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stengt ved opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark. Denne najonalparken skal ifølge vernebestemmelsene være fri for merkede ruter og tilrettelagte kvarterer for fotturister. En del overnattingsmuligheter finnes
imidlertid i området i noen åpne hytter og setre, men de som ønsker å gå
her må altså klare seg uten merkede ruter. Nærmere opplysninger om
overnattingsmulighetene vil interesserte kunne få ved henvendelse til fjellstyrene i Kvikne, Soknedal og Singås eller til Statskogs kontor på Støren.
Som et ledd i bestrebelsene med å forbinde TTs rutenett i Sylene med
Femundsmarka, inngikk TT i 1994 en avtale med Staten v/Rørosmuseet
om etablering av et ubetjent kvarter i det gamle stigerhuset ved Storwartz
gruver. Etter mye frem og tilbake ble denne hytteplanen skrinlagt i 1998.
Ny hytte i Trollheimen?
I 1990 ble det i styret luftet tanker om en avlastningshytte for
Trollheimshytta et eller annet sted i området nord for Trollhetta. En hytte
her ville også åpne for en alternativ adkomst til Trollheimshytta fra
Rindal.
Det skulle gå mer enn ti år før det ble gjort noe konkret med denne tanken, men første skritt ble tatt i 2002 med å få etablert et selvbetjent kvarter på Saga skysstasjon i Rindal. Samtidig tok TT kontakt med eieren av
Helgetunholtsetra, som ligger like nordvest for fjellet Trollhytta, for å
undersøke om det var mulighet for å få opprettet en selvbetjeningshytte
på setra. En eventuell hytte her vil ligge en lett dagsmarsj fra bussforbindelsen i Rindal og vil dele innmarsjen til Trollheimshytta fra Rindal i to
fem-timers etapper. Hytta vil dessuten sammen med Trollheimshytta og
Jøldalshytta danne en ny "trekant-rute", med en for mange ny og ukjent,
men fin og variert tur mellom Helgetunholtsetra og Jøldalshytta. Endelig
vil en hytte på Helgetunholtsetra bidra til å bedre kontakten mellom rutenettet i Trollheimen og Kristiansund og Nordmøre Turistforenings "fjordrute" fra Surnadal til Kristiansund. Noen endelig avklaring med hensyn
til den planlagte nye selvbetjeningshytta foreligger ennå ikke, men det er
foretatt en befaring sammen med vernemyndighetene for Trollheimen og
utarbeidet et forslag til løsning som er fremlagt for setereieren.
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TT-hyttene under krigen
Perioden fra 1940 til 1945 ble en vanskelig tid også for TT. Hyttene ble
holdt åpne på vanlig måte både i 1940 og 1941, men de som ville til fjells
i Sylene måtte ha grensesonepass, og dette førte naturlig nok til at besøket
sank vesentlig. Foreningen klarte heller ikke å skaffe vertinne til
Storerikvollen, men de som ville og hadde anledning til å dra dit likevel og
stelle seg selv, fikk anledning til det.
I Trollheimen derimot var det så langt ingen restriksjoner, og dette
skapte rekordinnrykk på hyttene der, noe som i tillegg til den vanskelige
forsyningssituasjonen satte vertskapets dyktighet på prøve. Matsituasjonen
var til tider kritisk og førte til at det måtte innføres rasjonering og et
forenklet kosthold, men turistene tok situasjonen med godt humør og
viste stor forståelse for de mange vanskeligher som driften av hyttene bød
på. Flere av de privateide kvarterene som TT hadde avtale med – Storli,
Fjellægeret i Orkelsjøtraktene og Kluksdal i Meråker – klarte på grunn av
forholdene ikke å holde åpent.
Grensehyttene stenges
Fra 1942 ble Nedalshytta og Storerikvollen stengt, men de som klarte å
skaffe seg tillatelse til å ferdes i området fikk fortsatt anledning til å bruke
hyttene til overnatting. Via Nedalen gård var det for øvrig gjennom hele
krigen en ikke ubetydelig illegal trafikk, både av flyktninger og kurerer,
selv om tyskerne stadig hadde patruljer ute i fjellet. Forpakteren på
Nedalen gård siden 1941, Oliver Rotvold, bodde fortsatt på gården og var
de som kom behjelpelig på beste måte.
Også i Trollheimen ble hyttene i 1942 som følge av problemer med
proviant og transport holdt stengt i påsken. Hyttene der ble likevel brukt.
Studenter fra Norges Tekniske Høgskole dro puljevis til Jøldalshytta og
Trollheimshytta, og i deler av påsken ble hyttene leid ut til noen av
foreningens medlemmer mens ledige sengeplasser kunne benyttes av andre
som trosset forholdene og dro til fjells likevel.
I sommersesongen ble hyttene holdt åpne, men det ble i pressen og på
andre måter bekjentgjort at man måtte være forberedt på et sterkt forenklet kosthold og at alle rasjoneringsforskrifter naturligvis gjaldt like fullt
til fjells som i landet for øvrig. Kjøtt måtte bare serveres mandag, fredag
og søndag, men forsyningsnemndene kunne gi dispensasjon slik at kjøtt
også kunne serveres på onsdag og torsdag. "De dominerende poster på
menyen var klippfisk og spekesild, tilgangen på kjøtt var problematisk,"
heter det i årsberetningen, som legger til at været denne sommeren var
miserabelt med få dager uten regn og lite varme.
Øst for Oppdal ble Orkelsjøhytta holdt åpen hele sommeren med meget
godt besøk. Styret måtte bare fastslå at hytta var for liten i forhold til det
besøket den nå ble gjenstand for, men at det under de rådende forhold var
lite som kunne gjøres med dette.
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Hyttene beslaglegges
Også i 1943 var hyttene stengt i påsken, men foreningen tok som året før
sikte på å åpne hyttene i Trollheimen og Orkelsjøhytta. Søndag 20. juni
ble imidlertid både Nedalshytta, Nedalen gård, Jøldalshytta,
Trollheimshytta og Gjevilvasshytta beslaglagt av Statspolitiet. Brevet om
beslaget, som var stilet til de enkelte hyttenes oppsynsmenn, hadde denne
ordlyd:
"De underrettes herved om at turisthytten med innbefattet det samlede
bevegelige og faste inventar samt mat og drikkevarer fra d.d. og inntil
videre er beslaglagt. Beslaget skjer iflg. anordning fra der Befehlshaber der
Sicherheitspolitzei und des SD og etter ordre fra lederen av Statspolitiet og
foretas av sikkerhetspolitimessige grunner.
De underrettes om at der fra oppdragsgivernes side vil bli truffet de
strengeste forholdsregler mot Dem, hvis De selv eller gjennom andre personer delvis eller fullstendig fjerner gjenstander, mat- eller drikkevarer som
er underlagt beslag.
Inntil videre og inntil nærmere ordre fra Statspolitiet, fører De oppsyn
med beslaget og beholder nøklene til de beslaglagte rum. De må ikke overlate disse til uvedkommende eller gi uvedkommende adgang til beslaget
uten etter ordre fra Lederen av Statspolitiet."
Beslaget omfattet ikke Orkelsjøhytta og Storerikvollen. Den sistnevnte
var det på grunn av grenserestriksjonene ingen mulighet til å åpne, og
Orkelsjøhytta var for liten til å kunne ta imot det besøket som man nå
kunne vente der. Også denne ble derfor av styret besluttet stengt, og etter
dette var ingen av foreningens hytter åpne så lenge krigen varte. En del av
de private kvarterene som foreningen hadde avtaler med var imidlertid tilgjengelige. Disse omfattet Kårvatn, Røstadseter (i Vindøladalen),
Borkhussetra, Fjellegeret (i Orkelsjøtraktene), Storelvvoll, Sunndalen gård,
Stugudal gård, Vollslette (på Nerskogen) og Dindalshytta.
Den 11. oktober 1942 ble foreningens formann, advokat Thor Tharum,
avsatt av Nasjonal Samlings fylkesfører Henrik Rogstad og erstattet av en
formann utpekt av ham, L. A. Ottesen. Den nye formannen ble imidlertid
aldri innkalt til styremøtene og det var i realiteten viseformannen, kjøpmann Nikolai Dahl, som fungerte som formann resten av krigen og til
Tharum slapp ut fra sitt opphold i konsentrasjonsleir i mai 1945. Ottesen
hadde da for øvrig trukket seg fra sitt tildelte verv den 9. oktober 1944.
Generalforsamlinger i foreningen ble ikke avholdt hverken i 1943 og
1944.
"Mann av huse"
Da freden kom i mai 1945 og den første jubelen hadde lagt seg, dro folk
"mann av huse" til fjells. "Trafikken i fjellet ble dobbelt så stor som noe
år tidligere. Det ble en hård jobb for vertinner og betjening, men vi tror at
alle er enige om at trafikken ble avviklet med glans. Ved imøtekommenhet
fra alle hold ble provianteringsspørsmålet løst (med velvillig bistand fra
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Fylkesforsyningsnemnda og takket være rimelige innkjøp av varer fra
Sverige, forf. anm.), og transporten gikk bra. I ukevis var hyttene overbelastet, og det ble arbeidet på spreng fra den tidlige morgen og med
brødbaking langt utover natten," heter det i årboken for 1945.
Vedlikeholdsarbeider på hyttene ble det mindre av i løpet av krigen, og
det var da den var over mye å ta fatt på. Noe av det første som ble gjort
var å reparere dører som tyske soldater og flyktninger hadde ødelagt på
Storerikvollen, og å få erstattet utstyr som var kommet bort fra hyttene i
Sylene. "Noen godtgjørelse for påførte skader blir det neppe å få," skrev
styret. Noen erstatninger ble et dog. I 1950 vedtok oppgjørsnemnda i
Oppdal å yte en billighetserstatning på kr. 950 for beslaget av
Gjevilvasshytta, og en tilsvarende erstatning på kr. 2300 ble av oppgjørsnemnda i Rennebu gitt for Jøldalshytta. Men det viktigste var tross
alt at landet var fritt igjen.
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