
Hvor blir det av trønderne i fjellet?
TORE TVETE

Det hevdes at det er så få trøndere som finner veien til eget
fjellområde .— Trollheimen og Sylene. Noen av dem finner vi i
Jotunheimen. Det er morsommere å gå i Jotunheimen, mer miljø
på hyttene. Anslagsvis 90 pst. av fotfolket er i aldersgruppen under
35—40 år, og de aller fleste ser gjerne at et eller annet også skal
foregå om kvelden. I Jotunheimen er det et fint samspill mellom
Den Norske Turistforenings hytter — betjente og ubetjente — hytter
som delvis er bortsatt til private og fjellpensjonater i helt privat eie.
Alle, i hvert fall de yngste, må innom Spiterstulen for her er det
diskotek og full fart hver kveld til kl. 23.00. Her blir man gjerne
over en dag ekstra. Eller man gleder seg til neste etappe som fer
Leirvassbu. Gammeldans rned trekkspill og gitar er like populært.
Man koser seg når verten på Torfinnsbu finner frem trekkspillet og
inviterer til allsang. Gitar og visesang på Olavsbu setter også de
fleste pris på.

Det er bare en ting som volder bekymring: Fotturismen i Jo-
tunheimen har til de grader øket, at tross stadige utvidelser blir
sengekapasiteten for liten. Selv rundt 22/8 er det de som må finne
seg i gulvplass for natten. Sesongen er lang. Hyttene stenger rundt
10/9. Jeg tror både DNT og de private gjør god forretning på sine
steder i Jotunheimen.

Hvorfor kan ikke Trondhjems Turistforening ta imot utfordrin-
gen fra den store majoritet som vil ha litt mer enn tur, mat og
køye? Den nye Nedalshytta vil stå klar til neste sesong. Skulle det
ikke her ligge vel til rette å lage et lite Spiterstulen? Altså i dbn
ene stuen diskotek som går hver aften fra hytta åpner til den sten-
ger. Nedalshytta kan bli stedet i Sylene hvor all ungdom må innom,
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songslutt 22/8 er for tidlig. Et populært sted vil kunne drives med
overskudd både en og to uker lenger.

Og Gjevilvasshytta, kan vi ikke lage litt Leirvassbu ut av denne
hytta, som også har to peisestuer. Trekkspill, en svingom, litt all-
sang. Det skal ikke så forferdelig meget til for at det spres at nettopp
her må vi tilbringe en dag eller to. Også etter 22/8.

Økt popularitet betyr flere gjester og igjen større inntekter. Fra
flere hold får jeg høre om Turistforeningens dårlige økonomi. For
lite eller ingen penger til vedlikehold av eksisterende anlegg. Og
her ønsker jeg å komme inn på at nytt tema. Jeg tror styre og admi-
nistrasjon i dag er i ferd med å gape over for meget. Ny hytte ved
Vigelsjøen og ved Hilmo er selvsagt ønskelig, men mange vedlike
holdsarbeider på eksisterende anlegg er av større viktighet. Jeg tror
også at Turistforeningen i dag har for mange betjente hytter. Arne
Falkanger har vært inne på at man burde kvitte seg med Nordpå
eller få til en eller anne form for selvbetjening. Jeg tror man også
utmerket godt kunne kutte ut betjening på Kasa og også Schulz-
hytta. Det er ønsketenkning at det kan opparbeides noe større
trafikk på ruten Kjøli — Nordpå — Hilmo — Schulzhytta.

Når jeg hører om den kampen administrasjonen hvert år har for
å skaffe kokker og annen betjening til alle hyttene, b'ir jeg enda
mer overbevist om at en viss innskrenkning er på plass. Og spørs-
målet om betjening vil på ingen måte bli lettere for hvert år som
går. Per Innset har vært inne på at kafeteriasystem bør innføres på
den nye Nedalshytta. Ja, selvsagt. Alle Svenska Turistforeningens
hytter drives etter kafeteriasystemet. Før eller senere kommer vi
også til å følge etter.

Enda en ting: Hvorfor får man aldri sterkere saker enn landsøl
på Turistforeningens hytter? Etter en lengere tur synes jeg det er
godt med en pils. På STF og DNTs hytter serveres øl og faktisk
også vin om noen måtte ønske dette. Jeg har ikke sett at fotturister
har tatt skade av å drikke en øl eller to. Det må gå an å få til en
ordning at øl serveres til overnattingsgjester.

Jeg ønsker ikke at dette innlegg skal betraktes som kritikk mot
det sittende styre. La det heller være et diskusjonsgrunnlag. Jeg
har respekt for de som påtar seg tillitsverv og utfører et stort arbeid
til glede for ca. 7000 medlemmer, hvorav også jeg dessverre er en
av dem som har forsømt å møte opp på foreningens årsmøter. 127


