
80 år i Sylarna 
HALVÅR SEHLIN 

Fjallen i sydvåstra Jåmtland år den svenska fjållturismens klassiska 
område. 

Når STF bildades 1885 — efter monster av Den Norske Turist
forening — hånvisades sårskilt till de nya mojligheter att komma 
till de svenska fjallen, som den nya jårnvågslinjen till Storlien 
oppnat 1882. 

STF bildade en kretsforening i Ostersund år 1889, och tUl 1898, 
då den upplostes, blev den bas for en rad åtgårder i jåmtlandsfjållen. 
Når en kretsforening på nytt bildades i Ostersund 1973 har dess 
verksamhet i hog grad inriktats på fjållområdet. 

Det var naturligtvis en sarskild dragningskraft i det hogsta 
fjållmassivet, Sylarna, och åtgårder for att underlåtta fårder dår 
blev aktuella. 

År 1890 uppfordes den forstå fjållhyddan vid «Syltopparna». 
Den låg vid Enaålven mitt emot Fiskåhojden, riksrose 156, omkring 
10 kilometer f rån den nuvarande fjållstationen. Det var en enkel 
timmerkoja med två våggfasta tråbritsar med liggplatser (dock utan 
sångklåder) for 8 personer, ett bord och en kamin. 

Några år senare rekognoscerades plats for en ny stuga, som efter 
tillverkning vid en snickerifabrik soderut leverades till Enafors 
station i februari 1895. I augusti samma år stod den fårdig 2 kilo
meter norr om nuvarande fjållstationen. Stugan innehoU kok, sam-
lingsrum, ett rum for herrar med 9 sångar och ett for damer med 
5 sångar. 

Efter STFs forstå tio år gjorde styrelsen en återblick på verk-
samheten i fjållet. 

«En av turistforeningarnas huvudsakligaste uppgifter har i alla 
1 4 4 tider varit att uppfora skyddshus och fjållhyddor for att dårigenom 

Sylfjållets Turiststation 1890-talet 

underlåtta besok i eljest svåråtkomliga trakter. I detta avseende har 
Svenska turistforeningen ett snart sagt obegrånsat verksamhets-
fålt, men också storre svårigheter att bekåmpa ån någon annan 
forening. Ty under det på andra hall det bebodda landet och de 
ode fjållvidderna Ugga blandade om varandra, och man t.ex. i 
Schweiz svårligen kan befinna sig på långre ån en dagsmarschs 
avstand från alla civiUsationens bekvåmligheter. Ugger hos oss i 
stort sett det odlade landet for sig och vildmarkerna for sig. Och 
att på ett tillfredsstållande satt underlåtta fårdandet i de senare 
genom ett ordnat system av fjållhyddor år ett herkulesarbete, som 
vida overstiger en turistforenings krafter». 

Uttalandet innehåller — med aktualitet ån idag — en karak-
teristik, en målsåttning och en dyrkopt erfarenhet. 

Utvecklingen av STFs fjållverksamhet har vål blivit avsevårt 
mer omfattande ån man kunde ana vid det tilfallet. Under årti-
ondena dårefter f or des pionjårarbetet i de svenska fjålltrakterna 1 4 5 
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vidare. Nya hyddor, som efterhand doptes till det litet mindre 
poetiska «stugor», och kåtor uppfordes. Dårtill fogades som viktigare 
replipunkter f5r de olika fjållområdena foreningens fjållstationer 
med fuUståndig mathållning och bekvåmare inkvartering. Rosade 
vandrings- och skidleder, roddbåtar och motorbåtstrafik, broar och 
vindskydd har också tillkommit for att gora fjållet tilgångligt for 
turister. Med egna resurser — medlemmarnas avgifter forsiktigt men 
klokt forvaltade — byggde foreningen upp ett rikt forgrenat sys
tem av fjållanlåggningar. 

Från frsta bor jan var Sylarna med, och det var dår som den 
forstå anspråklosa fjållstation kom till. 

Sommaren 1897 fick nåmligen Sylstugan personal, som om-
besorjde mathållning. År 1900 hade 62 vandrare skrivit in sig i 
besoksliggaren, och priset for overnattning var 1 krona for med-
lemmarna och 2 kronor for ovriga. År 1902 vinterbonades två 
rum, och det visar, att man tidigt inriktade sig också på vinter-
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fårder. Året efter utgavs en karta over området, och 1905 tillkom 
en sommarrosning Sylstugan — Helagshyddan (byggd 1897) — 
Ljungdalen. 

Telefonledning drogs fram till Sylstationen 1917, dår sångan-
talet okat genom dubbelbritsar och inredning av ett enkelrum. 

Efter forstå vårldskriget kom planer på en utvidgning av Syl
stationen, men forst 1930 fattade STFs styrelse beslut om att lata 
uppfora en ny turiststation i Sylarna. 

Samma år framlade professor Hans 'W:son Ahlmann — seder-
mera bland annat svensk ambassader i Oslo 1951—1956 — forslag 
om uppforande av ett observatorium på Syltoppen. Men det har som 
bekant ej blivit av. 

Så påborjades då 1931 uppforandet av en ny f jållstation 2 kilo
meter hogre upp i fjållet på c 1050 meters hojd over havet. 147 
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Sylarna med Sylstationen 

Når utanverket — våggar och tak — var klart i januari 1932, 
slog fjållstormen till, och hela den nya byggnaden blåste bort. 

For STF var det att borja på nytt igen. Ett nytt hus uppfordes 
i kraftig konstruktion och vål forankrat i klippgrunden. 

Den 3. april 1933 invigdes den nya Sylstationen. «Ett stort och 
modernt fjallhem mitt i Jåmtlands fornåmligaste hogfjållsområde», 
skrev man i styrelsens årsberåttelse for året. 

Den nya stationen hade kostat omkring 280.000 kronor. Den 
betalades helt och hallet av foreningen sjålv med overskottet från 
ett par års medlemsavgifter. 

Den nya stationen fick sin sårskilda souvenir, en «sylplomb», 
och med inkomsterna dårav anordnades åren 1933—1965 varje 
sommar en «Sylpremiefård» dår en elev från varje gymnasium 

1 4 8 och lårarseminarium fick resor och en veckas fjållvandring. For 
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mer ån 2.000 skolungdomar blev denna upplevelse of ta upptakten 
till ett livslangt fjållintresse. 

Åren gick och gav sina spår på byggnader och inventarier. I 
mitten av 1960-talet var det dags att efter fornyelse av många fjåll- 1 4 9 
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stationer och fjållstugor i Lappland, dår tiUstromningen av nya 
fjållturister varit sårskilt stark, borja forbereda en upprustning i 
jåmtlandsf jållen. 

Storulvån tillbyggdes, Blåhammaren forijyades helt och några 
nya fjållstugor kom till. 

Men Sylstationen, den gamla centralpunkten, fick vanta. Interna 
utredningar hade resulterat i ett mycket begrånsat program for 
renovering 1970. 

Vid den tidpunkten var det klart, att STF så som fallet i stigande 
grad varit under 1960-talet maste soka erhålla det allmånnas stod 
for en del av de nødvåndiga investeringarna. 

En statlig turistutredning arbetade fram forslag om «primåra 
rekreationsområden» och hade dårvid beståmt sig for Åre-området 
som ett forstå forsoksområde, dår stat, kommun och enskilda orga-
nisationer borde satsa storre summor for att skapa resurser for en 
breddad turism. Sedan en plan for att skapa resurser for en breddad 
turism. Sedan en plan for detta presenterats och efter samråd med 
utredningen, utarbetade STF 1971 ett forslag for Sylstationens upp
rustning. 

Uppgorelse med samebyn, som ville ha ersåttning for intrång i 
renskotseln, tog sin tid. I slutet av 1973 kunde emellertid en slutlig 
ansokan om beredskapsmedel inlåmnas till arbetsmarknadsstyrelsen. 
Efter ett år beslutade regeringen att for de till 3,7 miljoner kronor 
beråknade byggnadskostnaderna bevilja statsbidrag med dels 50 "/o 
från arbetsmarknadsdepartementet, dels 25 "/o från jordbruksde
partementet. Det sistnåmnda innebar en markering av att man 
ansåg Sylstationen vara en riksanlåggning for friluftslivet. STF 
skulle dårmed sjålv svara for återstående 25 "/o av byggnadskost
naderna samt hela utgiften for inventariar. 

Det blev nu en intensiv tid for detaljprojektering och infordrande 
av anbud på alla arbeten. I oktober 1975 kom anbuden in, och 
visade sig, sårskilt ifråga om byggnadsarbeten och målning. Ugga 
så hogt, att kalkylerna språcktes. Totalkostnaden for byggnadsar
beten och inventariar nådde 6 miljoner. 

En fornyad detaljerad kostnadsberåkning på basis av avgivna 
anbud och dårefter nya framstållningar om hojda statsbidrag. 

I februari 1976 beslot regeringen att bevilja sammanlagt 75 Vo 
av den hogre byggnadskostnaden, sedan STF utfast sig att svara 
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Sylfjållets turiststation ved påsktid 1929 

for 25 "/o. Av intresse år att i riksdagen framlagts en motion av 
foretrådare for fyra partier (endast socialdemokraterna saknas) 
med forslag att om- och tillbyggnaden av Sylstationen i aUt våsent-
ligt bor bestridas med statsmedel. 

Motionen tar ci£;kså upp en annan for STF viktig fråga. Det 
foreligger nåmligen f6rslag från regeringen betråffande huvudmanna-
skapet for vandringslederna i fjållet. Det har hittills i praktiken om 
ej formligen utsagt legat hos STF. Nu foreslås riksdagen besluta att 
staten tar ansvar for samordning och planering ifråga om lederna 
och att uppgifterna dårfor laggs centralt på statens naturvårdsverk 
och regionalt på lånsstyrelserna. 

I den nåmnda motionen hemstålls nu, att riksdagen vid beslut 
i frågan beakter att STF får økade resurser for att kunna fuUfolja 
sin fjållverksamhet, vilken i dagens låge omfattar ungefår hålften av 
befintliga vandringsleder och ca. 85 "/o av boendeanlåggningarna i 
hogfjållet (fjållstugor och fjållstationer). 

Så nu år det alltså dags for ett stort fornyelsesarbete i Sylarna. 
Fornyelsen av Sylstationen omfattar renovering av hela den 

nuvarande stationen, dår det blir 58 båddar i två- och fyrbåddsrum. 151 



nytt kok, barservering och matsal, butik for proviantforsåljing 
samt sjålvhushåll. Vidare tillkommer bastu och duschar samt en ny 
personalvåning med tvåbåddsrum, sållskapsrum och foreståndar-
bostad. Torrklosetter av multrumstyp inråttas. Dårtill byggs ett 
anex med 24 båddar i tvåbåddsrum och med duschar, torkrum och 
sjålvhushåll. Det kan oppnås separat. Upprustning av det nuvarande 
sjålvhushållet — 16 båddar, oppet året runt — inngår också. 

Fjållstationen kommer att vara stångd under hela 1976 — endast 
nodlogi i sjålvhushållsutrymmet finns tillgångligt — for byggnads-
arbetena. Transporterna, eventuUt per flyg, sker under våren 1976. 
Byggnadsarbetena åger rum under sommaren och hosten. En åter-
invigning hoppas vi kunna ha senast i borjan av sommaren 1977, 
eventuellt något tidigare. Det år, då fjållstationsverksamheten i 
Sylarna pågått 80 år och det år då Jåmtland behandlas i STFs års
skrift. 

Den del av finansieringen, som STF skall klara, ror sig om ca. 
1,6 milj. kronor. Dårav har vi hittills i projekteringskostnader lagt 
ner 0,4 milj. och genom insamling bland medlemmar och bidrag från 
landstinget i Jåmtlands lån och vattenregleringsmedel fått ihop 
330.000 kronor. Bortåt en miljon kronor tUl skall vi altså åstad-
komma. 

«Ett herkulesarbete, som vida overstiger en turistforenings kraf
ter» kan det kanske sågas nu som for 80 år sedan. Men det samhålle, 
som våxt fram och fått resurser och som vi ockå tjånar, hjålper 
till at återge Sylstationen mojlighet att vara till stort gagna for 
fjållturismen i detta hårliga svensk-norska grånsland. 

Fra Henry David Thoreaus bok: Livet i skogene Walden: 

Naturens ubeskrivelige uskyld og gavmildhet — i sol og regn, 

sommer og vinter — hvor megen oppmuntring gir den oss ikke 

bestandig — 
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Våre hedrede 

Æresmedlemmer: 

1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 

1953 Arne Falkanger, kjøpmann 

1957 Reidar Jørgensen, rektor 

1970 Eivind Kierulf, overingeniør 

1975 Astrid Olsen 

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa 

1947 Thor Tharum, sorenskriver 

1947 Hilmar Nilsen, agent 

1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 

1947 Ragnhild Lien, fhv. vertinne 

1953 Arne Falkanger, kjøpmann 

1954 Edvard Løchen, h.r.advokat 

1957 Kirsten Haave, fhv. vertinne 

1957 Ola Hilmo, bestyrer 

1957 Reidar Jørgensen, rektor 

1957 Finn Kleven, smedmester 

1957 Erling Nielsen, kjøpmann 

1957 Gunnar Raabe, ruteinsp. i DNT 

med gull eikekrans 

1962 Martine Unsgård, fhv. vertinne 

1962 Olga Reitan, fhv. vertinne 

1962 Hjørdis Mørkved, frk. 

1962 Gunnar Birkeland, disponent 

1962 Helge Foss, lektor 

1964 Eivind Kierulf, overingeniør 

1967 Astrid Olsen, sekretær 

1967 Magna Kjelland, fhv. vertinne 

1967 Bjarne Eriksen, fhv. overbetjent 

1969 Rolf Høyem, disponent 

1970 Magnhild Lereggen, sekretær 

1970 Tor Johansen, sekretær 

1974 Fritz Christensen, overingeniør 

Innbudte livsvarige medlemmer: 

1957 ,Halvard Lilleevjen, bonde 

1957 Modolf Moen, bonde 

1962 Ragnhild Næssmo, kokke 

1962 Thomas Solem, bestyrer 

1962 Asbjørn Clausen, bonde 

1967 Manda Hilmo, husmor 

1967 Svein Grøtte, bonde 153 


