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For femti år siden... 
Referat fra 50-årsjubileet på Schulzhytta 
Av Sissel WedeK\ang Mathiesen 

Sommeren 1948 ble Trondhjems Turistforenings hytte i Roltdalen innviet. 
Foreningens første formann, Carl Schulz, hadde omsider fått realisert sitt ønske om en 
hytte som skulle ta imot fotturister i den vakre, historie- og kulturrike seterdalen i 
SelbufjeUene. I juli 1998 feiret TT 50-årsjubileum for Schulzhytta. 

Den 3. juli 1948 sto hylla ferdig. Meget passende fikk den navnet Schulzhytta, elter 
TTs grunnlegger Cari Schulz som hadde planlagt og besørget delfinansiering av 
prosjektet. Selv fikk Schulz aldri oppleve den ferdige hytta. Han døde i 1944, 93 år 
gammel. Byggeplanene ble forsinket av verdenskrigen som brøt ut i 1940. 

Ordfører Torbjørn Olsen i Selbn gratiderer Schulzhytta med 50-årsjubileet. 
Foto Erik StabeU 
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Vertskapet ved Gunvor Flønes tar imot et vakkert tinnfat som gave fra kommunen. 
Foto Erik StabeU 

Byggeperioden fra 1947-48 er interessant beskrevet i TTs årbok for 1997, sammen 
med annet stoff tilknyttet hyttas historie, kultur- og naturminner, seterdrift, gruvedrift 
og spor fra istiden og jernalderen, i et området som er for lite brukt og kjent idag. TT 
anså jubileet som en anledning lil å rette oppmerksomheten mot denne delen av trøn-
derfjellene. 

Hytta var betjent i en perioden fra 16. juli sommeren 1998 med vertskap Gunvor og 
Mons Flønes. Dermed var det muligheter for å lage en hyggelig markering. Fordi 
sengekapasiteten på hytta er begrenset og turistforeningen ønsket at flest mulig skulle 
kunne delta i feiringen, ble det organisert to arrangementer. Det var særlig ønskelig å 
hedre gjester fra Selbutraktene, historie- og kulturinteresserte, mediafolk, lokalpoliti
kere, tilsyn, tillitsvalgte og andre med filknytning lil området og til turistforeningen, 
som hadde gjort en innsats for eller hadde særskilt kjennskap til hytta. 
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Det ble annonsert en åpen jubileums-fellestur i Sylan og Roltdalen med overnatting 
på Schulzhytta i forbindelse med åpningshelgen. 
Til den påfølgende helgen ble ca, 65 personer invitert. Av disse hadde 27 anledning fil 
å delta. \%-

Fellestur 
Den første helgen med fellestur, 17.-19. juli, ble meget vellykket. Arnfinn Fiske var 
turieder og meldte om stor stemning, god mat, god drikke og godt vær. Tradisjonelt 
severer TT spekemat og rømmegrøt med tomtebrygg når det jubileres. Det etterfølges 
av kaffe med «någgå attåt» og kaker. Jan Hofstad representerte TT-styret og overbrakt 
hilsen til deltakerne på vegne av foreningen. 

Jubileumshelg 
Helgen etter var værgudenes adskillig mer gretne. Det regnet i bøtter, særiig søndagen 
på returen. Myggen trivdes, og for mange var det tungt å gå de 15 kilometrene fil/fra 
nærmeste vei. Hytta var innbydende vakkert pyntet i burgunder, bugnende av fjell- og 
skogblomster, inklusiv viltvoksende orkideer, i krukker og vaser på alle bord. 

Utover ettermiddagen lørdag 25. juli ség det inn våte og glade festdeltakere og andre 
fjellvandrere som etter hvert fikk iført seg pent fjellantrekk og festhumør. 
Etter al lederen for TT-styret, Erik-Martin Braathen, hadde ønsket velkommen gikk 
gjestene til bords hvor det ble servert spekemat og rømmegrøt. Ved festmiddagen var 
det mange hilsningstaler Fylkesordfører, fjellvandrer og korsanger Arnt Frøseth 
fremført en sanghilsen og fortalte bl.a, at det skulle skrives en bok om Trøndelags 
historie. 
Ordfører i Selbu Torbjørn Olsen overrakte et fiotl tinnfat. Gave til Schulzhytta hadde 
også leder for Selbu og Tydal historielag, Gjertrud Evjen - tre historiske bøker fra 
Selbu. 
Ola Magne Moen fra Nea Radio frembrakte hilsen fra Anne og Martin Rolseth som i 
mange år hadde sambandstjeneste med Schulzhytta på selvlagd walkie-talkie. 
Nyutgaven av boken «Kvernfjellet» som opprinnelig var skrevet av P.O. Rolseth ble 
presentert, og Helge Gylland fra NTT overrakte tre bind fra Jon Lerfalds verk, «Liv 
og lagnad i Stjørdalsbygdene», Selbu Fjellstyre var representert ved nestleder Terje 
Erik Garberg som ga en utstoppet rype i vinterdrakt fil jubilanten. 

«Roltdalsonginn» av Bjarne Aftret, ble avsunget akkompagnert av Brynjar Dahlø, 
noe som gjorde lykke. Brynjar Dahlø hadde flere roller denne kvelden - som dyktig 
musikant, som representant for «Selbyggen» og som ihuga og aktiv festdeltaker til 
langt utpå natten ( eller var del morgenen?). Som en hilsen til jubileet hadde han bl.a. 
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funnet frem og presenterte fidligere utgaver av 
Roltdalen og Schulzhytta. 

<Selbyggen» med artikler om 

«Roltdalsonginn» 
Hørr på Ruten og på Fonginn 
Dæm kan svårrå viss mi spæn 
Hørr på toninn og på songitm 
Som Fagermoa gjær 
Sjå på Rimsøn borti feli, 
Henn skjin så spijill blank. 
Det føles alder trongt å tre-li, 
Og døm se cUt i blant. 
Der danse Rotla rundt kvar stein. 
Ho stoppe opp, og haste i veg 
Og Skarven ligg så blank og ren 
Dæm varsle sol og regn. 
Hørr på Ruten og på Fonginn 
Dæm kan svårrå viss me spæn 
Hør på toninn og på song-in 
Som Fagermoa gjær. 

Etter sangen slo Anne-Karin Braathen fil med en selvforfattet prolog til jubilanten. 

Fra en selvskreven gjest og storbruker av Schulzhylla, Erik Stabell, kom et uventet 
utspill. Han overrakte en kleshenger - som markering av turoperatør sel skapet 
Bomturs 50-årsgave til hytta: ny innredning på hyttas tørkerom. 
Dagens lakk-for-maten-innslag sto Anne Britt Wavold meget passende for, ettersom 
hun selv i mange år har vært vertinne på TT-hytter og følgelig kunne gjøre inngående 
rede for rømmegrøtens mysterier og velsignelser. 
Underveis vanket det overrekkelse av 1997-årbøker med relevant jubileumstoff fil 
flere av gjestene. Utover kvelden fortsatte det sosiale samværet med dans til Brynjar 
Dahløs musikk og med allsang. Vertskapet holdt ut langt utover vanlige tidsrammer 
og så ut fil å hygge seg enda de skulle fidlig opp og lage frokost. 

Returen på søndagen i striregn, vind og fire-fem timers marsj som - heldigvis - må fil 
for å komme ul/inn fil hytta, understreker det unike og uberørte ved Roltdalen som 
trolig blir nasjonalpark om 1-2 år. Forhåpenfiigvis blir dalen bevart som den er i dag, 

En hjertelig takk til alle nevnte og unevnte som bidro til et verdig jubileum. 

Over: En trivelig skogsrastpå veg 
heim etter det trivelige 50-års-
Jiibileet på Schulzhytta. 

Foto Erik Stabell 
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Arbeidslaget til turoperatørselskapet 
Bomtur etter ferdig montert innred
ning på tørkerommet 30. januar 
1999. Foto Bomtur 
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