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E N S A M I F J Å L L E N
Av Thorsten Strømer

Jag glåds åt att himlen år hog och blå
åt tusen stjårnor som brinna.
Jag glådes åt att få komma och gå
på de, vågar jag sjålv vill finna.

B or man gå ensam i fjållet? — Denna fråga besvaras helt såkert
av de flesta med et rungande nej med tanke på alla olyckor

i fjållen som man hort talas om, i synnerhet vintertid. Men
åndock! Det har sin sårskilda tjusning att vandra ensam, det
kan icke fornekas, och alltifrån tidiga ungdomsår har vildmarken
och allt som lockar dår bortom ovat en stark dragningskraft
på mig.

Alltifrån den dag då jag forst larde kanna fjållen har jag, år
efter år, sommar och vinter, återvånt till mina ensamma strovtåg
i fjållen. Jag år ingen s. k. «enstoring» — langt dårifrån — men
då man ar intresserad av våxt- och djurlivet i den fria naturen
vill man helst vandra ostord och ensam. Ibland kan man få sitta
i timmar for att soka utforska vad den eller den fågeln kan vara
for slag och var den har sitt rede o. s. v. Och så vill man helst
gå sina egna vågar, fjårran från notta turiststråk.

Visst kan det ha sina risker att gå ensam i fjållen, man måste
vara beredd på allt. Ett oeftergivligt villkor bor dock vara att
man i det stora hela kanner till terrången, både hur det ser ut på
sommaren och på vintern, samt att man helt behårskar karta och
kompass, har god kondition och ett frejdigt mod. En smula for-
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siktighet skadar icke heller. Jag har nu i over trettio år strovat i
i fjållen, for det mesta ensam, såvål sommar som vinter, utan att i;
ha varit utsatt for några allvarligare olyckstillbud, och jag kom- i
mer att fortsåtta dårmed så lange jag har några krafter kvar,
trots varnande roster. Det har hånt ibland, då jag haft något såll-
skap och situationen kunnat synas kritisk, att jag rent av onskat jag
hade varit ensam. Och jag minnes vad min gode van Nils Tho-
masson i Åre vid ett uttalande i radio yttrade. Han beskrev en
åventyrlig skidfård mellan Vålådalen och Åre i rykande snostorm,
och han slutade så hår: «Jag var glad att jag var ensam. den

gangen». —
Helt allena har jag dock icke alltid varit under mina fårder i

de svenska och norska f j allen. Många av mina vanner, både i
Sverige och Norge, minnas nog ånnu min trogne foljeslagare
Sampo, som foljde mig i tio år. Sampo var en svart norsk finn-
hund. Han var fodd i Stordalen, Meråker, dår jag kopte honom
som två månaders valp en vacker vinterdag, och sedan fick han
aka i ryggsåck over grånsf jållen till Sverige. Då han sedan blivit
vuxen fick han f 61 j a mig overallt, i Jåmtlandsfjållen, i Tronde-
lagen, Okstindene m. fl. samt naturligvis i skogarna dår hemma.
Och nu ville jag tala om hur det var, når jag och Sampo en-
samma firade julen i fjållen. Det var på Gåsenstugan.

Gåsenstugan år belågen på fjållet Gåsen c:a 17 km. oster om
Sylstationen och år den hogst belågna turiststugan i Jåmtland, c:a
1200 m. 6. h. Då stugan år 1925 byggdes erfordrades det rosade
vandringsleder till och från kringliggande stugor. Dessa rosningar
verkstålldes sommaren 1926 och jag var chef for detta jamte kart-
låggningen. På så vis kom jag att ha hogkvarter på Gåsen den
sommaren, och frivilliga medhjålpare av bada konen saknades

sannerligen icke.
Når nu julen nalkades foll det mig in att fira jul på Gåsen helt

allena, men Sampo skulle naturligvis folja med. Sagt och gjort.
Den 20 december var allting packat och klart, och fården startades
med tåg. Når jag nåsta morgon kom en bit ovanfor CJstersund
såg jag Oviksfjållen langt borta ligga badande i den uppgående
solens glans. Det kåndes som om fjållen ropade: «Vålkommen till
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oss upp till vårt vita land, till snø och sol! Men bakom oss ligger
overmakten i form av moln och stormar, som båra vanta på att
slåppas losa och leka med små månniskobarn, som vilja pejla
odemarkens och viddernas hemligheter!»

Vi stego av tåget vid Ann vid middagstiden, och efter en sta-
dig måltid dår spåndes skido>rna på och kursen stålldes over Ånn-
sjon i hårligt fore till Bunnervikens fjållgård, dit vi ankommo på
kvallen i klart vader och 25° kyla. Hår overnattade vi.

Det var en hårlig morgon, når vi nåsta dag vid 10-tiden startade
från Bunnerviken, 26° kallt og klart vader. Jag tog vågen utefter
Bunnerån upp mot Bunnerskalet. Hårligt år att vandra i fjållen
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Thorsten Stromer

Gåsenstugan

i fager sommartid, når fjållblommor i de bjårtaste farger fagnar
ogat och frojdar botanisten, når livet sjunger sin sång i dallrande
rytm — når fjållpiparen ångslig och klagande foljer mig langa
vågar for att se till, att jag och Sampo verkligen komma så langt
bort som mojligt från hans enkla rede. Men når det regnar och
åskan mullrar och blixtarna slingra som ormar efter fjellryggarna
och vatten stanger ens våg så att man måste vada eller simma,
då onskar man kanske ånda att det vore vinter, då man kan ta

sig fram overallt.Det var ganska knogigt uppover Bunnerpasset, men uppe vid
Stantja blev terrången lattare. Når jag kom dit upp holl solen
just på att dala bakom Helagsfjållen. Snart fick jag kanning med
min sommarrosning — det såg ut som en rad månniskor i vita
mossor, roda ansikten og gråa vadmalsklåder på marsch. Jag
foljde nu denna rosning och kom i skymningen fram till mitt mål
— Gåsenstugan. Forst måste jag skotta bort snø framfor stuga
och vedbod, sedan gora upp eld i spisen och smålta sno for att
få vatten. Hår uppe finns nåmligen icke vatten, varken sommar
eller vinter. Av en på sommaren måste man smålta sno från den
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driva, som brukar ligga norr om stugan, men den krymper sam-
man allt mera fram mot hosten, så det blir ganska lang vatten-
våg ibland.

Snart hade jag fått det riktigt varmt och hemtrevligt i den till
synes forst så kalla och ogåstvånliga stugan. Fullmånen klev upp
bakom Herrångstotarna och tycktes fortrolla hela fjållvårlden.
Himlen oversållades så småningom av tindrande stjårnor, Vinter-
gåtan stråckte sig som ett ljust band bortover Sylfjållen och snø-
tåcket gnistrade av idel stjårnor i månskenet. Och så till allt —
denna våldiga och ljudlosa ensamhet! — Vad kunde det rora sig
for liv i denna nattliga stillhet? Kanske någon j arv på spår efter
ripor i snon eller en ensam harpalt. Fårska spår efter lodjur
(gaupe) hade jag passerat långre ner vid fjållbjorkarna ved tråd-
grånsen.

Morgonen dårpå blev det en behagelig vila efter kaffet, dår-
efter vedsågning och mycket annat som horde «hushållet» till. Men
dårefter gjorde jag en lang skidtur i terrånget kring Herrång-
stotarna. Under återfården till stugan kånde jag mig plotsligen
forlora kånningen med jorden — i allt detta vita hade jag inte
observerat en brant ravin utan korde rakt in i en djup og mjuk
driva. Bindslet och ena foten hade snott sig, och det blev mycket
besvårligt att få ordning på det hela. Som tur var holl både foten
och skidorna.

På kvallen denna dag rådde det mest storslagna norrsken, som
jag någonsin upplevat. Hela norra himlavalvet var som et flam-
mande eldhav, dår ljuskvastar som av eld skotos ur den dunkelblå

i bakgrunden och spridde sig som en solfjåder fram och tillbaka. —
l Norrsken brukar betyda omslag i våderleken, och det besannades
I åven nu. Under natten vaknade jag ofta vid håftiga vindstotar
|: och gnyende i skorstenen.
|| Julaftons morgon rådde ganska frisk våstlig vind och luften var
II grå och disig. En tur til Gåsens topp fick bli utflykten for dagen.
III Dår uppe år det en vidunderlig utsikt åt alla hall, de norska f jål-
Ullen tyskas ligga så nara, Sylarna, Øyfjellet, Fongen m. fl.
Ill Så blev det då julaften också hår uppe bland molnen. En bitte
Illlliten julgran hade jag tagit med från Bunnerviken. Den pryddes
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med små juleljus. Vindens dån fick vara mitt orgelbrus, och psal-
men som jag spelade på mitt lilla munspel blev: «Vart jag går i
skogar, berg och dalar, f oljer mig en van, jag hor hans rost.» Och
tankar komma och tankar gå. Varfor sitter jag nu ensam hår
uppe i f jållen i juletid, då andra uppsoka hemmets skote? Ja, det
kan jag inte sjålv forklara, men just då ville jag inte byta denna
storslagna miljo mot den elegantaste salong.

Allt morkare tycktes molnen hopa sig dår våsterut på norska
sidan och blåsten okade. Bast att draga hårifrån i tid innan man
blir insnoad. Matforrådet kunde ju inte råcka så lange till, åven
om både jag och Sampo åro mycket små i maten. — Den som inte
tillbringat en natt på Gåsen i storm kan knappast gora sig en fore-
stållning om hur det år. Att oppnå och stanga ytterdørren år ett
vanskligt foretag for en ensam karl, ty om man slåppte taget skulle
den såkert blåsa av sina gangjarn. Det knakar i fogarna och man
tycker att stugan når som helst skulle slitas loss och placera sig
på någon annan topp. Men man blir van vid detta och sover i
alla fall lugnt och tryggt.

På juldagen borjade alltså forberedelserna for nerfården. En-
staka snoflingor borjade flyga i luften och vinden var fortfarande
ganska hård. Innan jag hade hunnit stada efter oss i stugan hade
klockan blivit 12, och jag tankte komma til Storulvåstugan den
dagen (cirka 2 mil). Jag foljde forst røsningen mot Sylarna for
att sedan svånga upp efter Handolsdalen. Det gållde nu båra att
halla rått kurs. — Med forfårande styrka tog snart stormen i av
alla krafter — det blev som ett enda rykande hav av virvlande
sno, och någon som helst sikt var det ju inte. Det sved i ogonen,
som blevo igenklistrade av snø och is. Jag insåg snart det omoj-
liga att den dagen hinna til Storulvåstugan. Foret blev så oånd-
ligt tungt och motstandet så kraftigt, att det gick med snigelfart.
Sampo traskade tått efter mig i skidspåren, annars brukade han
fara i vida svångar fore mig. — Att vånda om och forsoka åter-
finna Gåsenstugan i detta vader hade varit rena sjålvmordet.

Jag skulle vål i alla fall någon gang komma ner till Handolsån
och i nodfall grava mig ner i en snodriva som ripor och andra
djur bruka gora vid ovåder. Men jag kom ihåg en gammal kåta,
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i vilken jag och Staf-
fan Norberg hade
logerat under somma-
rens rosningar, den
skulle jag kanske
kunna finna, ty jag
hade ånnu i minne
exakta laget i forhål-
lande till rosningen.

Då jag så småning-
om kommit ner til
bjorkbåltet hade jag
inte langt kvar till
Handolsån, men jag
horde inte vattnets
brus under isen forrån
jag var nere på an.
Men var någonstans? Frisøren på Gåsenstugan Thorsten Stromer

Jag gick -omkring med
en ficklampa och lyste på varje bjork som kom i min våg. Ock
sannerligen! Jag fick sikte på en som var målad med rod farg
— jag kånde for ovrigt igen bjorken och visste således nu precis
var jag var. Detta var verkligen ett under. Jag visste i vilken
riktning kåtan låg och exakta avstandet. Men det gållde att
gå systematiskt till våga: forst folja an en viss stråcka och sedan
några hundra meter osterut från an. Efter att minst en halv
timmes tid ha kryssat fram och tillbaka i småskogen stotte jag
plotsligt till någonting hårt med skidan. Vid nårmare påse-
ende var det vår huggstock från i somras och kåtan låg båra
några meter framfor mig. Jag kunde inte undgå att dra en lått-
nadens suck. Hår hade jag dock ett krypin, huru bristfålligt det
an månde vara.

Det kostade mig mycken moda at «gora hål» for att kunna
komma in — kåtan saknade nåmligen dørr, så den var foljakt-
ligen helst igensnoad. Hungrig var jag och våt desslikes, så var
naturligtvis åven Sampo, så jag måste till att borja med forsoka
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Ega bu er best
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få upp en varmande eld. Forst hogg jag sonder två trebenta stolar,
som vi gjort under sommaren att stitta på, sedan blev det hugg-
bockens tur att offras. I en bleckburk kokte jag kaffe på smalt
sno, varefter vi snart voro både måtta och belåtna. Jag satte mig
på snøgolvet med ryggsåcken som stod — Sampo lade sig vid
mina fotter och somnade, åtminstone med ett oga.

Den natten blev lang — en av de långsta jag någonsin upplevt.
Tidvis maste jag ut och hugga ved for att halla elden vid liv.
Det rokte in i kåtan, men det gjorde ingenting, ty «draget» var
det inget fei på. Några papp-bitar i takoppningen fladdrade och
slångde for stormen, snon yrde in ibland fast dørroppningen låg
på låsidan. Någon somn kunde det inte bli tal om, jag hade båra
att resignera och vanta på den nya dagen.

Ja, dagen kom ju åntligen så sakta smygande over fjållen i

samma ihållande nordvåstliga storm, och jag riktigt långtade efter
att åter begiva mig ut for at halla varmen. Brasan hade for lange
sedan slocknat av brist på ved. Det var i alla fall dagsljus och
ingen svårighet att halla kursen, aven om sikten var obefintlig och
foret tungt på grund av den djupa och opackade snøn. Tempera-
turen tycktes ha stigit och så småningom kom jag i lå for den vår-
sta blåsten. Både jag och Sampo voro nog bra trotta och utkorda
når vi sent omsider kornmo fram till Storulvåstugan (denna var
då båra en enkel fjållstuga — nu ligger dår en stor turiststation).
— Jag kunde ju nu ha fortsatt ner till Handels by, till månniskor
och lagad mat, men jag ville ånnu en dag njuta av detta friska liv
— tids nog kom jag vål åter ner till de trånga dalarna. Och dess-
utom behovde vi sova, sova.

Det blev fullt dagsljus i stugan innan jag nåsta dag vaknade,
fullt utsovd. Men vad nu? Stormen hade bedarrat och blåa flåckar
syntes hår och dår på himlen! Då beslot jag mig for att tåga en
annan våg ner till jårnvågen och for runt om Getryggen och mel-
lan Snasahogarna ner til Enafors station. Dit kornmo vi lagom att
åta middag och sedan tåga kvållstoget hem.

Emellertid stannade vi inte hemma långre an en dag. Sedan
reste både jag och Sampo ner til Stockholm och firade nyårshelgen
dår i kretsen av goda vanner. — Ytterligheterna berora varandra!
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