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Vælskardet mellom Ruten og Melshogna. Foto: Erik Stabell 
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N etter vegen til Haltdalen. Her går det både 
buss og tog. 

Vinter: 
Dette er også en fin telttur vinters tid. 
På lett føre vinters tid kan nok turen 
tas på tre dager og med lunere 
leirplasser i Skarpdalen og i lia 
nedenfor Sæteråtjønna eller 
i lia ovenfor Hillmo. Vær 
oppmerksom på at Lødølja 
kan gå åpen over lange 
strekninger vinters tid på 
grunn av regulering. 

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka 
rutene og mange 
varianter og toppturer 
er beskrevet i TTs håndbok 
Sylene og Trollheimen. 

Kart: 
Svensk fjellkart 1:100 000 Z 6 Storlien - 
Vålådalen - Ljungdalen og kart: 1:50 000 
Meråker, Essandsjøen, Tydal, Ålen og 
Haltdalen.Turkartet 1:100 000 Sylan erstat-

ter Z 6 og Meråker, Essandsjøen og delvisTy-
dal. 

Erik Stabell
På tvers av 
rutene i Sylan 
Fire dagers telttur fra Storlien 
til Haltdalen
aaac
Med telt kan vi utforske terrenget utenom 
rutene. Det gir en fin frihet å ha med seg 
på ryggen alt vi trenger. Vi starter på 
Storlien, drar sørvestover forbi 
Storkluken og Skarpdalen, gjennom 
Fongen-området, gjennom Hillmogrenda, 
over Bukkhammaren og ned til Haltdalen. 
Vi passerer ikke langt fra Ramsjøhytta 
omtrent midtvegs på turen og kan provi-
antere her. Turen egner seg for barn med 
spreke foreldre fra 12 - 13-års alder. 

Det går jevnlig busser eller tog fra 
Trondheim og Stjørdal til Storlien. Legg 
turen i retning Litlkluken og sørover 
innunder eller over Storkluken. Vi tar første 
overnatting ved Bobletjønna eller 
Sandtjønna, begge er småvatn i fine omgiv-
elser. Sandtjønna er en naturperle. Den fine 
tjønna og sandstranda inviterer til et bad. 

Men her blir det nok ikke så varmt i vatnet. 
En kilde fører friskt vatn inn i tjønna. Isen på 
tjønna vinters tid er utrygg og bekken som 
drenerer ut fra området på sørsida går ofte 
åpen hele vinteren. 

Vi fortsetter turen over eller på nordsida av 
Blåhåmmåren, tar ned om Skarpdalen, kryss-
er Lødølja i bru og tar innover på sørøstsida 
av Fongen-massivet. Trenger vi å provian-
tere, tar vi oppom Ramsjøhytta. Vi slår leir 
inne i dalen innunder Fongskardet. Ruten 
rundes på nordvestsida eller vi tar over fjel-
let. I Vælskardet står ei rastebu åpen, grei å 
ta inn i ruskevær. Vi følger merkaruta mel-
lom Schulzhytta og Græslihytta fram til 
Sæteråtjønna og tar etter sti og gammel 
TT-merking ned til riksvegbrua over Nea og 
tar opp gjennom Hillmogrenda. Her var det 
turistforeningskvarter i ca 20 år fra slutten av 
1940-tallet. Vi tar opp om Hotjørnin og til 
nordryggen av Hillmovola etter sti og gam-
mel merking. Vi slår leir nede ved 
Hillmotjørnin. 

Siste dagsetappene tar vi over eller innunder 
Bukkhammarfjellet, ned til Nordaunet i 
Aunegrenda og over kjølen i terrenget eller 

Grenseløst område gjennom 1000 år

Befolkningen på begge sider av riksgrensen 
har i snart tusen år betraktet dette området 
som grenseløst. De som bodde i Trøndelag, 
Jämtland og Herjedalen så på hverandre som 
naboer. De byttet varer og hjalp hverandre når 
det var uår. Dessuten har spesielt Jämtland 
men også Herjedalen "pendlet" mellom å til-
høre Norge eller Sverige. Dette har skjedd 
hele 18 ganger, senest i 1677 under 
Gyldenløvefeiden som Den skånske krigen 
(1675 - 79) ble kalt i Norge. Generalmajor 
von Hoven rykket inn i Jämtland med Det 1. 
trondhjemske regiment og De nordenfjeldske 
dragoner og hærsatte området for en kort 
stund. 

Kraftledningen gjennom Sylan 
Den store kraftledningen fra Ås i Tydal, på 
nordsiden av Essandsjen og inn i Sverige er 
resultatet av et norsk-svensk samarbeid. 

Ledningen ble tatt i bruk i 1960. Stockholm 
e-verk lånte Trondheim e-verk penger til 
byggingen av Nea kraftverk i Ås mot at til-
bakebetalingen skjedde ved levering av 
elektrisk kraft. Denne avtalen varte fram 
til 1983.

Trivelig i telt også i gråvær. Foto: Erik Stabell 


