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merka. Turen fram til Sylstationen, selvbe-
tjent, STF, 5 t, tar først langt ned og krysser 
elva Gåsån før den tar over Östre Endals-
höyden og går slakt opp til det store turist-
anlegget. Hovedbygget er fra 1983 og ble reist 
etter at den gamle Sylstationen fra 1933 brant 
ned i 1980. Den første turisthytta i dette områ-
det ble reist i 1890.  

Vi er midtvegs på turen, og det passer å ta 
en "hviledag" med topptur til Storsylen i 
Symassivet, ikke den høgeste, men den 
sentrale og mest markerte fjelltoppen i dette 
fjellturområdet, 7 t tur-retur, delvis merka. 
På turens 6. dagsetappe passeres grensa mot 
Norge. Dagsetappen til Storerikvollen, 
betjent, TT, er på 6 timer. Turen til 
Ramsjøhytta, selvbetjent, TT, 6 t, går slakt 
i fint bjørkeskogsterreng om Skarpdalen og 

opp til hytta ved Ramsjøosen. Ruta til 
Schulzhytta, betjent, TT, 5 t, går gjennom 
Ramskardet mellom Fongen og Ramfjellet og 
ned i skogsterrenget i Roltdalen. Det er fine 
varianter å ta turen over Fongen eller 
Ramfjellet og Saufjellet. 

Siste dagstappe til Selbu går gjennom 
historisk landskap. Vi passerer det store kvern-
steinbruddet innunder Høgfjellet og følger 
gamle seterveger og transportruter for kvern-
stein fram mot bygda. Når vi passerer ryggen 
av Vorfjellet ser vi Selbusjøen langt framme. 
Turen fram til vi når kjørevegen ved 
Høgkjølen (Blekåa) er en 5 timers tur. Det er 
trivelig å følge vegen langs Blekåa fram til 
Hersjøen og ta videre helt ned til Selbu-bygda, 
til Hyttbakken eller Evjegjerdet. Her passerer 

Gjennom Sylan 
fra Storsjön til 
Selbusjøen
Langtur fra langt inne i Sverige
aaac
Denne langturen fra Bydalen i fjelltur-
området Sylenes aller østre utløper, forbi 
Sylmassivet midtvegs på turen og fram til 
Selbu som den nordvestligste utløper, tar 
ni - ti dager, men med ganske korte dags-
marsjer. Vinters tid på godt føre kan det 
være lettere å ta to korte sommer-dags-
marsjer på en dag, så turen kan tas på 
færre dager. Denne turen viser hvor stort 
fjellturområdet Sylene er når vi tar i bruk 
hele fjellturområdet på begges sider av 
grensa. Turen kan passe for tålmodige 
barn fra 9 til 10 års alder med turerfarne 
foreldre . 
 
Når vi starter fra norsk side, kan vi ta toget 
over Storlien til Mattmar eller Trångsviken, 
noen mil før Östersund. Ta taxi herfra til 
Bydalen, som er et mindre hytte- og ski-
turiststed. Det er greitt å bestille taxi ved å ta 
kontakt med overnattingssted i Bydalen. Det 

er overnatting på et par steder i Bydalen og 
Höglekardalen. Svenska Turistföreningen 
(STF) kan gi råd. 
Første dagsetappe går til Anaristugan, 
selv- / ubetjent, STF, 6 t. Følg merka rute 
langs Storån opp til Hosjön, følg vegen et 
kort stykke fram til samebostedet 
Hosjöbottnarna og merka rute videre i fint, 
åpent bjørkeskogsterreng fram til hytta. 
Anaristugan kan ha begrenset tid med hytte-
vakt i forhold til øvrige svenske hytter. 

Turen til Lunndörrstugan, selv- / ubetjent, 
STF, 5 t,  går gjennom Anarisfjällen. Det er 
fint å ta en avstikker oppom den høgeste 
toppen, 1423 m, på nordsida av ruta. Stedet 
for Anarisulykka i februar 1978 ligger oppe 
i Gröndalen, vel 2 km ovenfor sommerruta. 
I området ved Lunndörrstugan er det mye 
interessant geologi: Merkaruta fra 
Anaristugan går gjennom interessante løs-
masseavsetninger i Gröndalen. Lunndörren, 
daldraget sør for Lunndörrstugan, har utgjort 
utløpet av en stor isdemt sjø. 
Ruta til Vålåstugan, selv- / ubetjent, STF, 
5 t, går i variert skogs- og dalterreng. Turen 
videre til den høgtliggende Gåsenstugan, 
selv- / ubetjent, STF, 5 t, går i snaufjell. Det 
er en fin variant på denne dagsetappen å ta 
turen over Härjångfjället, 1626 m, 7 t, ikke 

Lunndörrstugan med vakker beliggenhet ved vatnet. Foto: Erik Stabell 

Vålåstugan. Foto: Erik Stabell 
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Vi kan også fortsette turen fra Schulzhytta til 
Prestøyhytta, selvbetjent, NTT, 5 t, videre 
til Kvitfjellhytta, selvbetjent, NTT, 4 t, og 
ned til Hegra i Stjørdalen, 8 t. 

Vinter: 
Denne langturen er like fin å gå vinters tid. 
Dagsetappene er permanent vintermerka. 
Sjekk status for vakt og matsalg på de sven-
ske hyttene. Turen mellom Anaristugan og 
Lunndörrstugan går mye lenger nord og 
lavere enn sommerruta. Vinterbestigning av 
Storsylen fra Sylstationen er en fin tur, men 
den passer ikke for dem som ikke liker å ta 
seg fram i bratt terreng. Det siste stykket til 
topps bør gås til fots.  

Rutebeskrivelser og andre opplysninger: 
Svenska Turistföreningens (STF) 
Fjällhandbok, ny utgave hvert år, gir opplys-
ninger om hytter, åpningstider, priser osv på 
svensk side. STFs e-post-adresse er info@
stfturist.se, nettsted www.meravsverige.com, 
postadresse Box 25, S-101 20 og telefon 00 
46 8 463 21 00. Både de merka rutene og 
mange av variantene på norsk side er beskre-
vet i TTs håndbok Sylene og Trollheimen. 
Brox og Hannebergs bok Sylene, Gyldendal 
Norsk Forlag 1988, gir opplysninger om 
området. Turen er beskrevet i artikkel i TTs 
årbok 1997, Erik Stabell, Sylan "bak" 
Sylstationen - en tur fra Storsjön til 

Selbusjøen.   

Kart: 
Svenske fjällkart 1:100 000 bladene Z 7 Åre 
- Bydalen - Hallen og Z 6 Storlien - 
Vålådalen - Ljungdalen, svensk - norsk 
turkart 1:100 000 Sylan (eller 1:50 000 
Essandsjøen) og 1:50 000 Tydal og Selbu 
1:50 000.  

Erik Stabell

Anarisulykka 
Fra 23. til 25. 2. 1978 skjedde en tragisk 
ulykke i Anarisfjällen. Åtte mennesker 
omkom, en overlevde etter at to grupper 
ble overrasket av kraftig vind og kulde i 
Gröndalen, 5 km øst for Lunndörrstugan. 
Minnesmerke er satt opp nær stedet der 
ulykka skjedde.  

Grenseløst fjellområde 
Fjellturområdet Sylan strekker seg nesten 15 
mil ubrutt av veger fra Oviksfjället i øst til 
fjellområdene mot Selbu og Stjørdal i vest i 
området sør for mellomriksvegen mellom 
Stjørdal og Østersund. Her er et tredvetalls 
overnattingssteder direkte knytta til ruten-
ettet i fjellet, omtrent like mange på hver side 
av riksgrensa. Her er det mulig å gå over tre 
uker fra hytte til hytte uten at du trenger 
krysse dine egne spor. 

TUR S5   8-10 dager

Storlien – Tänndalen – 
Grövelsjön 
(– Svukuriset)  
Langtur fra nord til sør gjennom 
Sylene og Rogen – Femundstraktene
aaac
Dette er en klassiker for svenske fjellturis-
ter. Sylene er det nærmeste høgfjellsområ-
det fra der flest svensker bor, sør i Sverige. 
Særlig vinters tid er det flere som går hele 
turen, f eks som påsketur. Turen kan gåes 
både sommer og vinter og følger stort sett 
grensefjellene på svensk side hele vegen. 
Turen er vel litt for langvarig for barn, men 
tålmodige barn fra ca 12 års alder med 
trygge foreldre, kan godt gå turen. I sin hel-
het må man regne 8 - 9 dager fra nord til 
sør. Vinters tid på lett føre kan turen ta 
kortere tid. To korte dagsetapper kan da tas 
på en dag.  

Til Storlien er det lett å komme med tog eller 
buss på morgenen. Sommermerking mot 

Blåhammarstugan, betjent, STF, 5 t starter 
fra Storvallen, 4 km sørøstover langs riks-veg-
en. Vintermerkinga tar ut fra selve Storlien og 
passerer forbi Storvallen. Turen går over 
Rundvalen, tar over Enan og stiger jevnt opp 
til hytta som ligger helt oppe på kammen i 
1086 m høgde. 

Turen til Sylstationen, betjent "selvbetjent", 
STF, 5 t, går høgt og fritt i lett tørt terreng med 
flott utsikt fram mot Sylmassivet. En hviledag 
kan benyttes til den korte, men litt luftige dag-
sturen til Storsylen. Turen til Helagsstugorna, 
selvbetjent, STF, 7 t, går i lett terreng hele 
vegen. En dag ekstra kan benyttes til topptur 
på Helagsfjället, som er 25 m høgere enn 
Storsylen, 1797 m. Turen til den høgtliggende 
Fältjägerstugan, selvbetjent, STF, 4 t, er en 
lett tur i trivelig terreng. 

Nå er vi ute av de sentrale deler av fjelltur-
området Sylene og skal passere det store 
vinterturistområdet Funäsdalsfjällen. Etter at 
STFs kvarter Klinkenstugan brant ned, er det 
ikke lenger noen turisthytte i dalen. Så vi leg-
ger turen ned til Ramundberget, 5 t. Her er 
det flere overnattingssteder. Ta kontakt med 
STF om hva som anbefales. Turen videre kan 
legges til det trivelige Fjällnäs, betjent, privat 
eller til overnattingssteder i Tänndalen, begge 

Utsikt inn i Femundsmarka - Rogenområdet fra nord.  Foto: Erik Stabell 

Schulzhytta i fugleperspektiv.  Foto: Morten Jensvold 


