En hymn till Trollheimen

Nedalshytta.

EN HYMN TILL TROLLHEIMEN
~ VINTERNS PARADIS
AV RUNO CARLSSON
A, dessa vitskimrande påsksolsfjåll! Vilka perspektiv associerar
ej fjållvårlden fram i vår sjal! Det år den stora, underbara verklighetsromandken med luft, sol, blåndande vitt ooh blånande rytmiska formationer — den som oppnår porten på vid gavel till frihet, spånstighet och foryngring for kropp odi sjal. Men fjållvårlden år också den grymma realismen med ylande, isiga vindar och
ett ogenomtrångligt snotocken — ett vådrecs inferno i de vita viddernas rike, i vilket kampen galler seger eller nederlag, liv eller
dod. Vanligtvis frammanas dock den forra bilden av sublim,
eterisk skonhet, då det trolska ordet nåmnes. Men kontrasterna
finnas dår i fullt mått: den skonaste skonhet och den grymmaste
grymhet. Fjållens vårld år snar till solhyllt leende ooh till hårda,
vresiga utbrott. Men alltid vådker den en långtan — kanske just
på grund av sin nyckfullhet — och alltid knapper minnet av den
på melodiska strangar i brostet. Fjållvårlden i vårsol, som vi helst
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l dra oss till minnes, rymnier något av det mest
> tjusande i livet och något av det mest friska
i ooh rena i tillvaron, vil:'ket man inte kan uppleva nog av. Fjållvårlden
innebar helt enkelt en
apoteos av livs- och Ijusdyrkan !
Start från Storulvåstugan i Jåmtland.
Vål ha ookså vi tillråckligt med fjållområden i gamla Sverige for att en ski dans man
skall få det svångrum han behøver, men hur 'det an år vill man
aven på detta område se litet nårmare after hur grannen har det.
Ooh visst år vårt grannland Norge mycket mer våliforsett med
Lstolta, himlastormande f j all, som bjuda på tummelplatser åt
dem, som vilja stråva mot hojderna i denna snoda tillvaro, ja så
; rikt utrustat, att man nåstan om Norges monark kan saga som
vår åventyrsiforfattare Frank Heller om en indisk furste vid Himalaya: Han regerade over en massa kvadratkilometer land, av vilka
; de flesta dock stodo på kant!
: Norge år i sanning fjållens land, ooh påsken år om någon helg
i den som år ågnad åt upptåcktsfårder i de vita domånerna.
Och sålunda kom det sig, att min van civilingenjoren ooh jag
en sondagskvåll jåmnt en veoka fore påskdagen i f jol sutto i Storulvåstugan i Jåmtlandsf jållen och kokade havregrynsgrot medan
stjårnorna sprucko fram
dårute på den blå baldakinen, kolden knåppte i
knutarna och det blånanide morkret drog for
gardinerna och slot en
mur kring Gåsen, Tjatjasen och Snasahogarna,
som vi rundat från Enafors — vår utgangspunkt. Ett par dagar ti-
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digare hade vi sått oss
på tåget i Makno, ystra
i hågan åt att få trånga
in i den vita, rena vårlden dår uppe i norr, fjårran från trångsel på
stadsgator ooh dagens
åvlan och jakt. Det år
inte ,små avstand, kåra
grannar och ifjållfarare i
Fossådalen frdn Riaren.
våster, som vi i Skåne måste tillryggalågga for att nå de landområden, som stå på kant!
Men vad gor man inte for den stora kårlekens och den vintriga
passionens skull! Vilka hundramilaifårder stortar man sig ej ut
på for att få kasta blickarna in i det vita Kanaan, våra drommars
land och vår hemliga långtans mål!
Så sitta vi alltså denna sondagskvåll i en liten stuga i fjållen
och omfkitna av den stora tystnaden. Vi «mura» in vår havregrynsgrot, sloa efteråt i den dåvna varmen med en pipa och lyssna
till sången från den sprakande brasan. Vårt påsfcfålttåg år vål
planlagt, ooh nu ha vi åntligen den forstå etappen bakom oss på
våg mot vårt mål, som år Trollheimen. Vi gå dagen efter vidare
under mulnande skyar till Sylstugan och fortsåtta på eftermiddagen
i snotocken genom Tempeldalen, Bkorrdorren och ned till Nedalen.
Inga konturer skonjas. Allt år grått i grått med mångder av djup
sno, och forst d sena, svarta kvallen skymta vi «fyren» vid Nedalshyttan och vålkomnas av
den fryntliga moran på
stållet. Det blir en hårlig kvållsvard vid en
flammande stockvedsbrasa, vi fagna våra utpumpade lekaimina med «norrøna» specialiteter, såsom fårbog och renkott,
och vi sila genom de
Nedalshytta.
torra struparna bayer i

helflasker och stårka oss
med en whisky. Det var
professorn från Trondheim och hans fårdkamrat
overretssakforeren,
som plockade fram den
sistnåmnda. Efter farvål
i Sylstugan råkades vi
senare i Ekorrdorren med
dess skymimande snotoc/ Skardorren, terast.
ken, och med forenade
anstrångningar i vallning och orientering nådde vi målet och villan.
Segern var vår, och for oss bada låg en kravande dag bakom,
over en fyramilsmarsch med tunga packningar. Beloningen fingo
vi i form av ensamrått att husera i den tomima fruntimmerskammaren, dår vi fyra slutligen vid midnatt efter livligt samspråk sovo
den lyckliges somn under tjocka fållar. Dår utanfor låg snon upp
till taket, och genom bålet for fonstret silade en vilsen månstråla in
till de vilande skidkarlarna.
Innan man forstår att uppskatta ooh njuta av fjållvårlden i flodande sol med intensivt vitglodande sken som från jarnet i en
småltugn, måste man uppleva motsatsen. Fjållen hysa två naturer,
olika varandra som natt och dag. Ooh dagen efter rivas molnridåerna itu, och vi gå ut i solflodet under en blå, oåndlig kupa.
Vår gemensamima f ard stryker over Skardorrsfjållet genom Skardorren, den gamla pilgrimsvågen over Stugudal till Trondheim,
och i Stugudal sova vi en
isande kall natt medan
månskenet spolar ett violett sken over gnistrande
snokristaller och sveper
trolska slojor kring kalotterna på de tusenårsslumrande fjålljåttarna. Nu
blir det sol, glodgad sol
var dag, och vidare drar
vår gemensamma fård
På fjollet vid Grøtådai.
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over
Laagsvolafjållets
vidder. Når sjon Riasten
ligger nedanfor oss som
en våldig marångtårta
skil j as vi f r an vara
Trondheimsvånner, och i
vinande glid susa vi ner
på sjon. Vår kurs går
over en insnoad fåbodvall
på andra sidan mot
Eftermiddagsrast i bjorkskogen ovanfor
Reitan.
de vinterdoda gårdarne i
Kjoli gruvor, och åntligen dåruppe lata hårliga utforslopor oss lått
nå Reitan i kvållningen. Då slungas de sista solstrålarnas lilafårg
over åsarna runt Guldalen och Ålen medan två skidlopare ta
terast i bjorkskogen och båra se på rymdens imposanta festspel i
spektrats hela skala.
Nåsta dag, sjålva skårtorsdagen, spricker vår fårdplan. Uppe på
fjållet våsterut, dar Grotådal ensamt presiderar i det tysta på vita
jiittelakan, måste vi Sverge tanken på att overnatta på Ola Eggens
i Os ågande såter Sottåhaugen under vår planerade marsch mot
Opdal over Kvikne. Det blir for dryga dagsmarscher med de
tunga packningarna. Och resolut vånda vi ner mot Tyvoll i hela
kårdens underbaraste slalomlopning, som låter tårarna rinna, snopudret spruta i kaskader efter stavarna och pjåxorna steina i det
isande vindraget. Tåget runt Storen får formedla vår forflyttning
till Opdal, ty det år ofrånkomligt att avstå från intrångandet i
Trollheimen. På langfredagen knoga vti två upp
mot Gjevilvannet, vars
hytta nås då dagen dor
bort och himlen blir
blank och hård som stål
over en tigande, underfull vinternatt.
Ja, detta underbarn
Trollheimen, drånkt i sol
Gjevilvasshytta.

Och
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vårt vintriga Kanaan och
insvepte oss i blåndande
skonhet och gyllene fortrollning som namnet
verkligen gor skål for.
Och vi drucka oss rusiga
av de visioner i vitt,
som upprulilades runt
orrikring oss. Snofåltet
drog bort i f j arr an som
Från Riaren mot Gjevilvannet.
en hermelinsifåll, oversållad av diamanter, Hornet spånde sin kraftiga rygg på andra sidan
Gjevilvannet, Okla skot ut sin djårva spets i den blåkalla, klara
rymden, Gjevilvasskammene vånde vassa, buktande jåtteknivblad
mot skyn och Blåho poste bred, massiv och hogtidlig som en trumpen bjåsse under sin stora och tjocka snohatt. Når vi stodo på
trappan till den trevliga gammelgarden Gjevilvasshytten och drogo
lungorna fulla av den kalla morgenluften, i vilken de gula solstrålarna spelade upp till en ny dag, tego vi i beundran inifor en
vintrig skonhetssyn, som vi ej skådat forr. Detta var forvisse ett
avsnitt av en fjållvårld, som står idealet nara. Lugna och djårva
fjållrytmer kring Gjevilvannet och allt i adla proportioner. Och på
kvallen, når solen rullade ut ett gyllene band mellan Okla och
Gjevilvasskammene bort mot hojdformationerna bakom hytten,
stod den rimfrostsvepta bjorksikogen som overdragen av smakande
guld. Roken från de snoinbåddade fåbodstugorna, som fått liv
under påskveckan, skot
upp i smala streck mot
kvållshimlen, dar de tusende lyktorna åter tåndes. Men borta under
Hornet blånade snosluttningarna i den kyliga
skymningen. Det led mot
kvålls i fjållvårlden, dar
de resliga jåttarnå bildade en avvisande mur
Troiiheimshytta.
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mot den larmande vårlden dåribortom. Tystnaden drog med ljudlosa
vingslag over fjållen, —
men inne i peisestuen
kring
stockvedsbrasan,
som «flammade till då
oah då ooh sakiterade.
med sprakande skott,
sutto de små rnånniskoFrån Blåhø mot Snota.
krypen och fornummo
den djupa tillfredsstållelsen ooh den behagliga trettheten i kroppen efter en soldrucken dag på skidorna i det vita sagolandet.
Når man horde, att Trollheimen inte lockade i samma utstråckning som forr, kunde man endast konstatera den kånda satsen, att
det egna vackra, sorn inte ligger så fjårran utan år lått uppnåeligt,
ej uppskattas efter fortjånst. Det år tydligen for bekvåmt att ha
denna hartmoniska fjållvårld alltfor låttillgånglig. Man kanske
skall soka och fara langa vågar for att rått kunna vardera en vårld
av skonhet. Om dem som ibo så till, att de snabbt och lått nog
kunna draga in i Trollheimen, kan man tillåmpa det gamla ordståvet, att de ej se Skogen for båra tråd, d. v. s. de ha inte riktigt
gjort klart for sig vårdet av helhetsintrycket i detta underland,
som står berett att tåga emot. Men Trollheimen har alla forutsåttmingar att upptåckas på nytt av våra grannar, att skånka vila
och vederkvidkelse och overvåldigande skonhetssyner åt månniskor
med kårlek till och forståelse for naturen.
Påskafconen betvingade min kamrat och jag
Blåho. Den bestigningen
kostade oss svett och
moda, men man når inte
upp till de hogre regionernas friska och befriande klarhet utan kamp.
Foldalen med Snola.
Beloningen erforo vi

också i rikaste mått, då vi slutligen vilade oss vid minnesstenen
med de gungande f jållrytmerna i blått skuggspel och sol infor
vara blidkar. Men de kyliga vindarna dår uppe på nara 1700
meters hojd lato oss odkså fornimma andedråkten från detta
vidstrackta land av toppar och ryggar medan vi styrkte oss med
de små brffarna från - Malmo. Det var sannerligen en lån,
vagstr acka och .styvt arbete, som avfordrats oss innan vi fingo
gora heder at dessa biffar ! I skymningen stakade vi oss i langa
glid och glamande fore genom den trånga Slettådalen och
spande trotta men nojda av vara skidor utanfor TrolUheimshytta
da morkret smog sig om Snota odh fyllde Foldalen. Kvallen
forflot aten behaglig ™k i den trevna hytten, dår vi på urgammalt fademevis slogo ring kring brasan under glatt sam-
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V1 sa till «st tdi koldens resterande dårute och tågo en skymt
av en dgande djupblå himmel. Skona kvållar i Trollheimens
trevhga hyttor med glada och trevliga och okonstlade månniskor ! Man tanker ibland med ett stank av vemod på alla dessa
hy tor, som vi gåstspelat i, och betygar Trondhjems turistforening, som ager dem och skoter dem, ,sin tadksamhet
På paskdagen vånde vi åter till Gjevilvasshytten. Bfter det vi
passerat Slettådalen dår .solvarmen gassade på for fullt, svångde
a an
n
,
°™ s t t e
och bortom den djupa Fossådalen. En smal back ledde
oss ned från de srna sjoarna, ooh nedanfor Blåho tornade stora
a m 0

°
led mot varen,
att solens kraft' okade for varje dag
Till Gjevilvasshytten samlades skidande gaster från jungfmlijt
oberorda vita fait inne bland fjallen, och sedan vi fyllt ^ v f
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*™ttan brånnande sol
skene utanfor hytten, startade vi på vår påskfårds sista etappGjevilvannet-Opdal. Dagen var langt liden. Skuggorna ^!
jade bh langa i den blånande aftonen, då vi passerade de små
ntlTUSOmKa, ' b^r'ks'k°gen' och ^n sista hålsningen från glada
paskfarare^blev skorstenarnas tunna rokstrimma, som forlLde
sig i den kalla, klara rymden. Och uppe på kronet sago vi oss
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om ånnu en gang och bjodo ett sista farvål åt det isbundna Gjevi Ivannet, vaktat av Hornet, Okla, Gjevilvasskammene og den
trygga gubben Blåho. Kvållssolen got en fårgsymifoni i en bred
flod over bjorkbåltet, och i den doende dagens blåa, oåndliga
tystnad i detta fjållens fortrollade rike stodo vi båra tysta och
frossade i de eteriska synfornimmelserna. Med blicken hos dem,
vilka blivit utstotta ur paradiset, det vintriga Kanaans land, insopo vi begårligt bilderna av fjållens storvulna sikonhet. Det var
•som om vi forlorade något, som det år så svart att avstå ifran.
Ingenting yttrades på en lang stund iofor det samforstand vi kånde
vid detta farvål. Men slutligen foll omdomet i dessa ord: Det
var den vackraste vintertavla från fjållens land vi hittills sett!
Forvisse gor Trollheimen skål for sitt namn. Måtte det ej droja
langa forrån vi få återse detta vita paradis !
I susande glid foljde vi så sparet ner mot Opdal. Åkhumoret
var briljant i det lika briljante foret. Vi åmnade jaga ikapp med
morkret, men langt innan vi nått Opdals kyrka var den svarta
kvallen forhårskande. Forst kl. 9 nådde vi målet sedan vi lyck-
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ligt undgått att fastna i osynliga telefontrådar. Den langa dagsetappen var slut — hela påskfården for resten. På Opdals turisthotell, dår man tydcs idka mer sållskapsliv an skidsport, slog
åter emot oss flåkten av det mondåna livet. Jazzmusik med bolande saxofoner och sållskapsklådda damer och herrar, vilka vi
ansågo vara att beklaga, då de ej tyoktes ha upptåckt tfjållvårldens sikonhet och friska livsglådje. Man sått dår med intrycket
av att profanera den kånsla av hogtid och hymn till livet, som
besjålade oss, nyss komna från underlandet, dår sollklotets projektor med slosande ljus over den vita jåttefållen sånker en skidans man den glådje, som for mer år an balsalens. Nej, med levande intryck från fjållplatåerna, dår vi drogo fram på vår fård
med pjåxor och flanellskjortor, kånde vi oss fråmmande bland
toalettexcellerande damer och smokingprydda herrar, Jazzmusik
och en fadd konversation. Kontrasten mellan de bada miljoerna
var alltfor stor for att man utan mildrande overgangar åter kunde
slunga sig in i sållskapslivet.
pagen efter, då vi rullade ned mot Oslo och bort från snon,
från det två meter djupa tåcket, och funno dalgången nedom
Dovre vårligt bar och naken, fyllde oss helt det upplevda i Trollheimen, som hade fångat vårt hjarta.
Trollheimens fortrollade vintervårld i vitglodgad sol och blånande, oåndliga tystnad, du hålsas av dina två besokare från slåttens landskap, Skåne, vilka funno dig påsken 1932. Måtte återseendet ej vanta på sig alltfor lange, utan måtte vi återigen få
blåndas av glansen från din underbara, kalla, vita och rena skonhet!

