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Kvernfjellstua på Høgfjellet, påska 1997. Foto Erik Stabell.

"En fodgænger er ikke gjerrig paa sin Gang, han har Raad til, om det end var nogle tusinde Skridls Omv,qi, for at dlfredssdlle sin Videbegjæriighed, eller sin Lyst fil at være
følelig."
Dette leser vi i ei håndbok for vandrere fra 1836, og fortsatt synes vi beskrivelsen passer. Til fots, i skogen eller på fjellet, glemmer vi snarveiene og den rette, fornuftige
linja mellom to punkter, som vi i det hektiske hverdagslivet er så nøye med å følge. På
tur teller vi ikke de ekstra skritt vi tar når det ligger spennende utsyn og opplevelser et
stykke vekk fra stien.
Og som vandreren, så årboka vår. Av og til går den nok også i velkjente spor, men rett
som det er, finner den avstikkere fra de opptråkkede stiene og leder i vei til nye steder
og inn i ukjent terreng. Slik håper vi det også føles i år, når leseren begir seg ut på tur
med TT-årboka som veileder, i mange varianter av trøndersk natur og flere variasjoner over det særegne lokale klima, fra vinlerstorm fil seinsommerhete.
Den lange turen fra Storsjon til Selbusjøen trur vi i allfall bestemt er ugått for de fleste. Årbokkomitéens mest aktive vandrer har derimot gått den både sommer og vinter
og håper ftere kommer etter, 1 motsatt retning gikk general Armfeldts soldater i sin
fid, og nå filbys luren for større og mindre grupper, med bekvemfilretteleggingbåde
på norsk og svensk side. En fin og spennende vårtur har hvert år de siste 20 årene gått
tvers over Fosenhalvøya, nærmere 60 km fra Verran til Rissa, Bjugn og Åfjord. Men
mange kjenner nok fortsatt ikke fil denne Mefjelllnren, som byr på naturopplevelser
en normalt må mye høyere til fjells for å skaffe seg,
Roltdalen, derimot skulle være godt kjent, ikke minst fordi Schulzhytta på Stormoen
har trukket et .stort antall fjellturister inn i denne "forgården" fil Sylan gjennom 50 år.
1 denne årboka markerer vi jubileet, både med en artikkel om hvordan hytta ble til, et
oversyn over den lange kulturhistoria i dette området og noen forslag til fine turer
som kan tas med Schulzhytta som utgangspunkt, sommer som vinter.
Denne hytta er et av de stedene i fjellet vandreren kommer i kontakt med TT. Årboka
bør også være et slikt møtested, synes vi. Her møter du derfor foreningens daglige leder i et intervju, får et bilde av en av de store veteranene i TT og kan rekapitulere
1997-sesongen gjennom årsberetningen.
1997 ble et minnerikt år i fjellet, på godt og vondt - med kraffig uvær i påska, store
snømengder til langt på vår og ikke minst en lang og rekordvarm sommer med mye
folk i fjellet. Vi minnes både styggvær og vennlige soldager i denne årboka, og håper
neste sesong vil ha mest av det siste - slik at vi igjen kan gå litt utenom, slentre av
sted uten lanke for de noen tusen skritts omvei mot målet til kvelds.
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