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Turister har det vært på Bårdsgården siden sisl på 1800- tallet. Noen av de
førsle var engelske fiskere. Til ut på 1960- tallet tok gården imot mange
turister i full pensjon, siden er besøket for det meste basert på sjølhushold.
11976 tok TT i bruk Eldhuset til selvbetjeningshytte som erstatning for den
betjente Kåsa. Eldhuset er en bygning ved siden av hovedbygningen og fikk
som turistkvarter 10 senger. Fra gammelt av ble bygningen benyttet Ul
separering/kjerning/ysting og baking. Det var også ei kvern i bygningen.
Det visle seg ganske snart at dette huset ble i minste laget, og til påske i
1982 ble selvbetjeningskvarteret fiyttet inn i vestre halvdel av hovedbygningen. Her er del 18 sengeplasser saml fiatsengloft. Denne delen av bygningen
var da nyrestaurert med bl.a. dusj, vannklosett og tørkerom. Hytta ble også
gjestet av daværende kronprinsesse Sonja og Claus Helberg m/følge på en tur
i Trollheimen i 1982.
Fra Bårdsgården går det godt merka stier til Innerdalen (7-8 limer),
Kårvatn (7 timer), Trollheimshytta (8-9 timer) og Gjevilvasshytta (6-7 timer).
Turmulighetene om vinteren er kanskje enda bedre med et utall topper og
muligheter å velge i.
Første året (1976) hadde vi 477 overnattinger på Bårdsgården, mens tallet de
siste årene har ligget på ca. 1300 pr. år. Vi er godl tilfreds med å være
«vertskap» for selvbetjeningshytta, og håper at også framtida vil vise at denne
formen for «fjelltrafikk» fortsatt har livets rett.»

Stor byggeaktivitet i TT
Trondhjems Turistforening er midtveis i et fire-femårig krafttak for å bedre
komfort og standard på hyttene i Trollheimen og Sylene, Innsatsen kommer
etter en periode på nærmere 10 år der byggeaktiviteten i foreningen har værl
relativt beskjeden, I tillegg til ombygginger og tilvekster på de eksisterende
hyllene, planlagger TT også å bygge lo nye hytter. Den ene tenkes bygd som
en forbindelse mellom hyttenettene i Sylene og Femundsmarka, i Vigel Hyllingen-området, mens den andre sannsynligvis vil komme i den nordlige
delen av Trollheimen, i Rindal kommune.
Standardhevingen på hyllene har sammenheng med de nye krav som settes
fra offentlig hold lil kjøkken, sanitæranlegg og brannsikring. TT har tatt imot
den utfordringen som dette betyr og vil gjerne være tidlig ute med å imøtekomme de skjerpede kravene. Derfor ser foreningen også gjerne al myndighetene inspiserer de nye anleggene etc. etter hvert som de er ferdig.
Konkret omfatter opprustingen dusj på alle de betjente hyttene, tilfredssHllende loalettløsning både på de betjente og ubetjente hyttene, modernisering av kjøkken og aggregat på de største betjente hyttene som ikke har innlagt strøm. Dessuten gir den nye brannloven fiere påbud som fører til ombygginger og investeringer. Hyllene skal ha sikre rømningsveier, branndører,
brannskillevegger, mens brannslokningsulslyret skal ha en helt annen
standard. Den nye brannloven krever også reservehytte, samt opplæring av
hele betjeningen og videre oppfølging gjennom brannøvelser. Med de nye
forskriftene blir vertinna ansvarlig på en helt annen måte enn tidligere.
Overordnet ansvar for tilsyn og opplæring er lagt til daglig leder ved TTkontoret, Atle Jacobsen.
TT hilser de nye kravene velkommen. Brannsikring er naturligvis svært
viktig på turisthytter langt lil fjells, der en brann kan være ekstra skjebnesvanger. Elter oppfordring fra foreningen har det alt vært holdt brannsyn på
Jøldalshylla ved Rennebu brannvesen, og tilsvarende initiativ er også gjort
overfor øvrige aktuelle kommuner etter hvert som utvidet brannsikring er
gjennomført på hyttene.
Best inntrykk av det arbeidet som er utførl - samt de oppgavene TT slår
foran - får man ved å se på hver hytte for seg. Det aller meste av de bygningsmessige endringene er gjort ved innleid arbeidskraft. Noe arbeid er også utført
på dugnad, mens vanlig vedlikehold er utført av del ordinære TT-Hlsynet.
Trollheimshytta
En ombygging av doen er igangsatt, og bygningen vil innlil videre bli brukt
som lager. En hell ny utedo blir ferdig i løpel av sommersesongen 1992. 1
denne bygningen er det montert el nytt dieselaggregal i et lydisolert rom.
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Aggregatet er en gave fra Falkangers fond og gir langl mer energi enn det
gamle bensindrevne aggregatet. Del blir nå elektrisk lys på alle rom og nytt
elektrisk utstyr på kjøkkenet, som for øvrig står foran en større opprusting. I
hovedhytta er allerede noen ombyggingsarbeider unnagjort, bl.a. er et nytt
lager for matvarer innredet. En siste oppgave på programmet på
Troll hei mshytU er opprefting av drengestua.
Gjevilvasshytta
Også her er det skjedd en rekke bygningsmessige endringer. Vinduer er
skiftet i hele Sliperstua og i mellombygget. En ombygging er utførl i kjelleren
eller stoppordre fra helsemyndighetene. Her vil det komme en ny og moderne
dusjavdeling, Isolasjonsarbeider er gjort på loftet over kjøkkenet. Her som på
Trollheimshylla, er kjøkkenet det neste store løftet.
Jøldalshytta
Ny selvbetjeningshytte er bygd. Hovedhytta har fått ny kledning og nye
vinduer på vestveggen. Endel vinduer er skiftet også på kjøkkenet.
Trappegangen i første etasje samt trappen opp til andre etasje er bygd om.
Doene i kjelleren er fjernet. Ny utedo er satl opp. Også her har TT planer om
endring av kjøkkenet. Dessuten skal dusjene gjøres bedre og det frigjorte
rommet i kjelleren skal utnyttes.
StorerikvoUen
Nytt dieselaggregal ble installert for etpar år siden. Samtidig ble det foretatt
ombygging i uthuset, bl.a. lydisolering av aggregatrommel, I del gamle 20sengsrommet er det nå kommet el dusjanlegg, saml tre vanlige soverom. En
utvendig trapp er bygd som rømningsvei fra flatsengsrommet. Endel mindre
ombygginger er gjort etter al alle rommene har fått innlagt strøm. Men alle de
gamle lys- og varmekildene er i behold, slik at hyfta skal kunne fungere like
godt ulen aggregatet i bruk.
Schulzhytta
En ombygging av kjøkkenet er ferdig. Anretningsrommet er fjernet og
innlemmet i kjøkkenet. Nye vinduer er salt inn her og i «pikerommel»
innenfor. Dusjene i kjelleren sto ferdig ombygd til påska 1992, Del såkalte
«Hommelføssin» er bygd helt om. Inngangsdøra er flyttet, det samme er
dørene i kontoret. I andre etasje er ny hiinling lagt. Dessuten skal hytta få nye
ovner.

Arkitekt Jan Ivar Bruheims tegninger av den nye utedoen med aggregatrom og lager
på Trollheimshytta.
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Nedalshytta
Hytta og annekset ble beiset høsten 1991, med hjelp av Freidigs o-avdeling.
Vann- og kloakkledninger er gravd opp og lagt på nytt, dreneringen rundt hytta
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er også forbedret. Innvendig er endel mindre ombygginger foretatt på
kjøkkenet
Kjøli
Nye dører er satl inn i hele hytta. Ny fundamentering er utført. Del gjenstår
flytting av en vegg, montering av ny ovn, samt etterisolering av hytta.
Ramsjøhytta
Fundamentet på del ene hjørnet siger og skal rettes opp.

Gammel
årgang

Græsli
Mindre vedlikeholdsarbeider er utførl.
Orkelsjøhytta
Ingen planer for bygningsmessige endringer ulover vanlig tilsyn,
Dindalshytta
Nytt kjøkken er planlagt på lengre sikt, men kommer ikke i denne omgang.
Finansieringen av delte arbeidet skjer ved medlemskontingent og vanlige
driftsmidler, STUI-midler, samt gaver og fondsmidler. Det aller meste av
finansieringen er klar, bortsett fta de relativt betydelige kjøkkenombyggingene på Trollheimshytta og på Gjevilvasshytta. Med såpass mange byggeprosjekter planlagt på en gang, har det budt på problemer å få satt dem i gang
og administrere dem underveis. Styret har derfor gjort vedtak om profesjonell
hjelp lil tilsyn med byggearbeidene.
Trondhjems Turistforening ønsker som nevnt også å etablere nye hytier.
Hytta som planlegges mellom Sylan og Femundsmarka, vil bli ei ordinær selvbetjeningshytte, mens hytta nord i Trollheimen sannsynligvis blir utstyrt med
vakl i sesongene. Ei hytte i dette området vil trolig bli mye brukt og gi nye
turmuligheter i Trollheimen. Den klassiske trekanten f.eks, blir utvidet til en
firkant, og hylla vil også åpne for andre nye rutekombinasjoner, TT håper at
denne hytta kan være bygd innen få år.
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Under denne vignetten bringer årboka denne gang et lite knippe bilder fra
Trondhjems Turistforenings bildearkiv. Bildene hører til en større, eldre
samling som en tid har vært på vidvanke, men som nå er tilbake i trygg
forvaring på TT-kontoret.
Del var under fiylHngen Hl Hans Hagerups gate i 1972 at flere kartonger
med gamle bilder, legninger og forkjellige papirer nær var havnet på søppelfyllinga, Ivar Maske var hyret til å kjøre vekk endel rask og skrot fra de gamle
lokalene i Munkegaten, og oppdaget under avlempingen at endel av pappeskene var fulle av bilder. Maske berget unna bildene, og har i flere år hatt dem
stående hjemme hos seg ettersom lager- og arkivplassen på TT- kontoret ved
Leulhenhaven var begrenset. Men etter flyttingen til de romslige lokalene i
Ravnkloa kunne tilbakeføringen skje, og her slår nå ftere kasser med el
firesifret antall bilder og venter på en skikkelig gjennomgang. Det er snakk
om bilder helt tilbake til århundreskiftet, det aller meste fra fjellet i Trøndelag,
men også endel fra landsdelen for øvrig. Endel av materialet er kommet inn lil
foreningen i forbindelse med årboksarbeidet, slik at mange bilder kan
gjenkjennes fra gamle årbøker. Men en stor del av den verdifulle samlingen er
neppe noen gang offentliggjort.
TT vil etter hvert forsøke å få bragt orden i denne kulturhistoriske skallen,
slik al den kan bli tilgjengelig Hl forskjellige formål. Her viser vi el meget
beskjedent og nokså tilfeldig utvalg, med motiver knyttet til årets tema, barn i
fjellet.
Det har nemlig også forekommet før i tiden...
{
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