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Lav midtvintersol over Rørosvidda. Foto: Erik Stabell

I de fjellområder TT har hytter og ruter i, Trollheimen og Sylan, er svært mye av vann-
ressursene tatt til kraftutbygging og dette har fått prege naturen her. Vannets år bør bidra
til at vi får beholde de knappe områder med urørt vassdragsnatur vi har igjen av i vår
landsdel. 

Mye av historien til Trondheim E-verk har angått Trondhjems Turistforening. TEV 
fylte 100 år i 2001 og to historikere, Astrid Wale og Stig Kvaal, har skrevet E-verkets 
historie: "En spenningshistorie, Trondheim Energiverk gjennom et århundre". E-verket 
og forfatterne har gitt TT anledning til å gjengi den delen av historien som handler om
oppdemminga av Nedalen rundt 1970. Stig Kvaal har tilrettelagt utdraget for årboka. 

GOD TUR UT I NATUREN! 

Årbokkomitéen  
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Forord

INNSATS FOR FJELLET 
Mer enn 50 påsker i Trollheimen, et nær 20-årig arbeid som tilsyn på Trollheimshytta og
en tilsvarende periode som dreng på samme hytte – Bjørn Schjetne, Erik Hansen og nå
avdøde Johan Bolmes oppslutning om og innsats for fjellfriluftslivet gjennom mange år 
er formidabel. Mange som har gått litt i fjellet har gjennom årene sikkert truffet både 
disse tre og andre trofaste fjellvandrere og bidragsytere. Årboka vil gjerne fortelle litt 
om innsatsen og deres tilknytning til fjellet. 

Om du kjenner historien til et område eller et sted, blir en tur dit mye mer spennende.
Kårvatn har vært et stabilt overnattingskvarter i Trollheimen siden 1889, i 115 år. 
Årboka har med en bred presentasjon av fjellgården, historien til stedet, den rene naturen
her, hva de driver med, hvilke planer de har for framtida, den sterke miljøprofilen de har
på sin virksomhet og, ikke minst, turmulighetene i området. 

Årboka har også med fortellinger om mange og ulike fjellopplevelser, fra ungdommen
som fra byen tok seg fram med sykkel og til fots til Trollheimen, soldatene som i 1940 
dro heim fra krigsinnsats gjennom Trollheimen, stillheten som ligger så nær byens travel-
het, en fellestur langs Homla i nærterrenget til Hommelvik og til et dikt om kjærligheten
til en fjellkar.  

Barnas Naturverden finner du i fjellet helt øst i Trollheimen mellom Nerskogen og
Rennebu. Det er en spennende tilrettelegging spesielt beregnet for barnefamilier med tre
selehus og ruter imellom. Børge Dahle har laget en eventyrfortelling som knytter seg til
Barnas Naturverden. Vi har også tatt med enda ett eventyr. Det er Marit Flå som forteller
om hvordan Trollauget fikk navnet sitt.

Forente Nasjoner, FN, har utpekt 2003 til Ferskvannets år. Når vi vet at rent vatn er en av
de alvorligste knapphetsressurser i verden, bør vi kanskje se litt annerledes på alle de turer
vi har opplevd i naturen med surt vær og silende regn.  -  Og vatn kan jo også berike turen
vår på andre måter, ved synet av en brusende foss eller et blinkende fjellvatn, når vi tar en
oppkvikkende dukkert i elvekulpen eller vi prøver fiskelykken. Vi raster ved fjellbekken
og slapper av med lyden av rennende vatn. Og vi tar det som en selvfølge at vatnet i
naturen er så rent at vi kan drikke det. 


