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Den milde vinteren 1988/89 gjorde det vanslceiig å ferdes i sicog og mark. 

Forord 

Etter den lille årboka i fjor er vi igjen tilbake med et årsskrift av 
normal størrelse. Denne gang har vi valgt å konsentrere oss om 
Trollheimen ettersom dette fjellområdet nå endeUg har fått sin 
verneplan. I tillegg til en presentasjon av vernebestemmelsene 
inneholder årboka et knippe artikler med variert innhold, bl.a. om 
fugl og fisk, om vær og vind, om reindrift og seterliv, om lette 
vandringer og hard klatring. Litt historie er også flettet inn, gjennom 
ei dagbok fra 1921, en artikkel av SUngsby og Lars Vaslis gamle bUder 
fra Storlidalen. 

Årbokkomitéen ønsker god fornøyelse! 

Karl H. Brox Fer Christiansen 
(redaktør) 

Erik Stabell 



Fotografene: 
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Årboka "presenterer" denne gang spesielt fotografene Harald E. 
Folden og Morten Gåsvand. 

Harald E. Folden er født i Rindal i 1945 og bor nå i Kleive i 
Romsdal der han arbeider som lærer. Han er også utdannet organist. 
Folden er hobbyornitolog og en ivrig naturfotograf. Så ofte han kan 
tar han turen til Trollheimen der han har gått siden guttedagene i 
Rindal. 

Morten Gåsvand (1961) er også rindaling. Han forsøker å livnære 
seg som fotograf og har en forkjærlighet for naturen i Trollheimen. 
Men han har også reist mye, 30 land har han besøkt tU nå. Gåsvand 
arbeider også med en større serie med bilder fra hele Midt-Norge. 

Både Harald E. Folden og Morten Gåsvand er medlem av Biofoto. 
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Skøyteløpere på Angardsvatnet førjulsvinteren 1913. Bildet er tatt av den lokale fotogra^ars Vasli (1890-1923) fra Bårdsgården. Han tok en rekke svært interessante bilder i 
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«Betjeningen på TroUheimshytten påsken 1918». Vertinnene har her fått selskap av 

Hilmar Vasli, selskapskledd og med trekkspillet klart. 

L A R S VASLI/Oppdal bildearkiv 
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Bårdsgården 13. oktober 1919. Tidlig vinter i fjellet. 

L A R S VASLI/Oppdal bildearkiv 

Påske på Bårdsgården i 1918. 
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«/972. Ved Ramsøy sæter, Utsigt over Storlidalen». Ei gruppe skiløpere på tur, de 

fleste fra Vassli- og Storiigårdene. Damene/jentene står litt beskjedent i 

bakgrunnen, og fotografen har heller ikke notert navnene på dem.,. 
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Jøldalshytta. ERIK STARET ,T. 



Noe storf uru står fortsatt igjen i Trollheimen. Og denne kjempen skal få stå. 
Vernetanken har endelig vunnet fram. 
MORTEN GÅSVAND 
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Fangstmenn på Fugeisøysetra med Snota som bakgrunn. 
Trnllhetfn frn nnr/i MORTEN GASVAND 
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«Fjellturer er en fantastisk avkobling» 
H.K.H. Kronprinsesse Sonja iiitervjeet av Kar! H. Brox 

Det var sommeren 1976 H.K.H. Kronprinsesse Sonja fikk oppleve 
sin første virkelige fjeUtur. Turen, som gikk i Jotunheimen i praktfuUt 
sommervær, ga så avgjort mersmak, og siden har Kronprinsessen 
vært å se i fjellet så ofte som tid, offisieUe plikter og famUieliv tiUater. 
Siden 1979 har hun åriig gjennomført to ukesturer — en på 
høstparten og en om vinteren — og om alle turistforeningsmedlem-
mene her i landet gjorde det samme, viUe besøket på hyttene uten tvil 
blitt mangedoblet! Mange av Kronprinsessens turer har dessuten vært 
knaUharde, og har til dels også gått utenfor de kjente stier, med 
dagsmarsjer på opptil 21 timer! Det er derfor en meget erfaren 
fjellentusiast «TTs utsendte» har hått den ære å få møte på Slottet. 

- For meg var altså møtet med fjellturismen i 1976 en helt ny 
opplevelse, forteller Kronprinsessen. Naturligvis hadde jeg også 
tidligere vært til fjells i forskjeUige sammenhenger, men jeg hadde 
aldri tidligere gått fra hytte til hytte. Årsaken til det er vel først og 
fremst at mine foreldre hadde hytte ved sjøen og at det derfor naturlig 
nok ble denne naturen, sjø og kyst, som jeg fikk et forhold tU fra 
barnsben av. I tillegg har jeg alltid vært en ivrig skUøper, og i sin tid 
tok jeg også skilærereksamen, men interessen for fjeUturer kom ikke 
før i voksen alder. På sett og vis er jeg glad for det, for som voksen 
var jeg istand til å vurdere og verdsette opplevelsene og inntrykkene 
på en annen måte enn jeg kanskje ville ha gjort som yngre. Jeg er 
forøvrig fortsatt nært knyttet til sjøen, men det ene utelukker jo ikke 
det andre, og jeg er etterhvert blitt meget glad også i fjellnaturen. 

- Den første fjeUturen var med andre ord ingen skremmende 
opplevelse? 

- Nei, på ingen måte — tvert imot vil jeg vel heller si. Turen gikk i 
noe av den fineste fjellnaturen vi har, inn til hjertet av Jotunheimen 
med Spiterstulen og Galdhøpiggen, og med avslutning på Gjendes
heim. Det var ikke en sky på himmelen, 25 grader varmt og ikke et 
vindpust. Vi kunne tenne en fyrstikk på toppen av Galdhøpiggen. 
Det var kort sagt som en drøm. Senere har jeg fått erfare at fjeUet 
også kan ha andre sider, men når man først er bitt av basiUen gjør det 
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