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Like før soloppgang (Oscar JohaH^ 

Vinden — den er en ensom og høyst lunefull vandrer. Den kan dukke ø§ 
hvorsomhelst — og nårsomhelst. 

Det er bare vinden som ikke kan skue hvemsomhelst mot hårene — ul^ 
frykt for noe som helst. 

Vinden — det er frihetens høyborne konge — og den eneste som kan biti 
i ah — og alle. 

lom turer i Tydalsfjella 
UK SFABELL 

ji Trondhjems Turistforenings terminologi omfatter begrepet Sy-
\Q mye mer enn selve Sylmassivet på grensa mot Sverige. Turistfo-
jingas rutenett i det vi kaller Sylene strekker seg fra Stjørdalen og 
Flien i nord, Sverige i øst, Brekken og Glåmos i sør og Gauldalen 
Selbu i vest. 

;Disse fjellområdene har fantastiske muligheter i alle årstider. At 
turistforeninga har åpnet flere selvbetjeningshytter her og har 
rt i stand selvbetjeningsrom på de betjente hyttene så de er til-

fligeiige også utenfor de vanlige sesongene, har åpnet vide mulig-
sr for varierte turer i området nesten året rundt. 

Det er særiig mulighetene i fjelttraktene mellom nedre Tydalen og 
tråker jeg vil fortelle om i denne omgang. Kombinasjonen av hyt-
j dette området innbyr ikke bare til fler-dagersturer, men ligger 

3$sielt godt til rette for helgaturer. De turer og erfaringer vi har 
Kt i området, kan kanskje inspirere andre til å ta i bruk mulighe-

EAFTUTBYGGINGSPLANER 

Sentralt i dette turområdet ligger Rotladalen som er et av de meget 
I omradene i Sør-Trøndelag som går under betegnelsen villmarks-

fåder (over 10 km avstand til nærmeste veg). Dette området er 
berørt av inngrep. Det har ikke vært drevet skogsdrift her. Ad-

MSten til området må gå over fjellet fordi selve Rotiadalføret ikke 
' farbart mot Selbu. Elva skjærer seg ned i et djupt gjel i en strek-
»i pa over 5 km før elva renner ut i Nea. Det er vel grunnen til det 
berørte preg området har i dag. Her kan du virkelig oppleve å være 
8it fra folk. Men også dette området trues av kraftutbygging, 

pondhcim E-verk har nå bygd ut det meste i Neadalføret og ødelagt 
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ile gruvevegen mellom Gilså og Meråker. (Erik Stabell) 

fQ tieilområder. Men de har planer om mer utbygging: Rotia og 
«bctgelva står for tur. Hvis TEV får det som de vil. Hvis dette 
tlifunnet fortsatt skal baseres på uhemmet energiforbruk. 
En Ivtaftutbygging i dette området kan medføre oppdemning av 
t'&, veg inn i Rotiadalen, veg inn til Schulzhytta, oppdemning av 
Isjoen osv. Det vil bety en ødelegging av dette hittil uberørte 
9g- og fjellområdet, ett av de meget få som er igjen i Trøndelag. 

Oini-utet dekkes av kart 1:50.000, blad 1621 II Selbu, 1721 1 Me-
^r, i ~21 II Essandsjø, 1721 III Tydal og 1721 IV Flornes. Det er 

t beste å bruke disse kartene når rutebeskrivelsene leses. Tydal-
irtei (ickker det meste av området. 

Wtfg ved Hoemsvoll i Rotladalen. (Anne Hjort) 
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Solnedgang ved Græsslihytta, 

GRÆSLIHYTTA SOM UTGANGSPUNKT 

Den nye selvbetjeningshytta Græslihytta er det mest naturlige 
gangspunkt for oss som ønsker å komme oss til fjells allerede fred 
kveld på helgaturer. Fra Trondheim går det buss i 17-tida som pa? 
rer Gressli i Tydalen (11 mil fra Trondheim), i 20-tida. GressligreJ 
ligger i 1,5 kms avstand (luftlinje) og vel 300 meter lavere enn Gr 
lihytta. Turen opp går greitt på en time. Hvis du skal gå opp i 
ket, er det best å være litt kjent. Med bil går det greiest å kjøre < 
vegen mot de høgeste gårdene i grenda (ikke parker på gårdstun^ 
ta merkaruta derfra. Græslihytta er stor. Den har tilsammen 8 set 
plasser (og sovemulighet på 4 benker og mange ekstra madrasser^ 
mengder av plass ellers. Hytta er satt opp i 1972. Den kan bra 
hele året. Fra Græslihytta er det en dagsmarsj til Schulzhytt^ 
Ramsjøhytta. 

(Erik Sta 



SCHULZHYTTA OG RAMSJØHYTTA 

Ramsjøhytta er selvbetjent TT-hytte med 8 senger. Den er åf 
mellom 15. februar og 15. oktober. Schulzhytta er betjent TT-hytt̂  
påska med ca. 30 senger, ellersi perioden 15. februar til 15. oktol: 
er den selvbetjent med ca. 12 senger. 

-V A^ 

)et går også merka sti fra Schulzhytta til Mannesterbakken eller 
rdalen. Det går ingen buss herfra, men med haik eller i nødsfall 

4,sje kan du komme ned til Meråker og bussen (søndager går den i 
JO-tida). 
Ved bra føreforhold er det en overkommelig tur å gå over til Flor-

om Sonvatna. Fra Sonvatna er det greit å orientere seg ned til 
imervegen bratt ned til Flornes (se Flornes-kartet). Eller du kan 

?ncd til øverste gården i Sondalen, (Sunndalen), og håpe på skyss 
med noen som skal kjøre hjem fra helgeopphold på privat hytte. 

k skal også være en fin tur å gå langs setervegen fra Gudåsetra ved 
Invatna over til Gudå. 

scHtfw-n^^ått 
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TURER TIL SCHULZHYTTA 

Til Schulzhytta er det merka rute om sommeren (oppgitt til 6' 
mer på rutekartet) og staket rute om vinteren. Men det fins maB| 
andre turer å gå mot Schulzhytta. 

Fra hytta er det greiest å ta stien over Gresslivola og ned mot! 
teråtjønna. Herfra kan du ta vest for Melshogna og inn på en gan 
mel setersti øst for Måltoppfjellet. Ned mot Hoemsvollen kan 
oppleve rene urskogsområder. Fra Hoemsvollen er det greiest å 
over Rotla (den er bred og lett å vade rett nedenfor vollen) og ta i 
på merkastien fra Hegset til Schulzhytta. Særlig på vinters tid er. 
fint å gå over Melshogna og oppleve de fine og varierte utforkjørir 
ene ned mot LiavoUen. Myrdragene langs Rotia er åpne og fir 
følge opp mot Schulzhytta. 

Fra Schulzhytta er det en passe dagsmarsj ned til Evjegjerde 
Selbu. Sommers tid er ruta merket over Krossåfjell. Om vinterer 
det best å gå rett vestover om klebersteinsbruddet ved Leirholet fra 
til Røssetvollen sør for Krossåfjell. Her kommer du inn på utfartsl< 
pene fra Selbu og følger den ubrøytete vegen i slake fine bakker' 
forbi Hersjøen (obs. skihytte med servering) og ned til Evjegiet^ 
Fra Hersjøen kan du og finne løypa som ender i Innbygda nede 
Garberg bru (spør kjentfolk ved Hersjøen). 

i,~-l^-' 

fcAHWAWyn-A c.s. 

JRER TIL RAMSJØHYTTA 

lellom Græsslihytta og Ramsjøhytta er det ikke inerket rute 
Irken sommer eller vinter. 

det kan vi vel være glad for. En rute ligger iallfall soin en 
>rdring» til folk som vil ta seg fram etter kartet. Ferdselen tnel-
disse hyttene kunne kanskje stimuleres ved å tegne inn hvor det 

flatest å gå på kart som henges på begge hyttene? Den letteste ruta 
ŷel over fjellet fram mot Sæteråtjønna, østover nord for Djup-

\k&n og myrdraget øst for Kvassåsen, og ovom Øyvollen. 
r̂en over Ruten, Tronshatten, Fongskaftet og Fongen er en opp

vise. Denne turen er kanskje mest aktuell på ski. Turen er finest å 
lotsatt veg med oppstigning på Fongen fra Ramskardet. 
let er ett bratt punkt på ruta: fra Tronshatten ned mot skardet 

Fongskaftet. Nedkjøring fra fjellryggen kan gjøres fra Fongen 
!'til Ramskardet, fra rett nordvest for skardet nord for fongskaftet 
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nunder Fongskardet. (Erik Stabell) 

I
d ul Lauva og fra Fongskaftet ut ryggen inot Fongtrøa. Ved bruk 
kattet er det greitt å finne de slakeste stedene. Ikke gå her i rasfar-
e perioder. 
Fra Ramsjøhytta er det greit å gå over til Stordalen i Meråker. Tu-
f? helt ned til Meråker er lang soininers tid. Du kan følge den 
pFile gruvevegen helt fra Gilså gruve ca. 5 km nord for Rainsjø-
Ita og helt ned til Meråker. Vegen er gjenvokst endel steder, men 
f faibar Å ferdes slik langs historiske veger kan få deg til å tenke 

'cr hvordan ferdselen og malmtransporten gikk i gamle dager. Tu-
bicntnga burde kanskje ta initiativ slik at gamlevegen blir ryddet 
den vokser helt igjen? 

f*a vinters tid er gruvevegen vanskelig å finne så nedkjøring helt 
ill VIeråker anbefales ikke. Turen over til Storlien er passe lang 

vinters tid, og går i variert fjellterreng hele vegen. 
Den letteste nedturen fra Ramsjøhytta er ned til Ås i Tydal (nesten 

veg om sommeren). Før Gammelvollsjøen er du nede på dags-
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turterrenget til Åsgrenda. (Vær oppmerksom på at elva Lødølĵ ^ 
kommer fra Finnkoisjøen som tappes om vinteren. Derfor er deti-
ofte åpen, og kan være.umulig å passere utenom vegbruene.) 

Fra Ramsjøhytta kan du også gå over til Stor-Erik-volden og vi. 
dere til Nedalshytta (betjente TT-hytter sommer og påske, selvbetje, | 
ningsrom ellers i perioden 15. februar til 15. oktober). 

NØKKEL 
Nøkkel til TT's hytter og selvbetjeningskvarterer får du greiest p | 

TT's kontor i Hans Hagerups gt. 1 (Leutenhaven rutebilstasjon). 

Opplysninger om hvilke andre steder du kan få nøkler, gis på TT-

kontoret. 

GOD TUR DU OG! 
Disse områdene er ikke akkurat overbefolket. Det må være mang? 

som ikke har forstått hvilke fine turmuligheter TT's nett med selvbet'̂  
jeningshytter har gitt oss i dette området som ligger så lett tilgjengelig 
også for oss som bor i Trondheim. Turene som er beskrevet i dentlg 
artikkelen er bare noen av de mulighetene som fins i området. 

riere veger i Trollheimen 
[iKJK STABELL 

Det har lenge vært bilveg inn til Gjevilvasshytta, og det har vel på 
lange måter preget denne hytta. Nå er ikke Gjevilvasshytta lenger 
idepunktet for vegen langs Gjevilvatnet. I sommer ble det bygd veg 

Ndere innover forbi Raudøra mot Håmåren og traktorveg fram til 
låmårsetra. På sørsida av vatnet er det bygd traktorveg helt inn til 
>ngoddsetra som ligger rett over for Gjevilvasshytta. 

Disse vegene er bygd av Sør-Trøndelag Kraftselskap som kom-
jnsasjon for de ulemper setereiere har hatt i forbindelse med regu-

gfinga av Gjevilvatnet. 
Vegen på nordsida av vatnet var opprinnelig planlagt helt inn til 

laturpcrlen Reinsbekksetra. Heldigvis går den ikke så langt. 
Stien fra Gjevilvatnet forbi Raudøra og fram forbi stiskillet mot 

frollheimshytta og langs vatnet mot Vassenden og Storlidalen har 
iri av de fineste og mest varierte naturopplevelser du kunne få. 

}^n triveligste delen av denne stien er nå erstattet med en veg som 
|rutalt bryter seg fram i forakt for natur, idyller og dimensjonene i 
Mildskapet. 

Stien mot Vassenden gikk vi mange ganger. Det var en sti som 
ck i skiftende lende og vegetasjon. Hver gang ga den oss nye opp
reiser. Den gikk over åpne grusmoer, langs grasmyrer, over klop-

ef og bruer, under høge og tette bjørkekroner, over småkuperte 
flisrygger med lyng og åpen furuskog og på grasengene inne under 
åmåren. Vi gikk her tidlig på morgenen på veg til frokost ved Re-

Isbekksetra og tur over Gjevilvasskamman, vi kom her i lysegrønn 
lørkeprakt under snøhvite topper fra pinseskitur i Blåhøtraktene, i 
askcnde regnvær på veg til Storlidalen eller i lav kveldssol i juli på 

tilbake fra kamman. 
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