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Sliten! Folo Mtnia Saml 

Forord 
Det går mot et nytt og særdeles uvant årstall, år 2000. Også i fjellet er vi snart inne i 
ei ny tidsregning,?sjøl om det stadig er like godt å se at i fjeUet «slår tida stille». 
Umerkelig sniker imidlertid utviklinga seg inn der også, tenk bare på mobiltelefonen 
som mange nå putter i sekken - med eller uten grunn. Men samband og telefon
kontakt er ikke noe helt nytt i fjellet. Helt siden slutten av 1950-tallet har lokal
samfunnet i Selbu hatt sitt eget stabile radiosamband med Schulzhytta i Roltdalen. 
Organiseringa og teknologien bak denne gamle innretningen er et av temaene i årboka 
denne gang. 
Det er ikke bare tida som flyr; vi suser sjøl stadig fortere fra det ene punktet lil det an
dre rundl om i verden. Da er det iblant godt å erfare at det å gå tar like lang tid som 
før; at det Unnes faste og konstante verdier også i vår tid. Beskrivelser av det å gå i 
fjellet har alltid vært et vesentlig innslag i TT-årbøkene, og dette vil vi fortsatt skal stå 
som en slik uforanderlig verdi. 
I år har vi latt drengen på Slorerikvollen fortelle fra turen om hytta etter endt sesong. 
Den gikk, friskt nok, til fots helt heim til Trondheim, 
Årboka byr på blandet innhold i år En padletur i FoiTa kan være et godt minne, .sjøl 
om alt gikk galt. Kontakt med moskus i rusket høstvær er en tett naturopplevelse. 
Men det minner oss på at denne giganten på Dovrefjell må omgås på avstand og med 
respekt, 
Men fjellet kan by på så mangl, også etter at hyttedøra er lukket for kvelden. På 
Gjevilvasshytta var del mange unger på fast opphold i påska, og del ble spennende 
dager på så mange vis på denne trivelige, men kanskje også lill skumle hytta. Sjur på 
elleve satte fantasien i sving og skrev sin egen spøkelseshistorie. 
Folk fra by og bygd har ofle ulikt forhold til natur og friluftsliv. Slik var det i enda 
støn-e grad før, skiiver Ingar Kaldal i sin artikkel om den tida byfolket tok sine første 
steg ut i marka. Langt mer avansert er vi blitt etter hvert, og et av de områdene TT-
medlemmer nå søker til, er de franske alper, der turiederen forteller om hvordan det 
gikk sist. 
«Det var en gang en fjelldal..,» TT har gjennom 50 år opplevd store deler av de tid
ligere villmarksområdene Trollheimen og Sylan bli redusert og oppstykket av inn
grep og påvirkning gjennom vasskraftutbygging. Neddemminga av Nedalen fikk sto
re konsekvenser for foreningen. Den gikk ut over både store naturverdier og fjelltur-
Iradisjoner knyttet til dalen, den gamle Nedalshytta og Sylan som fjellturområde. Kari 
H. Brox har tatt for seg Nedalens historie i hovedartikkelen i årboka denne gang - 30 
år etter at kampen sto og dalen ble demmet ned. 
Noe av dagens engasjement i TT er knyttet til markaområdene rundt Trondheim. Her 
har foreningen i noen år mer aktivt arbeidet for å ivareta friluftsinteressene, bl.a. ved 


