ROLF HØYEM

Dindalshytta ferdig

Da Hjalmar Olsen, Lønset, døde i 1961, arvet Trondhjems Turistforening hans eiendom Dindalshytta i Dindalen. Det er en dal som
skjærer seg inn mot Dovremassivet på sydsiden av Drivdalen. Hjalmar Olsen hadde siden begynnelsen av siste krig avtale med Trondhjems Turistforening om kvarter, og han snakket ofte om at når
han døde, skulle TT overta hytta og boksamlingen hans.
Hjalmar Olsen var en fjellets mann som til alle tider søkte inn
til sitt kongerike, Dindalen. Allerede som ung mann var han med
og bygget en stenbu inne i Svartdalen, et innsmett med køyeplass
for to mann. Men hans hu stod til også å la andre få ta del i fjellets
gleder, og da han i 1932 fikk overta en gammel slåttebu i Dindalen,
kjøpte han seg tomt og flyttet bua inn på egen grunn. Men bua var
heller liten, og skulle han påta seg å skaffe gjester husvære og mat,
måtte det større plass til. Han fikk da sått opp et tilbygg, det nåværende kjøkken, men ennå syntes han det var for trangt om plassen.
En gammel slåttebu til, denne noe større enn den første, ble flyttet
og bygget til slik at det hele dannet en T, og nå var det plass til å
ta imot gjester. Og mange var de som søkte inn til Dindalen og
n'Hjalmar og som fikk nyte godt av hans gjestfrihet. Det var alltid
koselig å komme inn hos ham. Her var det gardiner og blomster i
vinduene,, her fant man pene gamle kopperting, og hans frodige
fantasi fant ofte utløp i hans skaperglede når han satte seg til med
pensel og farger.
Senere fikk han bygget en 2.etasje over den siste oppsatte slåtte77

bua, så nå hadde han sengeplass til 10 å 12 personer, og der var
ofte stort belegg hos ham.
Så sant været var laglig var Hjalmar å treffe inn i Dindalen.
Han måtte dit inn hvor luften er så nregét ranere enn nede i dalen,
hvor vinden stryker i ville kast ned frå fjellet, men hvor også solen
kan steke og varme i lune bakkehell. Hvor han om våren kunne
sitte og se villreinen komme trekkende ned frå Brattskarven og
gresse i frodige lier mens sneen ennå lå dyp oppe i fjellet.
Trondhjems Turistforening har nå restaurert og sått Dindalshytta i stand etter at den har vært lukket siden Hjalmar Olsens død,
og en må si det er et festlig sted. En morsom blanding av gammelt
og nytt gjør at en på denne hytta møter en egenartet stemning. De
gamle knudrete trestammene som Hjalmar i sin tid bar opp og plasserte ved inngangen til hytta, de gamle rosemalte dørene og de festlige kopperkjelene og karrene og alle de andre rare «snurrepiperiene»
som han pyntet opp med, alt dette er det tatt vare på. Inne er det
murt opp en festlig peis, og i de 9 sengene er det lagt inn noe som
enhver fjellvandrer vet å sette uhyre stor pris på, første-klasses
skumgummimadrasser som garanterer den trette vandrer en drømmeløs søvn. Foruten de 9 sengene kan en på hytta skaffe soveplass
til ytterligere 8 personer ved å re opp på sengbenker på soverommene og i peisestuen.
Inn til Dindalen når en lettest ved å ta a fra hovedveien ved
Lønset og gå, eventuelt kjøre bilen opp de 3 km til Blekkhus. Herfrå er det ca. l times gang etter riktig god setervei frem til Dindalshytta. Veien er litt bratt til å begynne med, men blir slakkere etter
hvert, og nesten umerkelig er en oppe i 850 m høyde ved hytta.
Dindalshytta egner seg glimrende som utgangspunkt til de mektige fjell som ligger rundt dalen. I nord har vi Gråhø med sine 1505
m, østover har vi platået med Soløyfjellet og Brattskarven som går
opp i 1578 m og i syd har vi Blåfjellet 1710 m og Snefjellkollenes
mektige snedekkete topper på 1863 m.
Frå Dindalshytta går det vardete ruter til Åmotdalshytta, 8—9
timers marsj. Til Jenstad 5 timers marsj, og frå disse steder kan en
fortsette videre inn til Kristiansund og Nordmøre Turistforenings
hytter Gruvedalshytta og Skamsdalshytta.
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I Dindalen finner en fremdeles det gamle setermiljø. Her «ystes
ost og kinnes smør». Her er ikke elektrisitet, her er ikke bilvei, men
her er ro og stillhet. Den ro og den fred som moderne mennesker så
sårt trenger til. «Kjør en tur først» og gå så inn til Dindalshytta
hvor en ung smilende vertinne ønsker deg velkommen. Hun vil servere deg deilig kald rømme og annen seterkost. Har du lyst på ørret
får du ta med fiskestangen og selv prøve lykken i Driva, fiskekort
fåes kjøpt, eller i noen av vannene inne på fjellet. Ta barna med
og la dem fornemme den gode lukten av ku og sau og geit som går
i fjellet, og la dem få være med og drive buskapen inn til melkingstid.
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