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 Den første vertinna på 
Estenstadhytta 

Av Randi Tvete Vik

Vi møter en sprudlende 84-åring på 
Stjørdal i september 2001. Det er Margit 
Støre som sammen med sin mann, Tor-
ger Støre, startet som vertsfolk på Esten-
stadhytta 19. februar 1960. Den dagen 
var det Gråkalldag og vinterferie, og en 
skulle tro at det ble forholdsvis stille og 
rolig der på en slik dag. Men det ble det 
ikke - det ble rekordbesøk med ca. 3000 
mennesker. Margit Støre minnes at det 
var svært glatt i vinterferiedagene, slik 
at hun måtte nærmest gå på kne oppover 
med et melkespann med vaffelrøre i 
ryggsekken.

Ekteparet Støre ble overtalt av John 
Stendahl til å prøve ei helg som vert-

skap, men det ble først åtte år (til 1968), 
og etter det en ny periode på fem år fra 
1970 til 1975. Dette året sluttet Torger 
Støre i sin faste jobb på Voll forsøks-
gård hvor han hadde arbeidet siden 
1945.

Margit Støre minnes alle årene på Est-
enstadhytta med stor glede. Turfolket 
var svært trivelige mennesker, og verts-
folket fikk ofte god hjelp av de mange 
stamgjestene. Men det var mye strev og 
full jobb for henne. Hun laget alt selv, 
og bakte til og med pølsebrød. På sønda-
ger med stort besøk hadde hun med seg 
to pølsespann på 15 l hver med vaffelrø-
re. I starten kostet en vaffel 50 øre, og 
det var 75 øre for en kaffekopp. For å 
forenkle det hele tok de etter hvert 75 
øre for vaffelen også!

Vegen gikk bare til Tømmerholt i star-
ten - videre var det bare en sti. Det var 
bestemt at det ikke skulle være kjørbar 
veg fram til hytta. Den utbedringen av 
stien som var nødvendig for å lette 
transporten av varer, måtte de gjøre 
selv. De fylte på stein der det var myr-
lendt og gjorde bakkene mindre bratte.

Margit og Torger Støre
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Kasser med mineralvann ble i begynnel-
sen kjørt opp med hest. De leide Hans 
Kvamme til å kjøre for dem. Det var 
plass til 50 små colaflasker i hver kasse, 
og det gikk 6-7 kasser på hvert hestelass, 
så det var et strev. Like strevsomt var 
det å få disse kassene ned i kjelleren når 
de først var blitt kjørt opp. Resten av 
provianten måtte de bære opp selv, og 
de kjøpte en brukt snøscooter i 1961. 
Om sommeren kjørte isbilen til Tøm-
merholt, og Støre bar ispinnene opp til 
hytta på ryggen og ble “kald bak og 
varm foran,” forteller fru Støre med et 
smil.

I starten var avtalen at de skulle ha åpent 
på søndager og når det var skolefri. Det 
andre året begynte de med rømmegrøt-

kveld på onsdager, og det var åpent på 
pinseaften og St. Hansaften. Da var det 
bål og stor stemning. Videre var de på-
lagt å ha åpent på 2. juledag. Et år prøv-
de de å ha åpent på nyttårsaften, men det 
var ingen suksess. 

Om vinteren dro de opp natta til søndag 
for å fyre opp i hytta. Det måtte være 
varmt når de første gjestene dukket opp 
i 8 - 9 tida. Fru Støre minnes netter med 
snøfokk hvor plogen hadde kjørt seg 
fast ved Tømmerholt, og de måtte gå på 
ski opp til hytta  midt på natta. De hadde 
et lite rom  hvor de kunne legge seg ned-
på og sove når de først kom opp. Impo-
nerende er det å høre at  nystekte vafler 
sto ferdig  om morgenen etter slike stra-
basiøse netter! 

Margit Støre utenfor Estenstadhytta en gang på 1960-tallet. Foto utlånt av Margit Støre
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Det fru Støre ikke minnes med glede, er 
alle innbruddene. I løpet av de første 8 
årene var det 13 innbrudd, og i perioden 
fra 1970 - 1975 var det 36 innbrudd. Det 
var spennende hver gang de kom opp til 
hytta. Etter slike innbrudd måtte Støre 

selv bære opp og sette inn nye glassru-
ter.

Ekteparet leide hytta av hyttestyret og 
fra 1966 av Strindamarkas Vel. Det 
innebar at velforeningen  sørget for bord 
og krakker mens ekteparet Støre måtte 

To bilder tatt på samme tid av Estenstadhytta før utbyggingen i 1974 Foto utlånt av Margit Støre
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selv holde inventar som kjeler, kopper 
og lysestaker. Videre måtte de sørge for 
alt vedlikehold, som lakking av gulv - 
samt hugge ved.

Fru Støre minnes også det store antallet 
sauer og ungnaut rundt hytta. Det var in-
gen gjerder, og flere  gårdbrukere hadde 

sine dyr i marka. En gang telte de 21 
ungnaut og 60 sauer - de ble nærmest 
“tråkket ned av sauer”. En jobb var å 
kjøre bort dyras etterlatenskaper med 
trillebår - det kunne ta to timer. 

Margit Støre har nå bodd på Stjørdal si-
den 1976 og er utrolig sprek.  Det er gått 

Parti fra Tømmerholt gård malt av John Stendahl Maleriet henger på Estenstadhytta.
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36 år siden hun sluttet som vertinne på 
Estenstadhytta. Årene der gikk over all 
forventning, sier hun. -  Og denne perio-
den i hennes liv er nok grunnen til at hun 
holder seg så godt!


