
Sf ensk side av Sylene, et lite 
kjent område for nordmenn. 
Av ROAR NÅLSUND 

Navnet Sylene brukes spesielt som en betegnelse på de nærmeste 
fjellene rundt Storsylen, og generelt (mest av svenskene) om høyfjell-
sområdet mellom Tydalen, Vålådalen og Funasdalen. Intet vondt 
skal være sagt om Kjølifjell, Fongen, Skarven og Skardølfjellene, 
men de virkelig store fjellmassivene befinner seg på den andre siden 
av grensen. Det er alltid slik i verden at noen får mere enn andre. Vi 
burde visst opprettholdt underkjennelsen av Bromsebrofreden i 
1645 og fått Jåmtiand (og Hårjedalen) tilbake. 

Men hva betyr vel en grense på kartet for oss som ferdes i fjellet? 
Vi vandrer stort sett hvor vi vil. Likevel er det få nordmenn som be
veger seg til fots eller på ski noe dypere inn i nabolandet enn til Blå
hammarstugan og Sylstasjonen. Sistnevnte kalles forøvrig Sylarnas i 
svensk dagligtale. 

Spør du en nordmann som utgir seg for å ha gått mye i fjellet om 
vedkommende er kjent i Sylene, så er det ganske stor mulighet for at 
det svares som dette: «Å joda. Jeg har vært både på Nedalshytta, 
Sylstasjonen og Storlien, så det området kjenner jeg godt til.» Det 
han sannsynligvis ikke aner, er at disse stedene nærmest er å regne 
for dørstokken inn til Sylene når man betrakter hele området under 
ett. 

Mellom Storlien i nord og Funasdalen i sør, en strekning på drøye 
8 mil, har svenskene et sammenhengende høyfjellsparti med et del
vis godt utbygget hytte- og løypenett, og akkurat så godt at det står 
igjen større urørte områder for de som trives best der. 

På vei mot Faltjagerstugan. Ingen skal være i tvU om hvor hytta ligger når 
det er godt vær. 

(Roar Nålsund) 
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Ingen trenger å bli bløt på beina i myrene sør for Enafors! På den annen side 
gir disse «myrbroene» effektiv beskyttelse mot slitasje på vegetasjonen hvor 
trafikken er stor, 

(Roar Nålsund) 

Den største belastningen på områdene av menneskelig aktivitet 
finnes ved Storlien - Sylarnas fjållstation i nord og i Funasdalen. 
Dette er Sveriges sydligste høyfjellsområde, og når vi vet at største
delen av befolkningen bor enda lenger mot sør, er det ikke så under
lig at de nevnte stedene er betydelig berørt av masseturismen gjen
nom hoteller og alpinanlegg. Noen av de mest benyttede stiene i 
nord kan vise til vel så stor slitasje på vegetasjonen på grunn av fot-
tråkk som de mest populære delene av Jotunheimen. I fuktig terreng 
hvor trafikken er vanskelig å dirigere, er svenskene flinkere enn hos 
til å legge ut planker til å gå på. Dette sparer utvilsomt vegetasjonen 
for større tråkkeskader. 
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De som har gått til fots eller på ski fra Storlien og inn til Blåham
marstugan, kan ikke ha unngått å ha lagt merke til den svenske må
ten å merke vinterrutene på. For noen virker det en smule overdre
vet, men våre venner på den andre siden av grensen mener at dette 
må være standard. Maken til stolpeskog skal man lete lenge etter. 
For her går både vintermerking, telefon- og høyspentiinjer om hver
andre i skjønn forening. 

Forflytter man seg lengere mot sør i Sylene er det ikke fullt så 
mange stolper å se. Mange av sommerrutene følger vintermer-
kingen. Og for de som ikke ønsker å gå på tvers av rutene kommer 
en ikke så lett unna dem. Men de brukte borstrengene av svensk stål 
fra Kiruna gjør nok god nytte for seg når uværet er der. 

Jamtlandstriangelen 
I likhet med TT har også Svenska turistforeningen (STF) sin vel
kjente «trekant» mellom hyttene Blåhammarens, Sylarnas og Storul-
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Nya fjallkartan, 
alle i målestokk 
1:100 000 

TOPOGRAFISK KART OVER SYLENE 
1. Turkart Sylene M = 1:100 000 
2. Z6 Storlien-Vålådalen-Ljungdalen 
3. Z8 Helags-Fjallnas-Tånnes I Kom-
4. Z9 Fjållnås - Rogen - Grovelsjøen ) rner 
5. Svenska Fjallkarten blad 10 (gml. utgave) 
6. Fjallen i vastra Hariedalen 

Norske 1:50 000 kart er tegnet inn på venstre halvdel av kartet. Til 
svarende kartserie på svensk side er ikke tatt med. 
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OVERSIKT OVER HYTTER OG RUTER I SYLENE 

SVERIGE 

NORSKE HYTTER 
Kj-Kjøl i hytta 
Lj-LjøsnåvoU 
Ma-Marenvollen 
Ne-Nedalshytta 
Rs-Ramsjøhytta 
Rv-Røvollen 
Sd-Stordalen 
Sv-StorerikvoUen 
Ve-Vektarhaugen 

SVENSKE HYTTER 
Bl-Blåhammarens fj.stn. 
Fs-Faltjagerstugan 
Gr-Grondalen gård 
Gå-Gåsenstugorna 
He-Helagsstugorna 
Kl-Klinkenstugan 
Ld-Ljungdalen 
Ls-Lunndorrstugorna 
Ra-Ramundberget 

Sk-Skedbrokåtan 
Ss-Stendalsstugorna 
St-Storulvåns fj.stn. 
Sy-Sylarnas fj.stn. 
Tå-Tossåsen 
Vd-Vålådalen 
Vs-Vålåstugan 
Vindskydd og 
ubetjente hytter 
er ikke tatt med. 
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Vindskyddet «Snasahogarna i skaret mellom Getvalen og Två rå klumpa rna 
på ruta Enafors-Ulvåtjorns vindskydd. 

(Roar Nålsund) 

våns fjållstationer. Til, fra og mellom disse hyttene finner vi den 
største trafikken. Ikke lenge etter at man har begynt å bevege seg i 
retning av nærmeste selvbetjente hytte avtar persontettheten sterkt. 
Disse betjente hyttene praktiserer kafeteriasystemet. Det betyr selv
følgelig at det er mulig å få kjøpt enklere mat når det måtte passe på 
dagen. Men på Storulvåns må du melde ankomst før kl. 16 om etter
middagen hvis du vil sikre deg en større middag. Derimot er de be
tjente hyttenes selvbetieningsavdelinger åpne også i sesongene med 
muligheter til å få kjøpe mat og tilberede den selv. 

Når man ser bort fra Blåhammarens og Sylarnas fjållstationer 
(Sylstasjonen) er det langt mellom norske fotturister på svensk side. 
Årsakene kan være flere, som f eks.: lengere reise, ukjent med for
holdene på den andre siden av grensen, og at man tror at man har 
for få dager til rådighet for å kunne besøke noen av de svenske hyt
tene. Under besøket på Faltjagerstugan i slutten av juli sist sommer, 
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Selvbetjeningsavdeling til Storulvåns,jållstation, 

(Roar Nålsund) 
gikk jeg for moro skyld gjennom besøkprotokollen og fant ikke en 
eneste norsk besøkende det året. Forøvrig bør det tilføyes at man på 
norsk side av grensen har tilsvarende forhold hva angår besøk fra 
Sverige. 
Oversikt over noeii aktuelle svenske hytter 
i tiden utenom sesongene. 
Fjållstationene er sammenliknbare med våre betjente hytter. I Sylene 
finnes tre slike. Resten av de inntegnete overnattingsstedene på kar
tet er hotell, private gårder og stugor (selvbetjeningshytter). De siste 
likner mye på norske, men mat og kokemuligheter er bare tilgjenge
lig i sesongene. De fleste svenske selvbetjeningshyttene har vakt i se
songene som selger mat og tar i mot betaling. Utenom disse tidene er 
hytta stengt med unntak fra et rom til overnatting og maten låses inn 
(fungerer som en ubetjent hytte). Sånn sett er det noe lettere å gå i 
fjellet på norsk side av Sylene hvor hyttene er tilgjengelige med mat 
og fullt utstyr hele året (husk nøkkel). 
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Stien fra Storulvåns flallstation mot Gåsenstugan går en del av strekningen 
på noen trivelige grassletter langs elven Handøla. (Roar Nålsund) 

I listen nedenfor er det ført opp noen praktiske opplysninger om 
hyttene når det ikke er sesong i fjellet. I de tidene av året må man 
alltid ha med: 

stormkjøkken, rødsprit, mat, bestikk, sovepose 
Det tas forbehold for mulige feil i listen nedenfor, da bare fjorårets 
utgave av STFs informasjonsbok (Fjåll 80) har vært tilgjengelig 
under skrivingen. Interesserte anbefales å lese denne boka hvor man 
finner mere fullstendige opplysninger enn det som er tatt med her, 
blant annet om vindskydd,.ubetjente hytter og forholdene på Sylsta
sjonen etter brannen i februar 1980. 
Fjållstationer 
Blåhammarens, Storulvåns og Sylarnas fjållstationer 
har alle lengere åpningstider enn det vi er vant med fra Norge, 
gjerne fra midt i februar til først i mai og fra slutten av juni til midt i 
september. Storulvåns har i tillegg åpent hele våren. Resten av året 
har de alle et rom åpent med henholdsvis 18, 2 og 10 senger. 
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Helagsstugorna i midten på bildet ligger meget åpent tU ved foten av Helags-
massivet. 

(Roar Nålsund) 

Sliigor 

Faltjagerstugan 
med fangstarmer (staking også på tvers av rutemerkingen). 1 
rom med 10 senger åpent hele året. Vakt i sesongene. Hjelptele-
fon. 

Gåsenstugorna 
2 hytter. I rom i den nederste, hytta åpent hele året med 10 
senger. Vakt i sesongene. Hjelptelefon. 

Helagsstugorna 
4 hytter. 1 rom med 8 senger i den vestiige hytta åpent hele 
året. Salg av mat i tiden 15.2 - 30.4 og 15.6 - 15.9. Vakt i se
songene. Hjelptelefon. 

Kllnkenstugan 
I rom åpent hele året med 8 senger. Ikke vakt. Hjelptelefon. 
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Tre av de fire Helagsstugorna med Helagsbreen bakenfor. Huset lengst unna 
står åpent hele året. 

(Roar Nålsund) 

L unndorrstugorna 
2 hytter. 1 rom med 10 senger åpent hele året. Vakt i sesong
ene. Hjelptelefon. 

Skedbrostugan 
1 rom med 10 senger åpent hele året. Vakt i sesongene. Hjelpte
lefon. 

Stendalstugorna 
3 hytter. 1 hytte med 8 senger åpen hele året. Vakt i sesongene. 
Hjelptelefon. 

Vålåstugan 
med fangstarmer (staking). 1 rom med 10 senger åpent hele 
året. Vakt i sesongene. Hjelptelefon. 
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Private gårder 
Grøndalen 

Flere rom og senger. Enkel innredning. 
Tossåsen 

1 rom med 6 senger. 
Vandrarhem (Ungdomsherberge). Drives av STF. 
Ljungdalen 

Åpent hele året. Anneks til pensjonat Helags. 16 senger. Selv
hushold. Kan også få servert mat. 

Hotell 
Ramundberget, Vålådalen 

Muligheter året rundt. 
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