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Onsdagen den 18 juli

Kl 0900 åt vi en stöddig frukost med gröt,
pannkaka och kaffe. Vädret var inte det bästa,
det blåste hårt med kalla regnbyar. Vid 1000
tiden startade vi mot Nedalens Turiststation.
Det blåste hård motvind, men solen tittade
fram ibland och gav lite färg åt de fina vyerna.
Vi följde leden från Helagsstugorna till
Sylarna som var fin og lättframkomlig. 

Vi mötte mycket folk denna dagen. När vi
kom i höjd med Östra Ekorrån vek vi av 
från leden och tog kurs på Ekorrdörrspasset.
Vägen var mycket dryg med vadningar, branta
stigningar, hård motvind som besvärade oss
mycket. Ju längre upp i passet vi kom, ju
kallare blev det med snöblandat regn som ven
om oss. Vi var klädda i kortbyxor och det var
rätt kallt. Så vi var ganska frusna.  Någon rast
var inte att tänka på. 

Det gick renar och betade på fjällsidorna, fast
på långt avstånd. Nedfärden genom passet var
till en början mycket besvärlig, det var mycket
smältvatten som rann utmed fjällsidorna. 
Flera stora fjellbäckar var svåra att ta sig 
över eftersom de var mycket strida och breda. 
Ju längre ner mot Nedalen vi kom, ju vackrare
blev det. Stigen slingrade sig mellan fjäll-

björkar och utmed porlande fjällbäckar. 
Vid 1600 tiden skymtade Nedalens Turist-
station fram mellan björkarna. Stationen ligger
mycket vackert i en fin dal, inramad av fina
björkar. Alldeles nedanför flyter floden Nea.
Vi blev väl mottagna av värdinnan och fick 
ett fint rum. Eftersom vi var ganska frusna 
och blöta var det skönt att få byta om.
Kläderna fick vi torka i ett särskilt torkrum.
Efter att ha tvättat oss var det dags att äta 
middag. Först fick vi en god varm soppa som
smakade mycket bra efter en kall og blåsig
dag. Sedan blev det köttfars med grönsaker
och potatis. Efter middagen slog vi oss ned 
i en skön fotölj i peisestua. Det brann en fin
brasa i en öppen spis. Kl 1900 serverades vi
kaffe med veteskiva, kakor samt påtår och när
klockan var 2200 var det dags att koja.

Torsdagen den 19 juli

Kl 0745 steg vi upp och frukosten serverades
kl 0830. Gröt, smörgås och kaffe utgjorde
frukosten. När vi hade ätit packade vi våra
ryggsäckar och betalade notan samt växlade
till oss lite norska pengar. 

Vid 1200 tiden startade vi och efter ett par
hundra meter kom vi till floden Nea. Där fick 
vi ro oss över. Stigen slingrade sig genom fina

Søndagen den 15 juli 1951

Vi anlände till Vålådalens Turiststation med
kvällsbussen från Undersåker. Vi fick ett fint
rum i högra flygeln av en liten fin stuga på
gården.

Måndagen den 16 juli

Vi åt frukost vid 0900, skrev vykort, packade
m.m. Vädret var klart och fint. Vi var klara 
för start kl 1100 med Vålåstugan som första
mål. Stigen slingrade sig fram genom mycket
vacker terräng över bäcker och myrar. En fin
bro förde oss över Stensån och fram mot
Skaftets lappläger som bestod av två kåtor
som var öde. 

Vid 1500 tiden kom vi fram til Vålåstugan där
vi rastade, drack te og åt smörgåsar. Efter en
kort rast tog vi våra ryggsäckar och gick iväg
mot Helgasstugorna. Vi kom till Herjångsån så
var det bara att ta av sig skorna, kavla upp
byxorna och vada över. Bron hade följt med
vårfloden. Efter ytterligare en halv timme var

det dags att vada över ytterligare en å. Vid
2300-tiden kom vi til Helagsstugorna. Vi tog
var sin madrass och kröp ner i sovsäcken och
sov gott.

Tirsdagen den 17 juli

Vädret var blåsigt och mulet med regnbyar. 
Vi åt frukost kl 1000 och skrev vykort.
Sedan kokade vi kaffe och åt några kex till. 

Kl 1400 började bestigningen av Helagsfjället
som är 1796 möh. Vägen upp var ganska
besvärlig med stora stenblock och snöfält och
det tog ca 2 timmar upp. Uppe på toppen var
det ett stenröse upprest. Utsikten var dårlig
enär det kom snöblandat regn och blåste.
Nedfärden gick på ca 40 minuter medels 
kasning och snörutschning. 

Kl 1700 kom vi ner till Helagsstugorna igen
och då var det middag som bestod av potatis,
bruna bönor med fläsk samt kaffe. Efteråt tog
vi igen oss til morgondagens strapatser.

DET VAR SÅ DET BÖRJADE 
Anteckningar från den första fjällturen, sommaren 1951

Av Erik Ljung 

Betjeningen på
Nedalshytta 1950.
Foto: Magne Haave
fra TTs årbok 1951
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gammel same. Köpte sedan ett var sitt renhorn
och fortsatte sedan vandringen mot Sylarna.
Vid 1600 tiden på eftermiddagen såg vi gamla
Sylstationen och efter 1 timme var vi framme
vid dagens slutmål nya Sylstationen.
Vi fick fint rum, duschade och bytte om till
middagen som serverades kl 1900. Middagen
bestod av, varm soppa, lax med potatis och
sås. Som efterrätt fick vi en god kaka med
vaniljsås samt en kaffetår på maten. Efteråt tog
vi igen oss.

Måndagen den 23 juli

Frukosten serverades kl 0900 och bestod av
välling med katrinplommon, smör och bröd
samt en makaronipudding och kaffe. 1000 bar
det av mot Syltoppen. Till en början var det
lätt, men så småningom blev det besvärligare.
Efter 1 timme och 40 minuter hade vi nått top-
pen. Vi fotograferade samt njöt av den fina
utsikten innan det var dags at påbörja nedfär-
den. 

Vid 1300 tiden var vi tilbaka vid stationen
igen. Efter en liten paus tog vi våra ryggsäcker
och vandrade iväg mot Gåsenstugorna. När vi
hade passerat Gåsån började det siste motlutet
upp till stugorna. 

Vi tvättade oss och började med matlaging
som bestod av blåbärssoppa, smör, bröd, kex
och kaffe.

Tirsdagen den 24 juli 1951

Vid 0630 tiden kokade vi kaffe och åt
smörgåsar. Efter en timme var vi klara för start
mot Stensdalsstugan för att sedan gå vidare
mot Vålådalen. Vädret var fint. Vi rastade,
gjorde upp eld och kokade blåbärssoppa och
gjorde slut på resterande bröd och kaffe. 

Vi överraskades av ett häftigt åskregn med
hagel. Eftersom vi befann oss på en fjäll-
sluttning så hade vi inte någonstans att ta
vägen eller skydda oss, så vi blev rejält blöta.
Vid 1600-tiden skymtade vi Vålådalens
Turiststation som var dagens mål. Där fick 
vi en egen stuga och på gården pågick 
bastubad så det var bara att hålla sig framme.
Vid 1900 var det middag och sedan var det
bara att ta igen sig efter fjällturen.

Anteckningar från den första fjällturen, 1951,
för Erik Ljung i sällskap med Helge Fransson
och Rune Andrén.

björkar utmed floden. Efter att ha gått ungefär
5 km kom vi ut på en bilväg som leder till
Stugudal. Vi fick lift med en grusbil ner til
Vækterstua Turiststation där vi åt lunch. 

Vid 1500 tiden fortsatte vi mot Trondheim.
Efter det att vi hade gått ca 1 timme kom det
en lastbil som vi fick åka med till Selbu. Från
Selbu åkte vi buss till Trondheim. Det kostade
8 norska kronor. Vi bodde på Studenthemmet.

Fredagen den 20 juli

Vi gjorde en rundtur i staden och åt lunch på
restaurang Cecil. På torget köpte vi en liter
jordgubbar, var de kostade 3,50 norska kro-
nor/liter. Vid 1800 tiden åt vi middag på Cecil
igen och återvände därefter till
Studenthemmet.

Lørdagen den 21 juli

Kl 0615 väcktes vi för att fortsätta resan. Vi
åkte med tåget 0725 mot Storlien. Efter att ha
åkt ca 2 timmar steg vi av vid Teveldalens 
station. 

Därefter fortsatte vi fram till Teveldalens
Turiststation där vi drack kaffe med sex
smörgåsar var. Vi fortsatta mot Brudslöjan och
Storlien där vi styrde stegen mot stationen.
Med tåget kl 1537 lämnade vi Storlien för att
åka till Enafors. Sedan gick vi ca 8 km fram
till Handöl där vi tittade på kapellet m.m.
Fortsatte sedan upp till Handölsfallen, över en
hängbro och vidare utmed Handölan fram till
Dalsvallens fäbod. Der blev det kaffe med 
våfflor. Efter rasten gick vi de återstående 
8 km fram til Storulvåstugan dit vi kom vid
2030. Vi blev väl mottagna, fick ett fint rum
blev serverade varm choklad och tre smörgåsar
var. Kl 2200 var det läggdags.

Söndagen den 22 juli

Vid 0700 tiden vaknade man, det var strålande
sol och molnfri himmel. Vi gick ut i omgiv-
ningarna och fotograferade m.m. Kl 0900 var
det frukost, gröt, smörgås, korv med stuvad
potatis, te/kaffe och skorpor. Eftersom vi
skulle gå till Sylstationen skickade före-
ståndarinnan med oss posten dit. Vi tog vägen
via Tjallingens lappläger. Pratade med en 

Gamla Nedalshytta. Foto: Erik Ljung
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Sylstationen.   
Foto: 
H. Roting,
Storlien, 
postkort 
fra 1950
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Etter utvidelsen av Trollheims-
hytta i 1993 var det mye å 
gjøre for å få det fint og prak-
tisk både innen- og utendørs. 
I «ledige stunder» innimellom
matlaging for sultne fjellturister
er kokken på hytta, Jørgen
Bremset, en av dem som har
tatt mange tak. Bl.a. er det han
som har funnet og båret stein og
bygget opp trappa ved 
betjeningsinngangen på hytta.
Virkelig lekkert er det blitt dette
utendørs «konditorarbeidet». 

I tillegg til manges innsats i tillitsverv, på dugnader 
osv. er gaver og bidrag viktig for at TT kan videre-
utvikle hytter og ruter og annen tilrettelegging. 
De som ønsker å bidra med store eller små praktiske
eller økonomiske gaver og bidrag til ulike deler av 
TTs virksomhet, f.eks. bestemte hytter de setter særlig
pris på, bør ta kontakt med TTs administrasjon eller
aktuelle tillitsvalgte. 

Av de gaver TT mottok i 2003 er knaggrekker i
soveromsgangene på Trollheimshytta og Schulzhytta.
Det er turmiljøet «Bomtur» som har fått laget og satt
opp knaggrekkene.  Knaggrekkene er ett av flere bidrag
fra dette turmiljøet gjennom årene for å bedre tørke-
mulighetene på TTs hytter. 

Knaggrekkene er solide. De er laget av furu i tidsnøytral
stil for at de skal passe inn i de gamle hyttene. De er
produsert av Mangesysleriet DA i Vågå som er en virk-
somhet en av Bomtur-miljøets medlemmer står bak. 

Andre som ser behov for konkrete forbedringer på TTs
hytter og ønsker å gjøre noe med det, bør ta kontakt
med TTs administrasjon eller aktuelle vertskap eller
tilsyn for å diskutere hvordan behovet kan løses 
praktisk og skikkelig.

NEDALSHYTTA
Knutepunkt for ferdsel i grenseløse fjell

LEKKERT UTENDØRS «KONDITORARBEID» PÅ TROLLHEIMSHYTTA

Her sitter Jørgen i trappa si.. Foto: Erik Stabell

Nye knaggrekker på Sculzhytta.
Foto: Erik Stabell

NYE KNAGGER PÅ 
TROLLHEIMSHYTTA 
OG SCHULZHYTTA




