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bryderi, og tok videre over Mildalsåsen og Grana elv. Tilslutt
kom vi bort på Nerskogsveien,, og de siste 15 kilometer ned til
Hotel i Rennebu gikk forholdsvis raskt. Men innen vi kom oss
ned til bygda, var det blitt helt mørkt, og vi hadde vært 8 timer
underveis fra Jøldalshytta. Det kan derfor like godt slåes fast
at motorsykler neppe har noen fremtid for sig som fremkomstmiddel i fjellet.

GENOM FJÅLLVANDRARNAS PARADIS
AV ÅKE ANDERSSON OCH NILS OST
Den som aldrig sett ett f j all, sitter nedsjunken i en bekvåm
lånstol 'odh låser en fjållbestigares skildring av sin fård, får
endast en aning om vad ordet fjållvandring inrymmer, hur vålskriven och målande skildringen an år. Nej, packa ryggsåcken
och tåg genaste vågen till Trollheimen, ett paradis for den som
vill låra kanna en verkligt storslagen fjållnatur, och forst når
man kli vi t u>pp på någon av topparna och sett ut over de oåndliga vidderna, borjar man forstå vad det vill saga att bli «tågen
av f j allen». Ty då man en gang varit dår, lånigtar man oemotståndligt tillbaka dit igen.
Mycket har skrivits om tfjållen och flera språks mest hogtravande fraser har anvåndts om dem, men att skriva så att
låsaren fornimmer den verkliga storheten år lika fåfångt, som
att med pensel och palett forsoka återge den. Fjåll år någonting ofattbart som måste upplevas odh kånnas och forst når
man står på en fjålltopp och ser bjorkskogen kila dalsluttningarna som gron mossa, forstår man det omojliga i att återge vad
man ser i tililråckligt målande ord.
Stadda på fotvandring genom Norge, befunno vi oss, i augusti
1933, i Trondheim då vi fingo hora talas om TrollheimsfjåHen.
Vi hade for fjorton dagar sedan avslutat en strapatsrik etapp
med start over Marsfjållet i Sverige, vidare på norska sidan
over Susenfjåll, Hatfjåll, Blåfjåll, Borgefjåll och tankte nu tåga
landsvågen ned mot Gudbrandsdalen. Men når vi fått alle Troll-
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heimsfjålilens fordelar till
livs, kunde vi ej långre
motstå frestelsen utan togo
bussen från Berkåk till
Grindal, dår vi borjade
marsohen mot Joldalshyttan i Trollheimen.
Det var bekvåm såtervåg
sio;m genast i borjan ledde
upp på en hog skogklådd
ås, varif ran vi sago Grindal
under oss, som en noggrant
utritad karta. Vågen slingrade fram dår nere, smal
som en sytråd, och gårdarna liknade små leksakshus, men alltsammans var dock blott en
forsmak av vad som komma skulle. Vådret var strålande fint
och terrångens, ibåand rått kravande ojåmn'heter, folevo till obetydliga bagateller i den hårliga luften ocih omgivningen. Hår
och dår skynitade en idyllisk såter, vars tenngrå timmervåggar
harmoniskt samTnansmålte med naturens lugna fånger.
Under glatt samspråk vandrade vi ett par timmar, till dess vi
kornmo till en av vågens otalige vadstållen, en back mefd kristallklart vatten. Några sotiga stenar vittnade om att hår brukade
fjållvandrarna tåga rast, vilket också vi gjorde, medan solen
torkade vara svettiga ansikten. Rått som vi tankfuillt titta ned
i båckens grona vatten, år det något som glimrar till, och sekunden efter hamnar en liten smidig fisk på gruset vid våra totter.
En forell, som tydligen hoppat for langt. Han sprattlar fortvivlat ooh vi hjålper honom tillibaka i sitt ratta element, dår han
får bråttom att gomma sig under stenarna på botten. Det var
som en hålsning från fjållbåckarna uppe i norr, dår vi blevo
så bekanta med forellerna, att vi eiidast i nodfalil, då hungern
sårskilt gnagde oss, voro grymma nog att lagga den i stekpannan.
Åter en timmes oavbruten benrorelse, bjorkskogen glesnar
och vi skada ut over en milsvid hed med hoga, snoklådda f j all

runt omkring. Med humoret på hojdpunkten av den stimulerande synen framfor oss fortsatte vi promenaden, ifiullståndigt
ignorerande alla mindre vattensamlingar. Vi båra traskade rakt
i så att smutsvattnet stod i kaskader åt alla hall. Från marken
steg en doft av solstekt-ljung och allt andades mognad odh hogsommar. Inom kort voro vi uppe på Andusfjållets nordsluttning och dårifrån syntes Jolvattnet med turistihyttan på endast
några kilometers avstand. Tanken på mat odh vila fick oss att
oka takten an mera, och det stod ej heller på forrån vi voro
framme, tids nog att få en middag fullt vårdig en fjållvandrares
glupande aptit. Och når skymningen sånkte sig over Jolvattnets svarta, spegelblanka yta, gingo Vi till sångs att mellan vita
lakan haimta krafter for morgondagens vandring.
På ben en tidigt f 61 j ande morgon och forsedda med en rikligt
tilltagen ma'tsåck, antrådde vi fården over Gjeithåtta mot Trollheimshyttan, belågen en och en halv mil in mellan «sockertopparna». Vi hade varit uppe så tidigt att morgondaggen ånnu låg
som glittrande kristaller på våxternas blad oc'h fjållblom'morna
stodo yrvakna i solens forstå, svaga strålar.
Efter några kilometer borjade stigningen, men den var så
jamn och behaglig, att det var båra som en lått sondagspromenad. Men vål ovanfor den forstå avsatsen tog den jamna marken slut och nu blev det att hoppa på stenar, skifferartåde och
skiftande i alla nyanser, från svart till snovitt. Upp odh ned i
raviner, gen om snodrivor, over fjålltoåckar odh otaliga avsatser
klattrade vi, medan hjårtat dunkade någonstans i halsgropen.
Men besvåret var ånda ringa i jåimiforelse med utbytet. Aldrig
hade vi någonsin forut vandrat en sådan undertoar våg. Dår, till
venster om oss, reste sig Svarthåtta och Blåho, måktiga bergjåttar, soim på avstand se jamna och lått-tillgjångliga ut, men
bjuda på många overraskningar i form av otaliga, djupa raviner
och stora platåer åt de, som vill f olja den rosade vågen over dem.
Mitt over Svartådalen, till hoger om oss, ligger Trollhetta, milsbred vid foten odh med eviga, vitskimrande snodrivor fastsmetade i klyftorna. Vi gå ut på en avsats ooh titta ned i dalen.
Dår slingrar ett vitt band, alven, genom det grona som år fojorkskog. Små, sega dvårgfrån, kusligt tillvridna av stormar och
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snoskred, klåttra i många
utlopare upplfor 'bergssidan
i fåfånga forsok att klåda
den, men hårifrån ser det
blott ut som om en jåttehand strott ut lite gron farg
på dalibottnan.
Innan vi riktigt visste
bur det gått tiill, bade vi
kotmmit over hogsta punkten odh s to do hisnande
framfor den utforsbacke
som våntade oss. Nu hade
vi endats en halv mils våg
kvar, och dårfor låto vi
tyngdlagen verka. Att fårdas fort utfor ett f j all, år
en rått påfrestande traning for knån och vrister, och då vi bade
en femton kg. tung packning, som dunkade oss hårdihånt i ryggen for varje steg, voro vi litet darrige i benen når vi åntligen
nådde slåt mark igen. Trollheimshyttans .kraftiga mat och sympatiska sångar återgav o!ss dock snart konditionen.
Når morgonen grydde dagen dårpå voro vi redan startfårdiga,
tillvaron var alltfor hårlig att sovas bort. Mellemfjållet lockade
oss med sin måktiga, tvårbranta sida, som borjade strax invid
hyttan. Att man .misstar sig på avstanden i fjållen år ju ett bekant -faktum, ooh det gjorde vi också, ordentligt. Men uppåt
gick det, hogre och hogre i en stigning som en ordinår kyrktornstrapipa; mer och mer avlågset fornummo vi bruset frau
båckarna under oss for att till slut vara ensamma i den stora
stillheten. Ensamma år kanske for mycket 'sagt, ty fjållriporna
spatserade rått ogenerat framfor oss och flogo ej, forrån vi nåstan trampade på dem. — En stor renoxe får också syn på inånniskan, ger sig av med ett vårdigt lunk, men stannar på en avsats, helt avtecknande sig mot den kornblå himlen. Han bår sin
krona stolt, denna konung av snoviddernas och fjållhedarnas
rike, och vi svettiga odh flåsande månniskor, som modosamt

tåga oss fram med vår tunga packning, avundes honm hans rorlighet, dår han
flyter fram genom terrången.
En liten fjållsjo ligger
vid sidan om vår våg, omgiven av småltande snodrivor. Det pinglar och spelar
inne under snoforåttena,
då vattendropparna falla i
sjons kristallklara yta. —
Frestelsen att få ta ett bad
år oemotståndlig och snart
stå vi på huvudet i det genomskinliga vattnet, som år bitande kallt, men efteråt kånns
det så mycket skonare, når vi stråcka ut oss på den varma mossan.
Långre fram gingo vi mellan fjållsidor så hoga, att de många
båckarna utefter sidorna, från vågen sago ut som ororliga silverslingor i solskenet. Genom ett trangt pass kornmo vi ut på
den stora vidden som sluttar ned mot Gewlvattnet och år liksom en port till Trollheimen från det hallet. Det var en lekande
lått våg over vidden, som låg rostbrun i ettermiddagssolen, men
langt var det, och stjårnorna speglade sig i Gjevilvattnets Hanka
yta, då vi åntligen kornmo fram till hyttan. Dår motte oss
samma atmosfår av hem, som vid ovriga hyttorna, ooh vi erfor
den kånsla av vålbefinnande, en fråmling alltid får, når han
tråder in i norsk peisestue.
Tungt kåndes det, att dagen dårpå låmna snons och vindarnas rike, men lange lår det vål ej droja forrån vi återvånda, att
med skidorna prova skaren på Trollheimsfjållens hisnande
sluttningar.
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