Et nytt liv for Orkelsjøhytta
Av ERIK STABELL

«Fra 1920 og utover arbeidet foreningen for å f å istand turistkvarterer
på fjellet mellem Opdal og Kvikne. 11924 blev der etablert privat kvarter
på Borkhussetrene i Såtteldalen. Man begynte samme år underhandlinger
med byfoged Løcke om overtagelse av hans eiendom ved Sjø.seteren på
nordvestsiden av Orkelsjøen. Eiendommen består av 20 mål grunn og
hytten bestod av 2 rum 4x4 meter. Eiendommen blev kjøpt i 1925for kr.
4.000,-. Av Den norske Turistforening fikk man materialer fra to barakker
i Drivdalen som denne forening hadde fått overlatt av Stat.sbanene.
Materialene blev kjørt frem på vinterføre op Vårstien og den oprinnelige
hytte fikk et 2-etasjes tilbygg som inneholder 2 soveværelser med 8 .senger.
Vårfører i Trollheimen O. Nergård har utført arbeidet med det nye tilbygg.
Hytten koster foreningen ca. 10.000,- kr. Foruten materialene har Den
norske Turistforeningen ydet 5.000,- kr. som rentefritt lån til reisningen av
hytten og Statsbanene har ydet 2.000,- kr.
Hytten - der er tegnet av arkitekt Tønseth - blev innviet våren 1927.
Representanter for Den norske Turistforening var tilstede. Eieren av
Sjøseteren, Ingebrikt Røtvei og hustru har hatt bevertningen i hytten for
egen regning».
(Fra Trondhjems Turistforenings 40-års-heretning 1927)
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I de siste årene har hytta stått uten særlig vedlikehold, i noen år har
den vært stengt. Etter at det ble vanskelig å opprettholde
kvartersavtalene med seterkvarterene sørover mot Folldalen, har
Orkelsjøhytta havnet i en bakevje i forhold, til turistforeningas
virksomhet. TT har vært i tvil om hytta burde rustes opp eller selges.
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PLAN Z.LT.
Orkelsjøhytta.

Det er nå avgjort at hytta skal rustes opp til brukbar standard, og at
den skal drives som sjølbetjent hytte.
Bygningsmessig består Orkelsjøhytta av fire deler:
- Den midtre delen, stua, er av tømmer av god kvalitet.
- Kjøkkenet er av uisolert bindingsverk av dårlig bygningsmessig
kvaUtet.
- Bod/soverom tilbygget kjøkken var av uisolert bindingsverk av
dårlig bygningsmessig kvalitet. (Revet ved dugnad høsten 1981).
- 2-etasjes soveromsdel er av bindingsverk av spinkel, men god
kvalitet.
Den opprinnelige hytta besto av kjøkken og stue, mens soveromsdel ble bygget til i 1926 og tilbygg til kjøkken sannsynligvis på slutten
av trettUallet.
Vedlikeholdsmessig er hele hytta i dårlig forfatning. Tilbygget til
kjøkkenet ville bli trykt ned av snøen hvis det ikke var revet høsten
1981. Kombinasjonen av dårlig bygningsmessig standard og raang•^ lende vedlikehold i kjøkkendelen har resultert i råte på grunn av
taklekkasjer og skjevheter i konstruksjonen. Kjøkkenet er i så dårlig
forfatning at det bør rives. I stua har taklekkasjer gitt råteskader i
tømmeret og i taket. Soveromsdelen har råteskader nederst på
ytterpanel og vannbord. Hytta er meget værslitt. Ildsteder og piper er
ikke akseptable.
Disse arbeider skal nå utføres:
- Kjøkken rives.
- Tak isoleres og legges om (torv).
- Tømmervegger i stue utbedres og isoleres og paneles utvendig.
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Råtne deler av bindingsverksvegger skiftes ut.
Nye piper og ovner settes inn.
Kjøkkeninnredning settes inn. på stue.
Vinduer skiftes i soverom og på stue. Et^nytt vindu settes inn på
stue.
- Det bygges til vedbu/skjul og isolert matskap der kjøkkenet nå står.
- Det settes ventilert og drenert kum under doen og den plasseres
bak soveromsdelen av hytta.
- Hytta beises, males og lakkes.
Utbedringsarbeidene er beskrevet og prosjektert av arkitekt
MNAL Erik Stabell ved Hagestande, Stabell og Øvrehus arkitektkontor A/L. Snekker Tore Sneve fra Oppdal har ansvaret for
utførelsen av utbedrings- og endringsarbeidene.
Stua vil altså bli hyttas varme rom. I stua vil vegger og tak være
isolert. Soverommene vil være tette og raske å varme opp, men fordi
det ikke blir lagt inn isolasjon i veggene (de består av to lag panel og
to lag papp), vil det bli raskt kaldt når ovnsvarmen går ut.
Det er besluttet at disse arbeider skal gjøres uansett muligheten for
å gjenopprette et hyttenett i disse traktene. Men det vil bli tatt
initiativ til å opprette avtaler om betjente eller sjølbetjente kvarterer
som forbinder Orkelsjøtraktene med Kvikne, DovrefjeU og
Rondane.
Så lenge Orkelsjøhytta ligger utenfor et permanent Uyttenett, kan
det være aktueU å bruke hytta på annen måte enn de øvrige av TT's
hytter. Det kan være aktuelt å invitere til opphold på hytta for faste
gjester, hvor disse f.eks. kan disponere ett av hyttas to soverom. Det
er også et ønske at hyttas beliggenhet på vollen til Sjøsetra kan
utnyttes, f.eks. ved å inspirere familien Røtvei til å tilby servering av
ett måltid pr. dag.
Hytta ligger ved bilveg, så risikoen for misbruk er til stede. At det
hele sommeren bor folk på setra,, reduserer denne risikoen
avgjørende.
De planlagte arbeider håper vi vil være avsluttet i løpet av 1983.
Kanskje kan vi invitere til nyåpning av hytta før vintersesongen 1984.
Vi vet at Orkelsjøhytta har mange venner. Vi håper disse vil støtte
opp om de utbedringarbeidene som nå skal utføres, og bidra til å
holde hytta i hevd i framtida.

Nord-Trøndelag Turistforening i dag.
Av HANS BRATTAS

Mange av de som i sin tid var med og startet Nord-Trøndelag
Turistforening (NTT), og for så vidt andre også, vil sikkert hevde at
foreningen fram til i dag har oppnådd lite. Resultater i form av bedre
turmuUgheter i fylket, dvs. nye hytter og merka ruter, kan ikke
foreningen reklamere med i særlig grad.
Årsaken til denne noe langsomme «utvikling» av foreningens
aktivitet mener vi er at kravene til planlegging og saksbehandling i
forbindelse med nye ruter og hytter i dag er store. Spesielt i
Nord-Trøndelag hvor denne form for «turisme» ikke har tradisjoner,
bUr det forberedende arbeid omfattende.
Det er i denne sammenheng naturlig å nevne at fylkesfriluftsnemnda ønsket en samlet vurdering av alle fjellområdene i fylket med
tanke på sUk aktivitet før arbeid med merking og bygging av hytter
ble igangsatt.
Fylkesfriluftsnemda oppnevnte derfor høsten 1980 et utvalg, det
såkalte «Turløypeutvalget», for å vurdere følgende:
- de juridiske forhold ved merking av turløyper.
- fordeler og ulemper for de andre interessene i utmarksområdene
ved merking av turløyper.
- en praktisk planleggingsprosedyre for merking av turløyper.
Turløypeutvalget innstilling forelå høsten 1982, og de viktigste
konklusjonene i innstillingen er:
1. Ferdsel langs merkede turløyper må betraktes som organisert
ferdsel, og at merking derfor kun kan gjennomføres etter at
grunneiers tillates er gitt. Ved oppføring av hytter og tekniske
anlegg i tilknytning til merkede turløyper,, gjelder bygningslovens
bestemmelser.

