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10 dagsturer fra Schulzhytta
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10 dagsturer fra Schulzhytta

BOMMER:

Dagsturmulighetene fra Schulzhytta er mange. Både dalen og fjellene rundt inneholder et utall med fine turmål. For alle turer i Roltdalen vil bl. a, TTs bok Roltdalen og
Garbergelva fra 1986 (særtrykk av TTs årbok for 1985) gi vikfig bakgrunnskunnskap.
Bruk alltid gode kart på turene. Statens kartverks kart i målestokk 1:50.000 over
Tydalen og Flornes dekker terrenget som er aktuelt for dagsturer. Her anbefales li turer, fem sommerturer og fem vinterlurer Følg turforslagene eller finn selv varianter,

S 1. SaufjeUet - minnesmerke oppe i Roltdalen - overløpspass fra bredemt
område 17 km, nuddels lett terreng
Tur etter merka rute om de kvartære avsetningene på Svenskmoen. Her er det en
fin kaldvelle (kaldt oppkomme). Ta rett
opp på SaufjeUet (1041 m). Herfra er det
fin utsikt tilbake over Roltdalen og til
fjellene rundl. Ta nordover ned i øvre del
av Roltdalen og fram til krigsminnesmerke. Minnesmerket har beskjeden størrelse. Del er et minne om nordmenn som
omkom her i uvær under flukt mot
Sverige under krigen 1940 - 45. Det ligger på høgde 720 m rett ved vintermerkinga, se skilt fra nærmeste stake, og ca 1
km øst for der sommermerkinga krysser
Rofia. Det består av en stor rund stein
med en navneplate og en liten flaggstang
montert på steinen. Overiøpspassel ligger
rett ovenfor minnesmerket. Det vitner om
store vannmengder som har rent ut her
sørvestover fra bredemt område på nordvestsida. Kløfta kan være hekkeplass for
rovfugl. Ta merkaruta tilbake til hytta,
Bruk kartet for å finne de beste vegvalgene.

GOD TUR!
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S 2. Fongen
Minnesmerket over de fire ungdommene
16 km, stor høgdeforskjell
som omkom under flukt dl Sverige nyttårsTa merkaruta om Svenskmoen, over utlø- helga 1942-43. Anna EUsabeth Helgesen,
peren fra SaufjeUet, ned over Ramåa og Rolf Skjønberg, Bjørn Andersen og Thor
bratt opp om Treknattan til Fongen (1441 Elverum.
m). Det er mange fine rasteplasser på
toppen. Flott ulsikt innover mot Sylan og
bakover mot Roltdalen. Ta ned vestover ryggen fra toppen og fram til Litlefongen. Ta
ryggen videre vestover og ned på ruta fra Græslihytta, Følg denne tilbake til hytta.
Bruk kartet for å finne de beste vegvalgene.

Karl som viser anbefalte dagsturer fra Schulzhytta.
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S 3. En vandring mellom setre, kvartære avsetnniger og mhmer om utvinning og
foredling av malmer.
22 km, lang tur i slakt skogs- og myrterreng
Følg merkaruta mot Ramsjøhytta til Svenskmoen. Fortsett i samme høgde og se etter
kvartære avsetninger sørover i sida av Roltdalen, Ta ned forbi LiavoUen og setrene
vestover. Her er mange kulturminner, se artikkel av Lil Gustavson i TTs årbok fra
1985 (også utgitt som boka Roltdalen og Garbergelva, TT 1986). Ta etter merkaruta
opp til Høyas gruve sorn ligger på høgde vel 600 meter. Her var det bryting av kobberkisholdig malm på 1700-tallet. Ta merkaruta filbake over Hoemsknipen,
S 4. Sprøyten
9 km, middels bratt terreng
Følg merkaruta nordøstover fra Schulzhytta mot Bjørneggen ca 2 km og følg gammel
merking mot Mannseterbakken ca 1 km før du skrår opp til den høgeste toppen på
Sprøyten (948 m). Ta filbake sørover ryggen og over den sørligste toppen (928 m).
Fin utsikt ned i dalen når du runder kanten. Ta filbake gjennom skogen ned fil hytta.
Rett ovenfor hytta, på høgde 614 m, passerer du gammel strandlinje fra bredemt sjø
(se lur 5),
S 5. Kvernsteinsbruddene på Høgfjellet og ved Kvernfjellvatna og langs gammel
strandlinje tilbake 18 km, slak tur
Følg merkaruta vestover mot Hoemskjølen (Bleikåa) til kvernsteinsbruddene ved
Høgfjellet. Bruddene utgjør en djup kløft i nord-sør-retn ing som er knapt 1 km lang.
Det er reist en kopi av en gammel kvernfjellstue på vestsida av øvre del av bruddet.
Denne står åpen. Følg den geologiske forekomsten nordover til store Kvernfjellvatn
og se rester etter brudd, boplasser og verksteder her. Se Elling Alsviks artikkel i TTs
årbok fra 1985 (også iitgilt som boka Roltdalen og Garbergelva, TT 1986), Tilbake til
hytta kan du følge høgden langs sida av Sprøyten fra vannskillet mellom Sprøyten og
Solemsknipen fram til passering hytta. Strandlinja ligger på samme nivå som grusterrassen på Svenskmoen, 614 m,
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V 2. Ramfjellet og SaufjeUet
21 km, bratte partier, stor høgdeforskjell
Følg vinterruta mot Ramsjøhytta fil Ramskardet. Ta litt ned mot Ramsjøen før du
skrår opp til østryggpn av Ramfjellet (for å holde unna bratte og evt rasfariige områder). Ta vestover etter ryggen av Ramfjellet (1216 m), framover SaufjeUet, ned i dalen innafor Svenskinoen og etler ruta fra Bjørneggen fram til hytta. Bruk kartet for å
finne de beste vegvalgene og for å holde unna evt rasfariige partier.
V 3. Setertur i Roltdalen
13 km, slak tur i myr- og skogsterreng
Ta sørvestover omtrent etter sommerruta mot Hegset til Brattslåltvollen, ta ned om
MølnhusvoUen og fortsett over og langs elva utover det slake, fine myr- og furuskogsterrenget i dalbunnen fram fil LiavoUen. Finn en fin rasteplass unna setra. Ta tilbake
til hytta om Kallarsvollen og Bårdsgardsvollen, Bruk kartet.
V 4. Kvernsteinsbruddene på Høgfjellet
10 km, slak tur
Ta elter vintermerkinga vestover mot Hoemskjølen (Bleikåa) til ca I km før
Rimsjøen. Ta opp omtrent langs sommermerkinga lil bruddene. Bruk kartet. Det er
reist en kopi av en kvernfjellstue på vestsida oppe i bruddkanten som er åpen og fin å
raste i eller ved. Passering av bruddkløfta er grei på høgde med kvernfjellstua, men
vær forsiktig! Ta tilbake samme veg til hytta.
V 5. Skarvan
32 km, lang tur med stor høgdeforskjell, noen bratte partier
Ta nordvestover dalen på vestsida av Sprøyten og inn til store Kvernfjellvatn, Ta opp
over Litieskarven (1098 m) og følg ryggen innover til Storskarven (1171 m). Ta tilbake framover sørøstryggen og Brennrya og på østsida av Sprøyten fram til hytta.
Utsikten er vid i alle retninger på hele den lange ryggpassasjen. På jevnt føre er nedrennene tilbake til hytta en opplevelse. Bruk kartet for å finne de beste vegvalgene og
for å holde unna evt rasfariige partier.

VINTER:
V 1. Fongen
20 km, bratte partier, stor høgdeforskjell
Følg vinterruta mot Ramsjøhytta til Ramskardet. Ta bratt opp ryggen mot sør og sørvest til toppen (1441 m). Flott utsikt og fine rasteplasser ved toppen. Ta nedrennet
vestover i retning Litlefongen, men skrå ned til Ramåa før Litlefongen, Et flott nedrenn på fint føre. Ta tilbake etler ruta fra Ramsjøhytta. Bruk kartet for å finne de beste vegvalgene og for å holde unna evl rasfarlige partier
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Teknologen Cari Schulz

teknologen Carl Schulz
Av Torgeir Gunleiksrud
De aller fleste medlejmner i turistforeningen kjenner friluftsmannen Carl Schulz, pioner for arbeidet med tilretlelegging for friluftsliv og fjellturisme i Midt-Norge, grunnlegger og første formann i TT og en ivrig støttespiller og nestor i foreningen fiam til
sin død i 1944.
Mindre kjent blant friluftsfolk er antakelig teknologen Cari Schulz, Jeg var så heldig
å bli invitert på møtet i Tiondhjems Polytekniske Forening 12. november 1996, Det
var ingen tilfeldighet at møledatoen var sammenfallende med Carl Schulz' fødselsdag. Delte var nemlig del årlige mølet i "Direktør Carl Schulz' Fond", I løpet av møtet fikk jeg et innblikk i Carl Schulz' liv som pioner innen elektroteknikk, hans allsidige interesse for teknologi og hans eminente pedagogiske egenskaper.
Siden dette møtet har jeg med god hjelp av Esther og Arthur Nordmark og en del
skriftlige kilder samlet noe stoff om dette som jeg gjerne vil presentere for foreningens medlemmer.

Carl Schulz - gjennom sitt lange liv var han
en svært aktiv og aktel mann. både i fjellet
og i sine faglige gjøremål i byen.
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