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M E R Å K E R D A L E N
Av A. P. Stordalsvold

M eråker er en vakker bygd, den blir av svenskene endog nevnt
som den u t o m o r d e n t l i g s k j 6 n a M e r å k e r -

d a l e n . Det er et ganske kraftig uttrykk, men allikevel ikke for
sterkt.

Når jeg treffer folk frå andre kanter og spør om de noengang har
vært i Meråker og svaret er benektende, • da forteller jeg dem, at
da har de ikke sett Norges vakreste bygd. Jeg er kanskje inhabil
i spørsmålet, er jo født heroppe og havnet tilfeldigvis her igjen
etter endt «dagverk». Det er dog vanskelig å gå ifra det jeg har
sagt.

Tross alt det vakre bygda har å vise fram av skoglier, sjøer og
fjell er den ikke blitt det den kunne bli, et turiststed av internasjonal
karakter.

Hva kan så grunnen være til det?
Jeg tror iallefall å kunne nevne to årsaker. Bygda er blitt en

industribygd. Storindustrien har medført, at interessen for å skape
noe nytt, å skaffe inntekter på andre hold er kommet bort, og for
det annet så mangler bygda et virkelig hotell, som kan ta imot et
større antall reisende og skaffe dem den hygge og komfort, som
de fleste av nutidens turister gjør krav på.

Dette gjør jo at man ikke kan reklamere hverken med vinter-
eller sommeropphold.

Det har nok av enkelte vært arbeidet endel med planlegging
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av et større hotell, og særlig med å finne et passende sted for et
slikt i nærheten av Meråker st.

Nu vil dette spørsmål komme i en litt annen stilling på grunn av
den vordende mellomriksvei. Man må nu ta ni est hensyn til vei-
trafikken og sette jernbanen i annen rekke. Best ville det selv-
følgelig være å finne et sted hvorfra det var lettvint å komme fram
både til vei og jernbane, og det finnes nok, bare det blir et resultat.

Ordfører Karlsen her fortake, at han hadde mottatt et brev fra
en dansk turist, som hadde vært i Oppdal og etterpå reist gjennom
Meråker. Vedkommende danske hevdet, at Meråker godt kunne
konkurrere med Oppdal som turiststed (jeg er helt enig med
dansken), men der måtte bygges et moderne hotell og helst også
et ungdomsherberge med ca. 60—70 senger.

Hva har så Meråkerbygda å by på? Jeg skal forsøke å gi en liten
orientering, skjønt de fleste av TT's medlemmer kjenner nok for-
holdene heroppe ganske bra.

Vi tenker oss en strålende vinterdag. En del er blitt enige om
å ta en tur til Meråker og tilbringe dagen på ski heroppe. Mellom-
riksveien er ferdigbygget og man leier en turbuss istedenfor å ta
med jernbanen. Kommet opp i bygda har man da mange ruter
å velge mellom. Tar man inn over Torsbjørkdalen, er bygdeveien
brøytet helt til Mandsæterbakken. Like før man kommer dit har
en den letteste oppstigningen til Fondfjellet og Mandfjellet opp
Mandlia og forbi den nedlagte Mandfjell grube. I disse vakre fjell
er der tumleplass hele dagen. Frå Mandsæterbakken kan man ta
over Skakkervolden opp mot Skarven og Nautfjellet eller hvis man
vil ha et mere behagelig terreng å gå i, tar man med Torsbjørka
på høyre hånd og Vaterelva lengere til venstre innover mot Lødølj-
sjøen og Lillef jell, kommer så inn på vardingen til Stormoen, svinger
til venstre og følger denne ned forbi Gilså til Stordalsvolden, hvor
så bussen møter. Velger man å kjøre enten opp Stordalen eller
bruke mellomriksveien oppover Teveldalen for å gå over Dalvola,
der ligger mellom disse to dalstrøk, vil jeg anbefale å ta opp frå
Tovmodalen og komme ned til Stordalsvolden fordi der er turist-
hytte -r- åpen hele året — og nedrennet mere interessant. Turen
over der vil ingen angre på.
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Velger noen å ta nordsiden av Meråkerdalen fatt, kan man f. eks.
kjøre oppover til selve Teveldalen, ta opp forbi Teveldal vokter-
bolig og videre inn mot Skurdalsporten — hytte og restaurant —
gå derfrå nordover, holde godt opp mot Kjerringfjellene, dreier så
mere mot vest og kommer nedi Tjønndalen og fram til Fjergen-
dammen. Derfrå ned til Kopperåen hvor bussen igjen møter. Dette
er en fin-fin tur.

Man kan også ofre en dag på det vakre og trivelige terreng
mellom Fjergen, Langen og Fundsjøen. Går da helst opp frå
Meråker st. Så har man lengst mot vest det vakre Kirkebyfjellet
med Blåstøten. Kirkebyfjellet er etter min mening det fineste
skifjellet heroppe. Det kommer kanskje av at der kan en velge
mellom skarpe utforrenn eller lange, fine nedrenn som passer
utmerket for folk i mere satt alder. Foreløbig er det best å ta opp
frå Meråker st. og fram til Fundsjødammen, men når det initiativ-
rike idrettslaget «Varden» heroppe får bygget en moderne skiheis
ved sin fine slalåmløype «Fagerlia», da er man på et blunk oppe
på dette prektige fjellet og da skulle det ikke være nødvendig for
TT å reklamere med den såkalte «tradisjonelle» tur til Storlien.

Når skiheisen er en realitet, så er også der stedet for hotell eller
.'ungdomsherberg"e.

Disse ruter jeg her har nevnt, passer også like godt for sommer-
turer. Heroppe er der svære vidder med moltemyrer, tyttebær- og
blåbærterreng og meget annet, men jeg vil ikke unnlate å si: Vær
varsom og forsiktig i alle Meråker Bruk's nyplantninger, og la oss
for all del være forskånet for å se noen komme med favna full
av fine toppskudd frå de nye planter.
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