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Hytter det (ennå) ikke er blitt noe av
TT har naturlig nok i årenes løp hatt en del planer som det av en eller 
annen grunn ikke er blitt noe av. Noen er skrinlagt for godt, andre kan 
fortsatt bli realisert på et eller annet tidspunkt. 
   I begynnelsen av 1970-årene regnet styret med at TT i løpet av de 
nærmeste år ville bygge en mindre selvbetjeningshytte ved Vigelsjøen for 
på nytt å få et kvarter mellom Stugudal og Brekken/Vauldalen. Dette er 
det foreløpig ikke blitt noe av. Styret gjorde omkring midten av 1980-
årene et forsøk på å gjenopprette kontakten med Råvollen ved Rien for å 
få et kvarter der igjen, men lyktes ikke med det fordi eieren allerede hadde 
stedet belagt med andre avtaler. Styret hadde spørsmålet om en hytte her 
opp til drøfting igjen i 1991/92, men uten at det heller da førte til noe. 
Hvorvidt det overhodet blir anledning til å etablere et kvarter igjen i dette 
området er i skrivende stund noe usikkert, og vil blant annet være avhen-
gig av myndighetenes intensjoner med det verneområdet som er under 
planlegging i området (Hyllingsdalen landskapsvernområde). En hytte i 
Ridalen/Hyllingen-området er imidlertid nødvendig dersom det skal være 
mulig å vandre mellom Sylene og Røros/Femundsmarka. Det er i denne 
forbindelse også fra TTs side ønskelig å få bygget en selvbetjeningshytte 
på foreningens tomt ved Nyvollen (se avnittet om Væktarhaugen i Sylene-
kapitlet) og få anlagt en rute derfra til en fremtidig ny hytte i områdene 
sør for Stugudal. Dette er etter TTs mening ikke etablering av et nytt 
hytte- og rutenett, men en reetablering av et område som foreningen fra 
sine tidligste år og deretter hadde aktivitet i helt til omkring 1960.

Orkelsjøen - Sylene 
I begynnelsen av 1970-årene mente styret også at det snarest burde 
opprettes en rute mellom Nordpå og Brøttem i Klæbu med en selvbetjen-
ingshytte ved Holtsjøen. Ruten som fra denne hytta ville gå vest for 
Reinsfjellet og Kråklifjellet og videre enten over eller vest for Brungfjellet 
gjennom Brungmarka, er det aldri blitt noe av, og det er vel i dag lite 
aktuelt for foreningen å gå inn med tiltak i dette området.
   Det ble i 1970-årene dessuten arbeidet med planer om en selvbetjening-
shytte ved Store Innsjøen vest for Kvikne. Foreningen hadde i sin tid en 
kvarteravtale i dette området med Fjellægret, og så det som ønskelig å få 
opprettet en rute fra Orkelsjøhytta østover mot Kvikne. Gamle tanker fra 
1920-årene om en rute fra denne hytta til Kvikne og videre østover gjen-
nom Forollhogna til Ålen eller Haltdalen ble i 1980-årene plukket frem 
igjen og drøftet uten at det kom til noe konkret. Tanken var å få merket 
en rute gjennom disse fjellstrøkene for å få etablert en forbindelse mellom 
Trollheimen og Sylene. Det var bortsett fra tanken om en hytte ved Store 
Innsjøen ikke planer om å bygge andre selvbetjeningshytter, men å søke å 
få til avtaler om kvarterer på eksisterende setre eller hytter som fjellsty-
rene har bygget. Det ble imidlertid med tanken, og muligheten er i dag 
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   Som TT-hytte ble Schivevollen ingen stor suksess – besøket var heller 
lite og ideen om et "koienett" fra byen til Sylene ble aldri realisert. TT 
gjorde heller ikke all verden for å markedsføre hytta, som ble liggende for 
seg selv. Etter omlag ti år trakk TT seg derfor ut igjen, og har siden ikke 
tatt denne tanken opp igjen.  
I 2003 fattet to skoler i Trondheim - Solbakken og Bratsberg - sammen 
med Dragsten oppvekstsenter i Selbu - interesse for Schivevollen. Skolene 
fikk en avtale med eieren, som fremdeles er Haukås statsalmening, og ryk-
ket inn på plassen litt ut på etterjulsvinteren. Etter en del frem og tilbake 
fikk skolene høsten 2004 bevilget 300.000 kroner fra Trondheim kom-
mune og 40.000 kroner fra Selbu kommune til istandsetting av bygnin-
gene og ytterligere 10.000 kroner fra Trondheim til planlegging av det 
prosjektet som skolene skal bruke plassen til.
   Plassen vil etter restaurering kunne huse en skoleklasse, men målsettin-
gen er ikke en tradisjonell leirskole. Derimot skal elevene få utfolde seg 
med lek og trening ute i naturen og samtidig også få viktige deler av 
naturfagundervisningen, både ute i marka og inne, under opphold på 
Schivevollen. En annen sak er at skolene også vil bruke plassen som 
serveringssted for skiløpere som bruker området mellom Saksvikvollen og 
Gjenvollhytta i Nordmarka i Klæbu, med elevene som aktive utøvere. 
Dermed har den gamle "TT-hytta" også fått en rennessanse  omlag 40 år 
etter at turistforeningen sa takk for seg og låste døren for siste gang. 

Nordreisa
Som en kuriositet kan det nevnes at TT ved juletider 1926 mottok en 
hytte i Nordreisa i gave fra hertugen av Westminster. Hytten besto av spis-
estue, 4 soverom og kjøkken og lå ca. 8 mil fra sjøen. I årsberetningen for 
1927 sier styret at man ikke hadde tatt noen beslutning om hvordan 
gaven skulle benyttes, men den ble i 1928 solgt for kr. 600.

Sulåmo
I 1928 inngikk TT avtale med eieren av gården Sulåmo, som ligger ved 
innsjøen Feren omtrent midtveis mellom Stjørdal og Verdal. Eieren, 
Henrik Sulåmo, hadde i mange år tatt imot turister, og bygget nå nytt 
våningshus som gjorde ham i stand til å ta imot flere gjester enn før. 
Sulåmo inngikk som et privat kvarter, og det ville ifølge avtalen alltid stå 
minst 4 senger til disposisjon for foreningens medlemmer.
Før sommeren ville en rute fra Kopperå til Sulåmo og fra Sulåmot til 
broen over Inna 1 km vest for Suul bli merket. Ruten Kopperå - Sulåmo 
ble allerede året etter lagt om til Meråker fordi det var vanskelig med losji 
i Kopperå og man derfor var avhengig av å komme seg videre med toget 
samme dag.



259258

TT-hyttene under krigen 
Perioden fra 1940 til 1945 ble en vanskelig tid også for TT. Hyttene ble 
holdt åpne på vanlig måte både i 1940 og 1941, men de som ville til fjells 
i Sylene måtte ha grensesonepass, og dette førte naturlig nok til at besøket 
sank vesentlig. Foreningen klarte heller ikke å skaffe vertinne til 
Storerikvollen, men de som ville og hadde anledning til å dra dit likevel og 
stelle seg selv, fikk anledning til det.
   I Trollheimen derimot var det så langt ingen restriksjoner, og dette 
skapte rekordinnrykk på hyttene der, noe som i tillegg til den vanskelige 
forsyningssituasjonen satte vertskapets dyktighet på prøve. Matsituasjonen 
var til tider kritisk og førte til at det måtte innføres rasjonering og et 
forenklet kosthold, men turistene tok situasjonen med godt humør og 
viste stor forståelse for de mange vanskeligher som driften av hyttene bød 
på. Flere av de privateide kvarterene som TT hadde avtale med – Storli, 
Fjellægeret i Orkelsjøtraktene og Kluksdal i Meråker – klarte på grunn av 
forholdene ikke å holde åpent.

Grensehyttene stenges
Fra 1942 ble Nedalshytta og Storerikvollen stengt, men de som klarte å 
skaffe seg tillatelse til å ferdes i området fikk fortsatt anledning til å bruke 
hyttene til overnatting. Via Nedalen gård var det for øvrig gjennom hele 
krigen en ikke ubetydelig illegal trafikk, både av flyktninger og kurerer, 
selv om tyskerne stadig hadde patruljer ute i fjellet. Forpakteren på 
Nedalen gård siden 1941, Oliver Rotvold, bodde fortsatt på gården og var 
de som kom behjelpelig på beste måte.  
   Også i Trollheimen ble hyttene i 1942 som følge av problemer med 
proviant og transport holdt stengt i påsken. Hyttene der ble likevel brukt. 
Studenter fra Norges Tekniske Høgskole dro puljevis til Jøldalshytta og 
Trollheimshytta, og i deler av påsken ble hyttene leid ut til noen av 
foreningens medlemmer mens ledige sengeplasser kunne benyttes av andre 
som trosset forholdene og dro til fjells likevel.
   I sommersesongen ble hyttene holdt åpne, men det ble i pressen og på 
andre måter bekjentgjort at man måtte være forberedt på et sterkt foren-
klet kosthold og at alle rasjoneringsforskrifter naturligvis gjaldt like fullt 
til fjells som i landet for øvrig. Kjøtt måtte bare serveres mandag, fredag 
og søndag, men forsyningsnemndene kunne gi dispensasjon slik at kjøtt 
også kunne serveres på onsdag og torsdag. "De dominerende poster på 
menyen var klippfisk og spekesild, tilgangen på kjøtt var problematisk," 
heter det i årsberetningen, som legger til at været denne sommeren var 
miserabelt med få dager uten regn og lite varme.  
   Øst for Oppdal ble Orkelsjøhytta holdt åpen hele sommeren med meget 
godt besøk. Styret måtte bare fastslå at hytta var for liten i forhold til det 
besøket den nå ble gjenstand for, men at det under de rådende forhold var 
lite som kunne gjøres med dette.
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r stengt ved opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark. Denne najonal-
parken skal ifølge vernebestemmelsene være fri for merkede ruter og til-
rettelagte kvarterer for fotturister. En del overnattingsmuligheter finnes 
imidlertid i området i noen åpne hytter og setre, men de som ønsker å gå 
her må altså klare seg uten merkede ruter. Nærmere opplysninger om 
overnattingsmulighetene vil interesserte kunne få ved henvendelse til fjell-
styrene i Kvikne, Soknedal og Singås eller til Statskogs kontor på Støren.
   Som et ledd i bestrebelsene med å forbinde TTs rutenett i Sylene med 
Femundsmarka, inngikk TT i 1994 en avtale med Staten v/Rørosmuseet 
om etablering av et ubetjent kvarter i det gamle stigerhuset ved Storwartz 
gruver. Etter mye frem og tilbake ble denne hytteplanen skrinlagt i 1998.

Ny hytte i Trollheimen?
I 1990 ble det i styret luftet tanker om en avlastningshytte for 
Trollheimshytta et eller annet sted i området nord for Trollhetta. En hytte 
her ville også åpne for en alternativ adkomst til Trollheimshytta fra 
Rindal. 
   Det skulle gå mer enn ti år før det ble gjort noe konkret med denne tan-
ken, men første skritt ble tatt i 2002 med å få etablert et selvbetjent kvar-
ter på Saga skysstasjon i Rindal. Samtidig tok TT kontakt med eieren av 
Helgetunholtsetra, som ligger like nordvest for fjellet Trollhytta, for å 
undersøke om det var mulighet for å få opprettet en selvbetjeningshytte 
på setra. En eventuell hytte her vil ligge en lett dagsmarsj fra bussforbin-
delsen i Rindal og vil dele innmarsjen til Trollheimshytta fra Rindal i to 
fem-timers etapper. Hytta vil dessuten sammen med Trollheimshytta og 
Jøldalshytta danne en ny "trekant-rute", med en for mange ny og ukjent, 
men fin og variert tur mellom Helgetunholtsetra og Jøldalshytta. Endelig 
vil en hytte på Helgetunholtsetra bidra til å bedre kontakten mellom rute-
nettet i Trollheimen og Kristiansund og Nordmøre Turistforenings "fjor-
drute" fra Surnadal til Kristiansund. Noen endelig avklaring med hensyn 
til den planlagte nye selvbetjeningshytta foreligger ennå ikke, men det er 
foretatt en befaring sammen med vernemyndighetene for Trollheimen og 
utarbeidet et forslag til løsning som er fremlagt for setereieren. 


