
de nystiftede foreninger tok opp arbeidet på andre felter, ble reise-
trafikkforeninger, og da falt ikke interessene lenger sammen med
vår forenings. T.T.s styre la fra første stund an på å stimulere fot-
vandringen. Derfor ble reisetrafikkforeningéh skilt ut fra T.T.s
arbeidsområde, og den arbeider i dag helt selvstendig. Med landets
øvrige turistforeninger som har samme arbeidsprogram som T.T., har
vi i mange år hatt hyggelig samarbeide. Det viktigste resultat av
dette er de gjensidighetsavtaler som er inngått, slik at medlemmer
i en forening har samme rettigheter som medlemmene i gjensidighets-
foreningene. Denne avtale gjelder også Svenska Turistforeningen.

Forrnenn:
I de forløpne 75 år har T.T. hatt følgende formenn:

Carl Schulz . . . . . . . . . . . . . 1887—1905
Axel Sommerfeldt . . . . . . 1905—1920
Fridthjof Brun . . . . . . . . . . 1920—1935
Thor Tharum . . . . . . . . . . 1935—1941
Arne Falkanger . . . . . . . . 1941—1953
Reidar Jørgensen . . . . . . . 1953—1957
Eivind Kierulf . . . . . . . . . 1957—

Når en ser tilbake på de 75 år som er gått, kan det vel sies at det
arbeide som pionerene tok opp, har båret rike frukter. Forholdene
er lagt slik til rette at den som vil kople av fra dagens jag og søke
fornyelse i den fred som fjellet gir, han kan gi seg avsted etter godt
vardete ruter mellom koselige hytter og kvarter. Ja, er han eller hun
opprådd for følge, så har foreningen tenkt på det også ved å ordne
de populære fellesturer.

Vårt håp er at alle, både unge og eldre, vil forstå de verdier som
en fjelltur gir, både for kropp og sjel.

Har du stått ved Vårstigsetra, på Blåkåkleppen eller i Bjørå-
skaret når dagen heller, da vil du bedre forstå Vinje når han sier:

«Eg gløymer dagsens strid som fyrr eg gløymde
når eg mot kveld av sol ein glimt fekk sjå.
Eg finner vel eit hus som vil meg hysa,
når soli heim til notti vil meg lysa.»
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HALVÅR SEHLIN
Hålsning från
Svenska
Turistforeningen

Det var en sommardag 1932. På en av mina forstå langre fjall-
farder var jag på vag til! Sylarna. Når vi kom norrifrån i nedslutt-
ningen mot Enan såg vi den gamla fjållstationen. Två kilometer
langre upp i fjalldalen reste sig utanverket till en ny, stor station,
som skulle ha varit klar att tagas i bruk vid det laget. Så var dock
inte fallet.

Forklaringen låg i form av plankor och grova bjålkar runt om
i dalen. En januaridag samma år, då yttervaggar och tak blivit
klara, hade fjållstormen slagit till. Den nya bygnaden blåste helt
enkelt bort och nu gick vi ett halvår senare och såg på virket, som
låg hogt upp i fjållsluttningarna. Det var som om en jatte roat
sig med att blåsa ut en ask tandstickor i fjalldalen.

For Svenska turistforeningen var det inget annat att gora an
att borja verket från borjan igen. Ett nytt hus uppfordes — i kraf-
tigare konstruktion och starkt forankrat i klippgrunden — och vi
kunde se det nya bygget, som senare blev klart for innvigning i
april 1933.

For mig blev detta forstå besok i Sylarna i soligt sommar-
vader, men samtidigt med de påtagliga minnena från den gångna
vinterns hårda vader en forstå stark upplevelse av fjallets tjusande
men samtidigt respektinngivande och karva varld.

Dagen efter gick vi, några ungdomar från Sverige, några från
Norge, i sol och vindstilla upp på Storsylen. Vi såg vit over svenskt
och norskt landgranstrakter med en lang historia med många morka
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Spång over Sylålven Foto: Sten Brander

inslag från ofredstider. Men samtidigt under de senaste årtiondena
ett vildmarksområde med allt storre varde for vaxande skaror av
friluftsfolk.

*

Våstra Jamtland år ett klassiskt område, når det gåiler svensk
fjållnaturism. Redan i mitten av 1700-talet forekom en anspråkslos
kurortsverksamhet i mellersta delen av landskapet. Ett århundrade
senare borjade man soka sig långre våsterut, och från 1840 mottog
man i Åre «luftgåster och blomsterherrar» i inackordering. År 1882
blev jårnvågen fårdig till Storlien, och dårmed blev fjållområdet
mot norska grånsen på ett helt annet sått tillgångligt.
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Vid Storulvån Foto: S. Lundgren

Når Svenska turistforeningen bildades år 1885 efter monster
av Den Norske Turistforening, som grundats redan 1868, framholl
man sårskilt de nya mojligheterna till fjållfårder inom Sverige. I
STF:s forstå lilla tunna årsskrift 1886 infordes tre artiklar, och en
av dem var forfattad av geologen A. G. Hogbom och handlade om
«turistruter i mellarsta Jemtland».

Jarnvågen forde med sig nya turistorter hogre upp i fjållet an
de tidigare bad- och kurorterna i skogslandet. Jamtland hade genom
århundradena varit ett genomgångsland mellan Sverige och Norge
med en betydande samfårdsel redan under medeltiden, då Hellig
Olavs Nidaros drog till sig enkla pilgrimer likavål som de mera
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Sylstationen Foto: L. Almquist

framstående i landet. Nu forde jårnvågen med sig upptakten till
den modema tidens stora folkvandring — turismen. Åre, Unders-
aker, Duved och Storlien blev bekanta namn och ett av landets
mest koncentrerade turistområden vaxte fram.

_Från 1890-talet uppsoktes också kalfjallet soder om jårnvågs-
Imjen i stigande grad. Svenska turistforeningen anlade 1890 en fjåll-
hydda vid «Syltopparna» (i sjålva verket vid Enaålven) och från
ar 1896 anordnades dar också mathållning for fjållvandrarna, var-
igenom STF:s forstå fjållstation i landet tillkommit. Den forstå rese-
handboken från STF (1894) innefattade också jamtlands lån.

Efterhand har foreningen byggt upp ett rikt forgrenat nat av
rosade vandringsleder och på låmpliga dagsmarschavstånd från
varandra fjallstugor, kåtor och fjållstationer. De viktigaste statio-
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Ut på tur i Sylarna Foto: R. Almquist

nerne i grånstrakterna mot Norge år Storulvån, Blåhammaren —
som kan fira 50-årsjubileum 1963 — och Helags. Dårtill har under
senare år kommit en del vindskydd (mindre raststugor) uppforda
av STF på uppdrag av lånsmyndigheterna och lokaliserade med
hånsyn till såkerhetstjånsten vintertid.

Under de forstå årtiondena bestod fjållturismen nåstan helt av
sommarvandringar, men efterhand har vintersåsongen blivit lika
viktig. En fostran till fjållkunskap och vinterfårder har givits av
Skolungdomens allmånna fjållfård, som alltsedan år 1925 organi-
serat vinterfårder till fjålls for omkring 200.000 skolelever och
lårare. Inkvarteringen for dessa fårder har fråmst skett i de overstå
fjållbyarnas gardar, men också hotell osh pensionat har anlitats.

Vi har kommit in i bilåldern. Ibland kan man infor de våldiga
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bilkoerna, campingplatserna med deras anhopning av talt, bar-
serveringar och kiosker fragå sig om turismen och semesterlivet
blivit så motoriserat, att manniskorna glommer bort att rora sig på
egen hand och leta upp de stora vidderna ff r egna anstrangningar
och individuellt upplagda fårder med naturopplevelse och sport som
framstå ingredienser.

Kanske behover man inte bedoma framtiden pessimistiskt. Nar
man tar del av besokssiffrorna f ran STF:s fjallstugor under de
senaste 15 åren visar det sig, att det blev en. nedgang ifråga om
besok från 1948 till 1952—1954 — den tid, då man var som mest
nyfiken på utlandet och bussresorna florerade. Sedan steg siffrorna
åter, och under de senaste åren har det varit en glådjande aktiv
tendens.

Ungdomar och familjer syns åter i storre 'utstrackning, och STF
har fått det svart att hinna bygga ut natet av fjallstugor. Sarskilt
stark har okningen varit sommartid i Lappland, dar huvudleden
for vandringar genom odemarksområdet, Kungsleden, efterhand fått
dubbla stugor på flertalet platser. Jåmtland dominerar ifråga om
fjållturismen vintertid, och vi hoppas att sommaren skall locka till
sig flera fjallvandrare.

Den nya bilvagen over Storlien har gjort det lattare att nå
fjållen i sydvåstra Jamtland. Dagbesokarna i Blåhammarens fjåll-
station blir allt fler. Vandringsturerna i de armfeltska karolinernas
spår har lockat många och de svensk-norska vandringsgrupperna,
som på forsok organiserades av STF och Trondhjems Turistforening
gemensamt, borde kunne bli flera.

For STF har det blivit uppenbart, att det ar nodvåndigt att
forbattra inkvarteringsmojligheterna och dårigenom också kunna
bjuda flera valkomna till fjalls.

I forstå hand har vi darvid tånkt oss en utbyggnad av Storulvåns
fjallstation, som fick programmet for sin utvidgning år 1942 starkt
nedskuret på grund av de dåvarande krisforhållandena. En mojlig-
het att komma fram till den stationen på vag både vinter och
sommar skulle sakert framja tillstromningen till hela fjållområdet.
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Så kommer det sig att jag en dag i juli 1962 — 30 år efter min
forstå fard till Sylerna — åter kommer att vandra den trevliga
stigen genom fjållbjorkskogen och over myrarna upp mot Storulvån.
Denna gang i sållskap med STF:s fjållintendent alltsedan 1925, civil-
jagmastare Nils Froling, och två arkitekter. Under några dagar
skall vi på platsen tanka igenom den kommande utvigningen och
soka gora upp planerna for en storre fjallstation, som skall vara
praktisk och hemtrevlig och inbjuda till gott friluftsliv sommar
och vinter.

Under de dagarna kommer vi sakert att tala om de gångna
årens fårder och många goda fjallminnen.

Blir det en lika stor upplevelse for de kommande besokarna
som for oss att mota fjallet?

Jag hoppas det. For jag unnar verkligen var och en — inte
minst de unga — att komma till fjalls och att med vakna sinnen
uppleva fjallets rika och mångskiftande varld. Och jag hoppas att
de, liksom jag sjalv, ute på fjallet och i fjallstationerna på både
sidor gransen skall mota många norska kamrater i fortsatt gott
grannskap.
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