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I 2002 var det 50 år siden TTs «Fjellflora» ble gitt ut første gang. Den er kommet ut 
i mange opplag og er solgt i langt over 300 000 eksemplarer. Det var Olav Gjærevoll og
Reidar Jørgensen som sto bak utgivelsen. Dagny Tande Lid laget tegningene. I årboka
forteller Inger Gjærevoll om floraens historie.

Fotograf Tore Wuttudal gir gode råd til begynnere om fotografering. Som leirskolelærer
har Per Stabell mye erfaring med det som finnes av skibindinger. Han gir oss råd om valg
av bindinger og skiutstyr, mest for barn, men også noe for voksne. Vi kjenner Bjarne
Espås som fjellkar, trekkspiller og trofast hjelper for TT i Trollheimen. Bjarne har runda
80 og er i god vigør. Per Christiansen forteller om de mange turskirenn i Midt-Norge
med utgangspunkt i Bjarnes lange liv som langrennsløper.

Ragnhild Berge forteller om det vi nå vet om gammel bosetting i Bymarka ved
Trondheim. Børge Dahle fortsetter sin historie om Småjutulan i Barnas Naturverden.
Roar Nålsund har samlet stoff om Nedalen og Nedalshytta til nytte for dem som har
tenkt seg en tur hit. De to siste artiklene skal i tillegg til presentasjonen i årboka,
trykkes opp som bok og hefte.

Årbokkomiteen i TT 

Forord 

Å komme seg ut i naturen er en viktig del av livskvaliteten for mange mennesker. Selv om
de fleste av oss, hverdag og helg, driver det meste av vårt friluftsliv i tilrettelagte områder
sammen med mange andre, verdsetter vi mulighetene for å søke til urørt natur i form av
en fredfull odde i vatnet i nærområdet, til en ”naturkatedral” som en åpning i urørt skog-
landskap i marka og til indre markaområder, der vi kan vandre for oss selv. Gjenværende
store inngrepsfrie områder som Dovrefjell – Sunndalsfjella, delområder i Trollheimen, de
indre deler av Femundsmarka og Skarvan – Roltdalen gir oss muligheter for fleredagers-
turer i urørt natur. Skarvan – Roltdalen er det lettest tilgjengelige av disse områdene fra
de største befolknings-konsentrasjonene i Trøndelag.

I denne årboka presenterer vi den nye Skarvan – Roltdalen nasjonalpark som ble opp-
rettet 20. februar 2004, etter mange års strid mellom veg- og kraftutbygging og vern.TT
har hatt et mangeårig engasjement for bevaring av dette store området som er i behold
uten tyngre moderne inngrep.

I årboka forteller flere forfattere fra turopplevelser de har vært med på. Barnas Turlag i
TT har et variert program med turer og aktiviteter både sommer og vinter, i nærterreng
og på fjellet. Julie Maske forteller fra noen opplevelser. Erik Ljung skriver fra en tur i Sylan
han var med på for 50 år sida. Sveinung Klyve skriver om en overnattingstur til Storsylen
og Øyvin Eikeland, i TTs fjellsportgruppe, om en klassisk vårskitur på Nordmøre med
mye sol, vide utsikter og flotte nedrenn.

Flommen sist sommer satte kraftige og varige spor, særlig i området ved Trollheimshytta.
De som var midt oppe i det fikk oppleve voldsomme naturkrefter. Sigmund Sørgjerd var
vert på Trollheimshytta i denne perioden. Han forteller fra døgnene under flommen,
hvordan bruer som har stått i over 100 år ble revet bort, Slettåa skiftet løp og hvordan
de fikk hjulpet folk som ikke kom seg tilbake over de flomdigre elvene. Og oppe i det
hele rakk han å ta en rekke bilder.
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