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Mange har beklaget seg at vi i sommer gjorde om Dindalshytta og Orkelsjøhytta til selvbétjeningshytter. Vi er de første til å beklage at hverken Oline
Uv eller Hanna Røtvei denne sommeren kunne ta seg av stellet. For begge
hytter er forholdet at selv med fullt gjestebelegg hele sommeren gjennom, kan
de ikke gi tilstrekkelig økonomisk avkastning til å holde lønnet betjening. Sommeren 1970 ble nærmest som et eksperiment å regne for å se hvordan systemet
ville virke på disse 2 hyttene. Vi må ha lov å si at resultatet ble vellykket.
Overnattingstallet på Orkelsjøhytta overstiger langt de tidligere år, mens det
på Dindalen er praktisk talt likt med fjoråret. Der hadde vi oppriktig fryktet
en markert tilbakegang.
En kveld tidlig i august så vi for moro skyld på hvilke gjester Dindalshytta
hadde hatt. Tallene er ikke smigrende for trondhjemmerne. I alt 82 personer
hadde på dette tidspunkt passert hytta, hvorav
32 fra Oslo og Østlandsområdet
9 fra Vestlandet (Haugesund t.o.m. Kr.sund N.)
4 fra Danmark
l fra England
9 fra Tyskland
22 fra Trondheim (hvorav 4 fra tilsyn m/fam.)
5 fra Trøndelag utenom Trondheim.
Vi fristes til å gjengi noen bemerkninger fra gjesteboka på Dindalshytta. En
søring skriver: «Mitt første møte med TTs hytter ga mersmak.» Så kommer et
hjertesukk «Hvorfor er ikke alle hytter som denne?» (men så var heller ikke
gjesten fra «vårt» område). Et tysk følge rummet en kvinnelig Dr. som skriver:
«Eine sehr gemiitliche und saubere Hiitte! Eines Tages werden wir sie wieder
besuchen!» Et ungdommelig følge var vel ikke heldige med været (hvem var
vel det i sommer — forresten), men noen tid etter var de på hytta igjen med
«Vi kom igjen vi!»
Sivert Uv.

TTs trofaste venn og hjelper på Dindalshytta fylte 75 år den 17. august
1970. TT sendte ham en blomsterhilsen på dagen med foreningens gratulasjon.

Deres erfarne partner på alle områder
innen elektroteknikken

SIEMENS NORGE A/S
Sluppen — Trondheim
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VÅRE SELVBÉTJENINGSHYTTER.
Sommeren 1970 har Trondhjems Turistforening hatt fire hytter i bruk
selvbétjeningshytter:
Ramsjøhytta ved Ramsjøen mellom Storerikvollen og Schulzhytta burde være
godt kjent av våre medlemmer nå. Hytta har 2 soverum, — ett to-sengs og ett
fire-sengs, en stor stue med veggbenker som gir sengeplass til 4 personer. Ekstra
ulltepper finner en i benkene. Ekstra madrasser gir flatsengplasser på gulvet.
I uthuset er panelt av et lite to-sengs rum med kokeovn og fullt utstyr for
overnatting.
Nøkkel får en låne på Storerikvollen, Schulzhytta og på TT-kontoret i
Trondheim.
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Kjølihytta ble tatt i bruk påsken 1970. Den ligger en liten kilometer øst for
de gamle gruvehusene på Kjøli mellom sommer- og vintervardingen fra Nordpå
til Stugudal. Kjølihytta er maken til Ramsjøhytta — bare en ganske liten tanke
større — slik at gulvet på fire-sengsrummet også gir flatsengsplass.
Uthuset er også større enn på Ramsjøen med et prektig to-sengsrum, vedbu
og do med skistall utenfor. Ekstra madrass for flatseng på gulvet gir sengeplass
til 3 i uthuset. Rummet er allerede blitt meget populært. Vi anbefaler det på
det varmeste.
Dindalshytta ble sommeren 1970 brukt som selvbetjeningshytte. Den er lett tilgjengelig ved setervegen gjennom Dindalen opp fra Ishol på Lønset. Herfra
går rutene til bl.a. Jenstad og Åmotsdalshytta.
Foruten kjøkken og peise/spisestue i 1. etasje har hytta i 2. etasje 3 soverum
med henholdsvis 3, 2 og 2 senger. En benk med skumplastpute på hvert rum
gir ekstra soveplass. Et lite sovekammer med 2 køyer i 1. etasje er om sommeren
forbeholdt vertskapet. Benkene i stua kan dessuten gi sengeplass til 3 personer.
Tilsammen kan Dindalshytta på denne måten by på 15 sengeplasser, men da
er det også fullt!
Nøkkelen fikk en i sommer låne på setra hos Marie og Ottar Grensen, men
en stor del av sommeren bodde Oline og Sivert Uv på Dindalshytta som tilsyn.
Orkelsjøhytta ligger ved Orkelsjøen øst for Oppdal. Som nevnt også annet sted
i årboka ble den i sommer brukt som selvbetjeningshytte.
Den består av en tømret stue med vedovn. På den ene side er bygget til
kjøkken, på den annen side en to-etasjes sovefløy med et fire-sengs rum i hver
etasje, altså i alt 8 sengeplasser.
Nøkkelen til hytta ble oppbevart hos Marta Røtvei på setra ved siden av.
Såvel Ramsjøhytta som Kjølihytta er bygget som selvbetjningshytter. Alt er
søkt lagt til rette for å gjøre det lett for gjestene å holde hyttene ryddige, rene
og velstelte. Vi må rose våre gjester for måten de har varetatt disse hyttene på
(og TT har fått god omtale for hyttenes standard, — særlig fra utenlandske
gjester). Vårt inntrykk er at når turistene finner så delikate hytter i fjellet, legger
de all godvilje til for å bevare dem like fine. De mange takknemlige notater i
gjestebøkene tyder også på dette.
Dindalshytta med sitt hyggelige og litt originale interiør gjør inntrykk på
alle besøkende, men akkurat lettstelt som selvbetjeningshytte er den ikke. Det
var derfor en fordel at Oline og Sivert Uv tok seg turer opp og periodevis
bodde der som tilsyn.
Mens de to hyttene på Ramsjøen og Kjøli har egne proviantrum, er provianten
på Dindalshytta lagret i matskapet på kjøkkenet. Det gir ikke den samme gode
oversikt over utvalget. På Orkelsjøhytta brukte vi i sommer sengekammeret ved
siden av kjøkkenet (måtte være bedre som kjølerum enn som sovekammer).
Både på Dindalen og Orkelsjøen brukes propanapparat (med 3 bluss) utenom
vedkomfyr. På Ramsjøen og Kjøli tjener en liten vedkomfyr såvel til matlaging
som til oppvarming.
Orkelsjøhytta er et noe forsømt kapittel i TTs historie. Det blir nå skaffet
til veie en del nytt utstyr til stua, og innredningen vil også bli bragt bedre opp 141

til dagens krav nar vi får noen til å utføre arbeidet. I soverummene vil sengene
bli forbedret og forsynt med skumplastmadrasser.
Flere av våre medlemmer har ytret skepsis når det gjelder bruk av selvbetjeningshytter. Det kan være flere grunner, — frykt for misbruk, for svinn på
provianten — og for dette å måtte stelle seg selv. Våre erfaringer hittil er gode.
Det har heller ikke vært nevneverdig svinn på provianten, men vi anbefaler
gjestene å notere straks hva de tar av proviant. Ellers kan det være lett å
glemme et og annet, — særlig de små ting.
En liten ting til kan vi peke på. Vi ser gjerne at gjestene blir flinkere til
å slå flat hermetikkboksene. Nå har oftest tilsynet heldagsjobb med å slå flat
bokser.
Hva finnes så av proviant på en selvbetjeningshytte? Flere sorter middagshermetikk, hermetisk frukt, posesupper, knekkebrød, smør eller margarin, flere
sorter pålegg, marmelade, porsjonsposer med te og kaffe, sukker, salt, havregryn,
tørrmelk, kondensert melk etc. Ingen skulle trenge å lide nød. Sist på sommeren
prøvde vi på noen hytter rømmegrøt på glass. Grøten forsvant raskt, så den
var nok populær mat!

VURDERING AV T.T.s FREMTIDIGE UTBYGGING I SYLENE.
(utdrag av rapport)

Undertegnede — Arne Falkanger, Eivind Kierulf, Per Innset, Ivar Belsaas
og Tore Bergmann — som i brev av 15.8.68 av TT's styre ble anmodet om å
utrede diverse spørsmål om TT's interesser i Sylområdet, spesielt etter at Trondheim E-verk har fått tillatelse til å bygge den nye Nesjø dam, har i løpet av
høsten hatt en rekke møter.
Prognoser for trafikkerts fremtidige utvikling.
Hvilke ferievaner og feriemuligheter folk flest i Norge eller våre granneland
får om 20—30 år — en tid som er inne i en så rivende utvikling som vår, hvor
den disponible fritid stadig forlenges og avstander samt reisekostnader stadig
synker, slik at det snart ikke er noen umulighet å feriere selv i fjerntliggende
egner av vår verden, er det ingen gitt å si. Vi mener imidlertid at en effektiv
reklame hvor man kan by turister en ferdigpakket tur med alle utgifter inkludert, og at man i langt større utstrekning enn tidligere tar i bruk brosjyremateriell, tilbud gjennom reisebyråer o.l. — ville friste flere til å legge turen til
fjells. Vi mener at Turistforeningens styre snarest bør tenke på en effektivisering av PR-virksomheten. Således bør lørdagsfri utnyttes til propaganda for
passelige helgaturer. På lengere sikt bør T.T. gå inn for å skaffe seg et mere
utbygget propanganda apparat på sitt kontor ved å ansette eller knytte kontakt
med en som kan ta seg av og aktivt gå inn for informasjon om fjellvandring.
T.T. bør i øke grad gå inn for å skaffe skikkelige inngjerdede parkeringsplasser, hvor folk trygt kan sette igjen bilen hvis de ønsker å gå noen dager

i fjellet. Man har også muligheter til å trekke flere utlendinger til våre fjell,
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