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Jeg har reist meget i min Tid - har paa min Fod trafikkert hele Norges 
Land, men intet blir som Tydal - at gaa deroppe paa Fjeldvidden med det 
storslagne Udsyn mot Sylene og Skardsfjellene er som at gaa i en kirke. 
              
 Carl Schulz (Trondhjems Turistforenings formann fra 1887 til 1905)

oppsto og utviklet seg, og en oversikt over det flotte tilbudet som turist-
foreningens hytter er for alle som søker til fjellet for avkobling, mosjon og 
naturopplevelser.
   Kilder til fremstillingen er først og fremst TTs egne årbøker, men en del 
andre bøker og artikler er i tillegg benyttet. Disse er det gitt opplysning 
om i kildehenvisningen til slutt. 
   I de mange sitatene som er brukt fra brev og artikler er den originale 
rettskrivningen benyttet for å gi sitatene den rette "tidsånd". Man vil her 
oppdage at de forskjellige forfattere benyttet aa og å om hverandre, og 
skrev substantiver med både stor og liten forbokstav, men gjengivelsen 
er altså slik den opprinnelig var.
   Så vil jeg si takk til Jonny Remmereit for hyggelig samarbeid om 
dette bokprosjektet, og til Torgeir Gunleiksrud og Erik Stabell for deres 
gjennomgang av manuskriptet, som slik det foreligger forhåpentlig gir 
en korrekt fremstilling av TT-hyttenes historie. 
   

Klæbu 23.4. 2005
Karl H. Brox  

Forord 
Trondhjems Turistforening har tilsammen 18 hytter og kvarterer i Sylene-
området, Trollheimen og oppdalsfjellene. Samlet representerer TT-hyttene, 
og da særlig de eldre hyttene, store kulturhistoriske verdier. De fleste av 
dem hører med blant landets best bevarte gamle turisthytter i fjellet og er 
– sier mange – av de aller triveligste. TT-hyttene har gjennom foreningens 
snart 120-årige historie vært med på å gi turgåerne i fjellet gode og varige 
opplevelser, og er på sin måte «fjellets arvesølv». 
   Noen av hyttene er store (ca. 50 senger eller mer) og er betjente i seson-
gene, andre er mindre (8-12 senger) og selvbetjente. Fem av hyttene er 
ubetjente. Betjent betyr at du i påske- og sommersesongene kommer til en 
hytte med vertskap og betjening, hvor du normalt både kan dusje og gå til 
dekket bord. De betjente hyttene har dessuten selvbetjente avdelinger som 
gjør dem tilgjengelige også utenom sesongene. Her vil du som på de andre 
selvbetjente hyttene finne mat som du kan kjøpe og tilberede selv, mens 
du på en ubetjent hytte må ha med deg maten i sekken. Felles for dem alle 
er imidlertid at de er der for at du skal kunne "gå deg frisk og glad i fjel-
let", som foreningens motto sier, og underveis finne tak over hodet etter 
en givende dag i fjellet. På denne måten kan du faktisk ferdes til fjells i en 
uke eller mer uten å bære deg skakk på telt og proviant.
   I tillegg til de 18 hyttene finnes et også et par nød- eller hvilebuer, en på 
Fiskåhøgda i Sylene og en ved Sprikletjernene i Trollheimen. De er ikke 
beregnet på "normal" overnatting, men kan brukes om du skulle bli 
utsatt for uvær eller føler behov for å få tak over hodet når nisten skal 
fortæres i dårlig vær. 
   Omtalt i boken er dessuten den aller første hytta som foreningen bygget 
- i Trondheim bymark. En del andre hytter og kvarterer som TT i årenes 

løp har hatt, og noen private overnattingssteder som foreningen fortsatt 
har avtaler med, er også beskrevet. Noen inntrykk vil du des-

suten få fra den tiden foreningen vokste frem. Boken 
vil således både gi deg et innblikk i hvordan 

fotturismen i denne delen av landet 
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