
/ bratl terreng. Fjellsportgruppa i Innerdalen. Foto: Øystein Nytrø 

TRONDHJEMS TURISTFORENING 
-STIFTET 16.12.1887-

Årbok 1993 

T.T. r 

Adresseavisen Offset 



Forord 

Årboka for 1993 tar sikte på å gi et bilde av Trondhjems Turistforening 
innenfra. Vi har gitt plassen til en rekke av foreningens trauste slitere, med 
oppgaver på forskjellige områder, men det til felles at de er med på å dra det 
nokså store lasset. Gjennom bidragene fra både ansatte, tillitsvalgte og frivilli
ge får leserne kanskje et klarere inntrykk av hvordan TT arbeider og hvordan 
foreningen legger forholdene til rette for sitt publikum. Vi blir med på vedli
keholdsarbeid, på uveisom transport og tar en tur med merkegjengen. Vi 
møter vertinna bak fasaden, stjeler noen tanker fra ei ung hyttejente og lytter 
til veterandrengen Johan Bolme. Videre får vi innblikk i hvordan TT ordner 
sine byggesaker, og hvordan de ulike turgruppene legger opp sin virksomhet. 
Brukere, som turdeltakeren og hyttegjesten, får også et ord med i laget. 

Årboka har også en avdeling med foreningsnytt for 1993, og vi bringer 
andre del av artikkeloversikten fra 1888 til 1992. 
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redaktør 
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Transport 
TT's 14 hytter, 6 betjente og 8 selvbetjente, har årlig behov for inntransport av 

store mengder proviant og utstyr og uttransport av avfall, propanbeholdere mm. 
Av de betjente ligger ingen til vinterbrøytet veg, to ligger til veg om sommeren 
(Nedalshytta og Gjevilvasshytta), to ligger til traktorveg (Storerikvollen og 
Jøldalshytta) og to ligger helt uten vegforbindelse (TroUheimshytta og Schulz
hytta). Av de selvbetjente ligger to til helårsveg (Bårdsgarden og Kårvatn) og en 
til traktorveg (Dindalshytta), resten uten vegforbindelse. 

Hyttene med veg- og traktorvegforbindelse om sommeren provianteres i størst 
mulig grad på sommerføre, mens de uten veg provianteres på vinterføre. I tillegg 
er det nødvendig med supplerende transporter utenom hovedprovianteringa. 
Omfanget av suppleringene er avhengig av hvor vanskelige disse transportene er, 
og uforutsette omstendigheter som råte i potetlager, uvanlig stort belegg osv.. 
Opplegget for proviantering varierer fra hytte til hytte. Et par eksempler vil si 
noe om omfang og organisering av transporter: 

Eksempel TroUheimshytta: 
Totalt er det behov for 12 - 15 tonn proviant og utstyr til ei hytte som 

TroUheimshytta. Hytta har vanligvis ca 3000 ovemattinger i året i betjent sesong, 
hvorav 4 - 700 i påska, resten om sommeren. Dieselolje til aggregatet utgjør 2 - 3000 
kg, propanflasker omlag 3000 kg. Av provianten utgjør potet 1500 kg, mel 700 kg, 
kjøtt 500 kg, fisk 180 kg, grønnsaker 450 kg og rømme 150 kg. I tillegg kommer 10 -
12 favn ved med en vekt på ca 8 tonn, som hugges i Folldalen nænnere hytta. 

Varetransporten foregår med grossistens bil fram til Rindal med omlasting til 
annen bil som kjører til Gråsjøen. Her må det enda en omlasting til, om vinteren 
til snøscooter som kjører de 15 km fram til hytta. Hovedprovianteringa foregår 
for påska rett før påske og for sommeren rett etter påske. Hvert scooteriass tar fra 
200 ti! 600 kg, avhengig av føreforholdene. Om sommeren kjøres supplerings-
provianten i båt over Gråsjøen og bæres de siste 4 km fram til hytta. Det er 7 -
800 kg rømme, grønnsaker mm. som bæres opp hver sommer. 

Eksempel Ramsjøhytta: 
Proviant, utstyr og ved kjøres de 15 km fra Ås i Tydal på snøscooter. 

Suppleringer bæres etter behov 3 - 4 km fra veg sommers tid. 
Til Jøldalshytta kjører lokal dagligvareforhandler varene hver 14. dag med hest 

til hytta. Melk og rømme kjøper TT på nabosetra. På Storerikvollen har TT fått i 
gave en liten traktor som frakter proviant de 4 km fra bilveg og ved fra skogen. Da 
Schulzhytta var betjent i 1993 sto bestyreren for hestetransport av proviant til hyt
ta. 

Transport av materiell til bygging og reparasjon av bruer, klopplegging av 
myrer osv. skjer om vinteren etter nøye planlegging og merking av steder for for 
utplassering i terrenget på barmark. 

l\iristforeningens Usynlige Tjenere (TUT) 
Av Ivar Maske 

Sentimental er ikke det rette ordet, selv om det godt kan brukes. 
Takknemlig er mer dekkende for de følelser som dukker opp sammen med 
minnene jeg forsøker å få ned på papiret etter oppfordring fra formannen og 
årbokkomiteen. Teodor Brandfjell har heldigvis aldri vært usynlig, men ved 
mange anledninger vært meg til stor og synlig hjelp. 

"Jeg skal si deg en ting, du Ivarmann", sa Teodor, "om du greie å få ungan 
dine rett gla ti fjella, skal du aldri ha vanskeligheter me oppdragelsa." Det var 
for lenge siden med små barn en sommer ved Nesjøens bredd. 

Av de mere eller mindre usynlige tjenester og tjenere i TT som jeg først 
merket, var valgkomiteen. Jeg har aldri før tenkt på viktigheten av en god 
valgkomité. Jeg er iallfall komiteen og spesielt dens daværende formann, 
Astri Olsen, takknemlig for at de fikk valgt meg. 

Styret var det neste av de halvvisuelle vesener jeg ble kjent med. Styret er 
synlig tre steder. Hvis medlemmene av styret ikke gjør jobben sin, blir de syn-

Ved-dugnad på Storerikvollen. Fire favner ved fra rot til sekk iløpet av ei helg. 


