid	med	å	engasjere	mannskap	
til	ulike	oppgaver.	Utpå	50-tallet	ble	det	for	første	gang	bedt	om	en	
lignende	innsats	fra	medlemmene	på	frivillig	basis	og	uten	betaling.
	Styret	tok	for	første	gang	ordet	dugnad	i	bruk	og	fikk	samlet	en	
gruppe	innsatsfylte	medlemmer	til	en	arbeidshelg	på	Nedalshytta.	
Herbert	Helgesen	var	nyvalgt	medlem	i	styret	og	sto	i	spissen	for	
denne	nyskapende	økten	i	foreningen.	Han	hadde	bl.a.	bakgrunn	fra	
idretten,	der	slike	felles	løft	ikke	var	uvanlig.	Helgesen	kom	i	tillegg	
inn	med	andre	ideer	som	var	uprøvd	i	TT,	som	en	akekonkurranse	
fra	Steinberget,	via	Schnitlers	vei,	ned	Vestoppfarten	til	Ilevollen.	
Premiene	som	var	satt	opp	til	denne	konkurransen	vinteren	1958	
minner	om	tilsvarende	fra	skirenn	han	var	med	å	arrangere	på	
samme	tid,	en	scooter,	et	kjøleskap	og	en	mixmaster	for	voksne,	
ski	og	sykkel	for	barn.

Omslaget på ”Fjellflora” 
fra 1952.
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Ved	siden	av	suvenirer	og	mer	eller	mindre	oppsiktsvekkende	
arrangementer,	suvenirer,	brosjyrer	osv.	kom	TT	tidlig	i	50-årene	ut	
med	en	publikasjon	som	vakte	stor	interesse	og	oppmerksomhet.	
Dette	var	boka	”Fjellflora”,	som	var	skrevet	i	samarbeid	av	
Reidar	Jørgensen	og	botanikkprofessor	Olav	Gjærevoll	og	hadde	
illustrasjoner	av	tegneren	Dagny	Tande	Lid.	Boka	var	ferdig	til	
trykking	i	1951	og	ble	solgt	i	et	stort	antall	fra	sommeren	1952.	
Et	par	år	etter	kom	boka	i	svensk	utgave	og	noe	seinere	også	i	en	
finskspråklig	versjon.	I	tillegg	til	utgivelsen	av	”Fjellflora”	drev	
Reidar	Jørgensen	formidling	av	botanisk	kunnskap	gjennom	egne	
blomsterkurs	og	botaniske	vandringer	i	Trollheimen.	
Årbøkene	ble	av	mange	tatt	for	gitt	som	en	del	av	den	faste	
årssyklusen	i	foreningen.	Men	det	lå	mye	arbeid	bak	denne	publi-
kasjonen,	og	redaksjonen	satte	mye	inn	på	at	årboka	skulle	være	et	
fyldig	produkt	av	god	kvalitet.	Boka	kom	ikke	alltid	til	jul,	slik	mål-
settingen	var,	men	om	den	noen	ganger	kom	litt	seint,	kom	den	godt.	
Redaksjonskomiteen	hadde	en	skiftende	besetning,	men	med	Magne	
Haave	som	stabil	redaktør	gjennom	1950-årene	og	helt	fram	til	år-
gangen	1969,	som	kom	ut	kort	før	han	døde.	Haave	og	medarbeidere	
som	lektor	Helge	Foss,	journalist	Henry	Strand	og	andre	satte	krav	
til	både	tekst	og	bilder,	og	hadde	stor	sans	for	den	litterære,	vel-
skrevne	artikkel	–	eller	dikt	–	og	det	gode,	gjerne	kunstferdige	foto.	
Foss	var	en	av	flere	gode	fotografer	i	TT-miljøet,	en	annen	var	
Arne	Falkanger.	Gode	skribenter	var	det	mange	av,	og	artiklene	
var	ofte	preget	av	skriveglede	og	humør.	En	engelsk	bidragsyter	
i	1951-årgangen,	Leonard	B.	Cane,	var	overrasket	da	han	ble	tatt	

Årboka var 
en populær 
medlemsfordel 
– og hadde sine 
interessenter 
også utenfor 
landsdelen.
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inn	i	ei	årbok	der	den	litterære	standarden	var	så	høy.	Lokalt	føltes	
terskelen	også	temmelig	krevende.	Da	forfatteren	og	skolemannen	
Leif	Halse	i	1952	ble	spurt	om	å	skrive	i	årboka,	svarte	han:	”Det	
er	ein	stor	heider	og	ære	å	få	vera	med	blant	medarbeidarane	der	–	
noko	bortimot	ei	Nobelpris-tildeling”.	Halse	var	for	øvrig	selv	innom	
redaksjonen	en	periode	og	fikk	da	erfare	at	årboka	ikke	ble	til	av	seg	
sjøl,	uansett	hvor	beæret	forfatterne	var	over	å	skrive.	Mot	slutten	
av	sin	tid	som	redaktør,	i	1966,	spurte	Haave	om	tiden	var	inne	for	
å	betale	honorar	til	artikkelforfatterne.	Men	styret	var	avvisende	
til	dette	og	mente	det	stadig	skulle	være	en	ære	å	få	trykt	artikler	i	
årboka.	Arbeidet	var	ikke	ferdig	før	boka	var	framme	hos	det	enkelte	
medlem,	og	det	ble	stadig	forsøkt	nye	metoder	for	å	få	produktet	
distribuert	så	raskt,	effektivt	og	rimelig	som	mulig.	Noen	år	ble	
jobben	satt	bort	til	et	idrettslag,	andre	år	tok	speiderne	på	seg	opp-
gaven,	mens	en	tredje	–	og	mindre	heldig	–	løsning	var	avhenting	av	
årboka	på	TT-kontoret	i	Kjøpmannsgata.	Annonseinnsamlingen,	som	
også	falt	på	redaktøren,	krevde	mye	tid,	men	var	likevel	begunstiget	

Med Magne Haave som 
redaktør bød årboka 
hvert år på mye lesever-
dig stoff. Dette er forsiden 
på årboka for 1957.
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av	stor	velvilje	i	byens	næringsliv.	Mange	av	annonsørene	gikk	igjen	
fra	år	til	år,	og	flere	av	dem	utformet	annonsene	til	å	passe	spesielt	
godt	inn	i	ei	fjellbok	som	dette	var.	Magne	Haaves	formidlingsarbeid	
omfattet	i	tillegg	en	betydelig	omreisende	virksomhet	som	foredrag-
sholder,	ofte	langt	utenfor	Trøndelags	grenser,	alltid	med	det	formål	
for	øye	å	skape	blest	om	Trondhjems	Turistforening	og	interesse	for	
den	trønderske	fjellverden.	

aRnE FalkangER
Arne Falkanger (1895–1976) ble valgt inn i TT-styret i 1941 og var formann 
i foreningen fra 1945 til mai 1953. Under krigen, da formannen Thor Tharum var 
arrestert av tyskerne, var Falkanger i realiteten leder av foreningen. Han nedla et 
svært stort arbeid i årboka som kom ut hvert år også i denne perioden. I krigsårene 
ble planene lagt for gjenreisningsarbeidet etter krigen, og da Falkanger ble valgt til 
formann i 1945, begynte en ekspansjonstid som foreningen ikke hadde sett siden 
sin aller første fase. I hans formannstid ble følgende seks byggearbeider utført: 
Schulzhytta på Stormoen, nybygg på 35 senger (1948); Nedalshytta, utvidet til 
52 senger (1948); Nordpå i Aunegrenda, ombygging og nybygg med 35 senger 
(1949); Gjevilvasshytta, utvidet til 52 senger (1950); Trollheimshytta, utvidet til 
52 senger (1952); Storerikvollen, utvidet til 50 senger (1954). I tillegg til bygge-
arbeidene ble det i Falkangers formannstid lagt ned en omfattende innsats på 
vardinger, klopper, bruer, heisstoler, brosjyrer og kurs. Falkanger var også en drivkraft i 
utgivelsen av Gjærevolls og Jørgensens ”Fjellflora”. I 1953 ble Arne Falkanger utnevnt 
til æresmedlem i TT, og han fikk samtidig foreningens hederstegn Reinrosa med gull 
eikekrans. Etter at han gikk ut av styret, arbeidet Falkanger for TT på andre måter, bl.a.
gjennom Eldres råd og var engasjert i en rekke saker, ikke minst reguleringen av 
Nedalen. Ved sin død i Trollheimen i påska 1976 etterlot han seg en testamentarisk 
gave på 100 000 kr til TT, som foreningen siden har forvaltet som Falkangers Fond.

REIDaR jøRgEnSEn
Reidar Jørgensen (1904–85) ble ansatt som sekretær i TT 30. juli 1941 og fikk en 
krevende oppgave med å skaffe foreningen erstatning for tyskernes bruk av hyttene 
under krigen. Han kom med i styret i 1947, som viseformann, og overtok vervet som 
formann etter Arne Falkanger i 1953. Jørgensen ledet foreningen til mai 1957 da 
han ble utnevnt til æresmedlem og ble tildelt Reinrosa med gull eikekrans. I 1952 
utga han gjennom TT boka ”Fjellflora” sammen med botanikeren Olav Gjærevoll og 
tegneren Dagny Tande Lid. Boka kom samtidig ut på svensk, noe seinere på finsk og er 
siden utgitt både på engelsk og tysk. I Norge har ”Fjellflora” kommet i en rekke utgaver 
og opplag og har totalt solgt i over 300 000 eksemplarer.
Jørgensen var opprinnelig fra Lillehammer, der han i yngre år fremhevet seg som id-
rettsutøver, både som mellomdistanseløper i friidrett og på ski. På 800 m og 1500 m 
baneløp tok han seks norgesmesterskap i årene 1927–33. På 1500 m satte han flere 
norske rekorder. I 1928 deltok han i OL i Amsterdam og ble året etter tildelt Egebergs 
Ærespris. Jørgensen  representerte Lillehammer Skiklub, seinere Trondhjems Skiklub. I 
en stor del av sitt yrkesaktive liv var han lektor på Realskolen/Gerhard Schønings skole 
i Trondheim.
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nye tider

”Vi	gjør	en	liten	runde	over	setervollen	og	peiler	inn	de	få	granene	
og	seterbuene,	det	eneste	brudd	på	den	jevne,	silkebløte	sneflaten,	
finner	den	beste	retningen,	slår	av	gassen	og	noen	sekunder	etter	
står	vi	ved	hytteveggen	på	Schulzhytta	oppunder	Fongen.”
Dette	skrev	Otto	Naumann	i	TT-årboka	for	1950	etter	et	transport-
oppdrag	i	Sylan	før	påske	samme	år.	Med	to	én-motors	fly	av	typen	
Piper-Cub	ble	forsyningene	til	hyttene	fløyet	inn	i	fjellet	i	flere	
vendinger.	Varene	ble	lastet	inn	på	Vinnmyra	ovenfor	Østby	i	Tydal,	
og	i	løpet	av	en	dag	ble	1200	kg	proviant	fraktet	innover,	mel,	sukker,	
hermetikk	og	poteter.

RoaR TønSETh

Roar Tønseth (1895–1985) ble valgt som suppleant til styret i TT i 1920 og var 
styremedlem fra 1922 til 1934. Han utdannet seg til arkitekt ved NTH og opprettet 
egen praksis i Trondheim i 1923. TT tok snart i bruk hans faglige kompetanse. 
Allerede i 1917 sto han bak ombyggingen av Orkelsjøhytta, og han var i 1923 
medlem av byggekomiteen for utvidelsen av Storerikvollen. Seinere ble denne hytta 
videre utvidet etter hans planer i 1937. Utvidelsen av Nedalshytta i 1935 var også 
hans verk. Etter krigen fortsatte han sitt aktive arbeid for TT med flere byggeprosjekter; 
tegnet den nye Schulzhytta, nybygg/ombygging på Nordpå, utvidelser på Gjevilvass-
hytta, Trollheimshytta, Nedalshytta og Storerikvollen. Roar Tønseth ble utnevnt til 
æresmedlem i TT i 1947, men fortsatte sin tjeneste for foreningen i mange år etter 
dette. Hans siste store arbeid i fjellet var den nye Nedalshytta som sto ferdig i 1971. 
I sin ordinære praksis er Tønseth kjent for en rekke bygninger, særlig i Trondheim, bl.a. 
Forsikringsgården i Søndre gate, Åsveien skole, Blussuvoll skole, Strinda videregående 
skole, Døvekirken og Ranheim kirke. I 1930 var han en av hovedarkitektene bak den 
store Trøndelagsutstillingen på Nidarø/Skansen. 

MagnE haavE

Magne Haave (1896–1970) var medlem av TT fra 1921 og kom inn i foreningens 
drift som medlem av Turkomiteen fra 1930. I denne komiteen ble han sittende helt 
til 1964. Et sentralt verv fikk han fra 1946, da han overtok som sekretær etter Reidar 
Jørgensen og hadde denne posten til 1958. Parallelt med dette redigerte Haave 
årboka og med korte avbrekk fortsatte han som redaktør gjennom to tiår helt fram til 
sin død. Han skrev en god del selv og fotograferte mye og reiste mye rundt og holdt 
foredrag om foreningens turområder og virksomhet. I TTs hovedstyre satt han som 
medlem fra 1961 til 1964 og var viseformann i 1962. Haaves innsats for TT dekket 
et stort felt. Sammen med sin kone Kirsten Haave var han vertskap på Storerikvollen 
somrene 1947 og 1948, på Nedalshytta 1948–54 og på Gjevilvasshytta 1955–57. 
I sitt ordinære arbeidsliv var Magne Haave lærer/førstelærer på Ila skole. 
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Mildvær	hadde	ført	til	råtten	snø	og	dårlig	føre	denne	våren,	slik	
at	det	ble	vanskelig	for	tradisjonell	transport	med	hest	og	slede.	
”Der	hesten	må	gi	tapt,	bruker	vi	moderne	midler,”	fortalte	flygerne.	
Hestene	ble	gjort	overflødig	i	Sylan	denne	våren,	og	det	var	klart	at	
en	ny	tid	banket	på.	Også	året	etter	ble	de	stående	på	stallen,	mens	
TT	forsøkte	en	annen	moderne	transportmåte	inn	i	fjellet.	Før	påske	
ble	både	personale	og	proviant	kjørt	opp	til	Nedalshytta,	fra	Ås	
via	Stugudal,	med	en	”snøbil”	som	foreningen	hadde	leid	av	NSB.	
Statsbanene	hadde	gått	til	innkjøp	av	slike	beltedrevne	kjøretøyer	
med	lukket	kupé	for	å	trafikkere	ordinære	veier	som	ikke	alltid		ble	
holdt	åpne	vinters	tid.	På	denne	måten	ble	passasjerruten	fra	Ås	til	
Stugudal	holdt	i	gang	i	de	tidlige	50-årene	–	med	avstikkere	til	fjells	
når	det	bød	seg	et	ekstra	transportoppdrag.	TT	leide	fortsatt	hjelp	fra	
NSB	til	den	årlige	påskefrakten	utover	i	50-årene,	til	etaten	avviklet	
sin	snøbildrift	i	1958.	Dermed	vurderte	foreningen	om	det	skulle	
investeres	i	egen	beltebil.	
I	styret	hadde	spørsmålet	om	egne	kjøretøyer	og	en	videre	motor-
isering	av	transporten	lenge	vært	et	tema	I	1952	ble	det	diskutert	
om	en	egen	turbil	skulle	kjøpes	inn	for	kjøring	til	Haltdalen	og	
Gjevilvasshytta	i	helgene,	men	noen	slik	investering	ble	ikke	gjort.	
Et	innskudd	i	en	beltebil	på	Nerskogen	var	også	aktuelt,	men	eier	
av	et	slikt	kjøretøy	ble	TT	først	vinteren	1958	da	NSB	trakk	seg	
ut	av	vinterkjøringen	i	fjellet.	To	belte-/snøbiler	ble	innkjøpt	fra	
Fylkesbilene	i	Nord-Trøndelag	for	6500	kr	til	sammen.	Den	ene	
skulle	brukes	til	transport	i	Sylan,	mens	den	andre,	og	mest	slitte,	

Småfly ble tatt i bruk 
i varetransporten. 
Dette flyet landet på 
Storerikvollen i påska 
1959. Dagen etter tok 
flyet en ny tur innover 
fjellet for å droppe en 
gitarstreng som var gått 
på vertinnas gitar.
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ble	demontert	og	lagret	som	delebil.	Helt	som	planlagt	gikk	det	ikke	
med	bruken	av	det	nye	transportmidlet.	Beltebilen	sikret	riktignok	
forsyninger	til	Nedalshytta	den	første	våren,	men	bilen	var	dyr	i	drift	
og	ble	siden	stående	i	en	garasje	på	Væktarstua.	Til	varetransporten	
våren	etter	mente	styret	at	det	igjen	var	mest	aktuelt	å	bruke	hest,	
men	til	slutt	ble	det	satset	på	en	langt	mer	moderne	løsning.	Fore-
ningen	fikk	tilbud	om	både	fly-	og	helikopterfrakt	for	å	få	provianten	
inn	til	TT-hyttene	i	Sylan.	Med	Ramsjøhytta	var	de	blitt	fire	i	tallet.	

Etter	dette	ble	beltebilen	avertert	for	salg,	og	foreningen	ville	i	årene	
framover	basere	seg	på	Teodor	Brandfjell,	som	hadde	anskaffet	seg	

Teodor Brandfjell 
ordner med effektiv 
vedklyving på Stor-
erikvollen i 1958.

Inga Brandfjell i 
familiens jordgamme 
i Tydal våren 1961. 
Moderniseringen 
omfattet ikke alt liv og 
virksomhet i fjellet.
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et	nytt	beltegående	kjøretøy	og	ellers	hadde	den	gamle	gode	hesten	i	
bakhånd.	TTs	vinterbil	ble	for	øvrig	stående	usolgt	i	flere	år,	til	tross	
for	at	det	meldte	seg	en	og	annen	som	var	interessert.
I	Trollheimen	var	det	også	moderne	hjelpemidler	i	drift	på	denne	
tiden.	På	hyttene	durte	det	i	dieseldrevne	lysaggregater,	og	heli-
kopter	ble	leid	for	frakt	av	tyngre	laster,	som	da	en	vannslange	skulle	
transporteres	inn	til	Trollheimshytta	for	å	sikre	vannforsyningen	
våren	1960.	Til	Jøldalen	ble	det	gjort	enkelte	turer	med	beltebiler,	
men	det	hendte	de	måtte	snu	når	snøen	var	for	løs,	f.eks.	før	påske	
i	1962.	
Fortsatt	var	det	på	mange	måter	den	gamle	tid	som	dominerte,	
med	vedovner	og	levende	lys,	og	hesten	gjorde	fortsatt	grovarbeidet	
i	transporten.	Mange	var	de	turene	surnadalingen	Modolf	Moen	
hadde	gjort	inn	til	Trollheimshytta	siden	han	overtok	etter	Ole	K.	
Løset	fra	Rindal	i	1948.	Inn	gjennom	Folldalen	var	det	en	lang	og	
krevende	tur,	der	både	vær-	og	føreforhold	kunne	være	lumske.	
Under	utbyggingen	av	Trollheimshytta	vinteren	1952	gjorde	Moen	
hele	17	turer	innover	til	hytta,	tre	mil	hver	vei.	Den	mest	dramatiske	
opplevelsen	hadde	han	våren	1954	da	gikk	hesten	gjennom	isen	på	
Folla	og	ikke	kunne	berges.	Det	var	et	betydelig	tap,	som	vakte	opp-
merksomhet	og	medfølelse	i	turistforeningen.	En	innsamlingsaksjon	
ble	satt	i	gang,	og	i	mai	kunne	en	sjekk	på	1180	kr	sendes	til	Moen.	
Med	forsikringen	i	tillegg	skulle	det	holde	til	en	ny	hest.	Ennå	i	flere	
år	var	foreningen	avhengig	av	både	ham	og	hesten	for	å	få	varene	
inn	til	Trollheimshytta,	både	til	påske	og	til	sommersesongen.

Magne Heggem (til 
venstre) og Ola Bærre 
med kløvhest på Troll-
heimshytta i 1945.
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”Kjøringa var hardt arbeid, men med 12 unger 
heime på småbruket trengte jeg ekstrainntekten. 
det ble gjerne etpar sledeturer på vinterføre før påske 
hvert år, og en sju-åtte turer med kløvhest sommers 
tid. Vinterturene var hardest. de første kilometerne var 
bratte og tunge. innover folldalen gikk det mest etter 
elveisen, og det kunne være farlig nok. en gang gikk 
hesten gjennom isen. jeg klarte å holde den oppe etter 
tømmene en stund, men måtte til slutt gi etter, slik at 
den gikk under og druknet. det meste av lasset fikk jeg 
berget og fortsatte til fots med en del av provianten på 
ryggen. det var en slitsom tur og en trist opplevelse. 
(…) På bra føre kunne jeg klare turen innover til Troll-
heimshytta på dagen. da måtte vi sjølsagt gå en god 
del av tida i mørke, så det gjaldt å kunne vegen både 
for hest og kar. ofte måtte jeg likevel overnatte på ei 
av setrene underveis. jeg hadde lagt ut høy med tanke 
på dette sommeren før. noe fôr hadde jeg også med på 
lasset. Ble det ekstra dårlige forhold i fjellet, kunne det 
hende at jeg ble liggende værfast. en gang overrasket 
stormen meg inne på Trollheimshytta, og hesten og 
jeg måtte holde oss i ro der ei hel uke. Ti dager tok 
den turen.”
(Intervju med Modolf Moen i artikkelen ”Trollheimshytta 100 år” i TT-årboka 1989.)

Mens	Modolf	Men	holdt	fram	med	sledekjøring	og	kløving	fortsatte	
den	nye	tiden	å	presse	seg	på	i	ulike	former.	Før	han	ga	seg	med	
hestetransporten	mot	slutten	av	60-tallet,	forelå	det	planer	om	ei	
permanent	flystripe	ved	Schulzhytta.	Utviklingen	var	i	ferd	med	å	
ta	store	byks.	
Den	private	bilkjøringen	hadde	økt	betraktelig	i	50-årene,	til	tross	
for	strenge	restriksjoner	i	bilsalget.	Da	dette	ble	fritt	fra	høsten	1960,	
”eksploderte”	både	bilsalget	og	trafikkmengden.	Det	var	tydelig	å	
merke	ved	innfallsportene	til	høyfjellet,	der	publikum	snart	krevde	
bedre	veier	og	parkeringsforhold.	Dette	var	et	forlangende	som	
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også	ble	rettet	mot	Trondhjems	Turistforening,	og	Gjevilvassveien	
ble	snart	utvidet	til	å	greie	større	ferdsel	med	bil.	Inne	ved	hytta	ble	
det	i	1962	opparbeidet	en	parkeringsplass	for	ca.	50	biler,	og	året	
etter	ble	det	lagt	til	rette	for	parkering	ved	Jens	Flås	setervoll	på	
Jølhaugen.	Her	ble	det	krevd	en	parkeringsavgift	på	1	kr	pr.	dag	og	
maks.	5	kr	for	den	som	ble	stående	lenge.	Bilen	ble	en	del	av	bildet,	
med	fastsettelse	av	kilometergodtgjørelse	for	foreningens	tillitsmenn	
og	en	fast	årlig	bilgodtgjørelse	til	forretningsføreren	på	1200	kr	fra	
1966.	Året	etter	søkte	han	for	øvrig	om	lørdagsfri	annenhver	uke	
og	markerte	at	TTs	administrasjon	også	måtte	følge	med	i	samfunns-
utviklingen.

I	første	del	av	60-tallet	kunne	det	se	ut	som	om	denne	utviklingen	
gikk	i	forteste	laget	for	en	forening	som	baserte	sin	virksomhet	
på	gamle	tradisjoner	og	folks	interesse	for	å	gå	i	fjellet.	Den	jevne	
veksten	i	medlemstallet	avtok,	før	det	snart	viste	en	fallende	

Turkomiteen ga 
fortsatt ut sitt årlige 
program, men det 
inneholdt utover 
på 60-tallet færre 
tilbud.
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tendens.	Hyttebesøket	avtok,	og	inntektene	ble	redusert.	Klare	
tegn	til	sviktende	interesse	merket	også	turkomiteen,	som	i	TTs	
jubileumsår	1962	måtte	redusere	antall	arrangementer	til	det	
halve,	23	turer	og	året	etter	var	helt	nede	i	12	gjennomførte	turer.	
Det	siste	ble	et	normalt	nivå	videre	utover	i	dette	tiåret.	Tur-
programmet	ble	i	langt	større	grad	likt	fra	år	til	år,	med	et	bortfall	
av	de	fleste	dags-	og	kveldsturene.	Etter	hvert	konsentrerte	komiteen	
seg	om	noen	faste	lengre	turer;	i	vinterhalvåret	en	”treningstur”	i	
Igelfjellet	og	to	flerdagers	førpåsketurer,	hhv.	i	Sylan	og	Trollheimen.	
Om	sommeren	ble	gjerne	én	eller	to	turer	lagt	til	Nordpå,	et	par	
fellesturer	i	Trollheimen	og	en	til	to	i	Sylan.	Ofte	var	i	hvert	fall	
én	av	disse	turene	definert	som	ungdomstur.	
Fotturer	var	ikke	i	skuddet	som	før,	i	hvert	fall	ikke	i	flokk	og	følge.	
Nå	kjørte	stadig	flere	sin	egen	bil,	også	når	de	skulle	til	fjells.	
En	følge	av	denne	trafikkutviklingen	var	en	sterk	økning	i	den	
private	hyttebyggingen,	en	form	for	privatisering	av	folks	fritid.

”i dag er motoralderen også trengt inn i fjellet. enten 
vi liker det eller ikke, må vi forsone oss med det  – og 
forsøke å bremse – eller lede utviklingen inn på et sunt 
spor. med dette ’sukk’ er det bare å erkjenne at bilen 
har ’trampet i våre sirkler’.”
(Magne haave i Turkomiteens rapport for 1963.)

MEDlEMSuTvIklIng* og BESøkSTall 1960–70

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966  1967 1968 1969 1970

 7856 8014 8074  8045 7900 7431  7651 7463  7391 7336  7368

 13609 12546 12693 14721 14998  13202 13852 11803 14395 

*Medlemstall pr. 31.12. oppgitt i TTs årsberetninger. I enkelte år er tallet korrigert/justert i påføl-
gende årsberetning.
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Tilgjengeligheten	til	fjellet	var	bedret	med	økt	biltetthet,	nye	veier	
og	generell	økonomisk	vekst.	Likevel	mistet	TT	medlemmer	i	løpet	
av	60-årene.	Etter	en	forsiktig	vekst	tidlig	i	tiåret	sank	medlems-
tallet	med	over	700	fra	1962	til	1970.	Årsaken	til	dette	er	ikke	
entydig,	men	en	del	klare	faktorer	kan	påpekes.	Den	private	hytte-
byggingen	var	åpenbart	noe	som	gjorde	en	del	fjellinteresserte	
opptatt	på	nytt	hold,	uten	den	samme	tid	til	friluftsliv	innenfor	
turistforeningens	ramme.	Et	annet	forhold	er	et	noe	endret	ferie-
mønster,	særlig	om	sommeren,	med	bilturer	over	lengre	avstander	
i	inn-	og	utland.	En	tredje	faktor	som	kan	ha	spilt	inn	er	de	urolige	
forholdene	i	fjellet.	De	mange	kraftutbyggingsprosjektene	virket	
foreløpig	lite	inn	på	trafikken,	men	turistforeningens	stadig	økende	
oppmerksomhet	rundt	disse	spørsmålene,	særlig	reguleringen	i	
Nedalen,	gikk	uvilkårlig	ut	over	viktige	arbeidsoppgaver	i	fjellet,	
bl.a.	vedlikehold	og	modernisering	av	eiendom.	Betydelig	innsats	
ble	fortsatt	lagt	ned,	men	i	den	generelle	velstandsøkningen	som	
fant	sted	på	60-tallet,	kunne	forholdene	på	flere	av	hyttene	fortone	
seg	som	temmelig	primitive.	Likevel	ble	ikke	besøket	redusert	i	
takt	med	medlemsnedgangen.	Hyttene	ble	fortsatt	brukt	i	omtrent	
samme	omfang,	med	de	naturlige	endringer	som	ble	skapt	av	vær	og	
føreforhold.	Den	tekniske	tilstanden	på	enkelte	av	hyttene	bekymret	
til	tider	styret,	men	det	ser	ikke	ut	til	at	publikum	vendte	foreningen	
ryggen	på	grunn	av	at	bekvemmeligheten	skilte	seg	mye	ut	fra	det	
man	var	vant	til	hjemmefra.			

Bilen inntok i stigende 
grad fjellet, både til 
glede og forargelse.
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75-åRSjuBIlEuM

TTs 75-årsjubileum i 1962 ble markert med ei jubileumsuke med omfattende 
program fra søndag 18. til lørdag 24. november. Markeringen ble innledet med et 
festmøte i Frimurerlogen, bl.a. med et foredrag om ”Bjørnson og Romsdal” ved Søren 
Aandahl og Per Amdam. Scenen var omskapt til et vakkert fjellmotiv for anledningen. 
Dagen etter var det ungdomskveld på Gerhard Schønings skole, mens det tirsdag og 
torsdag ble vist lysbilder fra fjellet i Knut Lies møbelforretning i Kongens gate 14. 
Midt i uka ble det invitert til familie- og ungdomskveld på Sverresborg skole, der 
Olav Gjærevolls foredrag ”Blant blomster og bjørn i Alaska” var et av innslagene. 
Fredag var det igjen festmøte i Frimurerlogen, med et større musikalsk program og 
foredraget ”Trekk fra naturparken i Nedalsområdet” av Olaf Nordhagen. Lørdag 
24. november ble markert som selve jubileumsdagen, med mottakelse på Britannia 
Hotel på formiddagen og jubileumsfest samme sted om kvelden. Mens mottakelsen 
hadde et begrenset antall plasser utenom de inviterte, var det fritt fram for å tegne 
seg til festen for medlemmene.
Årboka kom som en spesiell jubileumsutgave og fikk fin kritikk. Morgenbladet i Oslo 
skrev at TTs årbok alltid var ”en liten blussende fjellblomst midt i vår store litterære 
flora”, men at den denne gang var ”både fyldigere og mer velstriglet enn vanlig”. 

Stille på veien til Gjevil-
vasshytta ennå i 1960. 
Men bilene var på vei.
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Ungdom legger ut fra 
Jøldalshytta i 1963.

Til 75-årsjubileet i 
1962 kom årboka 
for første gang med 
4-farget omslag. Motivet 
var Snota slik den tar 
seg ut fra området ved 
Trollheimshytta. Foto: 
Cornelius Jacobsen.
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Kald vinterdag på Kjøli i 
1960. De gamle gruve-
bygningene ble brukt av 
TT ennå noen år.

Dugnad på Nordpå 
sommeren 1968.

Det var ulike måter å 
lokke folk til fjells – og 
forbedre økonomien i 
TT. I 1964 sto denne ut-
lodningshytta ved Bakke 
kirke i Trondheim. Hytta 
var bygd av byggmester 
Røtvei i Oppdal og ble 
trukket våren 1965 etter 
et godt og innbringende 
loddsalg..
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Investeringene	på	hyttene	var	små	gjennom	60-tallet.	Jøldalshytta	
ble	ved	en	langvarig	byggeprosess	utvidet	med	et	1,5	etasjes	tilbygg	
mot	øst,	som	ble	markert	med	en	fest	sist	i	juni	1963.	Hytta	fikk	
med	dette	økt	sengetallet	fra	43	til	48	senger,	med	et	flatloft	i	tillegg,	
som	ga	totalt	55	sengeplasser.	”Et	nytt	prektig	uthus”	var	også	noe	
som	ble	trukket	fram	i	årsberetningen.	Gjevilvasshytta	fikk	nytt	
strømaggregat,	drevet	på	diesel	som	det	forrige,	men	ellers	var	
utgiftene	begrenset	til	alminnelig	vedlikehold	med	maling	og	mindre	
reparasjoner.	Strøm	ble	ført	fram	til	hytta	i	1970.	Trollheimshytta	
gjennomgikk	ingen	større	endringer	eller	utbedringer,	men	et	nytt	
uthus	med	toaletter,	skistall	og	nødrom	ble	tatt	i	bruk	der	i	1966.	
Tre	år	etter	ble	det	kjørt	fram	materialer	for	utskiftning	av	utvendig	
panel.	Taket	var	lekk,	og	flere	reparasjoner	sto	fortsatt	på	venteliste	
lenge	etter	at	75-årsjubileet	var	markert	i	1965.	Den	nye	eiendom-
men	Dindalshytta	hadde	prekære	råteskader,	som	ble	tatt	hånd	om,	
og	peisestua	fikk	ny	grunnmur.		Orkelsjøhytta	var	midt	på	60-tallet	
i	dårlig	forfatning,	og	gikk	i	1970	over	til	selvbetjent	hytte,	uten	at	
den	var	satt	nevneverdig	i	bedre	stand.	Kjøli	ble	stengt	sommeren	
1967	da	det	ikke	lenger	var	forsvarlig	å	bruke	bygningen.	Men	der	
sto	ei	ny	selvbetjeningshytte	ferdig	til	påska	i	1970	og	ga	signal	
om	nye	tider	og	nye	investeringer.	Nordpå	hadde	elektrisitet	ved	
inn-gangen	til	60-tallet	og	måtte	etter	kommunalt	pålegg	snart	
utbedret	anlegget,	fikk	ny	elektrisk	komfyr	og	et	fryseskap	i	gave	fra	
Turkomiteen.

Betjeningens antrekk på 
Gjevilvasshytta i 1965.

I 1960-årene ble det 
fortsatt investert på 
Nedalshytta. I 1963 fikk 
hytta innlagt strøm.
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I	Sylan	fikk	Nedalshytta	strøm	i	1963	–	så	lå	den	også	midt	i	kraft-
feltet,	bokstavelig	talt.	Strømmen	ble	tatt	i	bruk	til	belysning	og	
oppvarming	av	flere	rom,	blant	dem	tørkerommene.	Ei	elektrisk	
pumpe	sikret	bedre	vannforsyning.	Et	par	år	etter	stoppet	imidler-
tid	moderniseringen	opp	på	denne	hytta,	ettersom	den	ble	stadig	
sterkere	truet	av	regulering	og	neddemming	av	dalen.	Den	eneste	
større	investeringen	i	Sylan	i	dette	tiåret	var	den	nye	Ramsjøhytta,	
som	ble	påbegynt	i	1965	og	ble	offisielt	innviet	i	august	1967.	Til	
prosjektet	–	samt	utbedringene	av	Dindalshytta	–	var	det	gitt	35	000	
kr	fra	Feriefondet.	Den	nye	hytta	ved	Ramsjøen	hadde	to	soverom	i	
hovedhytta	og	ett	i	uthuset,	i	alt	åtte	senger	–	utstyrt	med	moderne	
skumgummimadrasser,	som	også	begynte	å	få	innpass	på	de	andre	
hyttene.	I	tillegg	hadde	Ramsjøhytta	fire	benkeplasser	i	stua,	slik	at	
den	totalt	ga	plass	til	overnatting	for	12	gjester.	
Modernisering	og	tilpasning	til	nye	vaner	og	levesett	skjedde	i	
60-årene	på	mange	måter,	enten	det	gjaldt	propan	og	plastbøtter	
på	kjøkkenet	eller	madrasser	av	skumgummi	i	hyttesengene.	Snart	
skulle	også	snøscooteren	gjøre	sitt	inntog	i	fjellet	og	hvine	frydefullt	
over	sin	suverene	fart	og	elegante	evne	til	å	ta	seg	fram	på	vinterføre.	
Langs	Gjevilvassveien	var	det	aktuelt	med	framføring	av	strøm,	men	
ennå	i	1965	ble	det	innkjøpt	ny	vedkomfyr	til	hytta,	det	samme	til	
Trollheimshytta,	som	lå	lenger	utenfor	rekkevidde	for	strømnettet.	

Praktfull dag på 
Storerikvollen i den 
fine påska i 1962.
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Men	elektrisiteten	nærmet	seg	for	fullt	over	alt	i	fjellet,	og	planer	for	
oppdemming,	dambygging,	tunneler	og	kraftverk	bredte	seg	snart	
inn	i	viktige	fjelldaler	både	i	Trollheimen	og	i	Sylan.	I	1960-årene	ble	
de	mange	reguleringssakene	øst	og	vest	i	den	trønderske	fjellheimen	
en	hovedsak	i	turistforeningens	virksomhet.	Men	et	stort	forarbeid	
var	gjort	fra	de	sterke	utbyggingsinteressenes	side,	og	kampen	var	
på	mange	måter	allerede	tapt	da	foreningen	for	alvor	innså	hvor	
truende	disse	planene	var.

ulykkESåR

Alvorlige ulykker forekom heldigvis sjelden i fjellet, men enkelte år var mer belastet 
enn andre. 1964 var det verste TT hadde opplevd i sine fjellområder. Midt i den 
travleste sommersesongen, 29. juli 1964, døde ekteparet Ruth og Olav Moen ved 
Naustådalsvatn på ruta mellom Trollheimshytta og Kårvatn. Paret var omkring 50 år 
og hadde gått ut fra Trollheimshytta sammen med sin datter på 19 år i regn og kjølig 
vær. På det høyeste partiet på ruta gikk nedbøren over i sludd og snø, og ekteparet 
var nedkjølt og utmattet da de ble tatt igjen av fire kvinner utpå ettermiddagen. 
En av kvinnene tok seg av datteren og gikk med henne videre mot Kårvatn, mens de 
andre forsøkte å hjelpe ekteparet videre. Men de var etter hvert så tappet for krefter 
at de segnet om og døde omtrent samtidig ved 18-tiden. 
Samme dag omkom Erling Henriksen på lignende måte i Fongentraktene. Været 
var like dårlig i Sylan denne dagen, med uvanlig lav temperatur og sluddbyger. 
Ei uke seinere, 4. august, omkom enda en fjellvandrer, May-Britt Björkman fra 
Stockholm, på nesten samme sted som ekteparet Moen, et stykke nedenfor 
Naustådalsvatnet. Været var vått og kaldt også denne dagen, og den svenske 
kvinnen var dårlig kledd og svært forkommen da hun ble tatt igjen av et ungt par. 
Hun fikk hjelp med ekstra klær, men livet sto ikke til å redde. 
Dødsfallene i Trollheimen aktualiserte behovet for ei hvilebu på den nesten 25 km 
lange strekningen mellom Trollheimshytta og Kårvatn, som ble realisert med sikrings-
hytta Nøstebu ved Naustådalsvatnet i 1967.

Nøstebu, sikringshytta 
mellom Trollheimshytta 
og Kårvatn i Trollheimen.



258 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Mot et endret landskap.
kraFtutBygging 1950-70
Kraftutbygging	ble	sett	som	en	viktig	del	av	gjenreisningen	av	
landet	etter	krigen.	Mengder	av	nye	kilowatt	fra	fossene	skulle	skape	
framskritt	og	velstand.	Dette	har	satt	utbyggingen	av	kraftverkene	
i	Sylan	og	Trollheimen	og	neddemmingen	av	store	og	verdifulle	
fjellandskap	i	et	forklaringens	og	forståelsens	lys:	Mye	vakker	natur	
gikk	tapt,	men	samfunnet	trengte	elektrisk	kraft,	–	det	var	prisen	
en	måtte	betale.	Dette	er	imidlertid	en	enkel	måte	å	fremstille	den	
utviklingen	som	fant	sted,	og	som	tilsynelatende	ikke	var	til	å	stoppe.	
Det	fantes	motforestillinger	til	den	voldsomme	utbyggingen,	både	
i	det	politiske	miljøet	og	blant	fagfolk	i	elektrisitetsverk	og	elek-
trisitetsvesen.	Direktør	Haakon	Hustad	i	Trondheim	Elektrisitets-
verk	(TEV)	uttalte	f.eks.	i	1951	at	en	utvidelse	og	modernisering	
av	kraftverkene	i	Nidelva	var	nok	til	å	dekke	Trondheims	behov.	
Dette	kunne	tolkes	som	et	signal	om	at	Nea	kunne	få	ligge	i	fred	for	
videre	inngrep.	16	år	seinere,	helt	i	sluttkampen	om	Nedalen,	pekte	
Hustads	etterfølger	i	e-verkets	ledelse,	Magne	Nordnes,	på	at	det	
burde	vurderes	alternativer	til	vannkraft	og	videre	nedbygging	av	

Turgåere krysser Nea 
midt i 1950-årene.
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natur.	I	alle	miljøer	ble	det	veid	for	og	imot,	og	det	var	lenge	uvisst	
til	hvilken	side	det	ville	vippe.	Mange	aktører	kastet	seg	etter	hvert	
inn	i	kampen	om	de	ulike	reguleringene,	ikke	minst	i	Nedalen,	der	
de	økonomiske	interessene	var	størst	og	naturvernet	protesterte	med	
de	heftigste	argumenter.	Her	fremsto	Trondhjems	Turistforening	og	
Trondheim	elektrisitetsverk	som	hovedmotstandere	i	striden,	men	
en	lang	rekke	fagpersoner	innen	naturvitenskap	og	teknikk,	poli-
tikere	på	ulike	nivå,	offentlig	ansatte	i	ulike		etater	og	departement	
engasjerte	seg	sterkt	og	belyste	saken	fra	alle	mulige	sider.

Et	vassdrag	med	ressurser
 		
Tidligere	hadde	TEV	som	nevnt	allerede	vist	stor	interesse	for	vass-
draget	ovenfor	Selbusjøen.	Essandsjøen	var	oppdemt	i	årene	1943–
46,	og	flere	tusen	mål	var	lagt	under	vann.	Utbyggingen	skjedde	i	ly	
av	krigen,	med	få	muligheter	for	TT	eller	andre	frilufts-	og	natur-
verninteresser	til	å	blande	seg	inn.	Vannstanden	i	sjøen	ble	hevet	6,5	
m,	og	dette	økte	flatearealet	fra	ca.	17	km²	til	27	km².	Både	denne	
oppdemmingen	og	en	heving	av	Stugustjøen	skulle	sikre	tilstrekkelig	
driftsvann	til	de	eksisterende	kraftverkene	nedenfor	Selbusjøen.	

Ved Nea med den 
karakteristiske 
bjørkeskogen og 
grønne skogbunnen 
langs elva. 
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I	de	neste	årene	fulgte	en	senkning	av	Selbusjøen	og	oppdemming	
av	den	nye	Sylsjøen	øverst	i	Nea-vassdraget.	Dette	vannmagasinet	
på	17	km²	ble	etablert	etter	en	avtale	med	svenske	myndigheter	fra	
1934.	En	20	m	høy	demning	ble	bygd	1,5	km	inn	på	svensk	side,	og	
ga	en	13	km	lang	innsjø	sørøstover	mot	Helagsfjellet.	På	svensk	fikk	
den	navnet	Nedalssjön.	Med	til	naturinngrepet	hørte	også	en	17	km	
lang	vei	fra	Stugudal.
Sylsjøen	var	ferdig	oppdemt	i	1952.	På	dette	tidspunkt	hadde	TEV	
lagt	ned	ca.	62	mill.	kr	i	kraftanleggene	i	Nidelva/Nea.	Til	sammen	
var	nesten	40	mill.	kr	betalt	i	skatter	og	tilskudd	til	bykassen,	og	
driftsinntektene	lå	på	ca.	9	mill.	kr	pr.	år.	E-verket	hadde	nesten	
ikke	gjeld,	ca.	360	ansatte	som	skulle	sikres	videre	arbeid,	og	det	var	
lett	å	se	for	seg	nye	tiltak	og	ekspansjon.
Det	fantes	imidlertid	mange	andre	interessenter	i	kraftutbyggingen	
og	kraftpolitikken.	De	øvrige	kommunene	i	Trøndelag	ville	naturlig	
nok	også	ta	del	i	en	samfunnsutvikling	der	elektrisk	kraft	var	en	
forutsetning.	Gjennom	A/S	Fjæremsfossen	kommunale	kraftselskap	
var	Strinda,	Klæbu,	Tiller,	Leinstrand	og	Byneset	langt	på	vei	dekket,	
mens	andre	kommuner	i	landsdelen	ble	tilgodesett	av	det	statlige	
Aura-prosjektet	som	ble	vedtatt	av	Stortinget	i	1947.	Likevel	ble	det	
i	Sør-Trøndelag	fylkesting,	som	besto	av	alle	kommunene	i	fylket	
bortsett	fra	Trondheim,	presset	på	for	en	videre	utbygging	av	Nea-

Sylsjøen med Sylmas-
sivet i bakgrunnen. 
Var dette framtidsland-
skapet også i Nedalen?
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vassdraget,	som	utgjorde	63	%	av	vannkraftressursene	i	Sør-Trønde-
lag.	Flere	av	fylkets	stortingspolitikere	ivret	dessuten	for	en	videre	
kraftutbygging	for	å	legge	grunnlag	for	en	industrivekst.	Men	en	
utbygging	forutsatte	et	initiativ	fra	TEV,	som	eide	fallrettighetene	
i	vassdraget.	
Trondheim	kommune	hadde	dekket	sitt	behov,	men	både	kom-
munen	og	TEV	så	likevel	et	betydelig	inntektspotensial	i	en	økt	kraft-
produksjon.	Flere	sentrale	lokale	politikere	var	sterke	tilhengere	av	
en	videre	vekst.

Svensk	press

Et	norsk-svensk	samarbeid	var	etablert	med	Sylsjøutbyggingen,	og	
ble	videreført	i	en	avtale	i	1952	om	en	betydelig	kraftoverføring,	fra	
TEV	til	Stockholm	elektrisitetsverks	datterselskap,	Svarthålsforsen.	
Ifølge	denne	avtalen	skulle	300	mill.	kWh	leveres	til	Sverige	hvert	år	
i	30	år.	Tilsvarende	skulle	produseres	for	det	norske	markedet,	slik	
at	utbyggingsplanen	omfattet	en	årlig	produksjon	av	600	kWh	totalt.	
Dette	førte	til	en	stor	debatt	på	sentralt	politisk	hold	i	Norge.	
For	mange	virket	det	urimelig	at	norsk	kraft	skulle	selges	billig	
til	et	langt	rikere	og	mer	industrialisert	land.	Norges	Vassdrags-	og	
Elektrisitetsvesen	(NVE)	gikk	imot	at	det	ble	gitt	konsesjon	til	
utbyggingen,	og	på	sentralt	politisk	hold	så	det	heller	ikke	ut	til	at	
planen	var	realistisk.	En	videre	utbygging	av	Nea	var	bare	så	vidt	
nevnt	i	Stortingsmelding	nr.	38	for	1952.	I	tillegg	til	de	prinsipielle	
betenkelighetene	til	krafteksport,	var	planen	kapitalkrevende	og	
overdimensjonert	i	forhold	til	lokalt	kraftbehov.	Regjeringen	var	
ikke	prinsipielt	imot	kraftleveranser	til	utlandet,	som	ville	gi	
valutainntekter,	men	fant	vilkårene	i	kontraktforslaget	for	dårlige.	
Fra	departementet	fikk	Trondheim	kommune	anmodning	om	å	
gå	i	nye	forhandlinger	med	de	svenske	interessene,	bl.a.	for	å	få	
forkortet	avtaleperioden	og	sikre	utbyggingen	gjennom	lån	i	Sverige.	
Disse	forhandlingene	endte	i	1954	med	en	avtale	om	salg	av	kraft	
i	15	år	og	finansiering	gjennom	Svenska	Handelsbanken	mot	at	
en	større	del	av	kraftmengden	gikk	til	Stockholm.	Høsten	1955	ble	
avtalen	vedtatt	i	Trondheim	bystyre	og	omtrent	samtidig	av	bystyret	
i	Stockholm.	
Regjeringen	var	innstilt	på	å	gå	inn	for	konsesjon	av	Nea-
utbyggingen.	Da	saken	kom	opp	til	endelig	behandling	i	Stortinget	
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i	november	1955,	stilte	Gustav	Sjaastad	kabinettspørsmål	og	fikk	
til	slutt	støtte	for	Stockholmskontrakten.	Konsesjonen	ble	vedtatt	
med	81	mot	63	stemmer.	De	borgerlige	partiene	gikk	imot	at	
konsesjon	ble	gitt,	men	noen	få	brøt	ut	og	stemte	for	Arbeider-
partiets	forslag,	blant	dem	Høyres	representant	fra	Sør-Trøndelag,	
Harald	Torp.	
Første	runde	i	utbyggingen	var	avsluttet	i	1960,	da	statsministrene	
Einar	Gerhardsen	og	Tage	Erlander	i	fellesskap	skrudde	på	strøm-
men	fra	Nea	kraftanlegg,	basert	på	fallet	fra	en	4	km²	kunstig	innsjø,	
Vessingsjøen,	som	var	anlagt	i	Nedalen	674	m.o.h.	En	kraftlinje	ble	
ført	ned	til	Ås	og	derfra	over	til	Järpen	i	Sverige.	Varige	spor	etter	
anlegget	var	også	en	vei	fra	Reitan	til	Stugudal	som	ble	bygd	for	å	
transportere	det	svære	aggregatet	fra	Rørosbanen	til	kraftverket.	
To	år	etter	ble	Hegsetfoss	kraftverk	satt	i	drift,	etter	at	en	ny	
norsk-svensk	avtale	var	inngått	i	1958.	Til	sammen	ble	188	mill.	kr	
investert	i	disse	anleggene.
Ennå	var	ikke	Nedalen	nevneverdig	berørt.	Men	kampen	om	en	
videre	utbygging	av	Nea-vassdraget	foregikk	på	høyt	politisk	plan	og	
skulle	fortsette	på	dette	nivået	utover	i	60-årene,	da	striden	sto	om	
konsesjon	for	bygging	av	Nesjøen,	siste	fase	i	TEVs	store	utbyggings-
plan	i	Nedalen.

TT	på	sidelinjen

For	en	mindre	aktør	var	det	vanskelig	å	blande	seg	i	denne	debat-
ten.	Trondhjems	Turistforening	hadde	tidlig	på	mange	måter	satt	
seg	på	sidelinjen	ved	salget	av	fallrettighetene	i	Nea	og	flere	seinere	
eiendomssalg.	Hver	og	en	av	medlemmene	i	foreningen	hadde	sett	
de	mange	fordelene	som	kraftforsyningen	ga,	og	innså	at	framskritt	
og	utvikling	hadde	sin	pris.	Men	også	turistforeningen	representerte	
store	allmenne	interesser,	og	måtte	ta	stilling	til	hvor	grensen	skulle	
trekkes	mellom	de	ulike	samfunnsgagnlige	virksomheter	og	formål	
i	fjellet.	Gjennom	50-årene	ser	det	ut	til	at	toleransen	var	stor	i	
foreningen	for	utbyggerne	og	”storsamfunnets”	krav	på	sin	del	av	
naturområdene.	Noen	tok	riktignok	i	tidlig	etterkrigstid	til	orde	for	
en	forsiktigere	framferd	og	advarte	mot	videre	ødeleggelse	av	vakker	
og	verdifull	natur.	Sist	i	november	i	1951	satt	TT-formann	Arne	
Falkanger	og	kladdet	et	brev	til	e-verkets	styre.	Det	innledet	han	slik:
”Det	er	en	tanke	til	overveielse	å	skrive	til	E-verket	og	framholde	at	
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verket	skalter	og	valter	og	forandrer	naturforhold	i	trakter	hvor	vi	
har	arbeidet	i	et	par	menneskealdre.	Det	siste	anlegg	i	Sylsjøen	
betyr	et	voldsomt	inngrep	i	naturen	og	vil	ha	uoverskuelige	konse-
kvenser	for	trafikken	i	fjellet.”	Falkanger	var	kritisk	til	den	17	km	
lange	anleggsveien	opp	til	den	nye	dammen,	som	han	fryktet	ville	
bli	atkomstvei	til	ei	ny	turisthytte	på	svensk	side	av	grensen.	
Et	slikt	turistanlegg	ville	føre	til	redusert	bruk	av	Nedalshytta,	
mente	Falkanger.	Denne	hytta	var	blitt	vanskeligere	tilgjengelig	
på	vinters	tid,	ettersom	Nea	normalt	gikk	åpen	året	rundt	etter	
reguleringen,	og	ei	bru	over	elva	var	en	forutsetning	både	for	
driften	av	hytta	og	gården.	”E-verket	har	bragt	ganske	andre	
vurderingsmåter	og	krav	opp	i	fjellet,”	skrev	Falkanger,	som	også	
pekte	på	store	problemer	med	kryssing	av	Djupholma	etter	opp-
demmingen	av	Essandsjøen.	På	grunn	av	den	varierende	vann-
standen	i	sjøen	var	det	dessuten	blitt	vanskelig	med	ilandsetting	av	
folk	og	varer	ved	Storerikvollen.
”E-verket	anmodes	om	at	naturen	spares	mest	mulig	så	unødige	
inngrep	og	sår	i	landskapet	unngås,	og	at	en	har	dette	for	øye	hvis	
nye	oppdemninger	kommer	på	tale,”	het	det	videre	i	Falkangers	
brevutkast,	der	han	også	anmodet	e-verket	om	kraft	til	Nedalen	gård	
fra	”det	lille	kraftverk	i	elva”.	
Arne	Falkanger	la	frem	utkastet	på	neste	styremøte,	der	det	ble	

Vinteridyll ved Nea 
i 1962.
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bestemt	å	utsette	en	eventuell	forsendelse	til	TEV.	Seinere	ble	det	
jevnlig	tatt	kontakt	med	e-verket,	men	foreningen	var	forsiktige	
med	formuleringene	og	en	generell	kritikk	av	de	videre	planene	
som	ble	lagt	og	inngrepene	som	ble	gjort.	Først	og	fremst	gjaldt	
kontakten	mellom	TT	og	TEV	utover	i	50-årene	den	nevnte	brua	
over	Nea	ved	Nedalen	gård/Nedalshytta	og	bru	over	Djupholma,	
dvs.	skadevirkninger	som	direkte	angikk	foreningens	praktiske	
virksomhet.	Gjennom	egne	tillitsmenn	og	advokatene	Claussen,	
Selmer	og	Claussen	var	TT	representert	ved	de	rettslige	skjønn	
som	etter	hvert	ble	foretatt,	bl.a.	for	å	beregne	erstatninger	etter	
oppdemmingen	av	Essandsjøen,	Sylsjøen	og	Stugusjøen	og	i	1952	
for	å	”pålegge	TEV	visse	tiltak	i	vassdraget	for	å	minske	skadene	
for	de	erstatningsberettigede”.
TEV	kom	TT	i	møte	med	brua	ved	Nedalen.	Den	sto	som	tidligere	
nevnt	ferdig	i	1952.	Brua	over	Djupholma	måtte	foreningen	vente	
lenger	på;	ikke	før	sist	i	juli	1956	var	brua	ferdig	og	kunne	innvies	
samtidig	med	utvidelsen	av	Storerikvollen.	Når	det	gjelder	elektrisk	
kraft	til	Nedalen,	var	e-verket	lite	villig	til	å	innrømme	turistfore-
ningen	noen	fordeler.	Etter	søknad	i	1955	ble	det	klart	at	foreningen	
fikk	leie	kraft	av	TEV,	men	måtte	sørge	for	fremføring	av	strømmen	
for	egen	regning.	Denne	utgiften	så	ikke	foreningen	seg	råd	til,	men	
fikk	til	75-årsjubileet	i	1962	en	kraftlinje	fra	Stugudalen	i	gave	fra	
Trondheim	kommune.	Våren	1963	var	den	elektriske	ledningen	
ført	fra	Sylsjøen	og	fram	til	Nedalshytta	og	Nedalen	gård,	der	en	
transformator	ble	satt	opp	på	jordet	og	reduserte	spenningen	til	
husholdningsformål.	Tydal	kommunale	kraftverk	sto	for	installasjon	
både	på	hytta	og	på	gården	for	TTs	regning,	og	strømmen	ble	satt	på	
31.	juli	kl.	halv	tolv	om	kvelden.	I	spisestua	og	i	peisestua	på	hytta	
ville	foreningen	fortsatt	nøye	seg	med	parafinlamper	og	levende	lys	
for	stemningens	skyld,	men	strømmen	ble	utvilsomt	tatt	imot	med	
glede.	En	måned	seinere	ble	en	”lysfest”	arrangert	på	Nedalshytta,	
med	gjester	bl.a.	fra	Trondheim	kommune	og	TEV.	Turistforeningen	
viste	med	dette	at	den	ikke	gikk	imot	en	utnyttelse	av	vannkraften	–	
det	var	formatet	og	dimensjonene	det	var	uenighet	om	og	som	etter	
hvert	skulle	skape	dyp	splittelse.
Noen	mindre	ytelser	ble	gitt	ut	over	TEVs	jubileumsgave,	men	lite	
var	av	varig	betydning.	To	brakker	som	e-verket	hadde	etterlatt	seg	
som	gave	ved	Essandsjøen	hadde	liten	bruksverdi	og	ble	revet.
Konsesjonssaken	som	ble	avgjort	i	Stortinget	etter	hard	politisk	
kamp	i	1955	har	satt	få	spor	i	TTs	publikasjoner,	styreprotokoller	
og	øvrige	arkiv.	Saken	om	utbyggingen	i	Nedalen	og	kraftsalget	til	
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Sverige	ble	utvilsomt	fulgt	med	stor	interesse,	men	lå	hele	tiden	på	
et	annet	plan	enn	det	ordinære	foreningsarbeidet.	I	årbokartikkelen	
”Noen	refleksjoner	ved	70-årsjubileet”	i	1957	skrev	den	nyvalgte	
formannen	Eivind	Kierulf	nokså	generelt	om	kraftutbygging	og	de	
problemene	det	medførte:
”Noen	problemer	vil	også	melde	seg	i	stadig	økende	tempo	etterhvert	
som	våre	kraftutbyggere	kaster	sine	øyne	på	de	høyfjellstrøk	hvor	
turistene	tidligere	var	enerådende.
Våre	uberørte	høyfjellstrøk	blir	etterhvert	gjennomskåret	av	veier	
på	kryss	og	tvers,	og	mange	steder	anlegges	det	også	nye	kunstige	
innsjøer	som	totalt	forandrer	strøkets	karakter.	Spesielt	sjenerende	
blir	dette	i	vassdrag	som	blir	fullregulert,	idet	de	kunstige	dammer	
ikke	blir	fulle	hvert	år,	men	blir	liggende	med	stygge	strandkanter	
hvor	ofte	halvråtne	trær	og	lignende	stikker	opp.	Vi	ser	det	der-
for	som	en	av	våre	viktigste	oppgaver	i	fremtiden	å	forhindre	og	
avdempe	disse	skadevirkningene	mest	mulig.	Disse	problemer	har	
nemlig	rykket	oss	tett	inn	på	livet	med	de	planer	som	det	nu	arbeides	
med	både	i	Neavassdraget	for	Sylenes	vedkommende	og	i	Trollhei-
men.”		

Skarpere	fronter

Dette	var	en	forsiktig	kritikk	og	langt	fra	de	skarpe	formuleringene	
som	Arne	Falkanger	hadde	foreslått	noen	år	før.	Reidar	Jørgensen	
brukte	også	en	forsiktig	form	da	han	skrev	artikkelen	”Norges	fjell	
i	fare”	til	årboka	for	1960.	Her	la	han	ingen	skjul	på	at	han	gledet	
seg	over	”de	umåtelige	goder	elektrisiteten	gir	oss	alle”	og	godtok	
at	”en	god	omelett	krever	noen	knuste	egg”.	Men	etter	et	møte	i	
Samarbeidsnemnda	for	landets	turistforeninger	på	Gjendebu	høsten	
1960	var	han	blitt	bekymret.	Representanter	fra	hele	landet	sto	fram	
og	fortalte	om	utbygginger	og	reguleringsplaner	fra	sine	distrikter.	
Samlet	ga	dette	et	bilde	av	”så	omfattende	og	foruroligende	karakter	
at	angsten	for	kommende	generasjoners	ve	og	vel	har	bitt	seg	fast	i	
mitt	sinn”.	Jørgensen	etterlyste	ildsjeler	som	trengtes	til	”å	verne	vår	
natur”	og	hindre	en	”uopprettelig	skamfering”.	Han	karakteriserte	
vassdragsteknikerne,	økonomene,	stats-	og	kommunepolitikerne	som	
”motstandere”	og	innrømmet	at	de	hadde	”farlige	kort	på	hånden	
når	de	legger	fram	sine	kalkyler	over	rentabiliteten	av	et	kraftverk”.	
I	tillegg	undret	han	seg	over	at	de	militære	myndighetene	hadde	en	
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”forunderlig	evne	til	å	okkupere	våre	mest	attraktive	fjelltopper”.	
Sterke	ord	brukte	Reidar	Jørgensen	imidlertid	ikke	i	sin	tanke-
vekkende	artikkel.	Merkelig	nok	var	det	en	mann	fra	”den	andre	
siden”,	overingeniør	Tormod	Moxness,	som	første	gang	brakte	
temaet	”vassdragsvandalisme”	inn	i	årboka,	i	artikkelen	”Vandal-
kilowatt?”	i	1961.	Moxness	hadde	ledet	arbeidet	med	Vessingsjøen	
og	Nea	kraftverk	og	hadde	midt	i	50-årene	utarbeidet	en	plan	som	
også	omfattet	et	nytt	enormt	magasin,	kalt	Nesjøen.	Uten	at	det	
forelå	noe	angrep	fra	TTs	side,	forsvarte	han	utbyggingen	i	denne	
artikkelen,	som	klart	viser	at	inngrep	og	videre	planer	hadde	vakt	
reaksjoner	på	andre	hold.	Dette	var	ifølge	Moxness’	ironiske	stil	”
ord	fra	en	vandals	svarte	samvittighet”.	I	høystemt	prosa	skrev	han	
bl.a.:
”Teknikken	har	for	alvor	bitt	seg	fast	i	fjellet,	i	fosser	og	vatn,	i	hei	
og	hol,	–	i	alt.	Det	drønner	og	durer	inne	i	fjellmassivene,	langs	
elvene	og	under	dem.	Ut	av	fjellstuffene	hveser	vraltende	rulle-
greier	som	tømmer	sitt	innhold	av	sønderrevet	fjell	utover	juvene,	
–	kaster	opp	granitt	og	gabbro	like	en	fyllesjuk	jøtul.”
Med	en	viss	forståelse	for	bevaringstanken	fortsatte	han:
”En	slik	grotesk	kirurgi	anvendt	på	moder	jord	vil	du	neppe	godta,	
slik	uten	videre.	Som	naturvenn	vil	du	protestere.	Kanskje	vil	du	som	

Botanisk feltarbeid 
i 1960, ledet av 
professor Rolf Nord-
hagen (i midten).
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naturvernsmann	også	gå	til	motaksjon.	Det	er	noen	fjell	igjen	i	deg	
også	som	sperrer	mot	akselerasjonsjaget,	distansefråtseriet	og	rom-
ferdsmentaliteten.	Du	gir	vel	det	hele	på	båten	for	den	vakende	ør-
ret,	–	ja	selv	for	en	grobian	av	en	blodsugermygg	av	gammelsorten.”
Etter	disse	prosalyriske	passasjene	kom	pekefingeren	og	det	in-
geniøren	mente	var	den	klare	fornuften	i	saken.	Med	ironi,	på	
grensen	til	raljering,	het	det:
”Så	er	det	vel	noen	som	ymter	om	at	vi	er	i	ferd	med	å	forgripe	oss	
på	det	hele.	Vi	løfter	og	senker	sjøenes	speil.	Vi	øker	vannføringen	
eller	lar	dem	avta.	Vi	lager	heslige	strender	i	sjø	og	elv.	Vi	gjør	
fisken	tommelomsk.	Vi	vandaliserer	og	er	vandaler.	Det	ble	sagt	
om	Jeppe	at	han	drakk,	men	ingen	spurte	hvorfor.	Ingen	spør	
hvorfor	vi	er	vandaler.	Fordi	alle	vet	hvorfor.	Vi	drikker	hele	
vassdrag.	Men,	det	er	du	som	trenger	så	meget	omkring	deg	av	
bekvemmeligheter:	Varme	stuer,	lyse	stuer,	varm	stekeovn,	radio,	
televisjon,	skjeggslåmaskin,	kjøleskap,	varmt	bad,	aluminium,	
kvelstoff,	vannstoff,	stål	og	jern,	karbid	og,	du	har	vist	tendens	
til	å	ville	bruke	varmepose	i	senga,	med	elektrikk	inni,	du	barske	
fjelltraver!”
I	en	mer	nøktern	tone	slo	Moxness	fast	at:	”Moderne	kraftutbyg-
ging	har	ikke	bare	vist	gode,	men	også	hensynsløse	takter.	Det	er	
reguleringene	av	vann	og	sjøer	som	ut	fra	naturvernmessige	argu-
menter,	kan	bli	problematiske.	Ved	sjøer	med	stor	reguleringshøyde	
og	begrenset	årviss	oppfylling,	vil	det	grinenede	reguleringsbelte	
kunne	bli	synbart	utover	sommeren,	I	snaufjell	spiller	dette	mindre	
rolle,	mens	det	i	lavlandet	er	skjemmende.	I	slike	tilfeller	kan	dette	
rettes	på	ved	å	søke	å	øke	tilflytningen	ved	overføring	fra	regulerte	
nabovassdrag.	Pumping	fra	noe	lavere	liggende	flomelver	kan	også	
være	en	løsning.”
Fra	generelle	betraktninger,	gikk	Moxness	over	til	en	beskrivelse	
av	reguleringene	i	Sylan,	med	klare	personlige	synspunkter:
”Nærliggende	eksempler	på	reguleringsmagasiner	med	kvikk	opp-
fylling	før	turistsesongen	setter	inn,	har	en	i	Trondheim	elektrisitets-
verks	to	kunstige	sjøer,	Sylsjø	og	Vessingsjø.	Det	sies	at	terrenget	
her	har	vunnet	i	skjønnhet	etter	at	disse	sjøer	ble	til.	Sjøbunnen	var	
før	neddemningen	i	høy	grad	myrsumper	som	det	var	vanskelig	å	
forsere.	Ingen	vil	vel	i	dag	påstå	at	disse	sjøer	er	stygge,	og	ingen	har	
da	heller	sagt	noe	sånt	hittil.	I	marken	er	reist	et	par	monumentale	
dambygg,	som	i	stil	slutter	opp	mot	det	harde	fjell.	De	representerer	
matematikken	og	naturlovene,	og	gir	ved	sitt	eget	bilde	syn	for	hva	
de	er.	Funksjonalistiske	byggverk	som	naturen	selv.”
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Artikkelen	gir	et	interessant	inntrykk	av	holdninger	i	tiden,	fra	en	
fagmann	som	åpenbart	var	glad	i	naturen	og	som	påpekte	behovet	
for	at	turisme	og	naturvern	skulle	være	representert	allerede	
fra	starten	i	prosjekteringen	av	en	vassdragsregulering.	Men	for	
ingeniøren	var	det	ingen	tvil	om	hvilke	hensyn	som	måtte	veie	
tyngst.	I	et	slikt	aspekt	var	det	lett	å	bli	farget	i	synet	på	hva	som	
var	stygt	og	pent,	og	i	full	overbevisning	mene	at	en	regulering	
kunne	bidra	til	en	forskjønning	av	landskapet.	Moxness	fikk	for	
øvrig	seinere	anledning	til	å	skrive	hele	kraftverkhistorien	i	Tydal	
fra	sin	synsvinkel	som	medforfatter	av	Bygdeboka	for	Tydal.

Friluftsliv	og	naturvern	
Formannen	i	TT,	Eivind	Kierulf,	var	selv	ingeniør,	med	sin	fremste	
ekspertise	på	sanitæranlegg.	Som	fagmann	kunne	han	sikkert	forstå	
sine	ingeniørkollegers	begeistring	over	å	regulere	og	kontrollere	
naturen,	som	privatmann	nøt	han	nok	som	andre	varmtvann	og	
varme	bad.	Som	leder	i	Trondhjems	Turistforening,	fjellvandrer	
og	naturelsker	kunne	han	imidlertid	ikke	uten	videre	godta	at	
utbyggingsinteressene	fikk	all	makt	i	fjellet.	I	årboka	fikk	Tormod	
Moxness’	artikkel	likevel	langt	på	vei	stå	uimotsagt.	Kierulf	så	
kanskje	ingen	hensikt	i	å	fortsette	en	debatt	i	samme	form,	men	
benyttet	den	neste	årboka,	i	jubileumsåret	1962,	til	å	komme	med	
noen	synspunkter	i	artikkelen	”Tanker	ved	75-årsjubileet”.	
”I	de	siste	år	er	dessverre	mørke	skyer	trukket	opp	i	horisonten.	Jeg	
tenker	her	på	den	tiltakende	regulering	av	alle	sjøer,	elver	og	bekker	
til	fjells.	Våre	moderne	kraftutbyggere	har	jo	med	begjærlighet	kastet	
sine	øyne	på	høyfjellets	vanndråper.	[…]	Vi	får	håpe	at	det	arbeide	
som	nå	er	i	sving	av	turistforeninger	og	andre	naturvenner	for	å	
berge	en	del	av	våre	fjellstrøk	mot	de	verste	misgrep	vil	føre	fram,	og	
jeg	tror	at	i	de	kommende	år	vil	vår	hovedoppgave	ligge	på	dette	felt.”
I	sin	artikkel	fra	to	år	tidligere	hadde	Reidar	Jørgensen	ment	at	
naturvernet	i	Norge	lå	50	år	bak	andre	land.	I	jubileumsårboka	
ble	dette	inntrykket	lett	forsterket	av	naturverninspektør	Kristen	
Kroghs	artikkel	”Bevaring	av	fjellstrekninger	i	Trøndelagsområdet”,	
der	det	bl.a.	het:	”Noe	må	gjøres	for	å	bevare	naturen	så	langt	det	
lar	seg	gjøre	uten	å	bli	til	hinder	for	utbyggingen	av	landet.”	Krogh	
orienterte	om	planene	for	tre	ulike	typer	bevaringsområder,	natur-
parker,	nasjonalparker	og	friluftsområder,	men	det	framgikk	tydelig	
at	dette	arbeidet	var	på	etterskudd.	Det	gikk	ikke	minst	ut	over	

Eivind Kierulf.
Styreformann i TT
1957-65.
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Trollheimen,	der	noe	av	det	mest	verdifulle	landskapet,	øvre	del	
av	Folldalen	sto	i	fare	for	å	bli	neddemt,	da	”reguleringsplanene	
er	kommet	så	langt	at	de	nok	blir	satt	i	verk”.	I	Sylan	var	ikke	
situasjonen	stort	bedre.	Den	botaniske	fredningen	fra	1917	hadde	
slått	fast	at	”dette	vakre	stykke	norsk	natur	for	alle	tider	skal	forbli	
uforandret	i	nationens	eie”.		Men	nå	lå	det	an	til	stormangrep	mot	
denne	fredningen.	”Som	kjent	er	Nedalen	sterkt	i	faresonen	i	
forbindelse	med	Trondheim	Elektrisitetsverks	videre	utbyggings-
planer	i	vassdraget,”	skrev	Krogh,	som	mente	at	”det	bør	ikke	bli	så	
helt	enkelt	å	få	regulere	et	slikt	område”.	
Viljen	til	naturvern	var	til	stede,	men	utbyggingsinteressene	
hadde	et	stort	forsprang.	I	Trollheimen	hadde	ingeniør	Jarl	R.	Herje	
allerede	i	1954	saumfart	terrenget	med	50	meter	lange	målestenger	
gjennom	Folldalen.	Fra	Gråhaugen	skulle	det	beregnes	en	damhøyde	
på	50	meter.	Ti	år	seinere	innså	han	den	fulle	konsekvensen	av	det	
arbeidet	han	hadde	vært	med	på:	”Vemodig	den	tanken	at	dette	
eldorado	for	dyrelivet,	denne	oasen	for	mennesket	kanskje	snart	
skal	demmes	ned.	Verre	enda	at	en	selv	for	så	vidt	har	vært	med	
på	forberedelsene	til	katastrofen.”		(TT-årboka	1964.)	I	denne	
reguleringen	sto	en	tid	også	Vindøladalen	i	fare	for	å	bli	neddemt,	
men	unngikk	dette	inngrepet	ved	en	overføring	av	vann	til	Gråsjøen.	
Vei	gjennom	dalen	ble	imidlertid	bygd,	ettersom	kraftutbyggerne	
ble	pålagt	å	gjennomføre	dette	arbeidet	før	planene	om	neddemming	
ble	lagt	til	side.

Nea og Nedalen i 1963 
– en truet naturperle.
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Artikler	fra	naturvernhold	var	viktig	for	bevisstgjøringen	av	TTs	
medlemmer	og	den	generelle	opinionen.	Men	uten	handling	var	
disse	artiklene	lite	verdt.	Det	måtte	rustes	til	kamp	mot	nye	utbyg-
gingsplaner,	som	i	60-årene	veltet	inn	over	foreningen	nærmest	
fra	alle	kanter.	
Fra	DNT	kom	i	januar	1961	et	rundskriv	om	at	turistforeningene	
ikke	burde	gi	seg	uten	sverdslag	og	gå	aktivt	inn	for	fredning	av	vass-
drag	som	var	truet.	Fra	kontorene	i	Oslo	ble	TT-styret	bedt	om	
å	følge	våkent	med	det	som	var	i	ferd	med	å	skje,	bl.a.	planlegging	
av	den	svære	Nesjødammen	i	Nedalen,	regulering	av	Gjevilvatnet	
og	Ångardsvatnet	(Driva	kraftverk),	neddemming	av	Folldalen	
og	bygging	av	anleggsveier	i	fjellet.	Noe	seinere	kom	en	lignende	
henvendelse	fra	DNT	om	en	planlagt	regulering	av	Søavassdraget	i	
Hemne.	TT	hadde	ingen	klar	strategi	for	å	møte	disse	utfordringene.	
Da	det	høsten	1962	kom	et	opprop	fra	Oppdal	Turist-	og	Friluftsråd	
mot	utbyggingen	i	Gjevilvatnet	og	Ångardsvatnet,	vedtok	styret	å	
skrive	under	på	protesten,	men	tok	selv	ikke	initiativ	til	lignende	
protestaksjoner.
I	1963	var	det	klart	at	TEV	ville	gå	videre	med	Nesjø-utbyggingen	
med	å	få	fredningen	av	Nedalen	opphevet	og	søke	om	konsesjon	for	
et	stort	vannmagasin	i	dalen.	Nå	kunne	ikke	Trondhjems	Turist-
forening	unngå	å	se	alvoret	i	saken.	I	Nedalen	var	foreningen	særlig	
involvert	som	grunneier,	og	det	var	naturlig	at	kreftene	ble	samlet	
om	denne	kampen	i	det	voldsomme	angrepet	som	fra	flere	hold	på	
denne	tiden	ble	rettet	mot	frilufts-	og	naturverninteressene.

På	generalforsamlingen	i	mai	dette	året	orienterte	Kierulf	etter	
spørsmål	fra	Arne	Falkanger	om	TEVs	planer,	men	kunne	ikke	si	noe	
om	hvilket	prosjekt	som	ville	bli	satt	ut	av	livet,	dvs.	hvor	mye	som	
eventuelt	ble	neddemt.	Styret	i	TT	”håpet	at	det	ikke	ville	bli	altfor	
stor	inngripen	i	Nedalsområdet”	og	ba	om	generalforsamlingens	
tillatelse	til	”undersøkelse	av	hvordan	det	best	kan	ordnes	uten	å	gå	
for	langt	i	ødeleggelse	av	Nedalsområdet”.	Til	dette	ga	forsamlingen	
sin	tilslutning	med	applaus.	På	nye	spørsmål	fra	Falkanger	ga	Kierulf	
medlemmene	også	en	orientering	om	reguleringsplanene	i	Folldalen	
og	i	Gjevilvassdraget.	I	Folldals-saken	var	det	ifølge	formannen	
protestert,	men	”reguleringen	kom	til	å	bli	satt	ut	i	livet”.	Protester	til	
Kirkedepartementet	og	Kommunaldepartementet	ble	også	sendt	fra	
Norges	Naturvernforbund,	Trøndelag	Naturvernforening,	Thomas	
Angells	Stiftelser,	den	trønderske	avdeling	av	Norsk	Ornitologisk	
Forening	og	Trondhjems	Jeger-	og	Fiskerforening.	I	tillegg	utarbeidet	
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lokalavdelingen	av	Norsk	Botanisk	Forening	en	grundig	betenkning	
til	NVE,	der	det	ble	bedt	om	en	mest	mulig	skånsom	behandling	av	
det	fredete	området.		
Våren	1963	var	ikke	optimismen	i	TT	den	største	når	det	gjaldt	
Nedalen.	På	Gjevilvatnet	så	det	heller	ikke	ut	til	å	hjelpe	med	et	
protestskriv.	Der	var	det	planlagt	en	overføringstunnel	til	Ångards-
vatnet	i	Storlidalen.	Vannstanden	skulle	senkes	med	12	m	i	Gjevil-
vatnet	og	3	m	i	Ångardsvatnet	og	dessuten	berøre	Dalsvatn,	Tovatna	
og	andre.	TT-styret	hadde	framsatt	krav	om	at	denne	vannstanden	
måtte	holdes	konstant,	og	ville	”ta	saken	opp	til	vurdering	og	gi	sin	
uttalelse”	så	snart	konsesjonssøknaden	forelå.
I	september	forelå	detaljene	i	TEVs	konsesjonssøknad	for	Nedals-
utbyggingen.	Den	omfattet	en	ny	demning	ovenfor	Vessingsjøen	
og	en	oppdemming	av	Nea	og	Esna	opp	til	en	maksimal	høyde	på	
kote	729,	dvs.	i	plan	med	Essandsjøen,	samt	en	utbygging	av	Lødølja-
vassdraget.	Styret	innkalte	umiddelbart	Eldres	råd	for	å	diskutere	
både	denne	saken	samt	reguleringen	av	Gjevilvatnet,	og	1.	oktober	
møttes	12	personer	fra	styre	og	råd	til	et	møte	i	Handelsstandens	
Hus	i	Trondheim.
Møtedeltakerne	innså	at	det	neppe	ville	være	mulig	å	få	fylt	Gjevil-
vatnet	igjen	og	fryktet	utglidning	av	strandkanten.	Det	fremkom	
kritikk	mot	Sør-Trøndelag	e-verk	for	at	TT	ikke	var	holdt	orientert	

Olav Gjærevoll (til 
venstre) ble en sentral 
person i spørsmålet om 
kraftutbygging både i 
Sylan og Trollheimen, 
som professor i botanikk 
og naturverner – og 
som politiker. Her med 
familien under et besøk 
på Gjevilvasshytta sist i 
1950-årene.
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underveis;	selv	meldingen	om	konsesjonssøknaden	var	kommet	via	
DNT.	Kierulf	mente	at	konsesjonssøkeren	bevisst	hadde	underslått	
tidspunktet	for	den	innleverte	protesten.	Nå	ville	styret	engasjere	
en	”nøytral	hydrolog”	for	å	utrede	konsekvensene	av	regulerin-
gen.	Bl.a.	var	det	frykt	for	at	reguleringen	ville	føre	til	ulemper	
for	vintertrafikken	på	vannet.	Magne	Haave	mente	at	e-verkets	
framgangsmåte	ikke	var	rett,	idet	det	var	satt	i	gang	planlegging	på	
grunneiers	eiendom	uten	samtykke.	Han	anbefalte	en	ny	protest	og	
fikk	støtte	av	den	gamle	utbyggingsskeptiker	Arne	Falkanger	–	selv	
om	denne	mente	at	prosessen	var	kommet	så	langt	at	det	ville	være	
bortkastede	penger	å	gå	videre	med	saken.
Diskusjonen	om	den	planlagte	Nesjødammen	avslørte	en	viss	
resignasjon	både	i	styre	og	råd,	selv	om	det	ble	tatt	til	orde	for	å	få	
”stortingsmenn	interessert	i	saken”	og	at	bistand	skulle	søkes	både	
hos	hydrolog	og	jurister.		Falkanger	mente	at	en	oppdemming	til	kote	
722	–	det	laveste	alternativ	i	konsesjonssøknaden	–	kunne	forsvares,	
såframt	sjøen	ble	holdt	full.	Haave	mente	at	TT	i	alle	fall	måtte	søke	
om	erstatning	for	beiteretten.	For	flere	av	de	sentrale	medlemmene	
i	ledelsen	ble	Nedalshytta,	som	lå	på	kote	718,	og	Nedalen	gård	
allerede	betraktet	som	tapt.	Men	andre	så	ingen	grunn	til	å	gi	opp	
kampen.

Nedalen gård i 1963, 
med gamle og grå hus. 
Gården hadde lang 
og solid fortid, men 
framtiden var usikker.
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Det	kom	mange	signaler	om	støtte	fra	ulike	hold,	men	også	ned-
slående	utsagn	om	Nedalens	verdi	som	naturområde.	Statens	Natur-
vernråd	kom	i	januar	1964	med	sin	grunngitte	innstilling	til	departe-
mentet	og	gikk	samstemming	imot	neddemming,	subsidiært	ble	det	
foreslått	en	maksimal	oppdemming	til	kote	721.	Høsten	før	hadde	et	
regjeringsoppnevnt	utvalg,	den	såkalte	Gabrielsen-komiteen,	vært	
på	befaring	i	Nedalen.	Det	innga	ikke	akkurat	tillit	til	komiteens	
tilnærming	til	saken	da	befaringen	ble	foretatt	med	helikopter	(!),	
og	det	kom	uttalelser	fra	komiteen	som	grenset	til	det	useriøse.	
Arbeiderpartiets	representant	Klaus	Kjelsrud	betegnet	området	som	
en	”sump,	som	det	ikke	kan	ferdes	folk	i”	og	tok	komiteens	bruk	av	
helikopter	som	et	bevis	på	det.	”Vakkert	er	heller	ikke	området,	slik	
det	ligger	i	dag,”	mente	denne	politikeren	etter	besøket.	Slik	utsagn	
ble	oppfattet	som	sårende	og	provoserende	av	mange.	Magne	Haave	
tok	til	motmæle	i	sin	artikkel	”Omkring	Nedalen”	i	årboka	for	1965.	
”For	en	gammel	Nedalsentusiast	og	en	som	mener	å	ha	vel	så	god	
rede	på	’eventyrlandet’	fortoner	de	refererte	uttrykk	seg	ikke	bare	
som	sårende	og	uhøflige,	men	direkte	usanne	beregnet	på	å	redusere	
Nedalens	verdi	på	flere	måter.”	Kritikken	i	denne	artikkelen	rammet	
også	i	egne	rekker,	når	Haave	bemerket	at	”TT’s	styre	kan	lastes	for	
at	det	ikke	alltid	har	forstått	betydningen	av	Nedalens	verdi”.
Gabrielsen-komiteens	innstilling	forelå	i	november	1963,	og	an-
befalte	regulering	av	Nedalen	med	4	mot	2	stemmer.	Mindretallet	
framførte	naturvennlige	argumenter	i	sin	dissens.		
Sommeren	1964	søkte	TEV	om	oppheving	av	den	botaniske	fred-
ningen	av	Nedalen	fra	1917.	TT	fulgte	opp	med	et	protestbrev	til	
kirke-	og	undervisningsdepartementet	og	fikk	igjen	gode	kampfeller	
i	Trøndelag	Naturvernforening	og	de	botaniske	og	ornitologiske	fore-
ningene.	Dette	ble	innledningen	på	en	offensiv	fase	i	foreningens	
arbeid	mot	utbygging,	med	Johannes	B.	Havig	som	formann	fra	1965.	
Stor	faglig	tyngde	fikk	motstanden	gjennom	botanikeren,	professor	
Rolf	Nordhagens	engasjement,	som	bl.a.	kom	til	syne	i	avisartikler	
og	foredrag.	Nordhagen	hadde	gjennom	mange	år	foretatt	botaniske	
undersøkelser	på	Nedalsmyrene	og	dokumentert	en	stor	artsrikdom.	
Fra	medlemsmassen	i	TT	steg	særlig	veteranen	Carl	W.	Gotaas	fram	
for	å	gjøre	en	innsats	for	å	hindre	at	Nedalen	ble	ødelagt.	Gotaas	
skrev	artikler	i	årboka	og	i	pressen	og	viste	et	glødende	engasjement.	

Johannes B. Havig.
Styreformann i TT
1965-67.
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Nedalsutvalget	–	siste	fase	i	kampen

På	generalforsamlingen	i	1964	markerte	Carl	W.	Gotaas	sin	sterke	
motstand	mot	utbyggingen	og	foreslo	at	styret	innledet	et	fastere	
samarbeid	med	naturvernforeningene	om	denne	saken	og	fikk	
tilslutning	for	det.	Fra	TTs	side	gikk	Gotaas	og	Eivind	Kierulf	inn	
i	dette	samarbeidet,	og	dannet	samtidig	foreningens	eget	Nedals-
utvalg.	I	dette	utvalget	ble	det	gått	grundig	til	verks	med	arkiv-
gransking	og	tilrettelegging	av	historisk	materiale	og	lagt	ned	et	
stort	informasjonsarbeid	både	direkte	og	gjennom	TTs	styre.	
Nedalsutvalget	ble	en	markant	aktør	i	debatten,	med	Carl	W.	Gotaas	
som	drivkraft	så	lenge	saken	var	uavklart,	dvs.	fram	til	at	saken	ble	
endelig	avgjort	i	1968.	Advokat	Nils	M.	Vaagland	ble	også	en	solid	
støttespiller	for	foreningen	i	dette	arbeidet.	
Fra	TT-styrets	side	ble	det	i	1965	framsatt	et	kompromissforslag	
om	oppdemming	til	kote	710,	dvs.	en	mindre	Nesjø	med	damhøyde	
på	ca.	35	m.	Med	en	slik	regulering	ville	Nedalshytta,	Nedalen	gård	
og	en	stor	del	av	naturmiljøet	nedenfor	bli	bevart.	Forslaget	ble	
framsatt	sammen	med	Ornitologisk	Forening.	Fagfolk	i	dette	miljøet	
var	i	disse	årene	i	ferd	med	å	dokumentere	et	betydelig	artsmangfold	
i	fuglelivet	i	det	store	våtmarksområdet.	Året	etter	fremmet	TT	etter	
et	initiativ	fra	Botanisk	Forening	et	krav	til	Kommunaldepartemen-
tet	om	hydrologisk	overprøving	av	TEVs	planer	om	en	oppdemming	
over	kote	720.	Dette	kravet	fikk	støtte	fra	Norges	Naturvernforbund	
og	Thomas	Angells	Stiftelser,	samt	med	noe	forbehold	fra	Selbu	og	
Tydal	kommuner.	I	1966	kom	det	signaler	fra	departementet	om	et	
sannsynlig	”kompromiss”	ved	kote	721,	dvs.	tre	meter	høyere	enn	
Nedalshytta	og	godt	over	det	TT	kunne	gå	med	på.	Likevel	var	det	
stadig	håp	om	at	både	Nedalshytta	og	Nedalen	gård	gikk	klar	av	
reguleringen.	I	1967	tok	foreningen	initiativ	til	en	50-årsmarkering	
av	fredningen	av	Nedalen	og	utga	en	brosjyre	skrevet	av	det	aktive	
Nedalsutvalget,	som	fortsatt	besto	av	den	da	80	år	gamle	Carl	W.	
Gotaas	og	Eivind	Kierulf.	I	brosjyren	ble	det	grundig	redegjort	for	
Nedalsfredningen	og	de	ulike	avtaler	som	opp	gjennom	årene	var	
gjort	med	TEV.	Denne	informasjonen	ble	sendt	med	følgeskriv	både	
til	regjeringen	og	til	stortingsrepresentantene	før	den	avgjørende	
behandlingen	av	frednings-	og	reguleringssaken.	Det	var	åpenbart	
på	sin	plass	å	minne	politikerne	og	de	sentrale	myndighetene	om	
den	gamle	fredningen	i	Nedalen.	Dette	året	ble	det	utredet	planer	
for	nasjonalparker	i	Norge,	der	det	ble	lagt	vekt	på	allerede	etablerte	
fredninger.	Nedalen	ble	ikke	nevnt	i	utredningen,	mens	det	var	
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tatt	hensyn	til	langt	mindre	fredningsområder.	Lokalt	ble	Nedals-
brosjyren	delt	ut	til	gjestene	under	feiringen	av	TTs	80-årsjubileum	
denne	høsten,	og	teksten	ble	i	tillegg	trykt	i	TTs	årbok	for	1967.	
I	november	kom	medlemmene	av	Stortingets	skog-	og	vassdrags-	
og	industrikomité	på	befaring	i	Nedalen,	men	fikk	et	noe	begrenset	
inntrykk	av	det	landskapet	striden	sto	om.	Den	første	snøen	hadde	
nemlig	lagt	seg	over	dalen.	Vinterlige	forhold	møtte	komitémed-
lemmene	også	våren	1968	da	de	kom	på	sin	andre	befaring	–	og	
returnerte	igjen	uten	å	bli	særlig	klokere	på	det	naturområdet	de	
skulle	ta	stilling	til.	Utenfra	kom	det	imidlertid	nye	synspunkter	
som	viste	at	andre	klart	hadde	sett	den	store	verdien	i	bevaring.	
Statens	Friluftsråd	gikk	imot	reguleringen;	det	samme	gjorde	
Kontaktutvalget	for	vitenskapelige	interesser	ved	vassdrags-
reguleringer	ved	Universitetet	i	Oslo,	som	hevdet	at	det	”dreier	
seg	om	helt	unik	viten,	om	naturdokumenter	hvis	like	ikke	finnes	
i	Nord-Europa,	sannsynligvis	ikke	i	verden”.
Utpå	våren	i	1968	drev	TT	aktiv	lobbyvirksomhet.	Johs.	B.	Havig	
besøkte	Stortinget,	der	han	bl.a.	møtte	de	sørtrønderske	stortings-
representantene	Otto	Lyng	og	Martin	Skåren.	Eivind	Kierulf	var	
i	departementet	og	la	fram	foreningens	synspunkter	der.	I	tillegg	
ble	det	skrevet	brev	til	den	aktuelle	komiteen	som	et	forsøk	på	
påvirkning	i	siste	og	avgjørende	fase.	På	dette	tidspunkt	var	TT	

Nedalen i 1968. 
Brenningen av skogen 
har begynt etter endelig 
vedtak om neddemming. 
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villig	til	å	diskutere	en	videre	oppdemming	av	Essandsjøen,	med	
en	ny	demning	noe	nedenfor	den	gamle,	mot	at	verdifulle	deler	av	
Nedalen	ble	spart.
Både	i	Kommunaldepartementet	og	i	Industridepartementet	var	det	
tvil	om	hvilken	tilråding	som	skulle	gis,	men	begge	valgte	å	anbefale	
det	subsidiære	forslaget	i	konsesjonssøknaden	om	en	oppdemming	
til	kote	722	som	maksimal	høyde	på	det	nye	vannmagasinet.	Dette	
var	også	konklusjonen	i	regjeringens	Nesjøproposisjon,	Stortings-
proposisjon	82	og	83.
Under	den	endelige	behandlingen	i	Stortinget	i	juni	1968	var	det	
likevel	innstillingen	fra	flertallet	i	Industrikomiteen	som	vant	
igjennom	og	endte	med	tillatelse	til	full	utbygging	av	Nesjøen	til	
kote	729,	samt	regulering	av	Lødølja-vassdraget.	

Full	utbygging	i	Nedalen

For	en	naturverntilhenger	var	det	ingen	fornøyelse	å	følge	debatten	i	
Stortinget	forut	for	vedtaket.	De	fleste	av	de	26	representantene	som	
tok	ordet	var	enige	om	at	det	fantes	nok	uberørt	natur	i	Norge,	mens	
landet	hadde	et	stort	udekket	kraftbehov.	En	av	dem	som	hadde	mot-
forestillinger,	var	Jon	Leirfall	fra	Senterpartiet	i	Nord-Trøndelag,	som	
foreslo	utsettelse	av	saken	slik	at	en	befaring	kunne	gjennomføres	
om	sommeren.	I	voteringen	viste	en	del	av	representantene	seg	som	
klare	motstandere	av	reguleringsplanen.	Forslaget	fra	mindretallet	
i	Industrikomiteen	om	å	avvise	enhver	regulering	i	Nedalen	fikk	26	
stemmer.	Deretter	ble	komiteens	flertallsforslag	om	full	utbygging	
vedtatt.	I	denne	avstemmingen	falt	regjeringens	kompromissforslag	
om	en	regulering	opp	til	kote	722,	etter	at	det	bare	hadde	fått	38	
stemmer.	Regjeringens	forslag	ble	framsatt	av	Olav	Gjærevoll,	som	
opplevde	Nedalssaken	som	spesielt	problematisk	med	sine	mange	
verv	og	posisjoner,	til	dels	med	kryssende	interesser	i	spennet	
mellom	ulike	roller,	fra	arbeiderpartipolitiker	på	lokalt	og	sentralt	
hold	til	professor	i	botanikk	og	leder	i	Statens	Naturvernråd.		
Stortinget	fulgte	opp	med	å	oppheve	naturfredningen	for	den	delen	
av	Nedalen	som	skulle	neddemmes,	med	hjemmel	i	Naturvernloven	
av	1954,	der	det	var	åpnet	for	legalisering	av	”unntak	fra	gjeldende	
fredning”.	Stortingsvedtaket	var	et	hardt	slag	for	alle	som	hadde	
kjempet	for	å	redusere	omfanget	av	utbyggingen.	Særlig	skuffende	
var	det	at	skadevirkningene	ble	bagatellisert:	”På	grunn	av	at	de	
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områder	som	neddemmes	ligger	på	høyfjellet	er	de	skader	som	
oppstår	ved	bygging	av	dammen	og	neddemmingen,”	het	det	
i	flertallets	begrunnelse.	Etter	TTs	mening	ville	skadevirkningene	
ble	svært	store,	med	uante	konsekvenser	for	fjellturismen	i	Sylan.	
Friluftslivet,	tradisjoner	knyttet	til	gårds-	og	hyttedrift,	visuelle	og	
estetiske	kvaliteter	var	det	foreningen	kunne	anføre	som	sine	
kriterier	for	Nedalens	unike	karakter.	Dette	var	lite	målbare	verdier,	
i	forhold	til	de	mer	absolutte	verdiene	som	naturvitenskapen	kunne	
legge	på	bordet.	Når	både	Trøndelags-avdelingen	av	Botanisk	
forening	og	Botanisk	avdeling	ved	Vitenskapsselskapet	i	Trondheim	
etter	hvert	var	kommet	på	glid	og	hadde	godkjent	en	oppdemming	
til	kote	722,	mistet	turistforeningen	sterke	allierte	faginteresser	i	
kampen	mot	planen.	Som	en	kompensasjon	for	det	tapte	forsknings-
området	i	Nedalen	var	de	botaniske	miljøene	tilbudt	¼	mill.	kr	til	
fremtidig	sikring	av	annen	viktig	naturdokumentasjon	i	Trøndelag.
I	ettertid	er	det	lett	å	beklage	at	ornitologene	i	60-årene	ikke	hadde	
den	samme	tungtveiende	dokumentasjon	å	legge	fram	som	det	
botanikerne	hadde.	Svein	Haftorn	fastslo	i	1964	at	det	var	registrert
ca.	70	forskjellige	arter	i	Nedalen,	men	at	det	gjensto	mye	før	
området	var	skikkelig	undersøkt.	I	ettertid	er	man	blitt	klar	over	at	
disse	våtmarksområdene	var	mye	større	og	mer	innholdsrike	enn	
Fokstumyra	på	Dovre	som	seinere	ble	fredet.

1973: Den nye 
Nedalshytta i et 
forvandlet landskap. 
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Til	siste	runde	i	kampen	hadde	Ornitologisk	Forening,	Thomas	
Angells	Stiftelser	og	Norges	Naturvernforbund	stått	sammen	med	
TT	på	skansen,	men	det	var	ikke	nok	da	det	avgjørende	ordet	ble	
sagt	i	stortingssalen.	
Konsekvensene	begynte	å	sige	inn	over	TTs	ledelse,	medlemmene	
og	det	fjellinteresserte	publikum	generelt.	I	TT	ble	den	videre	
kontakten	med	TEV	formalisert	med	et	tremannsutvalg	fra	begge	
sider.	Fra	den	tapende	part,	TT,	ble	Eivind	Kierulf,	Frants-G.	Mørch	
og	Fritz	Christensen	medlemmer	av	dette	utvalget.	De	to	siste	var	
forholdsvis	ferske	i	foreningens	ledelse	–	og	i	likhet	med	Kierulf	
alle	teknisk	utdannet.	Det	siste	var	kanskje	ingen	ulempe	i	en	tid	
der	turistforeningen	var	tvunget	til	å	tilpasse	seg	de	enorme	tekniske	
inngrep	som	reguleringene	medførte.	Ovenfor	Vessingsjøen	begynte	
snart	byggingen	av	en	45	meter	høy	og	én	kilometer	lang	demning.	
Rett	nedenfor	startet	arbeidet	med	Vessingfoss	kraftverk	og	neden-
for	Sylsjøen	et	tilsvarende	anlegg	med	Nedalsfoss	kraftverk	for	
å	utnytte	det	100	m	høye	fallet	mellom	denne	sjøen	og	den	
nye	Nesjøen.	Lødølja	ble	regulert	med	et	kunstig	vannmagasin	
i	Finnkoidalen,	kalt	Finnkoisjøen.
I	1969	pågikk	det	forhandlinger	om	erstatning	for	Nedalsutbyg-
gingen,	men	partene	kom	ikke	til	enighet,	og	saken	ble	overlatt	
skjønnsretten.	Etter	dom	året	etter	ble	TT	tilkjent	1	732	500	kr	i	
erstatning.	Foreningen	var	ikke	fornøyd	med	det	og	forlangte	over-
skjønn.	Dette	endte	med	et	erstatningsbeløp	på	2	375	000	kr	i	1972.	
Erstatningsbeløpet	ble	påanket	av	TEV,	men	opprettholdt	av	
Høyesterett.	I	Folldalen	nådde	TT	imidlertid	ikke	fram	med	er-
statningskrav	etter	oppdemmingen	av	dalen.	Reguleringen	hadde	
ikke	skadet	foreningens	eiendom,	bare	tilførselsveien,	og	nye	bruer	
over	Folla	og	Svartåa	var	det	foreningen	satt	igjen	med	i	dette	
forvandlete	landskapet.	
Omkring	1970	var	fjellandskapet	i	Trøndelag	i	endring.	Store	natur-
inngrep	hadde	skapt	svære	kunstige	vannmagasiner	der	det	før	
hadde	ligget	daler	med	gårdsbruk,	setre,	vegetasjon,	fugle-	og	dyreliv,	
hytter	og	stier.	Naturlige	elveløp	var	tørrlagt,	avstengt	og	avskåret	av	
store	demninger	eller	tunneler	som	førte	vann	fra	det	ene	vassdrag	
til	det	andre.	I	store	murbygninger	durte	det	i	generatorer,	mens	
kraftlinjer	skar	seg	rakt	og	brutalt	gjennom	landskapet.	Turist-
foreningen,	som	selv	hadde	startet	en	forsiktig	sivilisering	av	høyfjell	
og	villmark,	var	innhentet	av	storsamfunnet	og	den	moderne	tid,	
som	ikke	så	ut	til	å	kjenne	noen	begrensninger.	

Ftitz Christensen.
Styreformann i TT
1968-74.
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Bak	neste	blåne	–	
1970-2000

nytt Mot og Friske penger

1960-tallet	var	et	stritt	tiår	for	Trondhjems	Turistforening.	
Et	synkende	medlemstall	satte	foreningen	på	nye	prøver,	og	det	
harde	arbeidet	mot	kraftutbygging	fortonet	seg	mer	og	mer	som	en	
kamp	mot	veggen.	Omkring	1970	var	slaget	tapt	på	alle	fronter,	og	et	
nytt	nullpunkt	var	satt.	Både	i	Trollheimen	og	i	Sylan	skulle	arbeidet	
fortsettes	i	et	omdannet	landskap	og	fremmedgjort	terreng.	
Utviklingen	ga	godt	rom	for	vemod	og	nostalgi.	”Nå	er	det	borte	alt	
sammen,”	skrev	Arne	Falkanger	i	artikkelen	”Nedalen	dengang	–	og	
nå”	i	TT-årboka	for	1972.	”Hytte	og	gård	er	revet	og	alt	ligger	under	
vann.	Det	er	skapt	et	umåtelig	stort	hav	som	går	i	ett	med	Essand-
sjøen	og	som	er	altfor	stort	til	å	være	pent.	Det	lune	og	koselige	
med	Nea	elv	er	borte.”	

Plankevandring 
i myrterreng, 
fra Storerikvollen 
i 1974.
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Dette	var	ord	fra	en	veteran,	en	som	hadde	sett	og	brukt	det	
terrenget	som	nå	var	neddemt	og	forsvunnet.	Det	var	mange	med	
ham	som	like	bittert	måtte	fastslå	at	det	moderne	samfunnet	krevde	
brutale	ofre	og	hensynsløse	inngrep	i	vakker	natur.	Kierulf	og	Gotaas	
i	Nedalsutvalget	var	blant	de	siste	som	ga	seg.	Til	slutt	ga	styret	dem	
våren	1970	beskjed	om	at	de	ikke	lenger	kunne	skrive	avisinnlegg	
på	foreningens	vegne.	Nå	hadde	det	ikke	lenger	noen	hensikt.
Men	livet	gikk	videre.	Nye	folk	kom	til	Nedalen	uten	kjennskap	
til	det	som	hadde	vært.	For	dem	var	Nesjøen	lettere	å	akseptere.	
Den	svære	sjøen	hørte	med	i	det	landskapet	disse	lærte	å	kjenne.	
På	samme	måte	var	det	i	Folldalen,	der	vandrere	på	sin	første	tur	
i	dette	terrenget	ikke	visste	av	noe	annet	enn	den	store	sjøen	og	stien	
langs	strandsonen	på	vei	inn	mot	Trollheimshytta.	Seterdalen	i	dypet	
var	ikke	noe	de	kjente	til.
Også	i	Nedalen	og	i	Trollheimen	leget	tiden	sår	og	svekket	gradvis	
minnet	om	det	som	hadde	vært.	Selv	veteraner	med	sterk	kjærlighet	
til	det	gamle	og	tapte	fant	ting	å	glede	seg	over	i	den	ubønnhørlige	
prosessen	som	kalles	framskritt	og	utvikling.
”Til	gjengjeld	har	vi	fått	en	ny	Nedalshytte,”	skrev	Arne	Falkanger	
videre.	”Den	ligger	et	par	kilometer	lenger	oppe	i	terrenget	og	den	
har	vakker	utsikt	mot	Skardørsfjellet.	Naturligvis	er	den	nye	hytta	

Nedalshytta, på ny tomt 
og i ny og moderne 
form i 1973. 
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langt	mer	praktisk	og	komfortabel	enn	den	gamle	hytta.	Nå	er	det	
koldt	og	varmt	vann	på	alle	sengerom	og	der	er	vannklosetter,	fine	
dusjer	og	badstue	for	herrer	og	damer.	Det	er	god	plass	i	hyggelige	
peisestuer	og	det	beste	er	at	hytta	har	beholdt	den	karakter	av	
turisthytte	som	vi	fjelltravere	setter	så	stor	pris	på.
Vi	kommer	til	å	savne	den	gamle	hytta,	men	vi	vil	vite	å	sette	pris	
på	den	nye	Nedalshytta.”

Nedalspengene.	Trollheimsskjønnet

Mens	vannet	steg	i	Nedalen,	var	et	godt	økonomisk	erstatnings-
oppgjør	det	beste	TT	kunne	håpe	på.	Etter	forhandlinger	våren	
1969	så	det	ikke	ut	til	at		TEV	var	villig	til	å	yte	en	erstatning	som	
var	stor	nok	til	å	dekke	utgiftene	til	bygging	av	ei	ny	turisthytte.	
På	ekstraordinær	generalforsamling	i	august	satte	medlemmene	
en	”tilfredsstillende	avtale	med	e-verket”	som	en	forutsetning	for	
å	gå	i	gang	med	den	nye	hytta.	En	slik	avtale	viste	seg	å	sitte	langt	
inne.	I	september	kom	det	forespørsel	fra	TEV	om	turistforeningen	
kunne	tenke	seg	Væktarstua	som	erstatning.	For	TT	var	dette	ikke	
noe	alternativ,	og	høyesterettsadvokat	Nils	M.	Vaagland	fortsatte	
å	representere	foreningen	med	ett	mål	for	øye,	et	tilfredsstillende	
pengebeløp.	Snart	forelå	det	et	tilbud	på	1	400	000	kr	i	erstatning	
fra	kraftselskapet.	Tilbudet	ble	umiddelbart	avvist,	men	forholdet	
til	TEV	var	på	dette	tidspunkt	likevel	ikke	mer	anstrengt	enn	at	
TT-styret	ba	om	et	forskudd	på	300	000	kr,	og	fikk	det,	selv	om	det	
altså	ikke	var	enighet	om	hvor	stort	det	endelige	beløpet	skulle	være.	
Forskuddet	skulle	brukes	til	igangsettelse	av	byggearbeidene	på	den	
nye	tomta	oppe	i	lia,	ovenfor	den	gamle	hytta.	Erstatningssaken	ble	
en	viktig	sak	i	Trondheim	bystyre	denne	høsten,	men	det	viste	seg	
at	den	ikke	kunne	løses	gjennom	en	overenskomst.	Vinteren	1970	
begynte	behandlingen	i	rettsapparatet,	og	midt	i	mars	ble	det	ved	
underskjønn	fastsatt	et	erstatningsbeløp	på	1	732	300	kr,	dvs.	noe	
mer	enn	det	TEV	hadde	tilbudt	foreningen.	TEV	oppfordret	TT	til	å	
unngå	en	ny	rettsrunde,	et	overskjønn,	og	partene	møttes	på	Neatun	
tidlig	i	april	for	å	se	nærmere	på	den	første	rettsavgjørelsen.	TT	var	
fortsatt	ikke	fornøyd	og	begjærte	sist	i	måneden	overskjønn	gjennom	
advokat	Vaagland.	Etter	styrets	beregning	utgjorde	de	samlede	
tapene	i	Nedalen	vel	4,3	mill.	kr.	Av	dette	representerte	turisthytta	
og	gården	i	underkant	av	2	mill.	kr,	mens	det	i	det	øvrige	beløpet	
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bl.a.	var	medregnet	tap	av	beite	og	utmarksgrunn,	jaktterreng,	
vedskog,	moltemyrer,	elvefiske	etc.
På	generalforsamlingen	i	Handelsstandens	Hus	14.	mai	ble	Eivind	
Kierulf	utnevnt	til	æresmedlem	i	foreningen,	etter	ulike	verv	helt	
fra	1946.	Den	tidligere	formannen	benyttet	anledningen	til	å	si	litt	
om	sine	mange	strevsomme	år	i	styret	og	ulike	verv,	ikke	minst	de	
seinere	årene	i	Nedalsutvalget.
Samtidig	med	dette	passerte	vannstanden	i	den	nye	Nesjøen	kote	
710,	dvs.	det	nivået	TT	etter	hvert	på	60-tallet	hadde	sett	som	et	
akseptabelt	kompromiss.	Sakte	men	sikkert	fortsatte	vannet	å	stige	
opp	over	innmarka	mot	Nedalen	gård	og	Nedalshytta.	Begge	var	
fortapt,	men	foreningen	hadde	likevel	gode	nyheter	i	vente.	Utpå	
høsten	ble	erstatningen	ved	overskjønn	fastsatt	til	2	375	000	kr,	og	
etter	anke	fra	TEV	ble	dette	beløpet	endelig	stadfestet	av	Høyesterett	
godt	og	vel	et	år	etter,	i	april	1972.	Beløpet	omfattet	en	engangser-
statning	for	turisthytta	på	1,7	mill.	kr,	erstatning	for	neddemmet	
grunn	115	000	kr,	for	tap	av	jakt,	fangst	og	fiske	60	000	kr	og	for	
diverse	ulemper	25	000,	alt	med	et	regulert	tillegg	på	25	%.	Samtidig	
var	et	krav	fra	e-verket	om	fiskeretten	i	Nesjøen	avvist	–		den	skulle	
forvaltes	av	TT	og	de	øvrige	grunneierne.	Ved	et	seinere	skjønn	
skulle	det	avgjøres	eventuell	tilleggserstatning	for	skader	omkring	
Essandsjøen	samt	konsekvenser	for	Lødøljavassdraget	og	Gammel-
vollsjøen.
Trondhjems	Turistforening	var	fornøyd	med	erstatningen,	som	sikret	
full	finansiering	av	den	nye	Nedalshytta	og	ga	foreningen	i	tillegg	
et	pent	beløp,	et	par	hundre	tusen	kroner,	i	banken.	Etter	at	over-
skjønnet	var	godkjent	av	generalforsamlingen	hadde	styret	sendt	
et	takkebrev	til	foreningens	utrettelige	advokat,	juridiske	veileder	
–	og	fjellentusiast	–	Nils	M.	Vaagland	for	den	jobben	han	hadde	
gjort.	”Nedalspengene”	var	kan	hende	en	fattig	trøst	for	alt	som	var	
tapt,	men	kunne	bokføres	som	en	solid	gevinst	og	ga	frisk	kapital	
for	framtidige	investeringer.	Men	kostnadsøkningen	var	betydelig	
utover	i	1970-årene,	og	oppspart	kapital	kunne	være	flyktige	penger	
etter	hvert	som	kroneverdien	ble	redusert.	Et	bilde	på	inflasjonen	gir	
medlemskontingenten	i	TT,	som	fra	1970	til	1982	økte	fra	20	til	95	
kroner,	dvs.	nesten	en	femdobling	på	et	drøyt	tiår.
I	Trollheimen	var	TT	også	part	i	skjønn	og	erstatningssaker,	som	
etter	årelang	behandling	fikk	det	store	Trollheimsskjønnet	sin	
avslutning	på	denne	tiden.	For	turistforeingen	var	uttellingen	til	
sammenligning	svært	beskjeden	i	dette	fjellområdet.	Allerede	i	
1964	var	det	ved	underskjønn	slått	fast	at	turistforeningen	ikke	var	
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berettiget	til	erstatning	i	Folldalen.	Foreningens	krav	om	kompen-
sasjon	for	omlegging	av	stier	gjennom	dalen	ble	ikke	tatt	til	følge	
av	retten.	Som	grunneier	ved	Gjevilvatnet,	der	reguleringen	hadde	
medført	redusert	vannstand,	sto	TT	sterkere,	men	det	endelige	
erstatningsbeløpet	i	Trollheimen	ble	ikke	større	enn	knapt	9000	kr.			

Ny	Nedalshytte

Planleggingen	av	ei	ny	Nedalshytte	kom	i	gang	etter	at	TEV	hadde	
fått	konsesjon	på	reguleringen	i	1968.	Som	så	mange	ganger	før	
henvendte	Trondhjems	Turistforening	seg	til	Roar	Tønseth	senior,	
arkitekten	som	hadde	gitt	den	gamle	Nedalshytta	sin	endelige	form.	
I	tillegg	hadde	han	tegnet	Schulzhytta	og	stått	for	en	rekke	om-
bygginger	og	utvidelser	av	hyttene	i	turistforeningens	eie.	Nå	startet	
han	planleggingen	av	et	nytt	prosjekt,	i	samarbeid	med	en	bygge-
komité	bestående	av	Fritz	Christensen,	Frants-G.	Mørch,	Eivind	
Kierulf	og	Astrid	Olsen,	alle	medlemmer	av	styret	i	foreningen.	
Vinteren	1969	ble	det	søkt	Tydal	kommune	om	byggetillatelse,	
og	utpå	våren	var	byggemeldingen	godtatt	av	Tydal	bygningsråd.	
En	modell	av	den	nye	Nedalshytta	ble	laget	og	vist	fram	på	en	
friluftsutstilling	som	ble	arrangert	av	Nordenfjeldske	Byggcentrum	
i	Trondheim.	Samtidig	benyttet	mange	anledningen	til	å	besøke	
den	gamle	Nedalshytta	for	siste	gang.	I	påska	1969	tok	vertinna	
Laila	Myhre	imot	508	gjester,	mens	etterfølgeren	Jorun	Selliset	fikk	
en	nokså	travel	sommer	med	1404	gjester	på	besøk.	Både	vinter-	og	

EIvInD kIERulF

Eivind Kierulf (1911-80) ble valgt som varamann til TT-styret i 1946 og som fast 
medlem fra 1949. Fra 1953 var han viseformann og fra 1957 til 1965 formann 
i foreningen. I seinere år satt han som medlem av Eldres råd og var en nyttig 
støttespiller for hovedstyret. Kierulf var ikke kjent som noen stridens mann, men viste 
likevel sterk motstand mot reguleringen av Nedalen i 60-årene og utgjorde TTs aktive 
Nedalsutvalg sammen med Carl W. Gotaas gjennom flere år. Under arbeidet med 
den nye Nedalshytta var Kierulf med i byggekomiteen.
Eivind Kierulf ble tildelt Reinrosa med gull eikekrans og fikk æresmedlemskap i TT 
i 1970. I 1967 fikk han dessuten Den Norske Turistforenings gullknapp.
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sommertallene	var	over	gjennomsnittet	på	Nedalen.	Påskebesøket	
økte	videre	i	1970,	mens	sommersesongen	var	noe	svakere	enn	året	
før.	Omgivelsene	var	ikke	lenger	like	innbydende	etter	at	det	var	
foretatt	snauhogst	opp	til	kote	729,	dvs.	11	høydemeter	over	hytte-
tunet.	1708	overnattinger	ble	registrert	denne	aller	siste	sommeren	
hytta	var	i	bruk.	Enda	en	gang	ble	imidlertid	dørene	åpnet,	til	påske	i	
1971,	da	de	64	sengene	til	sammen	ble	notert	for	441	overnattinger.	
Så	ble	det	satt	sluttstrek	i	gjesteboka.	Utflytting	–	eller	rømming	–	
av	hytta	fant	sted	i	juni,	omtrent	på	samme	tid	som	Nedalen	gård	
ble	brent	ned	til	grunnen.	Ole	A.	Nordfjell	hadde	hentet	ut	en	del	
materialer	fra	gården,	men	de	grå	husene	sto	likevel	stolt	oppreist	
til	det	siste.	Av	Nedalshytta	sto	også	snart	bare	grunnmurene	igjen.	
Vedlikeholdet	av	hytta	hadde	skrantet	siden	dødsdommen	var	avsagt,	
og	tilstanden	på	tømmeret	var	ikke	god	nok	til	at	det	var	aktuelt	å	
flytte	bygningen	til	et	nytt	sted.
På	det	tidspunkt	var	arbeidet	med	den	nye	hytta	i	gang	etter	
anleggstart	i	begynnelsen	av	juni		året	før.	I	påvente	av	erstatning	
etter	reguleringen	hadde	styret	fått	fullmakt	til	å	ta	opp	nødvendig	
byggelån.	Arkitekt	Tønseth	hadde	opprinnelig	tegnet	ei	hytte	med	
to	like	store	toetasjes	fløyer	i	vinkel,	men	prosjektet	ble	underveis	
redusert	til	én	fløy.	Under	ledelse	av	byggmester	Ingvar	Langeng	sto	
gjestefløy	og	uthus	ferdig	i	løpet	av	sommeren	1971.	Men	ennå	var	
det	for	tidlig	til	å	ta	imot	besøk,	slik	at	det	denne	sommeren	ikke	
fantes	rom	for	fjellvandrere	i	Nedalen.	Den	nye	hytta	ble	tatt	i	bruk	
til	påske	i	1972.	Den	offisielle	innvielsen	ble	foretatt	24.	juni,	med	
73	gjester	til	stede	og	med	”strålende	solskinn	fra	klar	blå	himmel,	
nysne	på	Syltoppene	og	knall	blå	Nesjø,”	som	det	het	i	Frants-G.	
Mørchs	referat.	Blant	gjestene	var	det	representanter	fra	etater	og	
organer	som	hadde	stått	på	hver	sin	side	i	kampen	om	Nedalen,	
men	på	åpningsdagen	var	all	gammel	konflikt	satt	til	side.	Den	nye	
hytta	var	en	moderne	bygning,	som	likevel	hadde	noe	av	intimiteten	
og	atmosfæren	fra	gamle	dager	i	behold,	med	sine	brune	trevegger	
og	torvtak.	Innenfor	rommet	anlegget	to	peisestuer,	spisesal,	kjeller-
stue,	kjøkken,	54	gjestesenger,	betjeningsrom,	lagerrom,	dusjer	og	
badstu	etc.	Med	bilveien	inn	til	hytta	trakk	den	også	den	moderne	
fjellturismen	med	seg,	og	denne	første	sommeren	fikk	hytta	besøk	
av	mange	bilister	på	dagstur.	Det	var	noe	nytt	i	Nedalen,	som	så	
lenge	hadde	ligget	en	dagsmarsj	fra	all	annen	sivilisasjon.	Mange	tok	
seg	også	tid	til	en	overnatting	på	hytta,	enten	de	kom	bilveien	eller	
til	fots.	1787	gjestedøgn	ble	registrert	denne	første	sommersesongen,	
litt	over	det	som	hadde	vært	gjennomsnittet	på	den	gamle	hytta.
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”TTs	kongsgård	i	Nedalen”	ble	den	nye	hytta	kalt	i	begeistrede	
ordelag	denne	sommeren.	Prisen	var	også	fyrstelig	etter	tidens	mål,	
med	en	sluttregning	på	2	148	000	kr.	Av	dette	beløpet	utgjorde	de	
tre	bygningene	i	hytteanlegget	vel	1,4	mill.	kr,	inventar	og	utstyr	
150	000	kr,	vannverk,	kloakk	og	utendørs	arbeider	155	000	kr.	
Med	i	sluttsummen	var		dessuten	honorarer,	utgifter	til	bygge-
administrasjon	og	skjønn,	til	sammen	214	500	kr,	samt	196	000	kr	
i	avgifter.	
Utsikten	mot	Skardørsfjellene	ble	framhevet	i	festtaler	og	i	
reklamen.	Men	mellom	bjørketrærne	var	også	Nesjøen	godt	synlig.	
Den	svære	sjøen	var	et	faktum	som	foreningen	ikke	lenger	kunne	
fornekte,	men	måtte	ta	hensyn	til	på	mange	måter.	Nesjøen	var	
Norges	største	kunstige	innsjø	med	sine	66	000	mål	og	477	mill.	
kubikkmeter	vann.	Sammen	med	de	øvrige	grunneierne	hadde	TT	
etablert	en	fiskekortordning	med	salg	av	årskort	til	25	kr,	og	allerede	
i	1972	ble	det	meldt	om	rikt	fiske	i	sjøen.	”Det	spiller	ingen	rolle	
hvor	man	prøver	lykken.	Det	er	fisk	over	alt,	feit	og	fin	ørret	og	
røye,”	skrev	Hans	Melien	i	TT-årboka	for	1972.	De	rike	forekomstene	
var	langt	på	vei	Trondheim	e-verks	fortjeneste.	Som	en	del	av	
konsesjons-vilkårene	var	verket	pålagt	å	sette	ut	fisk	i	alle	regulerte	
innsjøer	i	Tydal,	og	i	Nesjøen	viste	vekstvilkårene	seg	å	være	
ekstra	gode.	Nesjø-fisken	vokste	dobbelt	så	raskt	som	normalt,	og	

Ny utsikt for fjell-
vandreren i Sylan.
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foreningen	med	Essandsjøen	førte	også	til	en	kraftig	kvalitetsfor-
bedring	på	fisken	også	i	denne	innsjøen.	Kanskje	var	det	ikke	så	rart	
at	en	sportsfisker	kunne	hevde	som	Melien	at	”Vakker	var	Nedalen	
før,	men	kanskje	enda	vakrere	nå”.
Skjønnheten	i	det	enorme	vannmagasinet	kunne	sikkert	diskuteres,	
men	et	utvilsomt	praktisk	kommunikasjonsmessig	potensial	hadde	
sjøen	som	vannvei.	Snart	søkte	TT	om	konsesjon	for	ei	båtrute	fra	
vika	nedenfor	Nedalshytta	og	Storerikvollen	på	den	motsatte,	nordre	
enden	av	innsjøen.	
”Nedalspengene”	ble	satt	på	en	gunstig	rentebærende	konto	og	
utgjorde	nærmere	400	000	kr	da	Nedalshytta	var	ferdig.	Den	økono-
miske	situasjonen	var	bedre	enn	på	flere	år	i	turistforeningen,	og	det	
kunne	i	tillegg	se	ut	som	den	betydelige	pengeerstatningen	hadde	en	
psykologisk	virkning	som	førte	til	optimisme	og	ny	handlekraft.	På	
kort	tid	satte	foreningen	i	gang	planlegging	av	flere	byggeprosjekter,	
som	det	hadde	vært	vanskelig	å	forutse	noen	år	før,	da	slitasjen	på	
styret	var	som	verst	under	Nedalssaken.

Kjøli

Kjøli	var	godt	innarbeidet	i	TTs	hytte-	og	innkvarteringssystem	og	
hadde	gjennom	hele	1960-tallet	fungert	som	selvbetjent	kvarter.	
Men	den	gamle	ingeniør-/bestyrerboligen	ved	gruveanlegget	var	
etter	hvert	i	stadig	dårligere	stand,	og	sommeren	1967	var	det	ikke	
lenger	forsvarlig	å	ta	imot	gjester.	Styret	ville	ikke	gi	slipp	på	Kjøli	
og	inngikk	året	etter	avtale	med	byggmester	Langeng	om	oppføring	
av	ei	ny	hytte	på	stedet,	etter	modell	av	den	nye	Ramsjøhytta.	
Tomt	ble	valgt	ved	Rundtjønna,	ca.	en	kilometer	øst	for	det	gamle	
kvarteret.	Byggearbeidene	startet	i	juli	1969,	og	hytta	var	ferdigbygd	
før	vinteren,	med	åtte	sengeplasser	fordelt	på	hovedhytte	(6)	og	
uthus	(2)	og	med	fire	liggeplasser	på	benker	i	stua.	Den	offisielle	
innvielsen	ble	foretatt	sist	i	juni	1970.	
Kjølihytta	viste	seg	som	ei	praktisk	og	anvendelig	hytte	som	ble	godt	
besøkt	allerede	fra	åpningen	i	påska	1970.	Denne	erfaringen	ble	raskt	
omsatt	i	nye	planer	om	flere	hytter	i	tilsvarende	størrelse	og	etter	
samme	bruksmodell.	Styret	vurderte	ei	selvbetjeningshytte	ved	store	
Holtsjøen	på	ei	rute	mellom	Nordpå	og	Brøttem,	ei	lignende	ved	
Vigelsjøen	på	strekningen	Stugudalen–Vauldalen	og	ei	tredje	
mellom	Orkelsjøen	og	Kvikne.	Noe	seinere	ble	det	fra	yngre	krefter	
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i	foreningen	tatt	til	orde	for	ei	selvbetjeningshytte	mellom	Lånke	og	
Schulzhytta,	slik	at	rutene	i	Sylan	kunne	nå	helt	ned	til	Trondheims-
fjorden.	Men	først	i	prioriteringen	sto	likevel	ei	selvbetjeningshytte	
i	området	ved	Gressli	i	Tydal,	som	ble	utpekt	som	et	gunstig	sted	for	
overnatting	på	turer	mellom	Nordpå	og	Schulzhytta.	

Græslihytta

Tomt	til	hytta	på	Gressli	ble	festet	i	november	1971	i	nærheten	av	
småbruket	Bjørgen,	et	stykke	nord	for	Hilmo	bru	i	Tydal.	Etter	en	
anbefaling	fra	Ivar	Belsaas	hadde	byggekomiteen	først	sett	seg	ut	ei	
idyllisk	tomt	på	Sersjantvollen	i	det	samme	området.	Men	der	var	
ikke	grunneieren	interessert	i	noen	avtale	med	TT.	Men	det	skulle	
ikke	så	mye	leting	til	før	komiteen	fant	et	nytt	egnet	sted	–	og	en	
villig	grunneier	i	Håkon	Græsli.	Navnet	”Græslihytta”	som	ble	
bestemt	på	seinhøsten	dette	året,	kunne	nok	tolkes	som	en	gest	
til	ham	og	det	noe	gammelmodige	slektsnavnet	som	var	i	bruk	på	
Gressli.	Den	videre	prosjekteringen	fikk	en	kjærkommen	stimulans	
i	en	privat	gave	på	20	000	kr,	og	var	som	nevnt	i	tillegg	begunstiget	

Med tung bør til Kjøli-
hytta. En liten hvil ved 
Rundtjønna gjør godt 
når målet er i sikte.
Foto: Ivar Maske
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av	en	ny	vekstoptimisme	i	foreningen	etter	Nedalsskjønnets	uttelling	
i	klingende	mynt.	
Under	ledelse	av	Nedalshyttas	–	og	Kjølihyttas	–	byggmester,	Ingvar	
Langeng	fra	Ålen,	kom	arbeidet	i	gang	i	midten	av	juni	1972.	Det	
oppsto	imidlertid	problemer	med	transporten,	som	på	grunn	av	bløtt	
og	vanskelig	terreng	måtte	skje	over	en	annen	eiendom.	For	dette	
krevde	grunneieren	erstatning	av	TT,	og	byggekomiteen	gjorde	da	
avtale	med	Håkon	Græsli	og	sønnen	Harald	og	ei	alternativ	tomt,	
sørvest	i	Motoppen	ovenfor	Gressli	gård.	Der	kunne	arbeidet	gå	sin	
gang	uten	problemer,	og	hytta	sto	ferdig	allerede	i	september	og	ble	
tatt	i	bruk	av	de	første	skiløperne	midt	i	februar	1973.	Den	offisielle	
åpningen	fant	sted	på	sankthansaften	samme	år.	
Byggekostnadene	beløp	seg	til	109	000	kr,	og	det	viste	seg	med	årene	
at	det	nok	skulle	vært	brukt	både	noen	kroner	mer	og	litt	lengre	tid	
på	byggearbeidene.	Hytta	var	nemlig	for	dårlig	fundamentert,	og	det	
oppsto	skjevheter	som	forverret	seg	fra	år	til	år.	Flere	forsøk	på	opp-
retting	ble	gjort,	men	ikke	før	i	1988	ble	dette	gjort	grundig	nok	til	
å	gjøre	hytta	stabil.	Tilsvarende	fundamenteringsproblemer	fikk	TT	
for	øvrig	både	på	Ramsjøhytta	og	på	Kjølihytta

Selvbetjeningssystemet	var	på	vei	inn	som	en	del	av	turistforen-
ingenes	tilrettelegging	i	fjellet.	De	selvbetjente	hyttene	var	et	tilbud	
til	fjellvandrerne	gjennom	en	stor	del	av	året,	og	etterkom	et	tydelig	
økende	behov.	Moderne	utstyr	og	bekledning	førte	til	at	flere	tok	
turer	i	fjellet	utenom	de	tradisjonelle	sesongene	og	utvidet	bruk	
og	større	etterspørsel	av	enkle	oppholds-	og	overnattingssteder.	
På	flere	av	de	betjente	hyttene	ble	det	etter	hvert	i	tillegg	innredet
egne	avdelinger	for	selvhushold	utenom	sesong,	der	det	var	et	
mindre	lager	av	matvarer	og	døra	kunne	åpnes	med	nøkkel	utlånt	
fra	foreningen.	Utover	i	70-årene	fikk	flere	av	de	større	hyttene	dette	
tilbudet.	I	Sylan	var	den	nye	Nedalshytta	innredet	med	slik	bruk	for	
øyet,	Storerikvollen	fikk	et	eget	selvbetjeningskvarter	i	uthuset	
i	1975,	mens	systemet	var	utprøvd	på	Schulzhytta	fra	1972	da	hytta	
sto	ubetjent	i	sommersesongen	i	noen	år.	I	Jøldalen	ble	det	åpnet	
et	lite	ubetjent	rom	i	1974.
I	en	del	av	70-årene	holdt	TT	ennå	disse	de	selvbetjente	hyttene	og	
kvarterene	stengt	fra	oktober/november	til	15.	februar.	Men	stadig	
flere	henvendte	seg	til	foreningen	med	spørsmål	om	bruk	også	i	den	
mørkeste	og	kaldeste	delen	av	året,	slik	at	noen	etter	hvert	ble	gjort	
tilgjengelige	for	helårsbruk.	Først	og	fremst	var	det	yngre	folk	som	
presset	på	for	en	slik	ordning,	flere	av	dem	studenter	som	var	vant	til	
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å	ferdes	ute	til	alle	tider.	Flere	av	dem	hadde	også	erfaring	fra	nokså	
enkle	og	primitive	forhold	som	brukere	av	NTHIs	nett	av	koier	rundt	
om	i	Trøndelag.	De	første	av	TTs	selvbetjeningshytter	som	ble	tatt	i	
bruk	året	rundt	var	Græslihytta	og	Dindalshytta.

”Flere	av	våre	medlemmer	har	ytret	skepsis	når	det	
gjelder	bruk	av	selvbetjeningshytter.	Det	kan	være	
flere	grunner	–	frykt	for	misbruk,	for	svinn	på	
provianten	–og	for	dette	å	måtte	stelle	seg	selv.	
Våre	erfaringer	hittil	er	gode.	Det	har	heller	ikke	
vært	nevneverdig	svinn	på	provianten,	men	vi	
anbefaler	gjestene	å	notere	straks	hva	de	tar	av	
proviant.	Ellers	kan	det	være	lett	å	glemme	et	og	
annet,	–	særlig	de	små	ting.
En	liten	ting	til	kan	vi	peke	på.	Vi	ser	gjerne	at	
gjestene	blir	flinkere	til	å	slå	flat	hermetikkboksene.	
Nå	har	oftest	tilsynet	heldagsjobb	med	å	slå	flat	bokser.
Hva	finnes	så	av	proviant	på	en	selvbetjeningshytte?	
Flere	sorter	middagshermetikk,	hermetisk	frukt,	
posesupper,	knekkebrød,	smør	eller	margarin,	flere	
sorter	pålegg,	marmelade,	porsjonsposer	med	te	og	
kaffe,	sukker,	salt,	havregryn,	tørrmelk,	kondensert	
melk	etc.	Ingen	skulle	trenge	å	lide	nød.	Sist	på	
sommeren	prøvde	vi	på	noen	hytter	rømmegrøt	på	
glass.	Grøten	forsvant	raskt,	så	den	var	nok	populær	
mat!”
(Fra årboka 1970.)
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Salget	av	Nordpå

Både	Kjøli-	og	Græslihytta	ble	satt	i	sammenheng	med	Nordpå	og	
den	sterke	tradisjonen	TT	hadde	bygd	opp	omkring	dette	stedet	
i	Haltdalen.	Planen	om	ei	hytte	i	fjellet	på	overgangen	mot	Brøttem	
i	Klæbu	var	også	avhengig	av	at	Nordpå	ble	holdt	i	hevd	som	et	
populært	utgangspunkt	for	fjellturer	i	flere	retninger.	I	løpet	av	
1970-tallet	endret	disse	forutsetningene	seg	radikalt.	Stabiliteten	
i	driften	var	ikke	lenger	den	samme,	med	problemer	i	anskaffelse	av	
vertskap	og	varigheten	i	det	enkelte	engasjement.	Fordi	Nordpå	var	
en	kombinasjon	av	gårdsbruk	og	turisthytte,	måtte	TT	drive	stedet	
som	gård	hele	året,	med	de	store	kostnadene	som	var	forbundet	med	
å	ha	helårs	betjening.	Det	ble	uten	hell	søkt	om	å	skille	gårdsdriften
fra	turisthyttedriften.	Nordpå	gikk	stadig	med	underskudd,	og	
påførte	TT	et	samlet	tap	på	86	000	kr	i	perioden	fra	1972	til	1976,	
da	styret	bestemte	seg	for	å	avvikle	driften	og	selge	eiendommen.	
Denne	avgjørelsen	ble	tatt	etter	at	det	også	hadde	vært	vurdert	å	
gjøre	stedet	om	til	et	selvbetjent	kvarter.	Eiendommen	Nordpå	ble	
formelt	overtatt	av	Holtålen	kommune	i	desember	1976	og	ble	få	
år	etter	solgt	som	privat	turisthytte	til	Jeffrey	Stevens,	etter	at	
turisthytte-	og	gårdsdrift	endelig	var	skilt.	TT	ville	sikre	seg	mulighet	
til	en	seinere	satsing	i	Nordpå-området	ved	å	holde	av	ei	tomt	på	
Nordpåsetra.	Men	noe	hytteprosjekt	ble	aldri	realisert	der.	Men	den	
videre	driften	som	privat	turiststed	førte	likevel	til	at	tradisjonen	
med	fotturer	og	skiturer	fra	Nordpå	fortsatte,	på	TTs	gamle	stier	i	
fjellet	og	med	TT-hyttene	som	aktuelle	turmål	i	sør	og	øst.	Bruken	
av	Græslihytta	og	Kjølihytta	ble	i	årene	etter	foreningens	avvikling	
av	Nordpå	likevel	en	god	del	redusert,	uten	at	salget	av	stedet	nød-
vendigvis	var	den	eneste	årsaken	til	dette.	Mønsteret	i	folks	bruk	av	
fjellet	endret	seg	og	var	ikke	alltid	like	lett	verken	å	forutse	eller	å	
forklare.	

Færre	kvarterer

De	private	kvarterene	hadde	i	alle	år	vært	en	grei	måte	å	tilpasse	
seg	en	skiftende	trafikk	i	fjellet.	Avtaler	med	hytte-	og	gårdeiere	
var	gjort	mange	steder	både	i	Sylan	og	i	Trollheimen	og	var	en	rask	
og	enkel	måte	å	skaffe	TT	et	fotfeste	der	det	måtte	ønskes,	gjerne	
på	steder	som	lå	i	gunstig	avstand	fra	foreningens	egne	hytter.	

Frantz-G. Mørch.
Styreformann i TT
1974-80.
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Gjennom	kvarterene	markerte	foreningen	seg	også	i	enkelte	områder	
den	ikke	var	representert	på	andre	måter.	I	løpet	av	1970-årene	ble	
antall	kvarterer	redusert.	Av	TT-kvarterene	på	1960-tallet	forsvant
	etter	hvert	en	rekke	steder	ut	av	TT-systemet,	Schivevollen	i	
Malvikmarka,	Stugudal	og	Hilmo	i	Tydal,	Stordalsvoll	i	Meråker,	
Jamtvollen	i	Brekken	og	Borkhusseter,	samt	Sletten	gård	i	Folldal	og	
Grønbakken	ved	Hjerkinn	som	også	fungerte	som	kvarterer	en	tid.	
Den	gamle	avtalen	med	Kåsa	ble	fra	1976	heller	ikke	fornyet,	slik	at	
TT	sto	uten	kvarter	i	Storlidalen.	Dette	var	ingen	ønsket	situasjon	
fra	foreningens	side,	og	ny	avtale	i	dette	området	kom	i	stand	året	et-
ter	om	et	kvarter	på	Bårdsgarden.	Andre	kvarterer	som	falt	bort,	ble	
ikke	erstattet	med	andre.	Dette	reduserte	TTs	nærvær	både	
i	Meråkertraktene	og	i	fjellområdet	mellom	Tydal	og	Brekken,	til	
dels	også	i	traktene	mellom	Oppdal	og	Kvikne.	I	det	siste	området	ble	
TTs	nærvær	enda	mindre	synlig	da	Orkelsjøhytta	ble	stengt	fra	1979	
av	tekniske	og	vedlikeholdsmessige	årsaker.	Planen	om	ei	ny	selv-
betjent	hytte	på	ruta	mot	Kvikne	ble	også	lagt	til	side	og	etter	hvert	
glemt.	Orkelsjø-hytta	ble	tilgjengelig	igjen	fra	tidlig	på	1980-tallet,	
først	som	selvbetjent,	seinere	ubetjent,	uten	matsalg.
I	1980-årene	sto	turistforeningen	igjen	med	de	to	kvarterene	
i	Trollheimen,	Bårdsgarden	og	Kårvatn.	I	tillegg	var	det	i	Sylan	
gjort	avtale	med	eieren	av	setra	Væktarhaugen,	Brynhild	og	Martin	

Bårdsgarden – nytt 
TT-kvarter i Storlidalen.
Foto: Arnt Vassli
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Nordfjell,	til	bruk	som	selvbetjeningshytte.	Avtalen	ble	inngått	i	
1979,	men	først	i	1982	ble	den	for	fullt	tatt	i	bruk	som	TT-kvarter.	
Med	beliggenhet	ca.	fire	kilometer	sør	for	Væktarstua,	passet	stedet	
godt	som	stasjon	mellom	Kjølihytta	og	Nedalshytta.		
Utviklingen	mot	færre	private	kvarterer	av	den	tradisjonelle	typen	
var	delvis	en	konsekvens	av	den	økte	satsingen	på	selvbetjente	hytter,	
men	kunne	også	ses	som	en	bevisst	konsentrering	av	foreningens	
virkeområde	til	fjellområdene	Sylan	og	Trollheimen.	Administrativt	
betydde	avviklingen	også	en	del	med	mindre	arbeid	til	tilsyn,	
forhandlinger	om	nye	avtaler	og	betingelser	etc.	

Langtidsplan

Hytter	og	kvarterer	var	naturlig	nok	viktige	faktorer	i	den	langtids-
planleggingen	som	ved	midten	av	1970-tallet	ble	satt	i	gang	av	
styret	i	Trondhjems	Turistforening.	Dette	hadde	vært	et	ønske	i	
foreningen	i	lang	tid,	men	var	forståelig	nok	utsatt	på	grunn	av	de	
mange	arbeidsoppgavene	i	forbindelse	med	vassdragsreguleringene.	
Langtidsplanleggingen	startet	med	en	analyse	av	dagens	samtidige	
situasjon,	som	var	et	kombinert	resultat	av	både	langsiktighet	og	
tilfeldighetenes	spill.	Nå	skulle	status	gjøres	opp	for	hytter,	kvarterer	

Rutemerking mellom 
Trollheimshytta og 
Snota. Foto: Erik Stabell



293Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

og	rutenett,	økonomi,	ansatt	og	engasjert	personell	osv.	for	å	legge	
best	mulig	strategi	for	tiden	framover,	bl.a.	med	et	langtidsbudsjett.	
Særlig	viktig	var	en	langtidsplan	for	vedlikehold,	slo	styret	fast.	
Analysen	omfattet	dessuten	en	oversikt	over	eksterne	økonomiske	
og	politiske	forhold	som	spilte	inn	i	foreningens	virke,	bl.a.	generelle	
miljø-	og	naturverninteresser,	foreningens	forhold	til	andre	turist-
foreninger	som	DNT,	Svenska	Turistföreningen,	Reiselivsforeningen	
for	Trondheim	og	Trøndelag,	nabofylkene	Nord-Trøndelag	og	Møre	
og	Romsdal.	
Bak	den	første	langtidsplanen	i	foreningen,	for	tiåret	1980-90,	
sto	et	eget	utvalg	nedsatt	i	1978	med	denne	sammensetningen:	
Kristine	Furan,	Gustav	Lien,	Sven	Kolstad,	Ivar	Maske,	Erik	Stabell
og	forretningsfører	Karstein	Myren.	Planen	ble	godkjent	på	general-
forsamling	våren	1981,	og	styret	fastslo	at	planen	dannet	et	godt	
grunnlag	for	den	fremtidige	virksomheten	i	foreningen.	Planen	
skulle	være	en	rettesnor	for	styret	gjennom	80-tallet	og	bare	fravikes	
om	forholdene	kom	til	å	endre	seg	i	vesentlig	grad	–	selv	om	den	
skulle	være	gjenstand	for	en	løpende	justering	underveis.	I	en	
orientering	om	planen	i	årboka	for	1981	skrev	arkitekt	Erik	Stabell	
at	en	slik	justering	skulle	gjennomføres	hvert	andre	år	når	det	gjaldt	
økonomi	og	hvert	fjerde	år	når	det	gjaldt	tiltak	på	hyttene.	Langtids-
planen	tok	utgangspunkt	i	situasjonen	slik	den	var	omkring	1980.	
Utvalget	hadde	tenkt	å	trekke	opp	mål	for	videre	utvikling	av	både	
hytte-	og	rutenettet.	Men	arbeidet	ble	raskt	konsentrert	om	hyttene	
–	behov	for	utbedringer	og	fornyelse	av	de	eksisterende.
Ved	flere	av	dem	sto	det	dårlig	til	med	vedlikeholdet,	slik	at	det	raskt	
måtte	settes	inn	tiltak.	Hyttene	hadde	dessuten	mangler	i	forhold	
til	lover	og	forskrifter	for	betjening,	brannsikring,	vannforsyning	og	
avløp.	Behovet	for	kapasitetsøkning	var	prekært	på	ei	av	hyttene,	
Ramsjøhytta,	og	dette	ble	et	konkret	prosjekt	på	prioriteringslisten,	
der	tiltakene	var	satt	opp	i	fire	grupper	alt	etter	hvor	mye	det	i	hvert	
enkelt	tilfelle	hastet	med	å	komme	i	gang
Komiteen	ba	ellers	mer	generelt	om	at	det	ble	satset	på	opprustning,	
ombygging	og	nybygging	av	eksisterende	hytter,	slik	at	de	kom	
opp	på	en	bedre	standard	og	tilfredsstilte	offentlige	krav	og	
bestemmelser.	En	akseptabel	overnattingskapasitet	på	den	enkelte	
hytta	ble	også	satt	opp	som	et	mål	for	det	tiåret	som	lå	foran.	
Et	annet	mål	var	at	alle	de	betjente	hyttene	innen	planperioden	
skulle	ha	selvbetjeningskvarter	med	god	kapasitet,	10-15	senger.	
Hovedhyttene	ble	det	også	stilt	nye	krav	til.	Her	skulle	det	legges	
vekt	på	3-5-sengs-rom,	og	noen	2-sengsrom	skulle	finnes	på	hver	

Gustav Lien.
Styreformann i TT
1980-84.
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hytte.	Sovesaler	og	flatsengloft	burde	det	ikke	lenger	legges	opp	til.	
Betjeningsavdelingene	skulle	på	sin	side	bestå	av	1-	og	2-sengsrom	
og	oppholdsrom.	En	målsetting	var	også	fullverdige	dusj-	og	badstu-
avdelinger,	samt	varmtvannsberedere.	Hyttene	skulle	ha	innlagt	
strøm	der	det	var	mulig,	ellers	ha	en	viss	forsyning	av	elektrisitet	
til	belysning,	kjøkken	og	samband	ved	hjelp	av	bensindrevne	
aggregater.	Toalett-	og	avløpsanlegg	skulle	tilfredsstille	moderne	
krav,	med	enkle	renseanlegg	for	avløpsvannet.		
Langtidsplanen	inneholdt	et	nytt	hytteprosjekt,	ei	hytte	som	skulle	
forbinde	Sylan	med	Femundsmarka,	helst	i	området	Ridalen–Vigel-
sjøen.	Ei	slik	hytte	ville	være	et	godt	supplement	til	hyttenettet	
mellom	Nedalshytta,	Væktarhaugen	og	Kjøli	og	de	ubetjente	hyttene	
på	svensk	side.	Tanker	om	et	utvidet	hyttenett	hadde	foreningen	som	
nevnt	lagt	fram	også	noen	år	tidligere,	og	Vigelsjøen	hadde	vært	”på	
kartet”	siden	1970,	men	det	viste	seg	at	realiseringen	ikke	ble	lettere	
om	ideene	ble	nedfelt	i	en	vedtatt	plan.	Reindriftsinteressene	i	dette	
området	gjorde	etter	hvert	denne	hytta	uaktuell.	Et	par	forsøk	på	
1980-	og	tidlig	90-tall	på	å	få	etablert	et	selvbetjent	kvarter	i	eksister-
ende	bygninger	førte	heller	ikke	fram.	Fjellområdet	sør	for	Tydal	ble	
liggende	uten	noen	hytte	eller	kvarter	som	utvalget	hadde	forutsatt.		
Ønske	om	langtidsplanlegging	gjorde	seg	gjeldende	på	flere	områder	
i	foreningen.	Bl.a.	ble	redaksjonen	for	årboka	fra	slutten	av	70-tallet
	anmodet	om	å	se	flere	år	fram	i	tid.	Forslag	om	temaer,	bestemte	
artikler	etc.	for	lengre	perioder	av	gangen	skulle	forelegges	for	styret,	
slik	at	det	var	god	tid	til	å	vurdere	og	diskutere	de	valg	som	skulle	
gjøres.	

Grensetvister

Blant	de	eksterne	forhold	det	måtte	ryddes	opp	i	på	1970-tallet	
var	enkelte	uavklarte	nabotvister,	både	i	Sylan	og	i	Trollheimen.	
I	det	første	fjellområdet	gjaldt	dette	først	og	fremst	en	uenighet	
med	Thomas	Angells	Stiftelser	om	grensene	mellom	TTs	eiendom	
i	Nedalen,	Neøyen	og	Neøyene	østre,	mot	Essandallmenningen.	
Saken	kom	opp	i	forbindelse	med	Nedalsskjønnet	og	førte	til	
omfattende	gransking	av	gamle	avtaler	og	arkiverte	dokumenter	
før	en	langvarig	rettstvist,	som	først	endte	med	herredsrettsdom	
i	1976	med	gjennomslag	for	stiftelsenes	påstand.	Den	endelige	
dommen	trakk	grensen	i	rett	linje	fra	det	opprinnelige	samløpet	
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av	Esna	og	Nea	og	til	toppen	av	Storsola.	TT	vedtok	å	gå	videre	
med	denne	saken	til	lagmannsretten,	men	trakk	seinere	anken.	
Dommen	var	i	samsvar	med	et	forlik	som	var	inngått	mellom	
stiftelsene	og	daværende	grunneier	i	Nedalen	i	1858.
I	en	annen	grensetvist	sto	TT	sammen	med	de	øvrige	grunneierne	
i	Jøldalen	om	utmarksgrensen	mot	en	del	gårder	i	Meldal.	Denne	
tvisten	gikk	helt	til	Høyesterett,	der	Jøldal	sameie	fikk	medhold	
i	1978.
Sameiet	førte	på	samme	tid	også	en	sak	mot	eierne	av	Øyasetrene	
og	Hosetsetra	om	rettigheter	sør	for	Storbekken,	Jølvatnet	og	
Kjellbekken.	I	dom	i	Orkdal	herredsrett	i	1979	ble	det	slått	fast	at	
TT	og	de	øvrige	partene	i	Jødal	sameie	ikke	hadde	noe	krav	i	dette	
området.	Dommen	ble	anket	til	Frostating	lagmannsrett,	som	i	1981	
kom	til	en	annen	konklusjon	og	trakk	grensen	for	sameiet	sør	for	
det	omstridte	området.	Saken	hadde	bl.a.	betydning	for	framføring	
av	vei	i	Jøldalen.	

kraFttak i FjellheiMen

Mer	flytende	enn	eiendomsgrensene	var	holdninger	og	stemninger	
i	tiden.	I	1970-årene	var	opinionen	en	annen	når	det	gjaldt	reguler-
ing	og	kraftutbygging	i	fjellet.	Nedalssaken,	Trollheimsutbyggingen	
og	andre	reguleringssaker	i	60-årene	hadde	trolig	vært	med	på	å	
endre	de	generelle	oppfatningene	om	hvilke	hensyn	som	burde	tas	
til	naturvern	og	fredningsinteresser	i	arbeidet	for	modernisering	og	
større	velferd.	At	det	var	reist	en	større	og	kraftigere	motstand	mot	
naturinngrep	kom	klart	til	syne	i	Orkla–Grana-utbyggingen,	som	
ble	prosjektert	tidlig	på	70-tallet.	Reguleringen	berørte	Trollheimen
	i	øst	med	et	planlagt	vannmagasin	på	Nerskogen	og	et	mindre	
i	Minilladalen.	Det	store	slaget	i	denne	utbyggingen	sto	imidlertid	
i	Innerdalen,	seterdalen	vest	for	Kvikne,	som	ble	åsted	for	en	av	de	
første	store	konfrontasjonene	mellom	utbygger-	og	verneinteresser	
i	Norge.	Igjen	tapte	naturvernet,	men	denne	gangen	fikk	kampen	
stor	oppmerksomhet	og	publisitet	og	bidro	i	enda	sterkere	grad	til	å	
påvirke	opinionen	og	øke	den	generelle	skepsisen	mot	en	ensidig	og	
hensynsløs	kraftpolitikk.	Mens	Innerdalen	ble	demt	ned,	og	Grana-
magasinet	på	Nerskogen	ble	en	realitet,	virket	motstanden	inn	på	
omfanget	av	regulerings-planen	og	kan	ha	vært	en	vesentlig	årsak	
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til	at	Minilladalen	ble	spart.	På	denne	måten	ble	Trollheimen	skånet	
for	et	nytt	inngrep	i	et	område	der	turfolk	hadde	ferdes	i	mange	år.	
Trondhjems	Turistforening	engasjerte	seg	ikke	spesielt	sterkt	
i	debatten	omkring	Orkla–Grana-utbyggingen,	men	slo	tidlig	fast	
at	foreningen	gikk	imot	oppdemming	av	Minilla	vest	for	veien	over	
Nerskogen.	Den	øvrige	delen	av	Grana-utbyggingen,	med	dam	på	
Nerskogen	og	oppsamling	av	vann	fra	Gjøla	og	Resa,	protesterte	TT	
imidlertid	ikke	på.	Klok	av	erfaring	satset	foreningen	på	å	gi	litt	etter	
ett	sted	for	å	få	noe	igjen	på	et	annet.	
Den	andre	Innerdalen,	fjellklatrernes	eldorado	vest	i	Trollheimen,	
var	lenge	heller	ikke	trygg.	Det	ble	i	60-årene	søkt	om	konsesjon	på	
utbygging	av	vassdraget	gjennom	dalen,	men	grunneieren	Øystein	
Opdal	tok	i	samarbeid	med	Norsk	Tindeklubb	initiativ	til	å	få	fredet	
de	73	000	mål	han	var	eier	av.	Dette	arbeidet	førte	fram,	og	Inner-
dalen	ble	fredet	ved	kgl.	resolusjon	i	1967.	Dette	hindret	ikke	NVE	
i	å	arbeide	videre	med	en	utbyggingsplan	for	dalen.	Alt	vann	fra	
Giklingdalsvatnet	og	Innerdalsvatnet	skulle	etter	denne	planen	
føres	vestover	til	Sandvikdalen	ved	Sunndalsfjorden.	Utløpet	av	
Giklingdalsvatnet	skulle	stenges	med	en	20	meter	høy	dam,	slik	at	
en	del	av	dalen	ville	bli	demt	ned	og	Ulvunda	(Virumdalselva)	
tørrlagt	i	perioder.	Et	mindretall	i	NVE-styret	gikk	imot	utbyggingen,	
og	Sunndal	kommune	frarådet	å	gå	til	et	så	drastisk	skritt	som	dette	
var.	Innerdalen	ble	en	ny	prøvestein	for	naturvernet	i	Norge,	og	her	
vant	verninteressene	fram,	uten	å	gå	til	drastiske	protestaksjoner	og	
sivil	ulydighet	som	i	dalen	med	samme	navn	lenger	øst.								

Trollheimen	vernes

Innerdalen	landskapsvernområde	fikk	ligge	i	fred,	uten	opprivende	
annullering	av	naturvernet	som	Nedalen	var	blitt	utsatt	for.	Tanken	
om	et	større	naturvernområde	i	Trollheimen	bredte	seg,	og	i	1973	
foreslo	professor	Olav	Gjærevoll	at	dette	fjellområdet	burde	bli	
nasjonalpark.	I	artikkelen	”Nasjonalpark	i	Trollheimen?”	i	TT-årboka	
for	1973	trakk	han	paralleller	mellom	Trollheimen	og	Jotunheimen,	
der	arbeidet	for	en	nasjonalpark	det	på	det	tidspunkt	var	kommet	
langt.	De	to	fjellområdene	var	begge	viktige	rekreasjonsområder,	og	
Gjærevoll	pekte	spesielt	på	Trollheimens	biologiske	naturkvaliteter.	
Fra	sitt	synspunkt	som	botaniker	trakk	han	særlig	fram	Gjevilvass-
kammene,	Blåhø,	Tyrikvamsfjell	og	Mellomfjell.	”Fra	et	vitenskapelig	



297Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

synspunkt	er	Trollheimen	et	nøkkelområde	for	forskning	over	hva	
som	er	skjedd	i	vårt	land	under	og	etter	siste	istid.	Det	er	sterke	
indikasjoner	på	at	deler	av	Trollheimen	kan	ha	vært	isfri	under	
siste	istid.	Legg	merke	til	at	så	mange	av	toppene	i	Trollheimen	er	
avkortet	pyramider.	Også	geologene	har	utvilsomt	mye	å	gjøre	i	
denne	delen	av	vår	fjellverden.	Det	kan	ikke	være	tvil	om	at	natur-
verdiene	i	Trollheimen	er	like	store	som	i	de	andre	områder	som	
er	utlagt	til	eller	foreslått	som	nasjonalparker,”	skrev	Gjærevoll.	
Naturvernplanene	vokste	fram	under	de	store	vassdragsreguler-
ingene	i	og	omkring	Trollheimen,	men	her	som	andre	steder	
ble	naturverninteressene	brakt	for	seint	inn	i	bildet	til	å	hindre	
store	inngrep.	I	løpet	av	60-	og	70-årene	ble	ca.	75	%	av	vannkraft-
ressursene	bygd	ut,	med	mange	tørrlagte	elver	og	bekker	som	et	
sørgelig	resultat.	Men	Olav	Gjærevoll	mente	i	1973	at	”vasskrafts
utbyggingene	har	imidlertid	ikke	i	særlig	grad	berørt	de	områder	
som	fra	et	naturvitenskapelig	synspunkt	er	de	aller	mest	verne-
verdige”.	Det	var	med	andre	ord	fortsatt	håp	om	å	redde	betydelige	
verdier.

Utsikt fra oppstigningen 
mot Okla innover Storli-
dalen og Innerdalsfjella.
Foto: Jonny Remmereit
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Da	naturvernet	i	løpet	av	70-årene	vokste	seg	sterkt	og	kraftig,	
med	talsmenn	selv	på	øverste	politiske	nivå,	ble	det	viktig	å	berge	
det	som	berges	kunne.	For	å	arbeide	videre	med	en	verneplan	for	
Trollheimen,	ble	det	i	1977	opprettet	et	utvalg	med	representanter	
for	de	seks	kommunene	i	området,	de	to	aktuelle	fylkeskommunene,	
Møre	og	Romsdal	og	Sør-Trøndelag,	samt	Miljøverndepartementet.	
Et	grundig	planutkast	fra	utvalget	forelå	i	1980,	og	med	mindre	
endringer	og	justeringer	ble	dette	sendt	på	høring	fra	fylkesmennene	
i	de	to	fylkene	i	1982.	Med	mange	berørte	og	involverte	instanser,	
etater,	organisasjoner,	grunneiere	etc.	krevde	saken	lang	vurderings-	
og	behandlingstid.	Trollheimen	er	et	spesielt	fjellområde	med	sine	
mange	private	grunneiere.	Dette	kompliserte	saken	og	var	hoved-
årsaken	til	at	den	opprinnelige	tanken	om	en	nasjonalpark	ikke	
ble	ført	fram.	Etter	naturvernloven	skal	nasjonalparker	i	hovedsak	
legges	på	statens	grunn,	mens	landskapsvern,	en	noe	mindre	
restriktiv	former	for	naturvern,	er	det	mest	aktuelle	for	privat	
eiendom.Vernesaken	i	Trollheimen	tok	ekstra	lang	tid	ettersom	
Stortinget	før	endelig	avgjørelse	måtte	foreta	sin	behandling	av	
verneplan	for	vassdrag,	der	Todalsvassdraget	var	med.	Ikke	før	i	
1986	var	dette	arbeidet	avsluttet,	med	varig	vern	av	Todalen	som	
et	av	de,	fra	naturvernsynspunkt,	gledelige	utfallene.	Verneplanen	
for	Trollheimen	hadde	fram	til	da	hatt	to	alternativer,	med	og	uten	
Todalen,	og	nå	kunne	arbeidet	fortsette	etter	det	største	alternativet.	
Miljøverndepartementet	hadde	hele	tiden	pekt	på	de	store	natur-
vern-,	kulturvern-	og	friluftsinteressene	i	de	områdene	som	ville	
falle	utenfor	verneområdet	dersom	det	minste	alternativet	ble	valgt.	
Fylkesmennene	i	Møre	og	Romsdal	og	Sør-Trøndelag	hadde	også	
gått	inn	for	å	gjøre	verneområdet	så	stort	som	mulig.	Fra	kom-
munene	var	det	stor	interesse	for	verneplanen.	Sunndal	kommune	
mente	f.eks.	tidlig	at	privat	grunn	ikke	måtte	være	til	hinder	for	å	
opprette	en	nasjonalpark.	
Verneplanen	kunne	våren	1986	sendes	ut	på	sentral	høring	fra	
Direktoratet	for	naturforvaltning.	Den	endelige	politiske	proses-
sen	gikk	greit	og	forholdsvis	raskt,	og	ved	kongelig	resolusjon	ble	
verneplanen	en	realitet	11.	desember	1987.	Planen,	som	siden	har	
stått	fast,	omfatter	i	alt	et	område	på	1165	km².	Av	dette	ligger	ca.	
735	km²	i	Møre	og	Romsdal,	mens	430	km²	hører	til	Sør-Trøndelag.	
Innenfor	området,	i	Svartådalen,	er	Svartåmoen	på	ca.	4,5	km²	
definert	som	naturreservat.	I	vest	grenser	verneområdet	til	Inner-
dalen	landskapsvernområde,	slik	at	området	strekker	seg	helt	fra	
Nerskogen	i	øst	og	nesten	ned	til	Sunndalsfjorden	i	vest.
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	”Formålet	med	vern	av	Trollheimen	var	å	ta	vare	
på	et	særmerket	og	vakkert	fjellområde,	med	skog	
og	seterdaler	og	et	rikt	plante-	og	dyreliv.	For	natur-
reservatet	i	Svartåmoen	er	formålet	å	ta	vare	på	et	
urørt	og	urskogprega	område	med	furu-	og	lauvskog	
av	stor	referansemessig	og		naturvitenskapelig	
verdi,	slik	at	en	kan	verne	truede	dyrearter	og	gi	rike	
naturopplevelser.	Vernebestemmelsene	går	i	svært	
liten	grad	utover	turliv	og	vanlig	ferdsel,	mens	større	
inngrep	som	oppføring	av	bygninger,	framføring	av	
luftledninger,	veibygging,	massetak	osv.	ikke	er	tillatt.	
Hogstflater	skal	ikke	være	større	enn	5	dekar,	og	det	
er	ikke	tillatt	å	felle	spesielt	dekorative	tær	eller	
gadd	som	er	med	på	å	prege	landskapet.
For	jakt,	fangst	og	fiske	gjelder	vanlige	regler.	
Motorferdsel	er	i	utgangspunktet	forbudt,	men	
reglene	åpner	for	kjøring	til	visse	nødvendige	formål.	
Nødvendig	kjøring	i	forbindelse	med	reindrift	er	
tillatt	med	spesielt	merket	snøscooter.
For	naturreservatet	i	Svartådalen	er	bestemmelsene	
strengere.	Her	er	all	vegetasjon,	også	døde	busker	
og	trær,	fredet.	Det	er	ikke	tillatt	å	gjøre	opp	ild	
i	reservatet.	Bestemmelsene	for	motorferdsel	er	også	
strengere	i	dette	området.”
(Fra artikkelen ”Trollheimen endelig vernet” av naturverninspektør Aage Tørris Ekker, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i TT-årbok 1988.)
  

Reinrose og fjellsmelle. 
Foto: Roar Nålsund
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Egne	tekniske	grep

De	mange	ekstra	arbeidsoppgavene	og	en	gradvis	dårligere	økonomi	
i	foreningen	på	60-tallet	hadde	gått	ut	over	en	del	andre	rutine-
messige	tiltak.	Inn	på	70-tallet	kom	det	fra	hyttetilsynet	flere	steder	
meldinger	om	det	sto	dårlig	til.	Store	vedlikeholdsarbeider	og	restau-
rering	var	”meget	påkrevd”	på	Schulzhytta	og	på	Storerikvollen,	og	
det	var	i	det	hele	tatt	klart	at	det	måtte	et	krafttak	til	for	å	sikre	fore-
ningens	eiendommer	og	betydelige	verdier	i	fjellet.	I	dette	arbeidet	
tok	en	stor	del	av	medlemmene	aktivt	del	i	form	av	dugnader,	som	
for	alvor	kom	i	gang	i	disse	årene.	En	vedlikeholdsmann	var	i	noen	
år	ansatt,	før	mye	av	det	løpende	vedlikeholdet	ble	utført	på	en	slik	
frivillig	og	ubetalt	basis.	
På	Trollheimshytta	var	en	større	modernisering	av	kjøkkenet	
nødvendig,	men	enda	mer	prekær	var	tilstanden	på	taket.	Etter	en	
uheldig	utført	omlegging	av	torvtaket	oppsto	det	store	lekkasjer.	
En	ny	omlegging	måtte	utføres	av	fagfolk,	og	denne	gang	ble	det	
valgt	takplater	av	eternit.	Flere	større	utbedringsarbeider	ble	
satt	i	gang	samtidig,	i	1974.	Nå	ble	det	satt	av	midler	til	viktige	
reparasjoner	flere	steder	i	tillegg	til	vanlig	stell	og	vedlikehold.	
På	Jøldalshytta	var	den	eldste	delen	dårlig,	og	hovedtaket	ble	skiftet.	
Også	der	ble	det	valgt	plater	av	eternit.	På	Dindalshytta	startet	
restaurering	høsten	1977,	og	en	utvidelse	ble	foretatt	i	1982,	samtidig	
med	en	utvidelse	av	Ramsjøhytta	og	en	meget	påkrevd	restaure-
ring	og	ombygging	av	Orkelsjøhytta.	På	Ramsjøhytta	måtte	det	i	
tillegg	foretas	full	omfundamentering	og	oppretting,	det	samme	var	
nødvendig	på	”søsterhyttene”	Kjølihytta	og	Græslihytta.	Gjevilvass-
hytta	hadde	stått	uten	større	utbedringsarbeider	i	mange	år,	og	da	
restaurering	kom	i	gang	sommeren	1978,	viste	det	seg	at	det	måtte	
større	arbeider	til.	En	planlagt	ombygging	av	kjøkkenet	avslørte	store	
råteskader,	og	styret	bestemte	seg	for	å	gå	grundigere	til	verks	enn	
det	man	først	hadde	tenkt.	Et	tilbygg	i	vinkel	på	baksiden	var	tegnet	
av	arkitekt	Tore	Tønseth,	med	nytt	kjøkken	og	rom	for	betjening.	
I	forbindelse	med	utvidelsen	ble	også	resepsjonen	ombygd	og	fram-
sto	i	i	ny	skikkelse	allerede	samme	høst	etter	raskt	og	effektivt	arbeid	
på	alle	hold.	Utbyggingen	var	et	løft,	med	et	byggelån	på	350	000	
kr,	og	øvrige	utbedringsarbeider	måtte	fordeles	på	flere	år	framover.	
Riksantikvaren	tok	for	øvrig	i	1984	initiativ	til	å	frede	hele	Gjevil-
vasshytta,	dvs.	en	utvidelse	av	fredningen	som	til	da	hadde	omfattet	
Tingstua	(fredet	i	1923).	Fredningen	av	hele	hytteanlegget	gjaldt	fra	
31.	januar	1985.



301Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Ellers	var	såpass	mye	mindre	vedlikehold	gjennomført	rundt	om	på	
hyttene	at	de	i	årsberetningene	tidlig	i	80-årene	ble	fastslått	å	være	
i	”meget	god	stand”.	Dette	var	ikke	helt	i	overensstemmelse	med	
vurderingen	i	komiteen	for	langtidsplanlegging,	der	konklusjonen	
i	1981	som	nevnt	hadde	vært	at	vedlikeholdet	på	en	del	av	hyttene	
var	dårlig.	Det	kom	naturligvis	an	på	de	øyne	som	så,	og	hvilken	
standard	som	skulle	settes.	Langtidsplanen	hadde	satt	opp	en	
kon-kret	målsetting,	som	ikke	minst	dreide	seg	om	teknisk	standard	
og	komfort	på	hyttene.	Behovet	for	videre	utbedring	var	til	stede	på	
de	aller	fleste	av	eiendommene,	og	større	og	mindre	prosjekter	ble	
satt	i	gang	utover	i	1980-årene.	For	en	stor	del	kunne	prioriterings-
listen	i	langtidsplanen	følges,	men	det	ble	stadig	satt	i	gang	arbeider	
i	tillegg	det	som	var	listet	opp	der.	I	1986	ble	det	f.eks.	påbegynt	
utskifting	av	alle	vinduene	på	Trollheimshytta.
Verneplanen	for	Trollheimen	kom	ikke	i	veien	for	videre	utvikling	
av	foreningens	eiendommer	innenfor	verneområdet.	Spesielt	var	det	
behov	for	en	oppgradering	og	utvidelse	av	Trollheimshytta.	

Utvidelse	av	Trollheimshytta
Trondhjems	Turistforening	rundet	100	år	i	1987,	og	den	eldste	
hytta,	Trollheimshytta,	var	ikke	mye	yngre.	En	del	av	pengene	fra	en	
innsamlingsaksjon	omkring	jubileet	gikk	til	et	nytt	selvbetjenings-
kvarter	på	denne	hytta.	Det	ble	tegnet	av	arkitekt	Erik	Stabell	og	
anlagt	som	en	utvidelse	av	uthuset,	som	var	bygd	omkring	1960.	
I	betjent	sesong	skulle	nybygget	brukes	av	personalet	på	hytta.	
Innsamlingsaksjonen	innbrakte	i	alt	noe	over	800	000	kr.	250	000	
kr	av	dette	ble	brukt	til	prosjektet	på	Trollheimshytta,	som	i	tillegg	
ble	tilgodesett	med	et	tilsvarende	beløp	i	statlige,	dvs.	tippemidler	
kanalisert	gjennom	Statens	ungdoms-	og	idrettskontor	(STUI).	Den	
øvrige	delen	av	innsamlingsbeløpet	ble	delt	likt	mellom	Jøldalshytta	
og	Storerikvollen	og	disponert	hhv.	til	ny	selvbetjeningsavdeling	og	
strømaggregat.	Turistforeningene	hadde	i	fellesskap	lenge	arbeidet	
for	å	få	en	andel	av	tippemidlene	som	staten	fordelte	på	kultur	og	
idrett,	før	det	ble	gjennomslag	for	dette	på	slutten	av	1970-tallet.	
Med	det	hadde	foreningene	fått	en	ny	kilde	til	finansiering	av	nye	
prosjekter.	At	turistforeningene	fikk	denne	støtten,	betydde	svært	
mye.	Den	nye	ordningen	kom	på	et	tidspunkt	med	lave	medlemstall	
og	dårlig	økonomi,	og	det	var	oppsamlet	behov	for	større	byggetiltak	
på	hyttene.		

Karl H. Brox.
Styreformann i TT
1984-88.
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Det	nye	selvbetjeningskvarteret	på	Trollheimshytta	sto	ferdig	til	
bruk	vinteren	1989	med	12	sengeplasser	og	var	bare	ett	av	flere	tiltak	
på	denne	gamle	hytta	i	årene	etter	foreningens	100-årsjubileum.	
I	årene	1986-87	ble	alle	vinduer	i	hytta	skiftet	ut,	og	tidlig	i	90-årene	
ble	det	for	første	gang	på	40	år	planlagt	en	utvidelse	av	hytta.	Med	
tilskudd	for	statlige	myndigheter	i	forbindelse	med	Friluftslivets	
år	i	1993,	kunne	arbeidet	ta	til	med	et	budsjett	på	3	mill.	kr.	Det	
statlige	tilskuddet	besto	av	1,35	mill.	kr	fra	Miljøverndepartementet,	
1	mill.	kr	i	tippemidler	fra	Kulturdepartementet	og	0,65	mill.	kr	i	
ekstraordinære	sysselsettingsmidler.	Med	utsikter	til	disse	pengene,	
hadde	foreningen	fått	det	travelt	med	å	gjøre	ferdig	planarbeidet,	slik	
at	formell	søknad	om	midler	kunne	sendes	høsten	1992.	Utbyggings-
prosjektet	besto	opprinnelig	av	et	énetasjeskjøkkentilbygg	som	en	ny	
bakre	fløy,	dessuten	et	nytt	hus	nord	for	hytta	med	en	avdeling	for	
betjeningen	og	en	gjesteavdeling.	
Underveis	i	prosessen	ble	dette	endret	av	kostnadsmessige	hensyn.	
Prosjektet	ble	konsentrert	om	den	nye	fløyen	på	hovedhytta,	som	nå	
fikk	to	etasjer,	med	kjøkken	på	70	m²	i	første,	samt	en	dusjavdeling	
for	gjester,	og	fem	soverom,	dusj	og	oppholdsrom	for	betjeningen	
i	andre	etasje.	Samtidig	ble	spisestua	i	første	etasje	i	hovedhytta	
nesten	fordoblet.	Inngangsparti,	resepsjon	og	oppholdsrom	ble	
også	vesentlig	utvidet	etter	flyttingen	av	det	gamle	kjøkkenet.	
Arkitekt	for	opprinnelig	prosjekt	var	Lars	Fastings	arkitektkontor,	
mens	Tore	Tønseth	sto	for	den	endelige	prosjekteringen.	
Et	mindre	restaureringsarbeid	ble	dessuten	gjennomført.	Den	gamle	
stallen	ble	flyttet	til	ei	ny	tomt	på	sørsiden	av	tunet	og	innredet	til	
oppholds-	og	soverom.	Det	restaurerte	huset	fikk	navnet	Johanstuggu	
etter	Johan	Bolme,	som	i	mange	år	var	dreng	på	Trollheimshytta.	
I	tillegg	ble	det	klargjort	tomt	for	et	fremtidig	gjestehus	på	nordsiden	
av	hytta.	Før	dette	omfattende	arbeidet	startet	hadde	Rindal	Røde	
Kors	på	dugnad	bygd	en	ny	doavdeling	på	baksiden	av	hovedhytta,	

Trollheimshytta fikk 
ny fløy i to etasjer på 
1990-tallet. Foto: 
Jonny Remmereit
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og	de	gamle	doene	i	uthuset	kunne	tas	i	bruk	til	et	annet	formål.	
Sammen	med	ei	tilliggende	bu	ble	denne	delen	av	uthuset	bygd	
om	til	to	4-sengsrom	for	hundefolk.	Denne	avdelingen	var	utenom	
sesong	tilgjengelig	for	selvbetjening.	Det	samme	var	skjedd	med	
det	tidligere	betjeningsrommet	i	uthuset,	slik	at	selvbetjenings-
kapasiteten	på	Trollheimshytta	kom	opp	i	24	senger.	Transporten	av	
materialer	fant	i	hovedsak	sted	vinteren	1993.	Med	gode	snøforhold	
kunne	dette	foregå	på	en	skånsom	måte	gjennom	naturvernområdet,	
selv	om	kraftige	maskiner	som	bulldoser	ble	tatt	i	bruk.
Statens	raushet	i	Friluftslivets	år	kom	også	Gjevilvasshytta	til	gode.	
TT	benyttet	seg	av	de	samme	signaler	om	mulige	bevilgninger	og	
søkte	høsten	1992	om	påbyggings-	og	utbedringstiltak	på	denne	
hytta.	Snart	kom	det	tilsagn	om	1	mill.	kr	fra	staten,	og	velviljen	
skyldtes	her	ikke	minst	at	dette	var	et	hytteanlegg	fredet	etter	kultur-
minneloven.	Pengene	ble	bl.a.	brukt	til	et	nytt	vindfang	med	trappe-
arrangement,	som	både	ga	en	enda	finere	oppholdsplass	foran	hytta	
og	reduserte	varmetapet	i	inngangspartiet.	Vindfang	ble	også	bygd	
over	kjellernedgangen	på	østsiden	av	hytta.	Arkitekt	Tore	Tønseth	
videreførte	igjen	tradisjonene	fra	sin	far,	Roar	Tønseth	sen.,	på	
Gjevilvasshytta,	med	den	samme	sans	for	stil	og	karakter	i	de	gamle	
sammenføyde	tømmerbygningene	Sliperstua	og	Tingstua	(Rambech-
stua).	De	nye	påbyggene	”oppleves	som	de	alltid	har	vært	her,”	skrev	
Erik	Stabell	i	TT-årboka	for	1994.
Arbeidene	på	Gjevilvatnet	omfattet	videre	et	nytt	uthus,	som	dekket	
hyttas	behov	for	utedoer,	vedbu	og	et	enkelt	overnattingskvarter	
bestående	av	to	køyesenger	og	åtte	soveplasser	på	en	sengelem.	Kvar-
teret	ble	forsynt	med	kjøkkenutstyr,	men	fikk	ikke	matlager	på	grunn	
av	den	nære	avstanden	til	bilvei	og	”sivilisasjon”.	Dette	bygget	ble	
prosjektert	av	TTs	egen	byggekomité,	med	Erik	Stabell	som	ansvarlig.

Gjevillvasshytta fikk 
nytt vindfang og trappe-
arangement i  1994.
Foto: Jonny Remmereit
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nytt organisatorisk terreng

De	gamle	fjell	i	horisonten	var	alltid	”eins	å	sjå”.	Men	enkelte	terreng	
endret	seg	likevel	med	tiden.	Turistforeningen	som	organisasjon	var	
over	tid	et	skiftende	landskap,	der	det	kunne	være	vanskelig	å	kjenne	
seg	igjen	ved	sporadiske	besøk.	I	løpet	av	en	periode	på	15	år	skiftet	
foreningen	fram	til	begynnelsen	av	70-tallet	kontoradresse	fire	
ganger	og	bød	på	stadig	nye	omgivelser.

Kontoret	

Personalet	var	ved	inngangen	til	70-tallet	fortsatt	ikke	stort.	
Våren	1972	tok	Tor	Johansen	over	som	forretningsfører	etter	Jarle	
Langørgen.	Johansen	kjente	foreningen	ut	og	inn	etter	10	år	i	styret,	
og	utgjorde	nå	den	administrative	staben	sammen	med	Anne-Mari	
Bergquist	som	var	kontoransatt	i	halv	stilling.	Lager	hadde	foren-
ingen	inntil	da	fått	leie	hos	Trondhjems	Sparebank.	Nå	tilbød	
i	stedet	en	av	TTs	egne	tillitsmenn,	Ivar	Belsaas,	privat	lagerplass.	
Utpå	vinteren	året	etter	ble	TT-kontoret	flyttet	fra	Munkegata	15	
til	Hans	Hagerups	gate	1	på	Leüthenhaven.	Som	vanlig	ved	slike	
flytteoperasjoner	sto	arkivsaker	og	andre	eiendeler	i	fare	for	å	bli	
kastet	eller	bli	borte	på	annen	måte.	Alt	foregikk	ikke	like	plan-
messig,	og	en	god	del	arkivmateriale,	fotografier	etc.	ble	berget
unna	nærmest	ved	tilfeldigheter.	Staben	var	fortsatt	like	liten,	og	en	
ekstrahjelp	i	hel	stilling	ble	bare	tatt	inn	i	ferietiden	juli	og	august.
Tor	Johansen	ble	avløst	som	forretningsfører	av	den	25	år	gamle	
Karstein	Myren	våren	1977.	Da	Myren	sluttet	i	stillingen	i	1981,	
overtok	Anne-Mari	Bergquist	som	forretningsfører	og	kontorleder.	
Hun	hadde	en	tid	i	forveien	allerede	overtatt	en	av	forretnings-
førerens	funksjoner	som	regnskapsfører.	Staben	var	på	det	tidspunkt	
nettopp	utvidet	med	Lillian	Svingen	i	50	%	stilling	og	deretter	
Anne	Marie	Eilertsen	i	80	%	stilling.	Bergquist	fortsatte	som	
forretningsfører	på	TT-kontoret	til	hun	ble	førtidspensjonert	i	mai	
1989.	En	del	av	kontorrutinene	var	da	betydelig	endret	gjennom	
innføringen	av	datautstyr	i	1986.	
Som	daglig	leder	på	kontoret	ble	Atle	Jacobsen	ansatt	fra	1.	januar	
1990.	Dette	skjedde	kort	etter	en	ny	flytting	av	kontoret,	denne	
gangen	til	det	nyetablerte	Idrettens	Hus	i	Ravnkloa,	med	adresse	
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Munkegata	64.	Her	ble	staben	utvidet	med	Knut	Balstad	i	1991	
som	nestleder	og	regnskapsansvarlig.	Den	øvrige	administrasjonen	
besto	av	sekretær	Anne	Marie	Eilertsen	og	kontorfullmektig	Lillian	
Svingen.	Fra	sommeren	1995	fungerte	Balstad	som	leder	av	kontoret	
fram	til	Torgeir	Gunleiksrud	ble	ansatt	som	ny	daglig	leder	i	mars	
1996.	

Hyttepersonalet

Mye	var	det	samme	i	fjellet.	Trollheimshytta	lå	like	langt	fra	folk	
som	den	hadde	gjort	da	den	sto	nybygd	i	1890.	På	mange	måter	
kunne	det	føles	som	den	lå	enda	lenger	fra	folk	og	sivilisasjon.	
På	setrene	var	det	blitt	færre	av	både	folk	og	dyr,	og	de	gamle	vollene	
i	Folldalen	var	for	lengst	historie.	I	tillegg	var	kontrasten	større	
mellom	det	vanlige,	moderne	livet	i	byen	og	bygda	og	de	fortsatt	
nokså	primitive	forholdene	inne	på	hytta.	Strøm	var	det	ingen	
utsikter	til,	og	skikkelig	radiosamband	var	det	vanskelig	å	få	i	stand	
inne	mellom	fjellene.	
Tidlig	i	1970-årene	hadde	ei	hytte	som	Trollheimshytta	fortsatt	et	
visst	preg	av	sjølhushold.	Men	den	gamle	tiden	var	også	her	i	ferd	
med	å	forsvinne.	Til	sommersesongen	i	1973	ble	det	bestemt	at	
foreningen	ikke	skulle	leie	kyr.	Tre	kyr	hadde	normalt	vært	leid	for	
å	skaffe	melk	og	melkeprodukter	til	husholdet	på	hytta.	Fortsatt	
holdt	styret	en	liten	mulighet	åpen	til	seinere	for	at	”levende	ku”	
kunne	leies	”hvis	noen	av	betjeningen	kan	melke”,	men	nå	skulle	
det	undersøkes	om	”jernku”	skulle	anskaffes	og	tas	i	bruk.
En	viss	modernisering	fant	på	denne	måten	sted	også	på	den	mest	
avsidesliggende	hytta.	I	1978	knyttet	betjeningen	seg	til	omverdenen	
med	mobiltelefon,	og	to	år	etter	ble	det	installert	elektriske	lamper	
på	kjøkken	og	i	ganger,	med	strøm	fra	et	bensindrevet	aggregat.	
Stikk	i	strid	med	den	generelle	utviklingen	i	telekommunikasjon,	
ble	for	øvrig	telefonforbindelsen	på	Trollheimshytta	dårligere	med	
årene	etter	den	store	landevinningen	sist	på	70-tallet.	”Telefonen	
kunne	du	ikke	rekne	med.	[…]	På	sommeren	hadde	vi	bare	sporadisk
kontakt.	En	vanlig	mobil	har	ikke	dekning	på	Trollheimshytta.	Og	
et	par	år	på	90-tallet	var	vi	helt	uten	telefonkontakt,”	skrev	Sigrid	
Nerbu	fra	sine	år	som	vertinne	fra	slutten	av	80-tallet	og	framover.	
Den	dårlig	forbindelsen	førte	en	sommer	til	en	unødig	leteaksjon	
etter	en	gruppe	amerikanere	som	skulle	gå	fra	Trollheimshytta	til	
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Kårvatn,	der	de	var	ventet.	På	grunn	av	dårlig	vær	snudde	dette	
følget	og	returnerte	til	hytta.	På	Kårvatn	ble	det	imidlertid	slått	
alarm,	og	mannskap	fra	Røde	Kors	i	Rindal	og	Surnadal	satte	i	gang	
leteaksjon	som	varte	hele	natta	før	amerikanerne	ble	funnet	ved	
frokostbordet	på	Trollheimshytta.	De	langveisfarende	gjestene	
kunne	ikke	forstå	at	hytta	var	uten	telefonforbindelse,	godt	inn	
i	1990-årene	som	dette	var.	
I	påska	var	forbindelsen	med	omverdenen	bedre,	for	da	la	Rindal	
Røde	Kors	ut	en	ledning	på	den	to	kilometer	lange	strekningen	
mellom	Trollheimshytta	og	Follbu	og	tok	i	bruk	en	gammeldags,	
men	pålitelig	sveivetelefon.	
Generelt	var	imidlertid	kontakten	med	bygdene	blitt	stadig	lettere,	
med	veier	et	godt	stykke	inn	i	fjellet,	ved	noen	hytter	til	og	med	helt	
fram.	Dette	var	på	mange	måter	et	gode	både	for	hyttebetjening	
og	for	gjestene,	selv	om	noen	nok	kunne	lengte	tilbake	til	tider	der	
hyttene	lå	langt	bak	fjerne	blåner.	Selv	om	veien	med	tiden	var	blitt	
kortere,	raskere	og	mer	bekvem	foregikk	provianteringen	langt	på	
vei	som	før,	med	storinnkjøp	og	transport	på	få	og	store	lass.	Men	
det	hendte	som	før	at	hyttene	iblant	gikk	tomme	for	både	det	ene	og	
andre.	Nå	var	det	lettere	enn	før	å	supplere	lageret	med	en	svipptur	
ned	i	bygda	og	handle	på	nærmeste	butikk.	En	slik	praksis	reagerte	

Fra peisestua på 
Trollheimshytta med 
Sigrid Nerbu, vertinne 
på hytta i en årrekke, 
sittende i bakgrunnen. 
Foto: 
Trond Emblemsvåg
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imidlertid	styret	på,	bl.a.	i	1981	da	det	ble	slått	fast	at	storkjøpene	
fortsatt	skulle	gjøres	hos	Kjeldsberg	og	Mellbye	i	Trondheim	og	
småhandel	i	bygdene	begrenses.	En	samlet	regning	fra	17	000	kr	
fra	Grendal	Handel	i	Rennebu	fra	denne	sommeren	vakte	liten	
begeistring	rundt	styrebordet.

”Som	vertinne	er	det	mye	arbeid,	lange	dager,	og	
mye	du	har	ansvar	for.	Men	det	er	også	mange	fine	
opplevelser	med	folk	og	dyr	og	naturen	rundt	deg.	
Og	fjellturistene	er	et	trivelig	folkeferd.	Spesielt	mye	
flott	ungdom!	Hytta	har	ikke	bilveg,	så	det	blir	alltid	
en	rolig	og	god	atmosfære,	som	igjen	fører	til	et	godt	
miljø	på	hytta.	Du	føler	det	allerede	på	turen	opp	fra	
sjøen,	første	dagen	når	du	starter	sesongen.	Det	er	som	
å	skru	på	en	bryter	et	sted	oppi	Seterlia.	Alt	stress,	mas	
og	tidspress	blir	lagt	igjen	nede	i	bygda.	Nå	er	det	bare	
å	forholde	seg	til	det	som	skjer	der	inne.	Klokka	betyr	
ikke	så	mye	lenger.	Det	er	ikke	halvtimer	og	timer	som	
teller.	Nå	går	det	i	formiddag,	ettermiddag	og	kveld.	
Aviser	og	TV	har	du	ikke.	Og	det	merkelige	er	at	det	
blir	ikke	noe	savn	heller.”
(Sigrid	Nerbu	i	”Trollheimshytta	og	bygdefolket”,	2009.)

Trondhjems	Turistforening	hadde	holdt	på	tradisjonen	med	kvinne-
lig	vertskap	på	hyttene.	På	Trollheimshytta	hadde	det	i	perioder	
vært	ektepar	som	sto	for	vertskap	og	drift,	men	her	som	på	de	andre	
hyttene	var	man	etter	hvert	tilbake	til	den	gamle	ordningen	med	
en	kvinnelig	sjef	på	hytta.	Årsaken	kunne	være	mange.	Arbeids-
oppgavene	rommet	mange	ting	som	tradisjonelt	ble	betraktet	som	
kvinnelige,	matservering	og	forpleining,	men	driften	dreide	seg	
om	mange	andre	praktiske	ting	i	tillegg.	Vertinna	måtte	ha	mange	
ferdigheter	og	kvaliteter,	nesten	som	en	vaktmester	eller	”altmulig-
mann”.	Viktigst	var	det	kanskje	likevel	at	vertinna	greide	å	skape	
en	atmosfære	av	hygge	og	gjestfrihet	og	fikk	gjestene	til	å	føle	seg	
velkommen.	I	en	slik	omsorgsrolle	passet	ofte	en	kvinne	best,	så	vel	
i	Ragna	Strands	pionértid	på	Trollheimshytta	som	i	nyere	tid.	Like	
slitne,	tørste	og	sultne	kommer	fjellvandrerne	til	hyttene	nå	som	
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i	gamle	dager,	og	behovet	for	hjelp,	vennlighet,	varme,	stell	og	pleie	
er	det	samme.
Vertinnene	var	tradisjonelt	rekruttert	fra	de	nærmeste	bygdene.	Det	
gjelder	også	mye	av	det	øvrige	personalet,	slik	at	turistforeningens	
hytter	gjennom	mange	år	har	gitt	viktige	lokale	arbeidsmuligheter,	
selv	om	dette	har	begrenset	seg	til	sesongarbeid.	Etter	hvert	som	
servicefunksjoner	og	næringsliv	utviklet	seg	på	tettstedene	rundt	
om,	betydde	ikke	arbeidsplassene	på	fjellhyttene	like	mye,	og	så	
vel	vertinner,	som	kokker	og	øvrig	betjening	kunne	like	gjerne	
komme	fra	Trondheim	og	andre	deler	av	landsdelen	som	Selbu,	
Tydal,	Oppdal	eller	Rindal.	Nærområde	og	nedslagsfelt	til	de	to	
fjellområdene	var	stort,	men	etter	hvert	kunne	det	likevel	være	
vanskelig	å	skaffe	nok	betjening.	I	Tydal	var	lokal	rekruttering	
spesielt	vanskelig	etter	at	bygda	hadde	fått	så	mange	faste	arbeids-
plasser	i	e-verket.	Mot	slutten	av	70-tallet	ble	det	tatt	kontakt	
med	både	husmorskoler	og	kokkeskolen	i	Trondheim	for	å	få	tak	
i	kandidater	til	ledige	jobber	på	hyttene.
Mange	har	prøvd	seg	i	den	ansvarsfulle	og	krevende	jobben	som	
vertinne	på	ei	turisthytte.	Noen	har	nøyd	seg	med	én	eller	noen	få	
sesonger,	mens	andre	har	kommet	tilbake	år	etter	år.	Noen	har	fått	
spesiell	heder	for	denne	innsatsen,	blant	dem	Ragnhild	Næssmo,	
som	var	kokke	på	Nedalshytta	gjennom	mange	år.	I	1962	ble	hun	
opptatt	som	livsvarig	medlem	av	foreningen.	I	1970	takket	Hanna	
Røtvei	for	seg	etter	39	år	–	nesten	et	helt	yrkesliv	–	på	Orkelsjøhytta.	
Flere	trofaste	tjenere	fulgte	etter	henne.	På	Storerikvollen	hilste	
Ingvild	Flåteplass	fra	Støren	gjestene	velkommen	fra	tidlig	70-tall	
til	langt	inn	i	90-årene	og	ble	hedret	med	TTs	utmerkelse,	Reinrosa
	med	gull	eikekrans,	i	1987.	Tilsvarende	heder	er	gitt	til	Jorun	
Svingen	(1987)	som	var	vertinne	på	Jøldalshytta,	Jorun	Thomasgård	
(1993),	som	hadde	lang	tjeneste	både	på	Jøldalshytta	og	Schulzhytta,	
og	Anne	Britt	Wavold	(1994),	som	også	begynte	i	Jøldalen	og	fort-
satte	på	Trollheimshytta.	Andre	vertinner	som	ble	godt	kjent	med	
gjestene	gjennom	flere	år,	var	Solfrid	Trøen	på	Gjevilvasshytta	i	
70-årene,	Alfhild	Dyrdahl	på	Schulzhytta	i	70-årene	og	Nedalshytta	
i	80-årene	og	Sigrid	Nerbu	på	Trollheimshytta	i	90-årene.	Kristine	
Furan	fikk	også	solid	erfaring	i	TT	som	vertinne	på	Storerikvollen	
i	flere	år	på	80-tallet	før	hun	ble	valgt	til	formann	i	foreningen	som	
første	kvinne	i	1988.
En	ny	oppgave	for	vertinna	kom	i	første	del	av	80-årene	og	var	til	
forargelse	for	noen,	men	desto	større	lettelse	for	andre.	Etter	forslag	
fra	tilsynsmann	Karl	Reinert	på	Gjevilvasshytta	gikk	styret	inn	for	å	
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gjøre	Tingstua	til	røykfritt	lokale.	Røykeforbudet	ble	innført	fra	
sommeren	1983	og	var	det	første	”anslaget”	mot	tobakksrøykerne	
i	fjellet.	For	vertinna	på	Gjevilvasshytta	ble	en	ny	oppgave	å	passe	
på	at	forbudet	ble	overholdt,	men	heller	ikke	betjeningen	hadde	
problemer	med	å	godta	den	nye	ordningen,	i	likhet	med	en	stor	del	
av	gjestene	på	hytta,	som	nå	kunne	puste	i	langt	friskere	luft	også	
innendørs.	Inneluften	ble	gradvis	forbedret	rundt	om	på	hyttene	
med	lignende	tiltak.	Foreløpig	var	røykeforbundet	begrenset	til	
enkelte	rom	eller	deler	av	anleggene,	men	røykerne	kom	gradvis	
på	vikende	front.	I	1988	ble	ordningen	med	røyking	på	hyttene	
gjennomgått,	og	røykerne	ble	i	større	grad	henvist	til	egne	røykerom.	
Etter	hvert	ble	hyttereglementet	endret	til	å	forby	all	røyking	innen-
dørs.		

Vedlikeholdsmann	

Praktisk	og	håndverksmessig	arbeid	på	TT-eiendommene	hadde	
opp	gjennom	årene	vært	organisert	på	forskjellig	måte.	Som	regel	
var	arbeidet	satt	bort	til	lokale	håndverkere	eller	nevenyttige	
kontaktpersoner	i	fjellbygdene.	Dette	arbeidet	ble	betalt	etter	avtalt	
pris	eller	godtgjort	etter	timelister,	i	tillegg	til	at	materialutgifter	
naturligvis	ble	utbetalt	fra	styre/kontor	i	Trondheim.	Vertskap	og	
betjening	hadde	også	i	noen	grad	vært	brukt	til	dette	arbeidet,	særlig	

Bruer, klopper, stier, 
staker og varder. Det 
er mye å holde i orden.
Her fra bruene over 
Djupholma på ruta 
mellom Storerikvollen
og Nedalshytta.
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når	det	gjaldt	enklere	vedlikehold.	Særlig	ble	drengen	satt	til	slike	
oppgaver	på	de	betjente	hyttene	i	sommersesongen.	Behovet	for	
vedlikehold,	reparasjoner	og	større	utbedringer	ble	lenge	kartlagt	
gjennom	jevnlige	inspeksjoner	av	medlemmer	av	styret,	mens	det	
etter	hvert	ble	valgt	egne	tilsynsmenn	(hyttetilsyn)	som	hadde	
hvert	sitt	område	eller	hver	si	hytte	å	passe	på.	En	egen	bygge-	
og	vedlikeholdskomité	var	i	tillegg	valgt	på	generalforsamling.
I	1970	foreslo	Ivar	Hjulstad	at	foreningen	ansatte	en	”helårsdreng”	
til	å	ta	seg	av	vedlikeholdet	på	hyttene.	I	forslaget	la	han	inn	en	
søknad	om	selv	å	bli	ansatt	i	en	slik	stilling.	Styret	ble	enig	om	å	
prøve	ordningen,	og	Ivar	Hjulstad	ble	ansatt	som	fast	vedlikeholds-
mann	i	hel	stilling	fra	ettervinteren	1971	med	en	årslønn	på	25	000	
kr.	Det	ble	en	travel	jobb	med	mye	reising	i	det	store	området	han	
skulle	nå	over.	Transportmidler	ble	derfor	anskaffet	spesielt	til	
denne	stillingen,	og	fra	vinteren	71/72	disponerte	Hjulstad	både	
en	varebil	og	en	snøscooter	med	slede,	begge	innkjøpt	av	arbeids-
giveren	Trondhjems	Turistforening	til	en	samlet	pris	av	22	650	kr.
Omtrent	på	samme	tid	ble	arbeidet	med	ruteinspeksjon	i	Troll-
heimen	og	Sylan	samlet	på	én	person.	Tidligere	hadde	dette	vært	
delt	på	to	personer	med	hvert	sitt	fjellområde,	Ivar	Dyrdal	og	Harry	
Nilsen	de	seinere	årene.	Rolf	Høyem	fikk	nå	ansvaret	alene,	og	dette	
var	stadig	et	frivillig	og	ubetalt	verv.	Men	Høyem	la	fram	en	plan	der	
ungdom	fra	ulike	miljøer	var	tiltenkt	en	rolle	i	arbeidet,	speidere,	
o-løpere	og	HV-ungdom.	Til	ruteinspektørens	arbeid	hørte	(ny-)
oppmerking	og	varding	av	ruter,	staking	av	vinterruter,	reparasjon	
og	bygging	av	klopper	etc.	Høyem	planla	og	administrerte	dette	
arbeidet	fra	1973	til	1988,	og	var	i	stor	utstrekning	også	med	på	
det	praktiske	arbeidet	i	fjellet,	både	sommer	og	vinter.
Som	vedlikeholdsmann	holdt	Ivar	Hjulstad	det	gående	i	nærmere	
tre	år	før	han	sa	opp	stillingen	ved	årsskiftet	73/74.	En	ny	mann	
ble	innstilt	i	jobben,	men	ble	likevel	aldri	tilsatt.	Nå	var	det	kommet
	nye	tanker	i	styret	om	hvordan	vedlikeholdsarbeidet	skulle	
gjennomføres,	og	en	annen	modell	var	i	ferd	med	å	få	gjennomslag	
i	Trondhjems	Turistforening.	Dette	betydde	et	stort	omskifte	i	driften	
av	foreningen	og	kan	tidfestet	til	2.	mai	1974,	da	ansettelsen	av	
vedlikeholdsmann	igjen	ble	diskutert,	noen	måneder	etter	Hjulstads	
avgang.	Nå	ble	det	bestemt	at	saken	skulle	”utsettes	inntil	videre”	
og	arbeidet	skulle	i	stedet	”baseres	på	dugnad”.	Denne	formen	for	
arbeid	slo	på	kort	tid	an	blant	medlemmene	i	TT	som	et	populært	
aktivitetstilbud,	og	spørsmålet	om	fast	vedlikeholdsmann	ble	aldri	
mer	brakt	på	bane.
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Dugnad

I	slutten	av	juni	1974	ble	det	holdt	dugnadshelg	på	Storerikvollen	
med	god	deltakelse	og	stor	arbeidsinnsats.	Her	hadde	det	foregått	
moderniserings-	og	restaureringsarbeid	av	fagfolk,	men	det	var	mye	
arbeid	som	sto	igjen	til	de	mange	frivillige	som	hadde	møtt	opp.	
Dugnadsdeltakerne	gikk	i	gang	med	rydding	utenfor	husene,	
veggene	ble	malt	utvendig	og	ikke	minst	ble	en	stor	del	av	taket	
dekket	med	torv.	Styret	beskrev	dugnaden	som	”et	meget	vellykket	
eksperiment”	som	hadde	spart	foreningen	for	”store	summer”.	
Styremedlemmene	var	selv	med	på	dette	felles	løftet	og	benyttet	
også	helgen	til	styremøte.	Denne	dugnaden	på	Storerikvollen	dannet	
mønster	for	TTs	dugnader	i	lang	tid	framover,	med	kost,	opphold	og	
bompenger	for	den	enkelte	betalt	av	foreningen.	Utover	dette	var	
betalingen	begrenset	til	sosialt	fellesskap	og	en	takk	for	innsatsen.	
For	mange	viste	dette	seg	å	være	mer	enn	nok	til	å	ta	et	tak.
I	årsberetningene	fra	TT-styret	i	årene	framover	ble	det	som	et	punkt	

Ung dugnadsgjeng på 
Dindalshytta i 1977. 
Ungdommen kom for 
fullt i fjellet, og mer 
arbeid enn før ble utført 
som dugnad.
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nummer	én	rettet	en	takk	for	”verdifull	hjelp	til	vedlikehold	av	
hyttene	i	form	av	arbeidsinnsats	og	ellers	tjenester	av	forskjellig	art”.		
Dugnad	var	ikke	helt	ukjent	som	arbeidsform	blant	veteranene	i	
turistforeningen.	På	slutten	av	50-tallet	var	det	gjort	et	forsøk	på	å	
dra	medlemmene	med	på	denne	måten,	og	det	ble	gjennomført	en	
dugnad	på	Nedalshytta	i	1957.	Noen	videre	satsing	på	denne	typen	
frivillig	arbeid	ble	imidlertid	ikke	gjort.	
Midt	i	1970-årene	var	forutsetningene	for	dugnadsarbeid	endret.	
En	ting	var	at	folk	flest	disponerte	privatbil	og	kunne	raskt	og	
fleksibelt	dra	til	fjells.	En	annen	viktig	faktor	var	femdagersuka,	
som	hadde	blitt	det	vanlige	i	svært	mange	yrker	og	bransjer.	
Med	lørdag	som	ekstra	fridag	var	helga	blitt	lengre	og	fritiden	
utvidet.	I	tillegg	kom	den	generelle	utviklingen	i	arbeidslivet	med	
mindre	fysisk	arbeid,	kortere	arbeidsdager	og	et	større	overskudd	
til	fritidsaktiviteter	for	stadig	flere.	En	forening	som	TT	kunne	dra	
fordeler	av	alle	disse	endringene.	Nå	var	det	mange	av	medlemmene	
som	kunne	rekke	ei	dugnadshelg	til	fjells	på	forsommeren	eller	
tidlig	på	høsten,	med	avreise	hjemmefra	fredag	ettermiddag	og	retur	
søndag	kveld.	

hjøRDIS og olaF klIngEnBERgS gavE

Etter et arveoppgjør i desember 1978 fikk TT en testamentarisk gave fra ekteparet 
Hjørdis og Olaf Klingenberg. Verdien av denne gaven var vel 450 000 kr, fordelt på 
bankinnskudd, aksjer og verdipapirer, samt noen malerier og musikkinstrumenter. 
Allerede det første året ga legatet en avkastning på nesten 40 000 kr. Hvert år ble 
en del av renteinntektene og aksjeutbyttet lagt til formuen, slik at kapitalen var økt til 
over 1,7 mill. kr ved TTs 100-årsjubileum i 1987. Maleriene som hørte med til gaven, 
ble av styret vedtatt solgt til inntekt for fondet. Bildene innbrakte 18 000 kr i 1982. 
En fiolin ble også solgt, mens en bratsj ble gitt i gave til Ringve Museum.
Høyesterettsadvokat Olaf Sverresøn Klingenberg var født i 1886 og døde i 1968, 
mens Hjørdis Klingenberg var født i 1890 og døde i 1877. I sitt testament hadde 
hun innsatt Trondhjems Turistforening som arving til det vesentligste av ektefellenes 
formue. Begge var i alle år glad i turer, i Bymarka, påsketurer til Haltdalen og årlige 
turer i Sylan og Trollheimen i august. I TT var Olaf Klingenberg styremedlem i årene 
1923-25.
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Møter,	årbok,	markedføring

Medlemsmøter	var	en	tradisjon	i	Trondhjems	Turistforening,	og	
dette	fortsatte	inn	i	en	ny	tid,	der	mange	fryktet	at	foredragsmøter	
etter	gammel	modell	var	i	ferd	med	å	gå	av	moten.	Førpåskemøtet	
og	Høstmøtet	sto	fast	som	institusjoner	i	foreningen	gjennom	alle	
de	tre	siste	tiårene	av	1900-tallet,	og	det	var	gjennom	gode	program	
og	attraktive	foredragsholdere	greide	foreningen	å	holde	fast	på	
denne	tradisjonen.	
70-tallet	ble	innledet	med	kjente	navn	som	DNTs	ruteinspektør,	
motstandsmann	etc.	Claus	Helberg	som	foredragsholder	på	
Førpåskemøtet	i	Kunstindustrimuseet	i	Trondheim.	Nestemann	var	
fjellklatreren	Ralph	Høibakk	på	Høstmøtet	i	Katedralskolens	aula.	
Møtene	ble	supplert	med	aktuell	orientering	om	turistforeningens	
drift,	og	det	var	særlig	på	Høstmøtet	lagt	vekt	på	kunstneriske	
innslag,	sang	og	musikk,	diktlesning	e.l.	Ofte	pirret	møtene	med-
lemmene	med	eksotiske	temaer,	som	da	Helge	Foss	i	1971	viste	
et	lysbildeforedrag	fra	Kilimanjaro,	mens	Fridtjof	Salvesen	ga	
inntrykk	fra	en	tur	til	Ararat	og	Per	Vigerust	fortalte	om	klatring	
på	Tirich	Mir,	i	Alpene	og	i	Innerdalen.	Året	etter	var	Helge	Ingstad	
gjest	med	foredraget	”Den	norrøne	oppdagelsen	av	Amerika”	på	
Høstmøtet	i	Frimurerlogen.	Og	slik	gikk	det	slag	i	slag,	med	
beretninger	fra	reiser	og	fjellturer	rundt	om	i	verden,	fra	Grønland	
til	Ny	Guinea,	kombinert	med	kåserier	og	filmer	om	norske	fjell	og	
mer	lokale	temaer,	som	når	forfatteren	og	musikeren	Leif	Halse	tok	
for	seg	”Stubber	og	slåtter	i	Trollheimen”,	ornitologen	Svein	Haftorn	
snakket	om	Nedalen	før	og	etter	neddemming	og	botanikeren	
Olav	Gjærevoll	tok	publikum	med	på	en	tur	blant	storskog	og	
kjempekaktus.	I	80-årene	var	foreningen	like	flink	til	å	hente	inn	
kjente	folk	som	hadde	appell,	f.eks.	naturfotografen	Sverre	M.	
Fjeldstad	som	viste	film	fra	Afrika	og	den	gamle	skistjernen	Thorleif	
Schjelderup	som	viste	en	av	sine	naturfilmer	i	et	fellesmøte	med	
Trondhjems	Skiklub	i	1983.	I	90-årene	var	en	større	andel	av	
foredragsholderne	fra	egne	rekker	og	temaene	ofte	lokale,	men	
oppmøtet	på	disse	faste	arrangementene	var	fortsatt	stort	sett	godt.
Årboka	sto	like	fast	som	en	del	av	det	sammensatte	tilbudet	til	
TT-medlemmene.
I	1971	ble	det	riktignok	fra	et	av	styremedlemmene	tatt	til	orde	for	
å	sløyfe	årboka	og	i	stedet	bruke	pengene	til	en	brosjyre	som	kunne	
spres	i	et	større	antall,	50	000	eksemplarer.	Styret	vedtok	å	fortsette	
den	lange	rekken	med	årbøker,	og	ville	i	tillegg	bruke	10	000	kr	til	
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markedføring	og	reklame	for	foreningen	det	neste	året.	Informasjon	
om	foreningen	og	trønderske	fjell	ble	forsøkt	spredt	på	nye	måter,	
bl.a.	skulle	en	artikkel	om	”våre	fjellstrøk”	sendes	til	tidsskriftet	
”Motor”.	Redaktør	for	årboka	etter	Magne	Haaves	død	i	januar	1970	
var	Odd	Valmot.	Han	hadde	ansvaret	for	to	årganger,	1970	og	1971,	
før	Per	Amund	Strickert	overtok	som	redaktør	og	hadde	denne	
funksjonen	helt	fram	til	jubileumsårboka	ved	foreningens	100-års-
jubileum	i	1987.	Året	før	var	årboka	for	første	gang	viet	et	tema,	
Roltdalen	og	hadde	en	klar	profil	mot	utbygging	av	vannkraft.	
Denne	årboka	ble	til	i	et	samarbeid	med	Norges	naturvernforbund.
Både	Valmot	og	Strickert	var	pressemenn	og	bidro	til	en	profesjon-
alisering	av	årboksarbeidet,	selv	om	det	fortsatt	i	stor	grad	var	basert	
på	frivillighet	og	ubetalte	bidrag.	Den	årlige	trykksaken,	som	hadde	
holdt	et	godt	redaksjonelt	nivå	helt	siden	krigen,	gjennomgikk	en	
gradvis	teknisk	fornyelse,	med	fargeomslag	fra	1972	og	fargebilder	
fra	1976.	Ellers	ble	bokas	format	beholdt,	og	sidetallet	lå	også	på	et	
noenlunde	stabilt	nivå,	pluss	minus	200	sider.	I	1990-årene	ble	den	
tradisjonelle	artikkeldelte	årboka	gjerne	gitt	et	bestemt	tema	og	
i	enkelte	år	avløst	av	noe	som	mer	lignet	på	ei	håndbok	med	tur-,	
hytte-	og	rutebeskrivelser.	Teknisk	og	grafisk	utvikling	preget	etter	
hvert	også	TT-årboka,	som	fra	1995	var	gjennomillustrert	i	farger.	
Gjennom	mange	år	hadde	TT	trykt	opp	og	distribuert	brosjyrer	
med	informasjon	om	sin	virksomhet	i	fjellet.	”Gå	deg	frisk	og	glad	
i	fjellet!”	var	et	av	de	optimistiske	budskapene	i	disse	enkle	trykk-
sakene,	bl.a.	i	en	brosjyre	som	ble	trykt	i	15	000	eksemplarer	i	1978.	
Det	samme	motto	ble	for	øvrig	brukt	på	omslaget	av	årbøkene	
i	noen	år.	I	1979	ble	det	satset	videre	på	markedsføring	gjennom	
en	omfattende	PR-plan.	En	viktig	begrunnelse	i	styret	var	at	TT	
ikke	hadde	hatt	den	ønskede	vekst	sammenlignet	med	andre	
turistforeninger.	Brosjyren	”Fjelltraveren”	ble	utgitt	i	hele	140	000	
eksemplarer,	av	dette	20	000	eksemplarer	på	engelsk	og	like	mange	
på	tysk.	”Trondhjems	Turistforenings	Billedbrosjyre”	kom	i	et	opplag	
på	60	000,	mens	brosjyren	”Hytter	og	ruter”	ble	trykt	i	40	000	
eksemplarer.	Gjennom	et	gunstig	samarbeid	med	to	forsikrings-
selskaper	ble	alle	de	tre	brosjyrene	produsert	uten	kostnader	
for	TT.	Et	viktig	ledd	i	markedsføringen	var	annonser	i	Trondheims-
avisene	og	pressemeldinger.	Noen	presseturer	ble	også	gjennomført.	
Samarbeidet	med	avisene	ble	i	1987	utvidet	med	et	ukentlig	tur-
forslag	skrevet	av	Carl	S.	Bjurstedt	og	Erik	Stabell.
Fra	80-årene	ble	det	årlig	utgitt	et	4-farget	turprogram	som	en	
markedsføring	av	fellesturene,	som	i	regi	av	Turkomiteens	tilbud	
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økte	i	antall	på	denne	tiden.	Utover	i	90-årene	ble	felles-
aktivitetene	stadig	flere,	og	turprogrammet	følgelig	større	
og	mer	omfangsrikt.	Til	foreningens	100-årsjubileum	
i	1987	ble	det	laget	en	utstilling	som	fra	juni	ble	vist	i	
Videnskabsselskabets	museum	(Vitenskapsmuseet)	
i	Trondheim.	Bak	utstillingen	sto	en	komité	med	
Anne-Britt	Wavold,	Gustav	Lien	og	Ragna	Flatjord	som	
medlemmer.	Den	lange	og	innholdsrike	historien	ble	
presentert	gjennom	klær,	gjenstander,	bilder	og	tekster.

”Det	er	i	de	senere	år	skjedd	en	sterk	økning	
i	trafikken	av	unge	mennesker,	og	vår	erfaring	
er	at	når	folk	først	én	gang	har	fått	smak	på	
fjellvandringen,	vil	de	fortsette	med	dette	og	
ta	med	sine	barn,	slik	at	rekrutteringen	skulle	
være	på	den	sikre	siden.	Utviklingen		andre	
steder	viser	at	når	folk	har	fått	sett	nok	av	
utlandet	og	oppdager	at	utenlandsreiser	i	
grunnen	ikke	er	ferieturer,	vil	fler	og	fler	
søke	seg	feriemuligheter	i	sitt	eget	hjemland.	
Her	vil	man	riktignok	møte	en	sterk	konkur-
ranse	i	at	folk	mer	og	mer	anskaffer	sitt	eget	
fritidshus,	det	enten	være	seg	et	sommersted	
ved	sjøen	eller	hytte	på	fjellet,	men	med	den	
stadig	stigende	velstandsøkning	vil	folk	ved	
siden	av	dette	også	få	råd	og	lyst	til	å	gå	
i	fjellet.	Dette	som	i	sin	tid	var	en	sport	for	
de	få	utvalgte,	er	nu	blitt	svært	alminnelig.	
Her	tror	jeg	at	meget	kan	gjøres	ved	hjelp	av	
propaganda.	Blir	det	’pop’	blant	ungdom	å	
gå	i	fjellet,	kan	man	risikere	at	fjelltrafikken	
vil	nå	slike	høyder	at	man	ikke	kan	dekke	
behovet.”
(Fra årsberetningen for 1970.)
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Nye	underavdelinger

Fellesturer	hadde	”i	gamle	dager”,	dvs.	i	1930-årene	og	fra	1945	
fram	til	begynnelsen	av	1960-årene	vært	et	populært	tilbud	til	
medlemmene.	Siden	var	fellesturene	sterkt	redusert	i	antall	og	det	
var	ikke	lenger	behov	for	en	egen	turkomité.	Midt	i	70-årene	fikk	
fellesturene	imidlertid	en	renessanse,	og	Turkomiteen	var	i	1976	
igjen	kommet	i	virksomhet,	nå	under	navnet	Trondhjems	Turist-
forenings	Turgruppe	(TTT).	Ikke	minst	var	det	tendensen	som	års-
beretningen	i	1970	hadde	pekt	på,	ungdommens	stigende	interesse	
for	fjellet,	som	førte	til	at	den	gamle	tradisjonen	ble	tatt	opp	igjen.	
Strømninger	i	tiden	som	miljøvern,	en	friskere	og	sunnere	livsstil	
blant	yngre	mennesker,	virket	inn	på	friluftsliv	og	fjellturisme.	
Ungdom	i	fjellet	økte	i	antall,	og	mange	av	dem	ville	dra	sammen	
på	tur,	etter	gamle	stier	og	spor,	men	også	i	barskere	og	mer	uprøvd	
terreng.	Gjennom	kurs	og	ulike	former	for	skolering	overtok	en	ny	
generasjon	turledere,	som	både	fikk	betydning	for	Turkomiteen	og	
for	to	nye	undergrupper	som	snart	tok	form.
Fjellsportgruppa	i	Trondhjems	Turistforening	ble	skilt	ut	som	en	
selvstendig	gruppe	fra	Turkomiteen	fra	januar	1979.	Den	nye	gruppa	
besto	hovedsakelig	av	unge	medlemmer	som	var	interessert	i	turer	
av	noe	større	vanskelighetsgrad,	bl.a.	snøhuleturer,	breturer	og	fjell-
klatring.	Fjellsportgruppa	fikk	raskt	god	oppslutning	og	gjennom-
førte	i	de	første	årene	10–12	turer	i	året.	De	fleste	ble	gått	i	TTs	

PuBlIkaSjonSFonDET

Publikasjonsfondets inntekter kommer fra royalties av bøkene ”Fjellflora” av Olav 
Gjærevoll, Reidar Jørgensen og Dagny Tande Lid (1. utgave 1952, flere seinere 
utgaver) og ”Fjellfauna” av Svein Haftorn og Chr. Kittilsen (1966). Rettighetene er 
gitt til Trondhjems Turistforening, som var utgiver av begge bøkene i samarbeid med 
F. Bruns Forlag. 1/3 av grunnfondets avkastning legges hvert år til grunnfondets 
kapital, mens 2/3 av grunnfondets avkastning overføres til driftsfondet og disponeres 
i henhold til vedtektene. Grunnfondets kapital var i 2000 kr 229 689,55, mens 
driftsfondets kapital var 217 178,49.
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”eget”	terreng,	men	gruppen	reiste	også	ofte	flere	ganger	i	året	
lengre	av	sted,	helst	med	breer	og	høye	topper	som	turmål.	I	regi	av	
Fjellsportgruppa	ble	det	arrangert	flere	kurs,	og	hyttedugnader	sto	
dessuten	gjerne	på	programmet.	Midt	i	1980-årene	var	medlems-
tallet	omkring	200,	og	mange	hadde	gjort	seg	vant	til	å	ferdes	på	
lengre	og	krevende	turer	i	bratt	og	ulendt	terreng	og	i	vanskelige	
værforhold,	ofte	med	både	klatring	og	brevandring.	Dette	friske	
miljøet	fortsatte	å	øke	i	antall	fram	mot	1990.	Tiltakslysten	var	stor	
blant	disse	medlemmene,	og	et	eget	medlemsblad,	”I	Hytt	og	Vær”,	
kom	med	jevne	mellomrom,	5–6	nummer	i	året,	allerede	fra	starten.
Fjellsportgruppa	fikk	stadig	tilslutning	av	unge	medlemmer,	men	
turene	satte	krav	til	en	viss	erfaring	og	egnet	seg	ikke	så	godt	for	de	
yngste	ungdommene	som	fortsatt	var	fersk	i	fjellet.	Høsten	1980	
ble	en	egen	ungdomsgruppe	opprettet	i	Trondhjems	Turistforening.	
Dette	var	et	tilbud	til	gutter	og	jenter	som	hadde	liten	eller	ingen	
erfaring	fra	fjellturer,	eller	hadde	fått	en	forsmak	på	opplevelser	til	
fjells	på	turer	sammen	med	familie,	på	leirskole	e.l.	
En	videre	satsing	på	ung	rekruttering	til	foreningen	kom	med	
Barne-	og	familiekomiteen	som	ble	opprettet	i	1998.	Nå	var	det	en	
målsetting	i	TT	å	få	flere	barn	og	barnefamilier	ut	i	fjellet.	Dette	ble	
understreket	på	flere	måter,	bl.a.	med	”barn	i	fjellet”	som	tema	for	
ei	av	årbøkene,	tilrettelegging	for	fast	tilhold	på	hyttene,	opprettelse	
av	Barnas	Turlag	fra	2000,	etter	et	sentralt	initiativ	fra	DNT	to	år	før,	
og	utviklingen	av	fjellområdet	”Barnas	naturverden”	i	Rennebu	som	
et	lokalt	initiativ.	I	den	andre	enden	av	aldersstigen	ble	det	også	i	
2000	organisert	en	egen	gruppe	i	TT,	veterangruppen	”Veteranan”.

Nord-Trøndelag	Turistforening

Nord-Trøndelag	Turistforening	(NTT)	ble	etablert	30.	november	
1972	av	25	fjellentusiaster	fra	forskjellige	deler	av	fylket.	Lignende	
forsøk	hadde	vært	gjort	før,	men	det	var	aldri	lykkes	å	skape	en	varig	
organisasjon	for	fjell-	og	turlivet	i	dette	fylket.	Dette	til	tross	for	at	
nordtrønderne	var	tidlig	ute	og	stiftet	to	foreninger,	Namdalens	
Turistforening	og	Indherreds	Turistforening,	omtrent	på	samme	
tid	som	Trondhjems	Turistforening	ble	startet,	sist	i	1880-årene.	
Initiativet	i	1972	førte	for	første	gang	til	en	stabil	turistforening	
i	Nord-Trøndelag.	Heller	ikke	denne	gang	foregikk	etableringen	
uten	problemer,	men	etter	en	reorganisering	i	1975	med	endring	i	
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sammensetning	av	styre	og	arbeidsutvalg,	kom	driften	inn	i	faste	og	
regulære	former.	Flere	ruter	ble	i	de	påfølgende	årene	merket	i	fjellet	
øst	for	Meråker,	Verdal,	Steinkjer	og	Snåsa,	samt	i	Lierne.	Mellom	
Snåsa	og	Lierne	var	Gressåmoen	nasjonalpark	opprettet	i	1960-årene	
som	en	av	de	første	i	sitt	slag	i	Norge.	Som	overnattingssteder	på	de	
ulike	rutene	satset	foreningen	på	eksisterende	hytter,	pensjonater	og	
fjellgårder	og	hadde	omkring	1980	avtaler	med	flere	slike	steder,	som	
Stordal	
i	Meråker,	Sulåmo,	Brenna	og	Sandvika	fjellstue	i	Verdal,	Gaulstad	
og	Lågvassbu	i	Steinkjer,	Gaundalen,	Holderen	og	Gjevsjø	i	Snåsa.	
Samarbeid	ble	tidlig	innledet	både	med	Den	norske	Turistforening
	og	Trondhjems	Turistforening.	Det	siste	var	spesielt	naturlig	på	
grunn	av	den	geografiske	nærheten	og	felles	interesser	i	Sylan-
området.	Det	ble	inngått	sekretariatsamarbeid	mellom	de	to	
foreningene	med	felles	medlemskartotek,	kontingent	og	regnskaps-
opplegg.	Medlemmene	i	NTT	kunne	selv	velge	om	de	bare	ville	
stå	tilsluttet	denne	foreningen,	som	distriktsmedlemmer,	eller	stå	
som	fellesmedlem	i	begge	foreningene.	I	1980	hadde	NTT	ca.	600	
medlemmer,	distrikts-	og	fellesmedlemmer	tilsammen.	Med	sine	
tradisjoner	og	erfaring	bisto	TT	dessuten	den	nye	foreningen	helt	
fra	starten	med	en	god	del	assistanse,	både	av	praktisk	art	og	i	form	
av	råd	og	veiledning.	Det	ble	inngått	en	gjensidig	avtale	om	at	de	
respektive	styrene	kunne	ha	ett	medlem	fra	den	andre	foreningen.
Kontakten	mellom	den	gamle	og	den	nye	foreningen	ble	pleid	på	
forskjellig	vis.	Et	fellesmøte	ble	f.eks.	holdt	i	Stjørdal	høsten	1983.	
Det	praktiske	samarbeidet	omfattet	planlegging,	bygging	av	hytter,	
rutemerking,	fellesturer	og	informasjon.	Et	av	prosjektene	innen-
for	det	siste	feltet	var	utgivelsen	av	et	felles	medlemsblad,	”Fjell-
vandring”,	som	ble	utgitt	fra	1984,	med	3–4	utgaver	i	året	fram	til	
1991,	da	NTT	trakk	seg	fra	denne	delen	av	samarbeidet.		
I	1987	ble	Nord-Trøndelag	Turistforening	selv	hytteeier,	da	
Kvitfjellhytta	ble	overført	til	foreningen	av	Stiftelsen	Vandringsleden	
Schulzhytta–Trondheimsfjorden.	Denne	stiftelsen	var	etablert	av	
fylkesfriluftsnemndene	i	Nord-	og	Sør-Trøndelag,	flere	kommuner	og	
de	to	turistforeningene	i	fellesskap.	To	hytter	i	fjellet	mellom	Selbu	
og	Meråker	ble	bygd	i	regi	av	stiftelsen,	Kvitfjellhytta	og	Prestøyhytta.	
Dette	ble	gjort	for	å	gjøre	en	sammenhengende	vandring	inn	til	
Sylan	fra	de	bebygde	områdene	langs	fjorden	lettere	og	mer	attraktiv.	
Nå	fikk	NTT	den	ene	hytta	i	gave	mot	å	stå	for	videre	drift	og	ved-
likehold,	samtidig	som	Prestøyhytta	ble	overført	til	TT.	Etter	forslag	
fra	TT-styret	ble	også	denne	hytta	overført	til	NTT	for	å	sikre	at	den	
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fortsatt	ferske	foreningen	fikk	flere	bein	å	stå	på.
Et	samarbeid	mellom	TT	og	NTT	var	etablert	og	utviklet,	men	det	
skulle	likevel	være	en	skarp	grense	mellom	foreningene.	Dette	ga	
generalforsamlingen	i	TT	klart	uttrykk	for	i	1986	da	det	ble	tatt	
avstand	fra	et	forslag	om	en	sammenslutning	av	foreningene	under	
et	nytt	felles	navn,	en	Trøndelag	turistforening	e.l.				

TRonDhjEMS TuRISTFoREnIng 100 åR

Markeringen av 100-årsjubileet startet under landsmøtet i Norske Turistforeningers 
Forbund på Nedalshytta høsten 1986. I jubileumsåret 1987 var det tilstelninger på 
flere av hyttene, der det også ble solgt jubileumsartikler. Årboka var spesielt fyldig og 
inneholdt bl.a. en 100-årsberetning skrevet av formannen i foreningen, Karl H. Brox. 
Hovedmarkeringen av jubileet fant sted på Hotell Prinsen 14. november, med 
ca. 200 av medlemmene til stede. 
Programmet for jubileumsfesten var slik:

Velkommen v/formannen 
TTs oppsang (allsang) 
Prolog av Hans Kristiansen, lest av skuespiller Helle Ottesen 
Vossestev framført av Tone Juve 
”100 år på 10 minutter” – lysbildeprogram  
Musikk ved elever fra Trondheim kommunale musikkskole, Cecilie Gøtestam (piano), 
Henninge Båtnes (fiolin) og Kari Rønnekleiv (fiolin) 
Dikt til Trollheimen av Astrid Krog Halse, lest av Franck Rindal 
”Underlig type på fjelltur”, v/skuespiller Arne O. Reitan 
”Fjell-Noreg”, framført av Byåsen Sangkor, dirigert av Anton Vist. 

Deretter fulgte gaveoverrekkelser, hilsningstaler og festmiddag. 
Kveldens toastmaster var Kristine Furan, mens formann 
i NTF, Odd Kjell Skjegstad, takket for maten. 
Under middagen holdt Karl H. Brox tale for dagen. 
Brox delte seinere ut hedersbevisninger til 
tillitsmenn i foreningen. Tidligere formann 
Frants-G. Mørch ble utnevnt til æresmedlem, 
mens disse ble beæret med Reinrosa med 
gull eikekrans: Jorun Svingen, Ingvild Flåteplass, 
Thor Risan, Toralv Aune, Per A. Strickert 
og Claus Helberg. 
Samme dag ble det lagt ned krans på
foreningens første formann, Carl Schulz’ 
grav  på Domkirkegården.

                             TTs jubileumsårbok 1987. 
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Samarbeid	over	grensen

Med	en	vesentlig	del	av	sine	interesser	og	engasjement	i	grense-
traktene	mot	Sverige,	har	kontakten	med	nabolandet	i	øst	naturlig	
nok	vært	viktig	for	Trondhjems	Turistforening.	Fra	de	tidligste	år	
var	Svenska	Turistföreningen	en	god	samarbeidspartner,	selv	om	det	
i	det	daglige	var	stor	avstand	mellom	en	administrasjon	i	Stockholm	
og	en	tilsvarende	i	Trondheim.	I	Sylan	var	det	ikke	vanskelig	å	merke	
for	en	fjellvandrer	at	man	beveget	seg	i	to	land,	ikke	minst	med	ulike	
systemer	for	merking	av	ruter.	I	70-årene	ble	forbindelsen	på	flere	
måter	tettere	og	bedre.	Våren	1974	møttes	TT	og	den	svenske	turist-
foreningen	til	et	nordisk	fjellmøte	på	Storulvån	fjellstue.	
Blant	de	sakene	som	ble	behandlet	var	rettslige	forhold	vedrørende	
fri	ferdsel	i	utmark,	bruken	av	snøscooter,	merking	av	rutenett,	
forhold	mellom	myndigheter	og	turistorganisasjoner	i	fjellområdene,	
samarbeid	i	grensefjellene,	utdannelse	av	turledere,	fjellsikrings-
tjeneste,	kafeteriadrift	og	andre	praktiske	driftsspørsmål.	Året	
etter	ble	et	nytt	møte	arrangert	i	Østersund,	etter	et	initiativ	fra	
Sør-Trøndelag	fylke,	nærmere	bestemt	Utbyggingsavdelingen	ved	
frilufts-	og	naturvernkonsulenten.	Fra	TT	møtte	ruteinspektør	
Rolf	Høyem	og	fra	svensk	side	Naturvårdsintendenten	i	Jämtland.	
Her	var	naturvern	på	begge	sider	av	grensen	et	hovedtema,	og	det	
ble	orientert	om	verneplaner	både	på	norsk	og	svensk	side.	Det	ble	
i	tillegg	diskutert	et	norsk-svensk	samarbeid	om	stier/leder	i	fjellet	
og	merking	av	disse	i	samarbeid	med	reindriftsnæringen.		
I	1976	ble	merking	av	stier	og	løypetraseer	på	svensk	side	et	statlig	
ansvar,	mens	tilsvarende	arbeid	på	norsk	side	stadig	lå	til	turist-
foreningene.	Dette	prinsippet	sto	fast	i	Norsk	sti-	og	løypeplan	
som	ble	utarbeidet	på	slutten	av	80-tallet.	På	denne	tiden	var	det	
norsk-svenske	samarbeidet	i	Sylan	siden	1984	formalisert	gjennom	
”Utviklingsprosjektet	Sylene”,	som	var	et	prosjektsamarbeid	mellom
reiseliv-,	frilufts-	og	naturverninteresser	i	Trøndelagsfylkene	og	
Jämtlands	Län.	Ut	ifra	en	analyse	av	eksisterende	situasjon	omkring	
naturforhold	og	tilrettelegging	la	prosjektgruppen	fram	et	handlings-
program	med	aktivitetsplan	for	fjellområdet.	Målet	var	at	riksgrensa	
skulle	være	minst	mulig	merkbar	i	Sylan.	Arbeidet	første	til	at	det	på	
norsk	side	ble	arbeidet	videre	med	standardheving	på	hyttene,	noe	
utvidelse	av	påskesesongen	og	en	sikrere	merking	av	den	vestlige	
delen	av	”firkanten”	(rutenettet	mellom	Sylarnas	Fjällstation,	
Blåhammarstugan,	Storerikvollen	og	Nedalshytta).	Av	tiltak	på	
svensk	side	var	etablering	av	proviantlager	på	de	svenske	ubetjente	
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”stugorna”	etter	mønster	fra	de	norske	selvbetjente	hyttene.	
Et	nytt	Sylan-kart	for	områdene	på	begge	sider	av	grensen	var	
også	et	resultat	av	Prosjekt	Sylan.	Kartet	forelå	til	felles	nytte	
og	glede	i	1988.

Norske	Turistforeningers	Forbund
I	1971	ble	Turistlandsmøtet	for	andre	gang	arrangert	på	Gjevil-
vasshytta,	nesten	20	år	etter	den	første	tilsvarende	samlingen	her.	
Den	gang	hadde	denne	felles	institusjonen	for	de	norske	turist-
foreningene	vært	fersk,	nå	sto	landsmøtet	sterkt	som	et	samlende	
årlig	tangeringspunkt.	I	tillegg	hadde	turistforeningene	et	samar-
beidsutvalg,	Turistforeningenes	Samarbeidsutvalg,	der	aktuelle	
problemstillinger	og	tiltak	ble	tatt	opp,	på	ett	årlig	møte	eller	flere	
dersom	behovet	for	det	var	til	stede.	Turistlandsmøtet	ga	følelsen	
av	et	fellesskap,	samtidig	som	ingen	av	foreningene	følte	at	ens	
egen	selvstendighet	og	suverenitet	ble	rokket.	Et	nærmere	sam-
arbeid	ble	aktualisert	gjennom	Kulturmeldingen	i	1976	og	en	
tilrådning	fra	statlige	myndigheter	om	en	bestemt	organisasjons-
form	for	organisasjoner	med	forgreninger	over	hele	landet.	For	slike	
organisasjoner	ble	det	skissert	en	ny	modell,	med	et	sentral	organ	
som	gjensidig	kontaktledd.	Dette	ville	ikke	minst	forenkle	arbeidet	
for	de	bevilgende	myndigheter	når	det	gjaldt	økonomisk	støtte	til	
organisasjonen,	og	det	er	i	denne	modellen	lett	å	se	sentralmaktens	
behov	for	en	tettere	og	enklere	kontakt	med	en	landsomfattende	
virksomhet.	De	enkelte	foreningene	så	åpenbart	også	fordeler	i	
en	bedre	forbindelse	med	myndighetene	gjennom	et	fastere	felles	
organ.	Et	initiativ	ble	tatt	av	Skiforeningen	i	Oslo	om	en	stor,	samlet	
friluftsorganisasjon	og	et	møte	om	dette	ble	holdt	på	forsommeren.	
TT	reiste	ikke	til	dette	møtet,	og	så	det	som	mer	naturlig	å	begrense	
et	slikt	samarbeid	til	turistforeningene,	dvs.	innenfor	de	rammene	
Turistlandsmøtet	og	samarbeidsutvalget	hadde	fungert.	
Et	eget	organisasjonsutvalg	for	turistforeningene	startet	i	1977	
med	å	utarbeide	vedtekter	for	et	Norske	Turistforeningers	Forbund	
(NTF).	Sommeren	1978	ble	forslaget	om	etablering	sendt	ut	til	hver	
enkelt	turistforening	for	vurdering	og	vedtak.	Ved	svarfristens	utløp	
30.	april	1979	hadde	31	foreninger	med	til	sammen	130	000	med-
lemmer	sagt	ja	til	å	gå	inn	i	NTF.	Ingen	av	foreningene	hadde	gått	
imot.	Trondhjems	Turistforening	ventet	til	det	siste	med	sitt	endelige	
vedtak,	på	generalforsamlingen	24.	april.	Norges	Turistforeningers	
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Forbund	ble	formelt	stiftet	1.	september	1979.
Det	viktigste	utgangspunktet	for	å	etablere	et	”forbundsledd”	for	
turistforeningene	var	å	formidle	og	fordele	statlig	økonomisk	støtte.	
Det	var	også	et	viktig	definert	formål	med	NTF	å	styrke	samarbei-
det	mellom	foreningene	og	at	forbundet	skulle	virke	med	forenin-
genes	felles	tyngde	overfor	sentrale	myndigheter,	landsomfattende	
organisasjoner	og	organer	i	saker	som	ikke	bare	gjaldt	den	enkelte	
forening.	Landsstyret	i	NTF	fikk	som	oppgave	å	vurdere	og	pri-
oritere	søknader	om	økonomisk	bidrag	fra	foreningene	og	fordele	
midlene	som	ble	bevilget	fra	staten.	Dessuten	ble	naturvern	et	viktig	
arbeidsområde.	Styret	besto	av	11	representanter,	og	Trøndelags-
fylkene	skulle	stille	med	én	av	disse,	dvs.	en	felles	representant	for	
Trondhjems	Turistforening	og	Nord-Trøndelag	Turistforening.	Til	
landsmøtet	i	NTF	skulle	styret	i	foreningene	velge	én	utsending	hver.	
Ved	etableringen	var	det	et	tydelig	håp	om	at	større	bevilgninger	ville	
komme	turistforeningsarbeidet	til	gode	gjennom	den	nye	ordnin-
gen.	Det	ble	også	innen	forbundet	opprettet	en	naturvernkomité	
som	skulle	koordinere	arbeidet	med	sikring	og	vern	av	friluftsom-
råder	rundt	om	i	landet.	Både	i	slike	saker	og	andre	var	landsstyrets	
flertallsbeslutning	bindende	for	samtlige	medlemmer	av	forbundet,	
slik	at	organiseringen	appellerte	til	en	større	helhetlig	og	nasjonal	
tenkning,	ut	over	det	lokale	nivå.

Kampen	om	rikssamling	–	det	nye	DNT

Ved	etableringen	av	NTF	var	det	klart	at	dette	ikke	ville	være	den	
varige	forbunds-organisasjonen	for	norsk	turistforeningsvirksomhet.	
Det	gikk	da	heller	ikke	mange	år	før	det	kom	forslag	om	en	ny	
organisering	av	det	felles	nasjonale	organet	for	turistforeningene.	
Det	var	naturlig	at	NTF	hadde	opprettet	sitt	sekretariat	på	tre	
personer	i	samme	bygning	som	DNT,	i	Stortingsgata	28	i	Oslo.
NTF	hadde	preg	av	å	være	et	”strakstiltak”,	en	imøtekommelse	av	
statens	ønske	om	et	foreningsuavhengig	forbundsledd.	Det	var	
flere	grunner	til	at	en	ny	og	mer	omfattende	forbundsorganisasjon	
ble	sett	på	som	viktig	og	nødvendig.	De	ulike	samarbeidsavtalene	
mellom	turistforeningene	skapte	visse	problemer.
Fra	1927	hadde	sju	av	de	største	foreningene	(i	Trondheim,	Kristian-
sund,	Bergen,	Stavanger,	Kristiansand,	Skien	og	Drammen)	knyttet	
forbindelse	med	DNT	med	en	innbyrdes	avtale	om	medlemsfordeler	
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på	hyttene.	For	lokalforeningene	hadde	denne	avtalen	fungert	
godt	og	så	seint	som	i	1982	hadde	styret	i	TT	slått	fast	at	det	var	
ingen	grunn	til	å	endre	på	denne	gamle	avtalen.	Ut	over	disse	
gjensidighetsavtalene	hadde	DNT	seinere	inngått	særavtaler	med	
flere	lokale	turistforeninger,	fra	1982	betegnet	som	samarbeids-
avtaler,	som	på	det	tidspunkt	omfattet	25	foreninger.	DNT	forholdt	
seg	på	denne	måten	til	to	grupper	av	foreninger,	de	store	”gjensidig-
hetsforeningene”	og	de	jevnt	over	mindre	”samarbeidsforeningene”.	
I	praksis	betydde	dette	bl.a.	at	TT-medlemmer	ikke	hadde	”gjensidig-
hetsrettigheter”	på	hyttene	til	DNTs	samarbeidsforeninger.	Disse	
foreningene	betalte	en	relativt	stor	andel	av	sin	kontingent	til	DNT,	
noe	som	også	bidro	til	visse	skjevheter	i	det	nye	landsforbundet	og	
var	noe	av	bakgrunnen	for	at	organisasjonssaken	ble	tatt	opp	til	ny	
vurdering.	
De	fleste	foreningene	med	samarbeidsavtale	var	små,	med	unntak	av	
Bergen	Turlag	som	etter	omorganisering	i	1947	hadde	gått	inn	i	en	
slik	avtale	med	DNT	i	stedet	for	den	gamle	gjensidighetsavtalen.
Når	en	forundsorganisasjon	skulle	utvikles,	utover	NTF,	var	det	ulike	
oppfatninger	om	hvordan	denne	burde	være.	Fra	langt	tilbake	var	
DNT	oppfattet	som	en	landsomfattende	overbygning	av	alle	turist-
foreningene	i	Norge,	og	et	nytt	forbund	på	toppen	av	dette	kunne	
virke	unødvendig.	Mange	fryktet	at	det	ble	lagt	planer	som	kunne	få	
store	konsekvenser	for	det	lokale	selvstyret.	I	et	brev	til	gjensidighets-
foreningene	ble	det	tatt	til	orde	for	å	slå	sammen	NTF	og	DNT	til	
ett	felles	forbund	og	en	rasjonalisering	og	sentralisering	av	en	rekke	
oppgaver	som	tidligere	hadde	vært	utført	av	de	lokale	foreningene.	
Høsten	1985	ble	dette	en	hovedsak	i	TTs	styre	og	råd.	TT	sa	seg	
enig	i	at	forbundet	måtte	styrkes	og	at	samarbeidet	mellom	turist-
foreningene	måtte	legges	om.	Men	foreningen	var	ikke	enig	i	at	NTF	
og	DNT	skulle	slås	sammen	og	mente	at	DNT	burde	fortsette	som	
en	egen	forening	med	ansvar	for	drift	av	egne	turisthytter	som	før.	
TT	ville	fortsatt	gå	inn	for	utvidet	samarbeid,	men	ikke	på	de	premis-
sene	som	var	lansert.	Enkelte	i	foreningen	fryktet	at	dette	var	første	
skritt	mot	at	DNT	skulle	overta	de	lokale	foreningene	helt	og	gjøre	
hyttene	til	sin	egen	eiendom.	I	alle	fall	sto	styringsretten	på	spill.	
Noen	subsidiering	av	driften	av	hytter	i	de	sentrale	fjellstrøkene,	
Jotunheimen,	Rondane	etc.,	kunne	TT	ikke	gå	med	på.	Styret	var	
dessuten	redd	for	at	felles	publikasjoner	i	regi	av	et	sentralt	forbund	
ville	gå	på	bekostning	av	lokalforeningenes	egne	utgivelser,	etter-
som	kontingenten	ville	bli	for	høy	med	to	årbøker/medlemsblad.	
Foreningen	tok	saken	opp	med	de	øvrige	gjensidighetsforeningene	
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og	varslet	NTF	om	sin	skepsis	til	planene	og	gikk	inn	for	et	større	
samarbeid	om	en	omorganisering	–	selv	om	det	var	noen	som	
heller	ville	gå	til	full	konfrontasjon.
Fra	1986	var	en	felles	organisasjonskomité	i	arbeid,	med	Sven	
Kolstad	som	TTs	representant.	I	arbeidet	med	den	nye	organisa-
sjonen	fikk	TT	betydelig	støtte	fra	flere	av	gjensidighetsforeningene.	
NTFs	landsmøte	i	Horten	høsten	1985	hadde	også	klart	vist	at	det	
var	stor	støtte	for	TTs	syn	rundt	om	i	landet.	For	mange	av	de	mindre	
foreningene,	uten	egen	administrasjon,	var	organisasjonssaken	
riktignok	av	mindre	betydning,	ettersom	DNT	fra	før	var	en	nød-
vendig	støttespiller	for	disse.	Kolstad	holdt	medlemmene	i	TT	
(og	Nord-Trøndelag	Turistforening)	orientert	gjennom	artikler	
i	medlemsbladet	Fjellvandring	og	kunne	etter	hvert	gi	en	del	
beroligende	informasjon	fra	arbeidet	i	organisasjonskomiteen,	der	
en	del	av	forslagene	fra	1985	etter	hvert	ble	moderert	eller	lagt	til	
side.	Prinsippet	om	en	sammenslåing	sto	fast,	men	man	gikk	bl.a.	
bort	fra	tanken	om	at	forbundskontingenten	skulle	brukes	til	
DNTs	hytter	og	ruter,	og	foreningene	ville	kunne	beholde	sitt	eget	
medlemsarkiv	om	det	var	ønskelig.	
Da	gjennombruddet	kom	for	en	løsning,	var	denne	basert	på	en	
kontingentavregning	mellom	foreningene	der	det	ble	tatt	hensyn	
til	hvilket	tilbud	foreningene	bidro	med,	særlig	i	form	av	hytter.	
Foreninger	med	mange	og	krevende	hytter	skulle	betale	en	liten	
kontingentandel		til	hovedorganisasjonen.	
Ennå	var	det	nok	av	uløste	saker.	Både	i	organisasjonskomiteen	
og	i	NTFs	landsstyre	pågikk	det	ikke	minst	en	navnedebatt.	
Representantene	fra	Den	Norske	Turistforening	gikk	inn	for	at	
det	gamle	og	tradisjonsrike	navnet	skulle	tas	i	bruk	på	den	nye	
overbygningen	for	landets	turistforeninger.	For	andre	virket	det	
merkelig	at	en	ny	organisasjon	skulle	ta	i	bruk	et	gammelt	navn,	
som	uvilkårlig	ville	bli	forbundet	med	den	eksisterende	turistfore-
ningen	i	Oslo.	Et	forslag	om	De	Norske	Turistforeninger	ble	lansert.	
På	den	måten	kunne	forkortelsen	DNT	brukes	som	før.	Men	det	viste	
seg	snart	hvor	tyngdepunktet	i	denne	saken	lå	og	hvor	vanskelig	det	
var	å	rokke	”gamle”	DNT	i	navnespørsmålet.
Fra	trøndelagsforeningene	var	Frants-G.	Mørch,	Karl	H.	Brox	og	
Gustav	Lien	etter	tur	representanter	i	NTFs	styre.	Mørch	og	Lien	
deltok	dessuten	i	forbundets	arbeidsutvalgsmøter.	I	1986	ble	
landsmøtet	i	NTF	holdt	på	Nedalshytta	i	september,	med	organisa-
sjonssaken	som	viktigste	post	på	programmet.	Noe	navneforslag	ble	
ikke	formelt	fremmet	på	dette	landsmøtet,	men	det	forelå	allerede	
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en	tidsplan	for	etableringen	av	det	nye	forbundet,	med	en	sammen-
slåing	av	NTF	og	DNT	i	1988.
Organisasjonskomiteens	innstilling	ble	avgitt	sommeren	1987	
som	et	flertallsvedtak.	Etter	den	tilpasningen	som	etter	hvert	var	
gjort,	var	forslaget	til	organisasjon	et	godt	stykke	på	vei	formet	etter	
TTs	ønske.	Noen	viktige	forhold	for	TT	var	at	medlemmer	i	turist-
foreningene	selv	kunne	velge	hvilken	forening	de	ville	være	medlem	
av,	uavhengig	av	bosted,	og	at	foreningene	selv	kunne	velge	om	de	
ville	være	tilsluttet	felles	medlemsarkivføring.	Det	var	også	gjort	
helt	klart	at	foreningene	skulle	beholde	eierskap	til	hytter,	at	tilrette-
legging	som	før	skulle	skje	i	regi	av	foreningene	etc.	
Foreningens	representant	Sven	Kolstad	hadde	likevel	enkelte	
mindretallsbemerkninger	til	den	endelige	innstillingen.	Disse	sluttet	
styret	i	TT	seg	til,	men	stilte	seg	i	hovedsak	positiv	til	organisasjons-
komiteens	forslag	til	ny	organisasjonsmodell.	
Etter	ekstraordinært	landsmøte	i	Norske	Turistforeningers	Forbund	
våren	1988,	var	det	klart	for	en	omorganisering	av	DNT,	og	med	Den	
Norske	Turistforening	som	navn	både	på	forbundsorganisasjonen	og	
på	den	praktiske	turistforeningsvirksomheten.	Den	nye	enheten	var	
formelt	i	drift	fra	1.	juli	1988,	og	fikk	umiddelbart	tilslutning	fra	de	
aller	fleste	av	de	36	medlemsforeningene	i	NTF.	
Sett	fra	Oslo	var	dette	ikke	annet	enn	naturlig.	”Som	småkonger	har	
Norges	turistforeninger	delt	landet	mellom	seg,”	skrev	Claus	Helberg	
i	DNTs	årbok	for	1989,	da	”rikssamlingen”	var	et	faktum.	Sammen-
ligningen	med	norsk	politisk	historie	fikk	utviklingen	i	organisasjons-
saken	til	å	framstå	som	det	eneste	rette	–	med	én	konge	på	toppen	og	
Oslo	som	hovedstad.
Likhetene	med	rikshistorien	var	også	til	stede	da	trønderne	stadig	
viste	seg	noe	uvillig	til	å	inngå	i	et	nytt	nasjonalt	forbund.	Det	ende-
lige	slaget	om	en	samling	av	hele	Turist-Norge	ville	stå	i	Trøndelag.
Etter	sammenslutningen	mellom	NTF	og	DNT	ville	TT-styret	fortsatt	
vente	med	den	endelige	beslutningen	og	satte	følgende	betingelse	for	
medlemskap	i	det	nye	forbundet	med	det	gamle	navnet:	
”Trondhjems	Turistforening	slutter	seg	til	som	medlemsforening	
til	organisasjonen,	Den	Norske	Turistforening,	men	med	forbehold	
om	endelig	godkjenning	og	tilslutning	ved	neste	ordinære	general-
forsamling	1989.”	
Styremedlem	Arne	Vaslag	formulerte	på	egne	vegne	et	tillegg	til	
denne	uttalelsen	og	viste	at	det	hersket	tvil	og	en	viss	opposisjon	
til	den	nye	sentrale	konstellasjonen	i	Trondhjemsforeningen:	
”Foreningen	kan	naturligvis	ikke	forpliktes	juridisk,	økonomisk	

Kristine Furan.
Styreformann i TT
1988-90.
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eller	på	annen	måte	ut	over	de	forpliktelser	som	gjeldende	regelverk	
tilsier	før	eventuelle	vedtektsendringer	er	fattet	etter	paragraf	8	
[bestemmelsen	om	2/3	flertall]	på	ordinær	generalforsamling.”
Forslaget	til	organisasjonsmodell	hadde	som	nevnt	kommet	en	
skeptisk	forening	som	Trondhjems	Turistforening	et	godt	stykke	
i	møte.	Medlemsforeningene	skulle	sikres		selvstendighet	som	
forening,	men	saken	skapte	likevel	stor	tvil	og	usikkerhet	blant	en	
del	medlemmer.	Dette	kom	tydelig	fram	på	ekstraordinær	general-
forsamling	i	TT	sist	i	november	1988,	begjært	av	63	medlemmer	
som	tilhørte	motstanderne	eller	skeptikerne	til	den	nye	organisa-
sjonen	og	tilslutningen	til	DNT.	Tidligere	formann	i	foreningen,	
Johannes	B.	Havig,	beskrev	organisasjonsplanen	som	”et	meget	
vanskelig	og	lite	forståelig	produkt”.	Som	før	skulle	DNT	fortsette	
som	en	medlemsforening	med	drift	av	eget	hytte-	og	rutenett.	
I	tillegg	skulle	foreningen	fungere	som	et	forbund	med	et	lands-
styre,	som	et	samlet	organ	for	alle	turistforeningene.	Mange	tvilte	
som	ham	på	hvordan	dette	ville	fungere	i	praksis.	Frants-G.	Mørch	
fortalte	om	sine	erfaringer	fra	styret	i	NTF,	der	gjensidighetsforen-
ingene	gjennom	flere	år	hadde	kjempet	for	den	enkelte	foreningens	
selvstendighet.	Han	mente	det	nye	forbundet	ville	få	større	slagkraft	
i	forhold	til	offentlige	myndigheter,	bl.a.	i	naturvernsaker,	og	hevdet	
at	det	ville	få	alvorlige	økonomiske	konsekvenser	å	stille	seg	utenfor	
forbundet.	Organisasjonssekretær	Tore	Rolf	Lund	i	DNT	fortalte	
at	hovedprinsippet	for	den	nye	organisasjonen	var	at	hver	forening	
skulle	ha	råderett	over	sine	egne	hytter	og	midler,	og	beholde	sin	
egen	administrasjon.	Som	en	åpenbar	trussel	gjorde	han	det	klart	
at	enhver	søknad	om	statlig	støtte	til	hytteprosjekter	e.l.	i	fremtiden	
måtte	gå	gjennom	DNT,	som	igjen	ville	forutsette	medlemskap	for	
å	komme	i	betraktning.

Hardt	oppgjør	i	TT

På	dette	tidspunkt	hadde	35	foreninger	rundt	om	i	landet	gått	inn	
for	tilslutning	til	det	nye	forbundet.	Trondhjems	Turistforening	
sto	alene	igjen	uten	endelig	vedtak,	men	dette	endret	ikke	den	
store	tvilen	som	rådet	i	en	del	av	medlemsmassen.	Det	ble	ikke	reist	
mistillit	mot	styret,	selv	om	enkelte	hevdet	at	styret	hadde	forsøkt	å	
få	tilslutningen	ordnet	uten	å	foreta	en	formell	lovendring.	Høsten	
1988	hadde	dette	endret	seg,	og	alle	var	enig	om	at	tilslutningen	til	
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DNT	var	avhengig	av	en	endring	av	paragraf	7	med	2/3	flertall	på	
ordinær	generalforsamling.	Uenighet	var	det	derimot	om	hvilken	
handlingsfrihet	styret	hadde	i	interimsperioden	før	eventuelt	vedtak	
om	tilslutning	forelå.	Fra	opposisjonen	–	tvilerne	–	ble	det	fremmet
	forslag	om	at	styret	ikke	kunne	inngå	”avtaler	som	på	forhånd	
reduserte	generalforsamlingens	handlefrihet	eller	medfører	endret	
beslutningsgrunnlag”.	Dette	forslaget	fikk	betydelig	støtte	i	forsam-
lingen,	43	stemmer,	men	falt	likevel	med	66	stemmer.	Styrets	forslag	
om	at	tilslutningsprosessen	kunne	fortsettes	”til	foreningens	beste”	
ble	derimot	vedtatt	med	81	mot	18	stemmer.	
Med	112	medlemmer	til	stede,	samt	11	godkjente	fullmakter,	var	
oppslutningen	om	denne	ekstraordinære	generalforsamlingen	stor.	
Men	noen	større	mobilisering	var	ikke	gjort	fra	noen	av	sidene.	
Til	den	ordinære	generalforsamlingen	i	Handelsstandens	Hus	4.	
april	1989	var	situasjonen	imidlertid	en	annen.	Her	skulle	da	også	
det	store	slaget	stå.	
En	viktig	sak	skulle	avgjøres,	og	de	fleste	var	overbevist	om	at	
TTs	framtid	sto	på	spill.	Men	uenigheten	var	stor	om	hvilket	valg	
foreningen	skulle	ta	for	at	denne	framtiden	skulle	bli	best	mulig.	
Det	store	frammøtet	understreket	hvor	viktig	denne	beslutningen
	var.	Opptellingen	viste	333	personer,	332	av	dem	med	gyldig	
medlemskort	og	tilhørende	stemmerett.	Mobilisering	hadde	foregått	
i	stor	stil	på	begge	sider.	I	tillegg	til	det	store	personlige	oppmøtet	
hadde	opposisjonen	samlet	fullmakter,	som	ble	lagt	fram	i	et	stort	
antall,	ca.	800.	Den	første	striden	på	generalforsamlingen	kom	
til	å	dreie	seg	om	disse	fullmaktene,	som	ville	få	avgjørende	
betydning	for	utfallet	av	avstemningen.	Fullmakter	var	lagt	fram	
og	blitt	tatt	hensyn	til	seinest	under	den	ekstraordinære	general-
forsamlingen	høsten	før,	og	det	var	ingen	forbud	i	TTs	vedtekter	
om	bruk	av	fullmakter.	Styret	mente	at	det	i	denne	saken	likevel	
var	rimelig	at	generalforsamlingen	tok	stilling	til	om	fullmaktene	
skulle	erklæres	som	gyldige	og	telle	med.	Dette	var	et	åpenbart	og	
høyst	nødvendig	taktisk	grep	for	å	sikre	flertall	for	styrets	forslag	
om	tilslutning	til	DNT.	Fullmaktene	representerte	opposisjonens	
syn	og	ville	føre	til	et	totalt	nederlag	for	styret	dersom	de	skulle	
regnes	med.	En	avvisning	av	fullmaktene	ble	forsvart	med	den	
måten	de	var	samlet	inn.	
Tre	uker	i	forveien	hadde	motstanderne/skeptikerne	sendt	ut	et	
skriv	med	fullmaktsslipper	til	et	stort	antall	medlemmer,	med	en	
informasjon	som	styret	fant	feilaktig	og	mangelfull,	i	tillegg	til	
at	det	ikke	var	sendt	ut	til	alle	medlemmene.	På	dette	grunnlaget	
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mente	styret	at	fullmaktene	kunne	avvises	og	lot	generalforsam-
lingen	stemme	over	dette.	Her	ble	det	avgjort	med	187	mot	138	
stemmer	at	det	ikke	kunne	gjøres	bruk	av	fullmakter	på	denne	
generalforsamlingen.
Med	denne	avstemningen	hadde	forsamlingen	allerede	vist	sin	
holdning	til	saken	og	styrets	forslag	til	tilslutning	gjennom	en	
endring	av	lovenes	paragraf	7.	I	forslaget	var	”Norske	Turist-
foreningers	Landsforbund”	skiftet	ut	med	”Den	Norske	Turist-
forening”	og	hadde	denne	ordlyden:
”Den	Norske	Turistforening:	Trondhjems	Turistforening	er	medlem	
av	Den	Norske	Turistforening	som	er	et	landsomfattende	forbund.	
Styret	oppnevner	foreningens	representanter	til	Den	Norsk	Turist-
forenings	landsmøte.”
Denne	knappe	formuleringen	sa	lite	og	forklarte	mindre,	men	det	
store	spørsmålet	var	hva	som	skjulte	seg	bak	det	”nye”	navnet	og	hva	
medlemskapet	innebar.	I	det	endelige	forslaget	til	vedtektsendring	
ble	beskrivelsen	av	DNT	forandret	til	”en	landsomfattende	forening”	
i	stedet	for	det	opprinnelige	”et	landsomfattende	forbund”.	Den	nye	
paragraf	7	ble	vedtatt	med	denne	siste	endringen	med	226	mot	88	
stemmer.	I	en	protokolltilførsel	ble	det	tatt	inn	en	protest	mot	at	de	
framlagte	fullmaktene	var	nektet	godkjent.	
Ordlyden	i	paragraf	7,	”DNT-paragrafen”,	ble	for	øvrig	endret	i	1994	
ved	at	ordet	forbund igjen	fikk	plass	i	stedet	for	forening.	
Styret	i	TT	understreket	både	på	generalforsamlingen	og	i	den	
informasjonen	som	var	gått	ut	til	medlemmene	på	forhånd	at	det	
var	snakk	om	et	medlemskap	i	DNT,	ingen	form	for	sammenslutning	
med	denne	organisasjonen.	Med	Trondheim	som	ståsted	var	det	
lett	å	innse	at	DNT-miljøet	var	så	sterkt	at	”faren	for	at	dette	kan	
dominere	over	de	andre	foreningene,	vil	være	der”.	Men	etter	styrets	
oppfatning	kunne	ikke	frykten	for	en	forbundsdominans	hindre	
TT	fra	å	samarbeide.	TT	hadde	hevdet	sin	selvstendighet	gjennom	
prosessen	og	hatt	stor	nok	kraft	og	tyngde	til	å	vinne	fram	med	
mange	av	sine	synspunkter.	Med	egne	lover,	full	råderett	over	egne	
eiendommer,	fonds	og	legater,	en	uavhengig	drift	og	økonomi,	
egen	administrasjon	og	et	selvstendig	informasjonsarbeid	med	
årbok,	turprogram,	brosjyrer	etc.	sto	mye	fast.	Det	samme	var	
medlemmenes	rett	til	å	velge	foreningstilknytning.	Som	en	av	sju	
foreninger	beholdt	TT	også	sitt	eget	medlemsregister	og	reduserte	på	
den	måten	ytterligere	følelsen	av	å	ha	gitt	etter	i	forhold	til	den	store,	
sentrale	foreningen.	Styret	gjorde	medlemmene	oppmerksom	på	at	
DNT	var	delt	i	to	hovedfunksjoner,	en	forbundsdel/landsforening,	og	

Svend A. Kolstad.
Styreformann i TT
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en	annen	del	som	skulle	stelle	med	den	praktiske	virksomheten	som	
turistforening	i	DNTs	tradisjonelle	områder,	Rondane,	Jotunheimen	
etc.	og	med	foreningsvirksomhet	som	fellesturer	osv.	
Styret	mente	at	forbundssamarbeidet	ville	være	til	fordel	på	mange	
måter,	både	for	den	enkelte	forening	og	for	landet	som	helhet,	bl.a.	
i	arbeidet	for	vern	av	norske	fjellområder	mot	utbygging	og	uønsket	
virksomhet.	En	annen	konsekvens	var	at	samarbeidet	lettere	ga	
en	avklaring	på	arbeidsområdene	mellom	de	enkelte	foreningene,	
for	TTs	vedkommende	i	forhold	til	Kristiansund	og	Nordmøre	
Turistforening	og	Nord-Trøndelag	Turistforening.	Det	ble	også	sett	
på	som	en	mulighet	at	medlemskapet	i	DNT	gjorde	TT	bedre	i	stand	
til	å	nå	ut	med	informasjon	om	den	trønderske	fjellheimen,	hvis	
samarbeidet	fungerte	etter	forutsetningene.	
Blant	noen	medlemmer	hersket	det	stadig	ulike	meninger	om	TT	
var	blitt	et	medlem	eller	en	del	av	DNT.	En	betydelig	økning	av	
kontingenten,	fra	100	til	185	kr,	kunne	lett	ses	som	en	direkte	følge	
av	tilslutningen.	Men	TT	beholdt	det	aller	meste	av	kontingenten;	
bare	38	kroner	gikk	til	DNT,	og	av	dette	beløpet	gikk	ca.	30	kr	til	
dekning	av	”Fjell	og	vidde”	og	DNT-årbok.	Hovedårsaken	til	kontin-
gentøkningen	var	det	lokale	behovet	for	en	bedre	økonomi,	ikke	
minst	for	å	oppgradere	hyttene.	TT	sto	klar	til	et	større	løft	så	fort	
organisasjonssaken	var	løst.
Snart	oppdaget	TT-medlemmene	at	de,	som	styret	hadde	lovt,	ville	
få	mer	igjen	for	pengene	enn	tidligere,	ettersom	både	DNTs	tids-
skrift	”Fjell	og	vidde”	og	DNTs	årbok	kom	i	posten	som	tilleggsgoder	
til	TTs	egne	publikasjoner.	Om	dette	var	et	ønsket	tillegg,	eller	om	
medlemmene	syntes	det	var	verdt	den,	betydelige	økte,	prisen,	ble	
de	riktignok	ikke	spurt	om.	Innlemmelsen	i	DNT	var	et	faktum	som	
alle	måtte	ta	til	følge	og	innrette	seg	etter.	Men	striden	satte	spor	
som	det	tok	mye	lenger	å	viske	bort	enn	et	skispor	til	fjells;	de	var	
mer	å	sammenligne	med	dype	tråkk	i	et	myrlendt	parti.	For	noen	
kunne	også	disse	sporene	minne	om	åpne	sår.	
I	de	første	årene	var	DNT	delt	i	en	landsforening	og	en	forening	
for	”praktisk	turistforeningsdrift”	med	hvert	sitt	styre.	I	1998	ble	
det	innført	en	ny	organisasjonsmodell,	der	DNT	ble	gjort	om	til	
et	rent	forbund	uten	enkeltmedlemmer	–	i	samsvar	med	TTs	opp-
rinnelige	forslag	.	De	gamle	medlemmene	av	foreningen	ble	overført	
til	de	respektive	lokalforeninger,	hovedandelen	til	Oslo	og	Omegn	
Turistforening.	Endringen	ble	noen	år	etter	tydelig	markert	ved	at	
DNT	flyttet	ut	fra	sine	gamle	lokaler	og	ble	fysisk	atskilt	fra	Oslo	og	
Omegn	Turistforening.
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Medlemsutvikling
Erfaring	viste	at	splittelse	og	opprivende	strid	kunne	føre	til	med-
lemstap	og	avskalling.	Det	var	derfor	ikke	uten	spenning	at		styre	og	
administrasjon	fulgte	medlemsutviklingen	den	første	tiden	TT	sto	
tilsluttet	”nye”	DNT.	På	generalforsamlingen	våren	1989	ble	det	lagt	
fram	en	optimistisk	prognose	om	en	medlemsvekst	fra	vel	8000	til	
10	000	som	en	følge	av	DNT-avtalen.	Forklaringen	var	at	DNT-
medlemmer	bosatt	i	Sør-Trøndelag	nå	skulle	regnes	som	medlem	
av	TT,	dersom	de	ikke	selv	valgte	noe	annet.	
Om	prognosen	ikke	helt	slo	til,	passerte	medlemstallet	i	hvert	fall	
9000	i	1991,	mens	medlemskontingenten	naturlig	nok	føk	i	været	
etter	det	betydelige	påslaget.	Mens	den	hadde	innbrakt	TT	783	000	
kr	i	1988,	var	denne	inntektsposten	økt	til	nærmere	1	332	000	kr	
i	1991.	Med	TTs	medlemskontingent	til	DNT	på	350	000	kr	i	året,	
var	det	ut	i	fra	regnskapet	lett	å	slå	fast	at	TT	hadde	kommet	gunstig	
ut	av	organisasjonsendringen.	Den	utvidete	”pakken”	som	medlem,	
med	”Fjell	og	vidde”	og	DNT-årbok	i	tillegg	til	lokalforeningens	
utgivelser,	kan	ha	spilt	inn	på	en	positiv	måte	i	denne	utviklingen.
Frykten	for	medlemssvikt	etter	striden	om	den	nye	organisasjonen	
viste	seg	å	være	ubegrunnet.	Medlemstallet	i	TT	var	inne	i	en	god	
tendens	før	innmeldingen	i	DNT	og	fortsatte	å	stige	i	noen	år	fram	til	
midten	av	1990-årene,	uavhengig	av	den	nevnte	teknisk-geografiske	
justeringen	(der	et	”gammelt”	DNT-medlem	bosatt	i	Sør-Trøndelag	
automatisk	også	ble	medlem	av	TT).	Den	jevne	veksten	i	andre	
halvdel	av	1980	kan	skyldes	flere	faktorer	og	generelle	forhold,	men	
avspeiler	utvilsomt	også	det	gode	arbeidet	i	administrasjonen	i	denne	
perioden,	som	også	ga	seg	utslag	i	bedre	økonomiske	tilstander.	
Medlemmene	greide	foreningen	i	større	grad	å	holde	på	fra	år	til	år.
Til	godt	inn	på	80-tallet	var	det	vanlig	å	fornye	medlemskapet	ved	
årets	første	hyttebesøk,	enten	dette	skjedde	ved	påsketider	eller	
langt	utpå	sommeren.	Dette	var	en	høyst	usikker	praksis,	og	i	flere	
år	registrerte	TT	opptil	40	prosent	utskifting	av	medlemstokken,	
mens	dette	tallet	gjennom	90-årene	og	inn	på	2000-tallet	har	blitt	
redusert	til	ca.	5	prosent.
	
Medlemstallet	hadde	vært	i	jevn	nedgang	i	siste	halvdel	av	60-tallet	
og	fortsatte	å	krympe	først	på	70-tallet,	før	det	ble	stabilisert	rundt	
6800–6900	medlemmer	gjennom	resten	av	tiåret.	I	begynnelsen	av	
80-årene	ble	det	ny	nedgang,	til	bunnen	var	nådd	med	under	6000	
medlemmer	i	1983.	Så	smått	hadde	det	ikke	stått	til	i	TT	siden	like	
etter	krigen.	Forsøk	på	medlemsverving	i	1978	og	en	større	PR-
kampanje	året	etter,	ga	ingen	umiddelbar	effekt.	Men	bedre	tider	
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var	i	vente	–	vinden	snudde	i	en	gunstigere	retning	og	kurven	
pekte	snart	igjen	riktig	vei	med	en	jevn	vekst	fra	1984.	Da	var	en	
ny	vervekampanje	satt	i	gang,	og	det	kan	videre	være	nærliggende	
å	se	økningen	i	sammenheng	med	en	videre	tilrettelegging	for	bruk	
av	fjellet	fra	TTs	side,	med	bedre	komfort	på	hyttene,	flere	og	bedre	
selvbetjeningskvarter,	samt	lettere	atkomst	til	hytter	og	rutenett.	
Det	er	tidligere	vist	til	en	økende	rekruttering	av	ungdom	til	
foreningen	i	disse	årene,	gjennom	Fjellsportgruppa	og	Ungdoms-
gruppa.	Til	sammen	utgjorde	de	to	gruppene	ved	midten	av	
80-tallet	godt	over	300	medlemmer.	En	god	del	av	disse	var	
nyinnmeldt	i	TT	og	virket	slik	positivt	inn	på	totaltallet.	Generelle	
tendenser	i	samfunnet	gjorde	seg	naturligvis	også	gjeldende,	med	
større	bevissthet	omkring	sunn	livsstil	og	fysisk	helse.	TT	passerte	
10	000	medlemmer	i	1993,	men	kurven	flatet	deretter	noe	ut	og	ble	
liggende	omkring	10	700	medlemmer	til	helt	mot	slutten	av	tiåret	
da	foreningen	igjen	opplevde	økt	tilslutning.	Til	sammenligning	økte	
foreninger	som	Bergen	Turlag,	Kristiansund	og	Nordmøre	Turist-
forening	og	Nord-Trøndelag	Turistforening	betydelig	i	første	del	av	
90-tallet,	før	også	disse	foreningene	fikk	en	status	quo-situasjon	fram	
mot	2000.	På	slutten	av	tiåret	hadde	foreningen	i	Bergen	nesten	
16	000	medlemmer,	Kristiansund	vel	1900	og	Nord-Trøndelag	litt	
over	2000	medlemmer.	Etter	Oslo	og	Omegn	Turistforening	(som	
fra	1998	hadde	fått	over	60	000	av	DNTs	personlige	medlemmer),	
var	Bergen	Turlag	den	største	lokalforeningen,	med	Stavanger	på	
andreplass	med	knapt	13	000	og	Trondhjems	Turistforening	som	
den	fjerde	største.	I	Bergen	hadde	interessen	for	den	lokale	turist-
foreningen	økt	kraftig	de	siste	par	tiårene,	med	en	tredobling	av	
medlemstallet	siden	1970.	Bergen	Turlag	var	en	videreføring	av	to	de	
eldre	foreningene	Bergens	Turistforening	og	turforeningen	”Kjenn	
Ditt	Land”.	Sammenslutningen	og	navneendringen	ble	gjort	i	1947,	
samtidig	som	det	ble	inngått	samarbeidsavtale	med	DNT.

MEDlEMSuTvIklIng I TT 1970–2000 

 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980  1981 1982

 7274 7285 6595 6530  6830 6972 6933 6884 6838 6710  6560  6031 

 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

 5987  6381  6456 7202 7687 8468 8727 8536  9100 9613 10690 10707

 1995 1996 1997  1998  1999 2000

 10741  10648 10703 10633  11052  11954
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Byen	og	bygdene

Forholdet	mellom	byen	og	bygdene	var	noe	styret	i	TT	hadde	viet	
oppmerksomhet	gjennom	mange	år.	Gjennom	ombudsmenn	rundt	
om	i	Trøndelag	hadde	foreningen	hatt	kontakt	med	en	rekke	kom-
muner	og	lokalmiljøer,	og	gradvis	hadde	foreningen	fått	et	større	
tilsig	av	medlemmer	utenfor	Trondheim.	Den	formelle	ordningen	
med	ombudsmenn	ble	avviklet	i	første	del	av	70-årene,	men	ble	
erstattet	med	ulike	former	for	kontakt.	I	Nord-Trøndelag	var	det	
først	og	fremst	etableringen	av	en	egen	turistforening	som	reduserte	
behovet	for	den	gamle	ordningen.	Tidlig	på	80-tallet	mente	Nils	
Slungård	fra	Tydal	at	kontakten	med	bygdene	etter	hvert	var	blitt	
bedre.	Statistikken	viser	i	hvert	fall	at	det	stadig	ble	flere	medlemmer	
i	TT	med	bosted	i	en	annen	sørtrøndersk	kommune	enn	Trondheim.	
I	1994	utgjorde	denne	delen	av	medlemsmassen	25,3	%,	mens	ande-
len	i	2002	hadde	økt	til	26,9	%.	Totalt	utgjorde	befolkningen	i	Sør-
Trøndelag	utenfor	Trondheim	43	%	av	innbyggertallet	i	fylket,	slik	at	
byen	fortsatt	er	”overrepresentert”	i	Trondhjems	Turistforening.	
I	Trondheim	var	på	dette	tidspunktet	6,12	%	av	innbyggerne	medlem	
i	TT,	mens	tilsvarende	prosenttall	for	de	øvrige	kommunene	varierte	
mellom	0,35	i	Osen	til	4,95	i	Selbu,	4,85	i	Klæbu	og	4,66	i	Oppdal.	
I	distriktet	er	nærheten	til	fjellet	og	turistforeningens	virksomhet	
naturlig	nok	en	viktig	forutsetning	for	medlemskap.	Oppslutningen	

Fellestur i Sylan.
Foto: 
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om	TT	økte	i	de	aller	fleste	av	de	25	kommunene	i	1990-årene,	fra	
3,7	%	i	1994	til	4,76	%	i	2002.	Bare	i	fire	kommuner	gikk	medlems-	
tallet	tilbake,	bl.a.	i	Tydal	som	hadde	981	TT-medlemmer	i	1994	
(4,08	%)	og	914	i	2002	(3,94	%).	Størst	vekst	i	medlemstallet	kunne	
påvises	i	Klæbu,	fra	93	til	hele	245	medlemmer	og	Skaun	som	gikk	
opp	fra	104	til	226	medlemmer	i	perioden.
Også	i	fjellet	kunne	en	merke	at	flere	turgåere,	både	sommer	og	
vinter,	var	fra	andre	deler	av	fylket	enn	Trondheims-området.

Besøk	i	fjellet

Medlemmene	av	Fjellsportgruppa	var	ofte	ute	på	telt-	og	snøhule-
turer	og	satte	få	spor	etter	seg	i	fjellet.	Denne	formen	for	turliv	var	
også	en	del	av	livet	til	fjells	som	noen	sverget	til,	og	var	noe	av	det	
frieste	og	friskeste	en	kunne	tenke	seg.	De	fleste	fjellvandrerne	
brukte	likevel	hyttene,	nå	som	før,	og	besøkstallene	avspeiler	langt	
på	vei	bruken	av	fjellet.	Værforholdene	spilte	naturligvis	inn,	og	ei	
dårlig	påske	med	snø	og	vind,	en	sommer	med	kaldt	vær	og	regn,	
fikk	raskt	tallene	til	å	falle.	Likevel	kan	det	anes	en	utvikling	og	
en	tendens	over	tid,	f.eks.	en	økning	fra	1983	som	også	i	denne	
statistikken	utgjør	et	bunnivå	–	sammen	med	1971	og	1976.	
Etter	1983	gikk	utviklingen	stabilt	i	riktig	retning	til	et	nytt	toppår	
ble	nådd	i	1993	med	over	22	000	overnattinger	på	hyttene.	
Nedturer	måtte	foreningen	likevel	fortsatt	belage	seg	på,	og	neste	
år	var	besøket	sunket	betraktelig,	før	det	gradvis	økte	igjen,	slik	
tabellen	under	viser.	På	mer	enn	ett	vis	har	det	gått	opp	og	ned	
i	fjellet.

BESøkSTall På TT-hyTTEnE

 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

 13102 13980 15146 16503  17533 13307 13902 15590 17121 16304

 1981 1982  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

 15063 14157 13842 14223  17207 17318 16185   15092 15036

 1991 1992 1993 1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000

  14707 17336 22079 16543 16894 16730  18879 19850  20570 19954 

Erik-Martin Braathen.
Styreformann i TT
1996-2002.
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TT	i	seinere	år	–	2000-2012

En	ny	tidsalder	ble	innledet	med	vardebrenning	fra	topper	landet	
rundt	nyttårsaften	1999.	Naturlig	nok	tok	Trondhjems	Turistforening	
del	da	denne	gamle	tradisjonen	bokstavelig	talt	ble	tent,	i	for	øvrig	
nokså	usiktbart	vær	i	Trøndelag	denne	kvelden.	Foreningen	tok	
ansvar	for	fakkeltog	på	ski	fra	Helkansetra	fram	til	varden	på	
Våttakammen,	der	varselet	om	ufred	og	krig	mang	en	gang	hadde	
flammet	opp	i	gammel	tid.	Nå	var	det	det	nye	hundre-	og	tusenåret	
som	med	glede	og	forventning	ble	varslet	med	lysende	vardebål.
Det	nye	årstallet	2000	var	nytt	og	uvant.	Men	marka	og	fjellet	var	
som	før,	og	turgleden,	naturopplevelsen	og	de	fysiske	utfordringene	
skilte	seg	lite	fra	erfaringene	fra	året	før	og	året	før	der	igjen.	
Likevel	brakte	også	dette,	runde	året	noen	forandringer	i	turist-
foreningen,	der	ingen	år	noensinne	hadde	vært	likt	det	forrige	–	
eller	det	neste.	Historien	var	stadig	i	endring,	foreningen	alltid	
i	bevegelse	og	utvikling.	

TTs administrasjon 
flyttet inn i nye lokaler 
i Sandgata 30 ved 
årsskiftet 2000/01.
Foto: Jonny Remmereit
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At	tiden	gikk,	betydde	ikke	nødvendigvis	framgang.	Det	hadde	
erfaringen	vist,	og	det	ga	det	nyet	året	også	bud	om.	Nedgang	i	
besøket	både	i	Trollheimen	og	i	Sylan,	hhv.	111	og	507	overnattinger,	
og	en	nedgang	på	nesten	400	000	kroner	på	bevertning	og	kiosksalg,	
ga	et	underskudd	på	283	000	kroner	for	året	2000.	Foreningen	var	
imidlertid	budt	på	nye	og	bedre	tider.	I	løpet	av	året	begynte	flytt-
ingen	til	nye	og	større	lokaler	i	bryggeiendommen	Sandgata	30,	etter	
et	tiår	i	Munkegata	64	i	Ravnkloa.	Der	hadde	aldri	idrettskretsens	
planer	om	et	”Idrettens	hus”	helt	slått	til,	men	for	TT	var	det	
knapphet	på	plass	som	var	utslagsgivende	argument	for	flyttingen.	
Ved	årsskiftet	2000/2001	var	alt	på	plass	i	de	nye	lokalene,	der	
en	ny	romslig	ekspedisjon	med	butikk	var	et	av	de	største	frem-
skrittene.	Allerede	første	året	fikk	foreningen	god	uttelling	for	
denne	utvidelsen.	Omsetningen	i	butikken	økte	med	39	prosent.
Ledelsen	av	den	daglige	driften	ble	1.	august	2001	overtatt	av	
Frode	Støre	Bergrem,	etter	at	Torgeir	Gunleiksrud	ønsket	å	trappe	
ned.	Gunleiksrud	fikk	i	stedet	ansvar	for	moderne	helse-,	miljø-	og	
sikkerhetsopplegg	på	hyttene	i	60	prosent	stilling.	For	øvrig	besto	
administrasjonen	av	nestleder	og	regnskapsfører	Knut	Balstad,	
sekretær	Anne	M.	Eilertsen,	1.	kontorfullmektig	Lillian	Svingen	og	
informasjons-	og	markedssjef	Jonny	Remmereit.	Staben	var	blitt	
gradvis	utvidet	i	90-årene	og	hadde	en	meget	stabil	arbeidskraft.	
Ti	år	inn	i	det	nye	hundreåret	fant	man	de	samme	personene	på	
kontorene,	bortsett	fra	Gunleiksrud,	som	gikk	av	med	pensjon	
i	2006.	En	videre	utvidelse	av	administrasjonen	kom	i	2006,	
da	Odd	Harald	Eriksen	ble	ansatt	som	driftssjef	i	hel	stilling.	
1.	august	samme	år	ble	Eva	Austvik	ansatt	som	tur-	og	kursansvarlig.	
Asgeir	Våg,	som	tidligere	hadde	jobbet	frilans	med	grafisk	form-
giving	ble	en	del	av	staben	i	2009	Han	har	også	fått	rollen	som	
redaktør	av	årboka.	I	2010	ble	staben	supplert	med	Maria	
Holo	Leikarnes,	en	stilling	knyttet	til	barne-	og	ungdomsarbeidet	
i	foreningen.	
I	2011	etablerte	TT	et	prosjekt	der	man	tok	sikte	på	en	omfattende	
restaurering	av	rutenettet	i	løpet	av	tre	år.	Johan	Solberg	ble	ansatt	
i	en	50	%	prosjektstilling	til	å	lede	dette	arbeidet.	Til	sammen	vitner	
dette	både	om	ambisjoner	og	vekst	i	Trondhjems	Turistforening	
i	de	første	årene	av	2000-tallet.
Lokalene	i	Sandgata	30	ble	de	første	årene	leid,	men	fra	årsskiftet	
2005/2006	overtok	TT	som	eier	av	den	store	brygga,	i	et	sameie	med	
et	av	foreningens	fond,	Hjørdis	og	Olaf	Klingenbergs	gave,	der	TTs	
andel	ble	satt	til	60	prosent.

Randi Wiggen.
Styreleder i TT
2002-10.
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Medlemsvekst

Trondhjems	Turistforening	hadde	før	utgangen	av	1990-tallet	passert	
10	000	medlemmer	og	fortsatte	å	vokse.	TTs	styre	bestemte	seg	for	å	
styrke	foreningens	arbeid	på	markedsføring	og	informasjon.	I	1999	
ble	det	derfor	nyansatt	informasjons-	og	markedssjef.	En	rekke	tiltak	
som	ble	satt	i	gang	skulle	vise	seg	å	gi	effekt.	Fra	2000	til	2004	steg	
medlemstallet	med	nærmere	3000,	og	dette	ga	blod	på	tann.	Ved	
midten	av	det	nye	tiåret	satte	foreningen	opp	som	mål	å	vokse	med	
minst	500	nye	medlemmer	hvert	år	i	det	videre	arbeidet.	Dette	var	
et	ambisiøst	siktemål	på	et	tidspunkt	veksten	hadde	stagnert	etter	de	
gode	årene	rett	etter	årtusenskiftet.	Likevel	viste	det	seg	at	målset-
tingen	var	realistisk.	Stagnasjonen	var	bare	midlertidig,	og	etter	en	
ny	forsiktig	vekst,	gjorde	medlemstallet	store	sprang	i	årene	fram	til	
2010.	Det	enkle	friluftslivet	var	i	vinden,	i	en	tid	med	bekymring	for	
den	moderne	sivilisasjons	negative	påvirkning	av	det	globale	klimaet,	
gjennom	store	CO²-utslipp	og	påfølgende	drivhuseffekt.	2002	ble	ut-
pekt	til	det	internasjonale	”Fjellenes	år”,	mens	2005	ble	definert	som	
det	nasjonale	”Friluftslivets	år”.	På	ulike	måter	ble	folk	oppfordret	til	
å	komme	seg	ut,	bruke	beina	og	naturen.	

MEDlEMSuTvIklIng 2000-2011

 2000  2001 2002  2003  2004   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 11954  13102 14299 14868 14898 14879 15002 15319 16593 17387 18019

Fjellvandrere på rad 
og rekke i Sylan.
Foto: Anne Jørgensen 
Bruland
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Ferdsel	i	fjellet

Mens	medlemstallet	i	Trondhjems	Turistforening	altså	viste	en	nokså
jevn	og	sterkt	stigende	tendens	i	løpet	av	de	første	ti	årene	av	2000-
tallet,	var	det	større	svingninger	i	besøket	på	hyttene	i	Trollheimen	
og	Sylan.	

Det	kan	gjenkjennes	enkelte	trekk	i	tabellene	over	medlemsutvikling	
og	besøk	i	på	turisthyttene.	Men	de	forteller	også	hver	sin	historie.	
(For	noen	vil	innmelding	i	TT/DNT	ikke	ha	sammenheng	med	
turisthyttene	i	Trollheimen/Sylan,	ettersom	det	helst	er	i	andre	fjell-
områder	de	utnytter	sine	medlemsfordeler.	Andre	benytter	seg	bare	
i	sjelden	grad	av	hyttene	og	overnatter	heller	i	telt.)		Medlemskapet	
signaliserer	interesse	for	fjell	og	turliv,	og	en	støtte	til	turistforenin-
gens	virksomhet,	men	betinger	verken	egen	aktivitet	eller	bruk	av	
tilrettelagte	tilbud.	Det	er	vanskelig	å	fastslå	medlemmenes	motiver	
for	å	gå	inn	i	foreningen,	og	den	enkeltes	turmønster	og	-praksis	
kan	heller	ikke	leses	i	noen	statistikk.	En	trend	som	synes	merkbar	
er	at	folk	går	kortere	turer.	Det	vil	si	at	flere	er	i	fjellet,	men	de	er	
der	kortere	tid.	Mens	lengre	hytte	til	hytteturer	var	regelen	tidligere	
er	det	like	gjerne	fastopphold	på	en	hytte,	eller	kortere	turer	over	
to	til	tre	dager	som	er	vanlig	i	dag.	Mange	bruker	også	hyttene	som	
dagsturmål,	særlig	med	utgangspunkt	i	private	hytter.	Noen	bruker	
selvsagt	medlemskapet	i	andre	fjellområder,	men	TT	opplever	også	
stor	tilstrømming	til	sine	fjellområder	fra	andre	deler	av	landet,	og	
fra	utlandet.	Været	er	utvilsomt	viktig	for	turgåerne,	nå	som	før,	og	
dårlige	påsker	og	somre	vil	alltid	slå	negativt	ut	på	fjelltrafikk	og	

BESøkSTall På TT-hyTTEnE 2000-2011

 2000  2001 2002  2003 2004 2005 

Trollheimen  13184 12680 15357  14101 14593 12630

Sylan 6770 7311 8192 7123 6787 6875
  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Trollheimen  13889 12478 15750 13677 13439

Sylan 6747 6081 7009 7365 7922
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hyttebesøk.	Uansett	hvor	stor	interessen	og	motivasjonen	er,	blir	
flere	værende	hjemme	når	det	stormer	i	vinterfjellet	og	regnet	pøser	
ned	sommers	tid.	Det	siste	skjedde	ikke	minst	i	august	2003,	da	
voldsomme	nedbørsmengder	i	midten	av	måneden	førte	til	store	
oversvømmelser	i	Trollheimen.	Ved	Trollheimshytta	tok	elva	nytt	
løp,	bruer	ble	ødelagt,	og	mange	turgåere	kom	opp	i	til	dels	drama-
tiske	situasjoner,	uten	at	noen	kom	til	skade.	I	dette	fjellområdet	
kom	sesongen	ikke	ordentlig	i	gang	igjen	etter	flommen,	og	det	
påvirket	naturlig	nok	årsresultatet.
Overnattingsbesøket	på	hyttene	er	en	indikator,	men	gir	på	langt	
nær	noe	fullstendig	bilde	av	trafikken	i	fjellet,	bruken	av	turist-
foreningens	tilbud	eller	medlemmenes	turliv	og	aktivitetsnivå.	
Det	må	også	tas	med	i	betraktningen	at	dagsturene	er	blitt	vanligere	
med	rask	bilbasert	tilgang	til	fjellet	for	stadig	flere.	For	den	som	bare	
har	en	dag	til	rådighet,	eller	har	det	travelt	av	ulike	årsaker,	er	det	
f.eks.	ingen	problem	å	nå	enhver	topp	i	Trollheimen	eller	i	Sylan	på	
noen	timer.	
I	Trondhjems	Turistforening	har	det	vært	stor	forståelse	og	interesse	
for	ulike	former	for	turliv.	På	hyttene	er	folk	tatt	like	vennlig	imot	
om	de	bare	stikker	innom	for	en	rask	handel	i	kiosken	som	når	de	
kommer	for	å	ligge	over	ei	natt.	Likevel	er	foreningen	avhengig	av	
at	hyttene	blir	brukt	fullt	ut.	Betydelig	svikt	i	overnattingsbesøket	
har	alltid	vært	en	trussel	mot	driften,	og	slik	er	det	stadig.	I	2006	ble	

Ved brustedet i Svartåa 
sto bare landkarene 
igjen etter storflommen 
i Trollheimen høsten 
2003.
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det	slått	fast	at	hyttene	i	Sylan	var	på	grensen	til	underskuddsforetak	
og	at	dette	ikke	kunne	fortsette.	Nye	framstøt	måtte	gjøres	for	å	øke	
besøket,	og	i	2007	ble	Sylan	gjort	til	et	satsningsområde,	selv	om	det	
var	et	signal	i	motsatt	retning	at	det	ble	innført	en	enklere	form	for	
betjent	drift	av	Schulzhytta	dette	året.	Gjennom	godt	informasjons-	
og	markedsføringsarbeid	lyktes	det	imidlertid	å	få	besøket	på	hyttene	
i	Sylan	betydelig	opp	det	neste	året.	
Et	lykketreff	var	det	at	TT	fikk	påvirket	DNTs	landstyre	til	å	velge	
dette	fjellområdet	til	tema	i	DNTs	årbok	for	2009,	”Sylan.	Stille,	
storslåtte	grensefjell”.	Dette	var	uvurderlig	reklame	som	gjorde	
mange	i	andre	kanter	av	landet	oppmerksom	og	nysgjerrig	på	de	
spisse	grensefjellene	i	Trøndelag.		
Turistforeningen	har	de	seinere	årene	arbeidet	på	mange	måter	
for	å	få	fjellvandrerne	til	å	oppsøke	hyttene	og	bruke	det	tilrette-
lagte	tilbudet	der.	I	større	grad	enn	før	er	det	åpnet	for	bestilling	av	
fastopphold,	dvs.	opphold	over	flere	dager	på	hyttene.	I	2008	ble	det	
vedtatt	at	sommerruta	mellom	Nedalshytta	og	Storerikvollen	skulle	
få	et	kraftig	løft.	Ruta	ble	lagt	om	igjen	til	den	øvre	traseen	og	flere	
1000	meter	med	plank	ble	påbegynt	utkjørt	fra	2009.	Plankelegging	
av	ruta	skal	redusere	slitasjen	og	gjøre	turen	triveligere	for	turgåerne.	
Det	ble	også	påbegynt	et	langtidsprosjekt	opp	mot	Svenska	
Turistföreningen	for	å	styrke	samarbeidet	mellom	foreningene.		

Ruta mellom Nedals-
hytta og Storerikvollen 
ble lagt om og klopplagt 
i perioden 2009-12.
Foto: Odd Harald Eriksen

DNTs årbok 2009..
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I	2009	startet	planleggingen	av	“EXPEDITION”	Norge	på	tvers,	
et	turtilbud	som	skal	sette	Sylan	på	kartet.	TT	tok	seg	den	frihet	
å	etablere	den	“offisielle”	Norge	på	tvers	turen	gjennom	Sylan.	
Domenenavn	ble	kjøpt,	registreringstavler	ble	satt	ut,	ruter	ble	
merket,	og	markedsføringen	ble	satt	i	gang.	I	2010	kunne	de	første	
fjellvandrerne	sette	kursen	fra	Stjørdal	til	svenskegrensen	ved		
Sylsjøen.	Etter	to	år	utgjør	besøket	årlig	ca	500	gjestedøgn	på	
hyttene	i	Sylan.

	

Utbedring	av	stier	og	ruter,	bedre	merking	og	opparbeidelse	av	nye	
traseer	er	tiltak	som	det	ble	lagt	vekt	på	for	å	øke	trafikken.		I	2002-
04	foregikk	det	jobbing	for	å	få	merket	den	gamle	Langli-løypa	fra	
Rindal	til	Trollheimshytta.	Ny	trasé	fra	Å	til	Jøldalshytta	ble	merket	
2004.	Et	stort	arbeid	var	omlegging,	og	omfattende	klopplegging	av	
ruta	mellom	Storerikvollen	og	Nedalshytta.	

Hytter	og	teknisk	drift

Vassendsetra	kom	inn	som	ny	selvbetjent	TT-hytte	fra	2001.	
Nå	hadde	foreningen	15	hytter	til	sammen,	seks	av	dem	betjente	
hytter.	Som	før	måtte	det	jevnlig	vedlikehold	til,	modernisering	og	
utvidelser	der	det	trengtes.	I	pakt	med	tiden	måtte	det	legges	vekt	
på	miljø	og	energiøkonomisering.	Brannvern	og	bedre	forhold	for	
betjeningen	er	også	stikkord	på	det	tekniske	området	fra	seinere	
tid,	med	krav	om	omfattende	HMS-systemer	i	takt	med	strengere	
retningslinjer	fra	det	offentlige.	I	2001	ble		et	stort	byggeprosjekt	
på	Storerikvollen	sluttført.	”Nye”	Jøldalshytta	sto	ferdig	i	2004/05,	
med	utvidelse	av	hovedhytta	og	rehabilitering	av	eldre	deler	av	hytte-
anlegget.	I	årsberetningen	for	2005	ble	arbeidene	på	Jøldalshytta	
betegnet	som	”det	største	byggeprosjektet	i	TT	gjennom	tidene”.

EXPEdITIon
norgE På TvErs langs 63º nord

7 dager - 120 km
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Viongen	ble	nedlagt	som	TT-kvarter	ved	årsskiftet	2006/07	etter	
at	det	ikke	var	kommet	i	stand	noen	ny	driftsavtale	med	eieren	
av	stedet.	Planer	om	et	tilbygg	på	det	nye	kvarteret	Helgetunsetra	
nord	i	Trollheimen	ble	lagt	på	is,	selv	om	målet	fortsatt	er	å	skape	
en	tilgjengelig	forbindelse	mellom	Rindalen	og	Trollheimshytta.	
Dessuten	levde	tanken	om	å	etablere	et	hyttetilbud	i	Rørosområdet,	
enten	på	egen	hånd	eller	i	et	samarbeid	med	andre.	Målet	var	å	få	
i	stand	en	sammenbinding	av	ruter	og	trafikk	i	Sylan	og	Femunds-
marka.	
Den	nye	Nauståbu	var	også	et	viktig	punkt	i	utviklingen	av	TTs	nett,	
da	ruta	mellom	Kårvatn	og	Trollheimshytta	er	i	lengste	laget.	Søknad	
om	bygging	ble	levert	til	Vernemyndigheten	sommeren	2011.	Denne	
selvbetjeningshytta	vil	erstatte	den	gamle	sikringsbua,	Nøstebu,	fra	
1967.	
Samtidig	ble	det	planlagt	ei	hytte	mellom	Storerikvollen	og	Nedals-
hytta,	og	det	jobbes	med		det		gjennom	et	omfattende	samarbeids-
prosjekt	i	Sylan	på	begge	sider	av	grensen,	og	med	mange	både	
offentlige	og	private	aktører	involvert.
Stor	byggeaktivitet	krever	mye	ekstern	arbeidskraft,	men	en	god	del	
utføres	stadig	som	dugnad	i	Trondhjems	Turistforening.	I	2009	f.eks.	
deltok	til	sammen	971	personer	i	nærmere	12	000	dugnadstimer.	
Dette	var	3000	timer	mer	enn	året	før,	så	tendensen	er	større	frivillig	
arbeidsinnsats.

Torgeir Gunsleiksrud, 
prosjektansvarlig fra 
TTs administrasjon, 
inspiserer utvidelsen 
av Jøldalshytta vinteren 
2005. 
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Nye	tiltak

Fra	sentralt	hold	i	DNT	ble	det	oppfordret	til	større	satsning	på	
barn	og	unge.	TT	var	allerede	godt	i	gang	med	slik	tilrettelegging	og	
fortsatte	arbeidet	med	Barnas	Turlag.	Lokalforeninger	ble	opprettet	
i	Melhus,	Oppdal	og	Surnadal	i	2002.	Seinere	kom	Åfjord	til	i	2009,	
og	Malvik	og	Klæbu	i	2010,	og	en	ny	medarbeider	for	barn	og	unge	
ble	ansatt	på	TT-kontoret	i	2010.	Barnas	Turlag	var	fram	til	2000	et	
tilbud	for	barn	opp	til	14	år,	mens	aldersgrensen	siden	er	12	år,	med	
tilhørende	barnekontingent.	Et	samarbeid	med	Barnas	Naturverden	
i	Rennebu	kom	i	gang	fra	2001.	Tre	sælehus	i	Ramsfjellet	ble	inn-
lemmet	som	ubetjente	turisthytter	med	merkede	turstier	mellom.		
Det	ble	skrevet	kvartersavtale	med	10	års	lengde.
Ved	inngangen	til	2000-tallet	hadde	TT	disse	avdelingene:	Møte-	
og	arrangementskomiteen,	Natuvernkomiteen,	PR-komiteen,	
Årbokkomiteen,	Rute-	og	kartkomiteen,	Turkomiten,	Ungdoms-
gruppa,	Fjellsportgruppa	og	Veteranan,	som	hadde	fått	stor	vekst	
i	årene	etter	starten	i	1998.	
Nærmiljøet	fikk	større	plass	i	TTs	arbeid	utover	2000-tallet.	
For	å	nå	målet	om	å	få	med	flest	mulig	ut	på	tur,	var	det	viktig	å	
tenke	tilrettelegging	fra	der	folk	bor.
Turkomiteen	representerer	noen	av	de	eldste	tradisjonene	
i	foreningen	og	har	vist	evne	til	å	gå	nye	veier,	bl.a.	med	årlige	
utenlandsturer,	samtidig	som	de	enkle	nærturene	ikke	er	glemt.	
Turprogrammet	i	TT	ble	mer	omfattende	år	for	år	i	denne	perioden.	
Medlemmene	kunne	melde	seg	på	turer	til	fjelleldoradoer	som	
Dolomittene,	Zermatt	og	Chamonix,	men	også	bli	med	på	korte	og	
enkle	vandringer	i	nærområdet,	f.eks.	langs	Ilabekken	og	Humla	eller	
til	et	gammelt	og	”glemt”	TT-område	som	Vassfjellet.	Tematurer	med	
natur-	og	kulturhistorisk	informasjon	fikk	større	plass	på	program-
met.	Det	samme	gjorde	sykkelturer	–	både	korte	og	lettvinte	og	noe	
lengre,	som	strekningen	Oppdal–Røros.	
I	samarbeid	med	Trondhjems	Skiklub	og	Sør-Trøndelag	mosjons-	og	
bedriftsidrettskrets	ble	”Til	Topps”-programmet	opprettet	i	2002.	
Topper	i	Trondheimsområdet	ble	valgt	ut	og	innlemmet	i	et	tur-
program	med	formål	å	få	flere	ut	på	tur,	og	inspirere	folk	til	å	velge	
nye	turmål	og	mindre	kjent	terreng.	Opplegget	viste	seg	å	bli	en	stor	
suksess.	Et	stort	antall	turgåere	startet	å	”samle	på”	toppene	i	det	
oppsatte	programmet,	slik	at	”Til	Topps”	kunne	fortsette	som	et	årlig	
turtilbud,	med	stadig	nye	topper	på	programmet.	
Et	lignende,	bredt	anlagt	tiltak	var	skoleprosjektet	”Opptur”,	som	
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startet	i	2006.	Dette	var	et	turopplegg	for	8.	klassinger	i	Trondheim,	
etter	ei	11	kilometer	merket	løype	i	Bymarka.	Også	dette	var	et	tiltak	
som	ble	ført	videre	i	de	neste	årene.
Initiativ	til	en	kollektiv	søndagstur	ble	tatt	våren	2011.	Topp	7-turen	
over	sju	topper	i	Bymarka	ble	en	suksess	med	1652	deltakere	en	
fin	søndag	sist	i	mai.	De	sju	utvalgte	toppene	var	Våttakammen,	
Geitfjellet,	Tikneppen,	Lille	Gråkallen,	Henriksåsen,	Gråkallen	og	
Storheia,	og	både	velbrukte	og	mer	gjengrodde	stier	ble	tatt	i	bruk.	
Til	den	siste	kategorien	hører	den	over	100	år	gamle	TT-stien	
mellom	Grønlia	og	Storheia,	som	denne	dagen	igjen	ble	tråkket	
godt	synlig	i	terrenget.
Både	dette	nye	tiltaket	og	de	etablerte	turoppleggene	”Til	Topps””	er	
markedsført	på	en	aktiv	måte,	i	likhet	med	TTs	turprogram,	gjennom	
nye	brosjyrer,	kalendere	etc.	Formidlingsarbeidet	ble	styrket	på	flere	
måter,	med	videre	satsing	på	foreningens	internettside	tt.no,	gjen-
nom	et	annonsesamarbeid	med	Adresseavisen,	økt	synlighet	i	media,	
eget	annonsebilag	som	ble	gikk	ut	med	Adresseavisen	og	til	alle	
DNT-medlemmer	som	ilegg	i	“Fjell	og	Vidde”		og	med	ansettelsen	av	
Asgeir	Våg	som	grafisk	formgiver	i	administrasjonen	og	fast	redaktør	
av	årboka	fra	2007.	
Den	årlige	hovedutgivelsen	ble	videre	utviklet	til	et	omfangsrikt	og	
moderne	produkt,	der	det	ikke	minst	ble	lagt	vekt	på	informasjon	
om	turmuligheter	både	i	nærområder	og	i	fjellet	samt	TTs	tilbud	og	

I 2011 ble den første 
Topp7-turen mellom 
sju utvalgte topper 
i Bymarka arrangert.
Bildet er  fra Storheia.
Foto: Asgeir Våg
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virksomhet.	Et	eksperiment	med	å	legge	ut	årboka	til	avhenting	for	
medlemmene,	ble	prøvd	ut	i	2007	av	økonomiske	årsaker.	Det	ble	
ingen	suksess,	og	foreningen	gikk	raskt	tilbake	til	den	tidligere	
praksis	med	utsending	i	posten	til	hvert	enkelt	medlem.	Eldre	år-
bøker	ble	digitalisert	og	lagt	ut	på	foreningens	internettside	fra	2009.	
Fra	2010	ble	det	vedtatt	å	gjøre	årboka	mer	tilgjengelig	for	flere
enn	medlemmene.	Det	vil	bli	lagt	vekt	på	å	lage	bøker	som	treffer	
bredt,	som	kan	gi	salgspotensial	ut	over	medlemskretsen,	og	som	
kan	generere	nye	samarbeidsformer	med	for	eksempel	kommuner,	
næringsliv	eller	lokalmiljø.	”Ut	i	marka”	ble	den	første	boka	etter	
denne	modellen,	Den	førte	til	et	mersalg	på	ca.	3000	bøker	den	
første	høsten.	Bra	for	økonomien	i	bokprosjektene,	men	også	en	fin	
anledning	til	å	synliggjøre	foreningens	virksomhet	og	spre	kunnskap	
om	turmuligheter	i	Trondheimsområdet.
Engasjementet	i	nærområdet	av	Trondheim	gjorde	snart	spørsmålet	
om	foreningen	skulle	skaffe	seg	ei	hytte	eller	et	fast	tilholdssted	i	
marka	aktuelt.	Dette	førte	til	at	foreningen	kom	inn	som	ansvarlig	
for	driften	av	Rønningen	i	2005	etter	en	framleieavtale	med	kom-
munen	fra	19.	mai	dette	året.	Den	gamle	gården	i	Leinstrandmarka	
var	etter	en	lang	periode	som	tur-	og	feriested	for	Trondheim	krets	
av	Norsk	Postforbund,	overtatt	av	kommunen	i	1970.	Driften	var	

I 2005 overtok TT 
drifta av det tradisjons-
rike serveringsstedet 
Rønningen gård 
i Leinstrandmarka.
Foto: Jonny Remmereit
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deretter	i	mange	år	overlatt	til	en	restauratør/vertinne,	som	drev	
stedet	for	egen	regning.	TT	meldte	sin	interesse	da	kommunen	var	
ute	etter	ny	driver	på	Rønningen	og	så	her	muligheten	til	å	fremme	
turlivet	på	en	ny	og	god	måte.	Målet	var	å	få	flere	mennesker	ut	
på	tur,	og	da	var	det	etter	styrets	mening	viktig	å	begynne	i	det	små,	
med	de	korte	og	lett	overkommelige	turene.	Etableringen	på	
Rønningen	skjedde	i	Friluftslivets	år	2005,	og	publikum	kunne	
ønskes	velkommen	fra	7.	september.	Rønningen	har	gitt	inspirasjon	
og	glede	for	mange	tusen	turgåere	i	Trondheimsområdet,	og	styret	
har	valgt	å	videreføre	driften	der	selv	om	det	har	vært	krevende	rent	
økonomisk	å	få	det	til.
Initiativ	til	et	lokallag	i	Rørosområdet	var	basert	på	et	lignende	tanke	
om	å	få	folk	ut	på	tur	i	sitt	nære	terreng.	Det	viste	seg	imidlertid	
igjen	vanskelig	for	TT	å	få	stødig	fotfeste	på	Røros.	Foreningen	har	
stadig	markert	sin	tilknytning	til	Bergstaden,	bl.a.	ved	å	arrangere	
landsmøtet	i	DNT	der	i	2004	og	med	arbeidet	for	å	få	bygd	ei	hytte	
i	området.	
I	seinere	år	er	et	nytt	samarbeid	med	Fosen	Turlag	kommet	i	gang.	
Synlige	utslag	av	dette	er	bl.a.	Fosenhalvøya	som	tema	i	TT-årboka	
for	2012	og	den	nevnte	etableringen	av	et	lokallag	av	Barnas	Turlag	
i	Åfjord	i	2009.	I	2011	ble	Fosen	Turlag	tatt	opp	som	eget	lokallag	
under	TT.

Nye	og	stadig	strengere	krav	til	drift	og	sikkerhet	på	hyttene	
påførte	foreningen	betydelige	kostnader	på	2000-tallet.	Ombygging	
av	kjøkken	på	Storerikvollen	og	utvidelse	av	Jøldalshytta	førte	til	at		
oppspart	kapital	raskt	ble	brukt	opp.	Dette		medførte	at	styret	mente	
at	foreningen	måtte	bygge	seg	opp	en	egenkapital	for	å	håndtere	
slike	kostnader	også	i	framtida.	Det	å	inngå	samarbeidsavtaler	med	
næringslivet	ble	sett	på	som	en	viktig	satsing.	Styret	mente	at	TTs	
aktiviteter	og	verdier	burde	være	et	attraktivt	sponsorat	for	mange	
bedrifter.		Konseptet	“turpartneravtale”	ble		etablert,		og	i	2005	
henvendte	foreningen	seg	i	første	omgang	til	Axel	Bruun	Sport	
hvor	man	allerede	hadde	et	godt	uformalisert	samarbeid.		Etter	
hvert	fikk	man	også	etablert		treårige	avtaler	med	Adresseavisen,	
TrønderEnergi,	Tyholt	Bil	(Okkenhaug	Bil),	SpareBank	1	SMN	og	
Skipnes	Kommunikasjon.	Avtalene	fungerer	etter	styrets	intensjon	
og	bringer	inn	betydelige	sponsormidler	hvert	år.	Ikke	bare	er	dette	
en	ny	inntektskilde	som	styrker	foreningens	økonomi	og	muligheter	
til	å	bedre	foreningens	tilbud,	avtalene	gir	også	TT	muligheter	til	å	
synliggjøre	sin	virksomhet	på	en	god	måte.

TTs årbok for 2010,
“Ut i marka”, ble også 
utgitt som salgsbok.



346 Trondhjems TurisTforening 125 år 1887-2012

Naturvernarbeid

Gjennom	Naturvernkomiteen	har	Trondhjems	Turistforening	vært	
en	synlig	og	viktig	samfunnsaktør.	På	egen	hånd,	eller	i	fellesskap	
med	andre	gjennom	Forum	for	Natur	og	Friluftsliv,	har	komiteen	
sluppet	til	med	sine	synspunkter	som	høringsinstans	i	en	rekke	
saker.	Blant	aktuelle	prosjekter	og	engasjement	fra	de	tidlige	årene	
på	2000-tallet	er	Skarvan	og	Roltdalen	Nasjonalpark	som	ble	etablert	
i	2004.	Her	har	TT	holdt	fast	på	at	eneste	atkomst	til	området	skal	
være	over	fjellet,	ikke	opp	dalen,	som	det	ikke	er	tradisjon	for,	og	
foreningen	har	fått	plass	i	et	rådgivende	utvalg	for	nasjonalparken.	
En	videre	vannkraftutbygging	har	stadig	vært	på	tale	i	den	trønderske	
fjellheimen,	og	i	slike	spørsmål	har	TT	ved	Naturvernkomiteen	bl.a.	
uttalt	seg	negativt	om	en	plan	for	utbygging	mellom	Finnkoisjøen	og	
Essandsjøen.	I	de	seinere	årene	har	foreningen	vært	en	aktiv	deltaker	
i	utformingen	av	en	verneplan	i	Sylan	landskapsvernområde.
Klimatrusselen,	og	behovet	for	fornybar	energi,	har	skapt	en	ny	
konflikt	mellom	vern	av	natur	på	den	ene	siden,	og	tilrettelegging	
for	fornybar	energi	på	den	andre.	Tidligere	sto	miljøorganisasjoner	
samlet	om	å	holde	igjen	på	utbygging	av	kraft	i	naturen.	De	siste	
årene	har	deler	av	miljøbevegelsen	prioritert	klima	framfor	natur-
vern.	TT	har	vært	aktiv	for	å	peke	på	de	negative	konsekvensene	
ved	storstilt	utbygging	av	vindkraft	i	fjellet.	

Sculzhytta ligger midt 
i hjertet av Skarvan og 
Roltdalen Nasjonalpark 
som ble etablert i 2004. 
Foto: Jonny Remmereit
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I	Trondheims-området	har	TT	vært	med	i	markarådet	for	forvaltning	
av	den	vedtatte	markaplanen	i	kommunen	og	ellers	bl.a.	tatt	klar	
stilling	mot	planer	om	utbygging	av	et	alpinanlegg	mellom	Lille	
Gråkallen	og	Kobberdammen.

Langtidsplaner

Etter	2000	er	langtidsplanleggingen	i	TT	satt	i	system,	og	konkrete	
målsettinger	er	satt	opp	for	fire	år	av	gangen.	Hvert	år	måles	
resultatene	opp	mot	de	målene	som	er	satt,	og	denne	evalueringen	
blir	tatt	inn	i	årsberetningen	og	lagt	fram		på	årsmøtet.	
Den	første	definerte	langtidsplanen	i	denne	perioden	ble	kalt	
strategiplan	og	omfattet	årene	2002-2005.	Her	ble	klare	linjer	
trukket	opp	og	flere	av	de	tiltakene	som	er	nevnt	ovenfor,	skissert	
og	definert.
For	perioden	2006-2009	ble	en	ny	betegnelse	tatt	i	bruk:	Veivalg,	
et	begrep	som	også	brukes	i	DNTs	planlegging	sentralt.	Et	nytt	
Veivalgsdokument,	for	perioden	2010-2013,	ble	utformet	av	
TTs	arbeidsuvalg	i	2009	og	fikk	enstemmig	tilslutning	på	årsmøtet	
i	2009.	Under	en	overordnet	visjon	fra	DNT	om”Naturopplevelser	
for	livet”	har	TT	definert	sin	egen	hovedmålsetting	ved	driften	
i	sitt	område:”TT	skal	få	flere	mennesker	ut	på	tur.”	
Slik	fortsetter	foreningen	sin	virksomhet	idet	den	passerer	
125-årsmerket		og	legger	i	vei	på	en	ny	etappe	av	Den	lange	turen.

Lillian Fjerdingen.
Styreleder i TT
2010-.

TTs styre i jubileums-
året 2012: Fra 
venstre Are Løset, 
Kari Mathisen Bjerkev, 
Morten Wedege, Lillian 
Fjerdingen (leder), 
Erik Einum, Vigdis 
Heimly (nestleder) 
og Trond Setsaas. 
Styremedlem Kari 
Hallan var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.
Foto: Jonny Remmereit
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Trondhjems	Turistforenings	arkiv
Under arbeidet med jubileumsboka ble foreningens historiske arkiv 
samlet og ordnet. Arkivet, som er spesielt godt bevart fra perioden 1887 
til ca. 1920, har vært den viktigste kilden til jubileumsberetningen. 
Materialet består i hovedsak av innkomne brev, brevkonsepter, regnskap 
og regnskapsbilag, styre- og møteprotokoller, hyttebøker, brosjyrer, 
program etc. Etter at arbeidet var avsluttet, ble arkivet avlevert til 
Statsarkivet i Trondheim.Arkivmateriale fra nyere tid ved TT-kontoret 
i Sandgata er også benyttet.

Axel	Sommerfelts	privatarkiv,	Universitetsbiblioteket	i	Trondheim,	
Spesialsamlingene,	Gunnerusbiblioteket.
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