
Ny hytte i Trollheimen 
Av SVEN KOLSTAD 

Når den nye betjenings/selvbetjeningshytta ved TroUheimshytta nå er 
ferdig, kan det være greit å se på hva som har skjedd i den 
sammenheng. 

Det har jo lenge vært et ønske for TT å få et rutenett av 
selvbetjeningshytter i Trollheimen, og det er da naturlig å bygge disse 
hyttene ved de eksisterende betjente hyttene foreningen allerede har. 

Den økonomiske belastningen for foreningen ved gjennomføring 
av et slikt byggeprogram har imidlertid gjort at det har bUtt med 
ønskene, — for TT var det allerede nok å bruke pengene tU. 

Men så kommer vi fram til planleggingen av TTs 100-årsjubileum 
og den innsamlingen av penger og gaver det var naturUg å foreta i den 
anledning. Kunne bygging av en eUer flere selvbetjente hytter i 
Trollheimen inngå som prioriterte prosjekter i den forbindelse? 

Etter at hovedkomiteen for 100-årsjubileet hadde vurdert innsam
lingen og hva de prosjekter midlene skuUe brukes til, ble det i møte i 
komiteen 29. januar 1986 vedtatt at selvbetjeningshytter ved 
Trollheimshytta og ved Jøldalshytta skulle prioriteres — dersom 
innsamlingen ga et så godt resultat at prosjektene lot seg realisere. 

Nå ble resuUatet av innsamlingen tilsammen vel 800.000 kroner i 
gaver og penger, og det ble da vedtatt at hvert av de tre prioriterte 
prosjektene (strøm til StorerikvoUen er det tredje) skuUe tilgodeses 
med ca. 250.000 kroner. 

Det neste som måtte avklares var hvilken av hyttene som skulle 
bygges først. Avgjørelsen ga seg imidlertid selv, — det måtte bli 
TroUUeimshytta på grunn av de dårlige forUoIdene det var for 
betjeningen der. Det har hele tiden vært en forutsetning at de nye 
selvbetjeningshyttene skal benyttes av betjeningen i den tiden 
hovedhytta er åpen, og det har vært lagt vekt på at forholdene for 
betjeningen skal bU så bra som mulig. 

I det første utkastet til ny hytte var det meningen at oppholdsrom
met skulle være der betjeningen har hatt sitt rom i lang tid. Dette 
utkastet ble senere endret sUk at oppholdsrommet nå Ugger i den 
sørlige del av ny-hytta. Plasseringen gir fin utsikt blant annet til 
Snota. 
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Slik er planløsningen i den nye selvbetjeningshytta på Trollheimshytta. 
ERIK STABELL 
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TUMET PA 
TROLLHEfMS HrTTA 
Tunet på Trollheimshytta etter nybygginga. (Tegninger: Erik Stabell.) 
ERIK STABELL 

Da det var på det rene at en hadde 250.000 kroner tU disposisjon av 
det innsamlede beløpet, ble det søkt om STUI-midler til prosjektet. 
Dette har vi fått, og utbetalingen av pengene derfra blir gjennomført 
slik: 

kr. 100.000 i 1988 
kr. 75.000 i 1989 
kr. 75.000 i 1990 
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Selvbetjeningshytta under oppføring sommeren 1988. 
ERIK STABELL 

Tilsammen får vi dermed 250.000 kroner fra STUI — eller like mye 
som TT selv satser. 

Da finansieringen av prosjektet var i orden, ble det i styremøter 8. 
mars og 12. april vedtatt at hytta skulle bygges. Anbud ble innhentet 
fra Rindalshytter A/S, Rindal og Meldalhus A/S, Meldal. Etter en del 
møter ble kontrakt tegnet med Meldalhus A/S. Byggestart ble satt til 
ca. 1. juU, og hytta skuUe være ferdig tU medio september. 

Tidsfristene ble tilnærmet holdt, og ny-hytta ble beiset av Johan 
Bolme før høsten for alvor kom til FoUdalen. 

TT har hatt utmerket hjelp fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps i 
forbindelse med frakt av materialer og til klargjøring av tomta. 

Det må også nevnes at Forsvaret var meget hjelpsom og stilte et 
heUkopter fra 330-skvadronen på Ørlandet tU rådighet. Løytnant 
Anders Røsåk og hans mannskap løftet det meste av materialene 
gratis for oss fra Gråhaugén og inn til TroUUeimshytta. 

I vinter ble det fraktet utstyr og inventar fram til hytta slik at den 
kunne benyttes av betjeningen i påsken 1989. 

Byggekomitéen for prosjektet på Trollheimshytta har bestått av 
Erik Stabell, Arne Vaslag og Sven Kolstad. 
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