
100-årsminne i Folldalen 
Tekst/foto: EDGAR KATTEM 
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På nordsida av Folla, Uke ovenfor der Fossåa og Folla renner sammen 
står en gammel steinbauta. Bare 30-40 meter fra elvebredden står den 
inne i et tett bjørkeholt. Det er kanskje få av dagens fjellvandrere 
som kjenner til dette minnesmerket. 

10. august i sommer fyUer bautaen ett hundre år, så lenge har den 
stått her tU minne om den faste bosettingen her inne på Storlihalsen i 
Folldalen. 

Sagnet sier at det har vært et høvdingsete her inne, og at en av disse 
"dalens høvdinger" Ugger gravlagt ber på nordsida av FoUa. Akkurat 
dette er det delte meninger om, men at det har bodd folk her i gamle 
tider er det ingen tvil om, selv om det kanskje ikke var noen 
"høvding" blant dem. 

På bautaen står det skrevet: DEN SIST HØILAGTE DALENS 
HØVDING EIRIK EIVINDSONS MINDE. REIST AF HANS 
ÆTLINGER 1889. Flere har skrevet om denne bautaen tidUgere, 
men av en eller annen grunn har ingen klart å sitere teksten på 
bautaen riktig. Og teksten er slett ikke uleselig, slik det står skrevet i 
boka om Trollheimen, den er skarp og fin den dag i dag. 

Et fint turmål-, bare noen minutter fra turistruta innover FoUdalen. 
Eller en fin kveldstur fra Trollheimshytta mellom middagen og 
sengetid. 
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Gjennom TTs 100 år har årbøkene uten tvil gitt både medlemmene og 
andre lesere mang en hyggestund. Utallige er de temaer som har vært 
berørt, og den som er interessert i TTs historie og i fjellsportens 
utvikling fra begynnelsen i 1880-årene og frem til i dag, har i 
årbøkene et rikt kildemateriale å øse av. At interessen for årboken 
fortsatt er tilstede får foreningen hvert år bevis for gjennom de mange 
spørsmål om når boken kommer, og de gangene det har vært stilt 
spørsmål ved om ikke årboken burde kuttes ut har det kommet 
høylydte protester. 

Det gode med årbøkene er at de stadig kan leses om igjen, og de er 
for mange blitt en del av den fjeUkulturen som TT representerer. 
Gamle medlemmer har adskillige timer lesestoff stående i bokhyllen, 
og mange yngre har også bevisst gått inn for å samle på en så komplett 
samling av årbøker som mulig. For storparten av dagens medlemmer 
er likevel mange av de farverike artiklene i de gamle årbøkene ukjent 
stoff, og årbokkomitéen har derfor bestemt seg for å trykke opp igjen 
en del artikler tU glede for nye lesere. I denne årboken, som har 
Trollheimen som tema, har vi valgt å gjengi W.C. Slingsby's artikkel 
etter et besøk i Trollheimen sommeren 1905. 

WilUam CecU Slingsby (1849-1929) er uten tvil en av de mest kjente 
av aUe tidUge fjellvandrere og -klatrere i Norge — ja, engelskmannen 
Slingsby er så avgjort en av de store pionerene innenfor norsk 
fjellsport. Han ble æresmedlem både i Den Norske Turistforening, 
Norsk Tindeklubb og i TT (1924) og foretok både førstebestigninger 
og gjennomførte fjeU- og breturer som ingen hadde gått før ham. Om 
Trollheimen sier han i denne artikkelen at den «langt overtræffer 
mine forventninger». 
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