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Blåhammarstugan 1913—1963

Från borjan av 1900-talet blev allt flera fjallturister hemmastadda
i Storlien och dess omgivningar. Många långtade efter att få foretaga
langre fårder. Man skidade norr ut till Skalstugan, men det var
framfor allt vidderna soderut med Sylmassivet som lockade mest.
Det var emellertid en lang, avskråckande stråcka dit, och man ville
garna ha en stuga på vågen. Det var sarskilt ett sållskap «Rackar-
packet» — ett respektlost namn på en skara eljest hedervarda
personer påstås det — som ågnade denne fråga stor intresse. Man
fastnade for Blåhammaren en plats uppe i hojden med strålande
utsikt over fjallvidder och granna hogfjåll.

En julinatt 1911 undersoktes terrangen på Blåhammarfjållet av
civilingenjoren Gillis Petterson, som mest målmedvetet tagit initia-
tivet om hand, ortsborna Lars Aune och J. Johansson i Rundhogen
samt notarien, sedermera byråchefen Aldo Almqvist. Låmplig plats
for en stuga markerades något oster om Blåhammarklappen.

Många svårigheter fanns att overvinna. Man behovde pengar for
att genomfora planerna och man ansåg det lampligt att bilda en
forening før att stodja tanken. I slutet av år 1911 utsandes ett upprop
angående tecknande av bidrag till anlaggningskostnaderna. Uppropet
var åtfoljt av ritningar, upprattade av civilingenjoren Pettersson och
hade undertecknats av representanter for olika grupper av personer,
som intresserats for bygget, namligen f. d. kammarrattsrådet E. von
Wolcker, majoren H. Henriques, revisionskommissarien Chr. Sten-
berg och civilingenjoren G. Pettersson, Stockholm, disponenten E.
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Blåhammarstugan før brannen Foto: S.T.F.

Granstrom. Bergvik, doktor H. Roden, Sundsvall, och kaptenen G.
Geijer, Dstersund. Hånvandelser gjordes också til Svenska turistfo-
reningen, Svenska Turisttrafikforbundet samt styrelsen for Storliens
Hogfjållspensionat, vilka alla utlovade bidrag.

Konstituerande sammantrade holls på Grand Hotel i Stockholm
den 20 mars 1912, och ett par dagar senare, den 23 mars 1912,
antogs stadgar for foreningen, som fick namnet foreningen Blåham-
marstugan.

Hosten 1911 hade byggnadsarbetena igångsatts genom uppforande
av en uthusbyggnad, som i forstå hand skulle tjana som skydd for
forkarlar och hastar vid utforandet av transporterna under vinteren
samt som bostad for arbetarna under turiststugans uppforande.
Huvudbyggnaden uppfordes 1912, och under de nårmaste åren vid-
togs-en hel del utvidgningar och forbattringar. For att avhjalpa de
besvarliga kommunikationerna over Enan byggdes 1920 en bro over
alven med bidrag f r an lappvasendet och Svenska turistforeningen.

Allt lovade gott och nya planer valvdes, men så kom ett frukt-
ansvart slag. Den 25 augusti 1923 nedbrann huvudbyggnaden till
grunden, och branden kravde fyra manniskoliv, den tjanstvilliga och
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plikttrogna personalen, foreståndarinnan Astrid Aune från Storlien,
kokerskan Alma Jonsson från Doviken, Ragunda, hjålppojken Birger
Norén från Storlien samt en som gast ofta och garna sedd norrman,
banktjånstemannen J. Rognhaug från Trondheim. Hur branden upp-
kommit och hur den kunnat medfora denna tragedi ar holjt i dunkel.
Sorgen over de spillda liven var allman i vida kretsar, och olyckan
utloste en djup forstamning.

Efter branden grep sig foreningen omedelbart an med återupp-
forandet av turiststationen. For att minska risken vid en eventuell
brand uppfordes anlaggningen i två envåningsstugor forenade med
en brandsaker gang.

Den nya stationen 6'ppnades den l mars 1925. For att under
svart vader underlåtta fårderna upp til Blåhammaren uppfordes år
1927 vindskyddet på Gråslidfjallet. I mån av ekonomiska mojligheter
gjordes en hel del forbåttringar och utvidgningar. År 1934 drabbades
foreningen av en avsevard ekonomisk forlust då vårfloden skadade
bron overEnan.

Foreningens mångåriga ombud i Storlien, Lars Aune, dog 1939,
och till hans eftertrådare utsågs sonen Hugo Aune.

Under senare delen av 1930-talet forsamrades resultatet av rorel-
sen vid Blåhammarstugan beroende på bl. a. olamplig vaderlek och
dårligt vinterfore. Anlaggningen konstaterades tarva avsevarda repa-
rationer, och vissa ombyggnader var onskvårda. Då foreningen Blå-
hammarstugan ej ansåg sig ha råd och mojligheter att inom rimlig
tid utfora de erforderliga arbetena, ansåg man det lampligast att
upplosa foreningen och overlamna anlaggningen til Svenska turist-
foreningen, som 1940 overtog Blåhammarstugan och ikladde sig
Blåhammarforeningens skulder och ovriga forpliktelser.

Sedan Svenska turistforeningen overtagit turiststationen har flera
utvidgningar och forbattringsarbeten under årens lopp vidtagits.
Under senare half ten av 1950-talet var turistforeningen mycket be-
kymrad over anlaggningen, dar driften gick med stort underskott
och underhållsarbeten drog stora kostnader. Man forsokte for den
skull att forenkla rorelsen genom att driva anlaggningen som en
bemannad fjallstuga med endast ett par personer, som svarade for
rorelsen.
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Tillstromningen av gaster okade emellertid åter, och med egna
medel och bidrag från fonden for friluftslivets framjande har Svenska
turistforeningen vidtagit en ratt omfattande renovering av anlagg-
ningen, som under namn av Blåhammarens fjallstation åter blivit
livligt besokt.

Under sin femtioåriga tillvaro har anlaggningen mottagit ungefar
110.000 besokare.

Stugusjøen i Tydal, Skardørsfjell og Sylene i bakgrunnen.
Den første snøen er kommet — iskald og hvit som før med det første bud om
ny vinter der oppe på de mektige fjellviddene. Men høyt oppe driver hvite sen-
sommerskyer. Bjørkeliene er grønne ennå, dvergbjørka innpå vidda, krøker seg
ihop og fryser mot fjellvinden — men i tjern og sjø vaker ørreten.
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