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Turistanlaggningar i sydvåstra
Jamtlands och norra Hdrjedalens
fjallomrdde
Av Nils.Froling

Det ar ett valdigt fjallområde, som på svenska sidan riksgransen
mot Norge utbreder sig mellan tvarbanan genom Jamtland i norr och
mellanriksvagen Hede-Roros i soder. Området ifråga, som omfattar
sydvåstra delen av landskapet Jamtland och norra delen av Harjedalen, består till overvagande del av en sammanhångande fjalltrakt
med i allmanhet runda och mjuka fjåll och flacka hedar. I vastra
delen av området aro emellertid fjallen hogre och djarvare. Mest
kant och vackrast av alle fjall i trakten ar Sylmassivet (1762 m.o.h.),

Den botaniske nasjonalpark i Sylene er inngående behandlet av
professor Rolf Nordhagen i Den norske Turistforenings årbok 1930.
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vårs hogsta topp ar belagen ett fåtal meter in på norskt område.
Andra kanda massiv aro Helagsf jallet (1796 m.p.h.), landets hogsta
fjall soder om Sulitelma, som bar Sveriges sydligaste glaciar, Harjångsfjallen (1626 m.o.h.) och Snasahogarna (1463 m.o.h.) m. fl.
For naturvånnen erbjuder området mycket av interesse. Den som
har formågan att låsa i naturens underbara bok kan få en klar bild
av hur landet vaxt fram efter den sista nedisningen. Han kan också
med ledning av strandlinjer och andra marken se utbredningen av
de issjoar, som fordomdags funnits har. Aven botanisten kan gora
intressanta fynd. De mest artrika och ur botanisk synpunkt mest
bekanta fjollen aro Bunnerfjallen, Snasahogarna, Sylarna, Helagsfjallet, Mittåklappen och Hamraf jallet. Har finnas många mer eller
mindre sållsynta arter. Hedartade vaxtsamhallen, ofta utbildade
som Dryashedar, aro forharskande. På kalkgrand kunna ortrika
alpina fjallangar upptrada. Inom vissa delar av vastra Jamtland
vaxer den ståtliga, nu fridlysta fjållbruden (Saxifraga cotyledon).
Inom området flytta lappar med sina renhjordar. Genom renskotseln kunna nomaderna avvinna de vidstrackta fjållvidderna,
vilka eljest skulle vara praktiskt taget vardelosa, en icke foraktlig
ekonomisk avkastning.
Dar nu varje år tiotusentals turister njuta av fjallvarlden drogo
under medeltiden pilgrimer till den helige Olofs grav i Trondhjem.
En pilgrimsvag gick genom Jamtland over Pilgrimstad, Morsil,
Duved och genom Skurdalsporten, en annan genom Harjedalen over
Lillhardal, Lofsdalen och genom Skarvdorren. Vid dessa vågar funnos s.k. sjalahus uppforda, våra fjalltrakters forstå fårdstugor.
Et dystert minne ar forknippat med fjalltrakterna soder om tvarbanan. År 1718 foretok generalen Karl Gustaf Armfeldt sitt ryktbara tåg mot Trondhjem. Vid hemmarschen over f jallen nyåret 1719
råkade trupperna ut for en svar snostorm. Många froso ihjal på
f jallet eller dogo av de frostskader de fått. Inalles omkommo bortåt
3500 man i samband med denna olyckliga fard. Till minne av Armfeldt och hans karoliner ha flera monument rests, bl. a. på Bustvalen invid riksgransen på svenska sidan nara Blåhammaren, dar
många froso ihjal, och i Handol.
Ingenstades ar den svenska fjallvarlden så latt tillganglig som i
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Innvielse av Armfeldtstøtta på Bustvola

detta område av Jamtland och Harjedalen. Genom tvarbanan genom
Jamtland kommer man in i sjalva fjallområdet och från ett flertal
jarnvagstationer utgå viktiga vandrings- och skileder in i fjalltrakterna. Landsvagerna Undersåker—Vålådalen, Åsarna—Ljungdalen
och mellanriksvagen Rojan—Hede—Fjallnas—(Roros, vilka dagligen
trafikeras med bilar eller bussar i regelbunden trafik, ha också fort
Jamtlands och Harjedalens fjelltrakter betydligt narmare det ovriga
landet. Detta fjallområde utgor sommar och vinter en uppskattad
rekreåtionsplats for mangder av fjallsportere från Sverige och
Norge. Skidterrangen ar ypperlig.
Trakten kring Sylarna ar f jallturismens klassiska mark i Sverige.
Redan 1890 hade Svenska turistforeningen satt upp en liten stuga
vid Enaalven nara Sylarna; denna foljdes 1896 av en hydda vid
Sylalven och redan 1897 invigde foreningen dar invid sin forstå
fjallstation med mathållning, Sylstugan. Om vinterfardernas borj an

talar turistforeningens årsberattelse 1902 — två rum i Sylstugan
vinterbonas. Så inriktade Svenska turistforeningen redan tidigt sina
åtgarder i Jamtland på vad den alltid satt framst — långvandringar
och långfarder på skidor.
Anlaggningarna vid Sylarna ha under årens lopp ytterligare utbyggts och foljts av många fjallstugor och fjallstationer. Turist-

31

foreningens fjallstugor aro obemannade men utrustade med sangklader, kokkarl, servis och ved. De innehålla minst två rum, av vilka
det ena standigt står oppet medan det andra hålles låst med et
standardlås, till vilket man mot en låg avgift kan få låna nycklar
på de. turiststationer eller gardar man har att passera. Vid fjållstationerna eller turiststationerna finnes personal, som tar hand om
gasterna. De aro med andra ord fjallets gastgivargårdar. Mellan
stationerna och stugorna har Svenska turistforeningen låtit for
sommar- och vinterfarder rosa de sakraste och lattast framkomhga
lederna. Dette har vanligtvis skett medelst s.k. «ledstjarnor», trakryss spikade på stolpar, som gSras så langa att de med sakerhet

alltid synas ovan snon.
En karta over sydvastra Jamtland och norra Harjedalens fjall-

Gamle Sylstasjonen
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trakter foreter bilden av ett icke alltfor grovmaskigt nat, dar turiststationerna och -stugqrna utgora knuterna och lederna utgora natets
trådar. Besøkaren har mojligheten att allt efter tycke och smak
vålja den ena rosade leden eller den andra for så vitt han inte vill
gå mellan «maskorna» over helt orosat fjåll. Inom ifrågavarande
fjållområde har Svenska turistforeningen nu fyra turiststationer och
ett tiotal turiststugor, vilka under år 1943 lamnade omkring 36.000
logi.

TURISTLEDER
Från Storlien fora två och från Enafors jamvagsstation vid tvarbanan genom Jamtland en i terrången markerad led till Blåhammarstugan. Av dessa aro lederna från Storlien de langst a, mest ut-

Fot. Thaning
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satta och mest kravande. Från Blåhammarstugan går en med led-

stjarnor mårkt led till Sylstationen.
Turen Storlien—Blåhammarstugan—Sylstationen går till overvagande del over kalf jall med grann utsikt over milsvida f jallvidder
mot flera av de storsta massiven inom det sydjåmtlåndska fjallområdet och mot angrånsande norska f jålltrakter. For fården mellan
Storlien och Blåhammarstugan har man vintertid ett par vågar att
valja på. Av dessa ar leden over den s.k. Bjornklyftan, Storvallen,
Finnvallklumpen och vindskyddet på Gråslidf jållet, 17 km, den kortaste, hrantaste och mest anstrangande vågen. Ur orienteringssynpunkt ar det emellertid den lattaste leden då den från Storvallen i
stort sett f oljer en gammal nu ur bruk varande telefonledning, i
vilken stolparna stå kvar til vagledning.

Fot. V. Lundgren

Syljjiillet
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En annan led foljer den enkla korvagen från Storlien over byn
Storvallen till gården Rundhogen, 10.5 km. Harifrån kan man antingen ta sig till vindskyddet på Gråslidfjallet (den lampligaste
sommarvagen, 8.5 km), eller langs en ny rikstelefonledning (den
minst trettande vinterleden, 9.3 km) till Blåhammarstugan.
Utsikten blir maktigare ju hogre upp mot Blåhammarstugan man
kommer. I nordvast dominerar den norska Storkluken, i sydvåst observerar man karolinermonumentet på Bustvalen. Val uppe vid
Blåhammarstugan har man fri utsikt over valdiga områden av de
sydjamtlandska fjållen. Det ar en bild som val knappast någon
byggnad, åtminstone i Jamtland, har att uppvisa maken till.
Hela den 19.5 km langa stracken Blåhammarstugan—Sylstationen
går over kalfjall och ar tydligt markerad, delen Blåhammarstugan—
Gamla Sylstugan med ledstjarnor, delen Gamla Sylstugan—Nya Sylstationen med telefonledning. Betydande hojdskillnader skola overvinnas utmed leden, varfor farden om vintern, sarskilt i motvind,
kan vara vida mer kravande an vad avstandet antyder. På norra
sluttningen av Enkalen, ungefar halvvags, finnes ett av STF uppfort
vindskydd av prismatyp. Utmed denna led intraffade den 3 april
1938 en svar olycka, då ett sallskap på fem personer råkade ut for
snøstorm och fyra av dem omkommo.
Av alla leder till Sylarna aro de over Handol och Storulvåstugan
de kortaste (landsvagsfarden Enafors—Handol ej inberecknad) och
lattaste. Mellan Enafors och Handol (6.5 km) kan man få bil- eller
sladskjuts. Från Handol till Storulvåstugan har man vintertid två
ungefar lika lange vågar att valja på, korvagen från Handolsån (19
km) eller telefonledningen (17.8 km). Det ar i vanliga fall latt att
hitta efter bada vagarna. Telefonledningen ar något kuperad medan
vågen på alven ar alldeles plan. Utsikten ar som regel något friare
från den hogre belagna telefonledningen an från Handolsån. For
sommarfarder har man en 12.5 km lang val spångad och tydligt
utmarkt led utmed Handolsåns strand. På den c. 16 km langa
strackan mellan Storulvåstugan och Sylstationen har man en telefonledning att folja i dåligt vader vintertid och en tydligt uppgången stig om sommaren.
Från Vålådalen går over Stendalsstugorna och Gåsenstugorna en
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c. 45 km lang tydligt utmarkt led till Sylstationen. For vinterfarder
har man både på stråckan Vålådalen—Stensdalstugorna och på
strackan Stensdalsstugorna—Gåsenstugan telefonledning att folja.
Delstrackan Gåsenstugan—Sylstationen ar utmarkt med ledstjarnor.
Sommartid finnes utmed hela leden lydlig gångstig med broar eller
spanger over de svåraste vattendragen. Turen, som bortsett från de
forstå 17 km, leder over kalf jåll och darvid genomkorsar en vasentlig del av det sydjamtlandska f jallområdet ger en tilfalle att uppleva all den tjusning en verklig långtur på skidor eller till fots kan
skanka och låter en kanna den riktiga odemarksstamningen hogt
ovan tradgrånsen och langt borta från bygden. I vackert vader erbjudes mångenstådes ståtliga scenerier. Sarskilt ar utsikten från
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| Gåsenstugan imponerande, i all synnerhet mot Sylarna och Helags1 fjallet.
l Från den alderdomliga, vackra fjallbyn Ljungdalen går en latt
c. 40 km lang tur over Helagsstugorna till Sylstationen. I Ljungdalen har Sylstationen sin narmaste beroringspunkt med Sveriges
landsvagnat. Turen går hela vågen efter telefonledning eller ledstjarnerosing och kraver i vanliga fall ej någon storre anstrangning.
Farden går ungefar 11 km nedanfor skogsgransen, resten over kalfjall.
Mellan Fjallnås vid mellanriksvagen Hede—Horos och Sylstationen finnes en c. 66 km lang rosad led over Helagsstugorna. Turen
går endast c. 5 km i egentlig bjorkskog, resten huvudsakligast over
kalfjallsvidder, dar stormarna vintertid kunna få en oanad styrka.
Hela vågen ar markerad med ledstjarnor utom på en stracka —
mellan Helagstugorna och Sylstationen — dar man foljer telefonledningen. Utmed leden ligga ett par jaktstugor, Långbrottsjostugan
och Girtibaunastugan, i vilka ett rum upplåtits till turister. Under
turen har man storslagen utsikt mot flera av Harjedalens och Sodra
Jamtlands vackraste fjallmassiv liksom mot ståtliga toppar och
kammar i Norge.
Från Fjallnas kan man också over Grondalen, Stugudalen och Nedalen efter en c. 80 km lang, intressant led ta sig till Sylarna. Utmed
delstrackorna Fjallnas—Crondalen och Stuevollen (invid Vektarstua) — Nedalen finnas till ledning vid vinterfarder telefonlinjer.
Leden Nedalen—Sylstationen ar markt med trastakar. Strackan
Grondalen—Stugudalen (Vektarstua) ar orosad. For sommarfarder
finnes mer eller mindre, tydlig stig hela strackan. Leden, av vilken
strackvis flera varianter forekomma, går genom vackra och intressanta fjalltrakter. Mellan Nedalen och Sylstationen passerar man
genom det imponerande Ekorrpasset.
Från Kluksdal finnes en med trastakar markt, 23 km lang led till
Stor-Erikvollen, vilken kan foljas både vinter och sommar. Lederna
Kluksdal—Blåhammarstugan, 20.5 km, Stor-Erikvollen—Blåhammarstugan, 15,5 km, och Stor-Erikvollen—Sylstationen, 19 km, aro
samtliga rosade både for vinter- och sommarfarder. Envar, som haft
tilfalle att gora någon eller några av de mycket givande turer, som
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overtvara riksgransen mellan Sverige och Norge, delar sakert forfattarens forhoppning att normala tider snart åter skola råda, så att
man kan få rora sig frit i de storslagria f jalltrakterna på omse sidor
;
gransen.
Utover ovan skildrade «huvudturer» finnas flera andra med ledstjarnor for sommar- och vinterfårder markerade leder, t. ex. Helagsstugorna—Gåsenstugan, 17.5 km, Vålådalen—Lunndorrstugan, 12
km, Vålådalen-—Vålåstugan, 17 km. For ovrigt kan det vara lonande
att i vackert vader ej alltfor slaviskt folja de rosade lederna utan
gora upptåcktsfarder vid sidan av dessa. Ånnu ostligare, bort mot
Oviksfjållen, finnas aven turiststationer och fjallstugor samt rosade
leder. Denna skildring har emellertid begrånsats till att omfatta
trakterna nårmast riksgransen.

TURISTSTATIONER
Storsl av STF:s fjallanlaggningar soder om Lappland aro turiststationerna vid Sylarna. Dar ligga på två kilometers avstand Gamla
Sylstugan, 952 m.o.h., och ]Vya Sylstationen, 1043 m.o.h. For turistlivet i Jamtlands- och Harjedalsfjallen sommar och vinter'har Sylstationen vasentlig betydelse. Har sammanlopa icke mindre an sex
Vålådalen i Jamtland

Fot. G. Olander

for sommar- och vinterbruk rosade eller markte leder från turiststationer och stugor i både Sverige och Norge, namligen från Blåhammarstugan, Storulvåstugan, Gåsenstugan, Helagsstugorna, Nedalen och Stor-Erikvollen. Vinter som sommar ar Sylarna møteplatsen
for stora skaror f jållfolk på tur. Men inte båra som stodjepunkt for

Blåhammaren
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Fot. V. Lundgren

långfarder har stationen sitt varde. Genom sitt lage mitt inne i fjallvarlden och tatt intill ett av Sveriges allra ståtligaste hogfjallsmassiv, ar stationen en betydelsesfull replipunkt och dartill en trivsam
uppehållsplats for den som vill komma fjallen narmare inpå livet.
Ungefar l km nordost om hogsta toppen av det svenska Blåhammarfjallet (Blåhammarklåppen) ligger fjallstationen Blåhammarstugan på 1085 m.o.h. Det ar den hogst belagna turiststationen i
Jamtland. Stationen uppfordes 1912 av foreningen Blåhammar-
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stugaii, men nedbrann 1923 och återbyggdes 1925. 1940 overtog STF
stationen. Blåhammarstugan ar vackert belagen med en enastående
utsikt over stora delar av den jamtlandska fjallvarlden.
Åven om turiststationen hittills mest nyttj ats som utflyktsstuga
från Storlien och genomgångsstation på vågen till Sylarna, lonar sig
emellertid i hogsta grad några dagars uppehåll har. Turiststationen
ligger namligen mitt uppe i den mest underbara skidterrång med
mojligheter till et flertal givande utflykter. Har sammanlopa icke
mindre an fem for sommar- och vinterbruk rosade eller mårkte leder från samhallen, fjallstationer och -stugor i både Sverige och
Norge, namligen från Storlien, Kluksdal, Stor-Erikvollen, Sylstationen och Storulvåstugan.
Sydost om Snasahogarna vid foten av Getryggen ligger Storulvåstugan, 730 m.o.h. Turiststationen består av en del aldre byggnader,
Gamla Storulvåstugan, på sodra stranden av Storulvån, och en ny
vinkelbyggnad uppford 1942, 200 meter från foregående, på norra
stranden av samma å. Anlaggningen har et val skyddat lage i bjorkskogen. Skidterrangen haromkring hor till den yppersta i Jamtland
och erbjuder tilfalle till ett otal utflykter av våxlande langd och
svårighetsgrad. Turiststationen utgor en utomordentlig uppehållsplats for den som någon tid under vintern vill njuta av god skidterrang och goda snoforhållanden och under sommaren av alle de
vandringar som harifrån kunna goras.
Ostligast av turiststationerna i sydvåstra Jamtland ligger V oladalens fjallstation. Den har uppforts på sodra sluttningen av Ottfjallet, 600 m.o.h., invid kronohemmanet Vastra Vålådalen, dar under namn av Mollers gård pensionatsrorelsg drives.
For fjallsporten sommar och vinter i Jamtlands och Harjedalens
fjalltrakter har Vålådalen stor betydelse. Har sammenlopa flera for
sommar- och vinterfarder rosade eller markta leder från kringliggande fjallstugor och turiststationer. Vålådalen ligger valskyddet
i skogen men har ej langre an ungefar 1.5 km til Ottfjallets inbjudande kalfjallsterrang. Det ar en omtyckt uppehållsort såval sommar som vinter. Har brukar bl. a. kondisjonssokande idrottsmenn
uppehålla sig for traning.
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TURISTSTUGOR
Enevallsstugan på leden
Enafors — Blåhammarstugan
på ostra stranden av Tvarån
c. 200 m soder om den 6de
Tvaråvallen. Stugan innehåller l rum om 4 badder och
hålles låst. Nycklar finnas på
de turiststationer och gardar,
man har att passera for att nå
stugan. Stugan ar utrustad
med kokkarl, servis och sangklader.
Endalsstugan på leden Blåhammarstugan — Stor-ErikHelagslugorna
vollen c. 760 m. 6. h. i Enaalvens dalgång. Stugan ar en gåva til STF från norrman som tack
for den insats svenskar gjorde for att bispringa några i snostorm
vilsegångna norske studenter vintern 1927. Stugan innehåller ett
oppet rum med en långbrits for 4—5 personer och ar utrustad med
kokkarl, servis och sangklader.
Gåsenstugan på kalfjallet på sodra sluttningen av fjallet Gåsen,
1201 m.6.h. Stugan ar STF:s hogst over havet belagna anlagging i
Jamtland. Stugan innehåller 2 rum, varav ett oppet med 4 badder
och ett låst med 6 badder. Bada rummen aro lika utrustade med
kokkarl, servis och sangklader.
Helagsstugorna på leden Ljungdalen— Sylarna, 1033 m.o.h., består
av tre stugor med sammanlagt 35 badder. Från och med 1944 har
tidigare mathållningen vid Helagsfjallet nedlagts. Ett rum med 8
badder står alltid oppet. Samtliga rum aro utrustade med kokkarl,
servis och sangklader.
Girtibaunastugan på leden Fjallnas—Helagstugorna. Jaktstuga
bestående av 2 rum, varav det ena ar upplåtet till STF och står
olåst. Utrustat med en långbrits for 6—8 peroner samt kokkarl, servis och sangklader.
Hågnvallsstugan på leden Bruksvallarna—Helagsstugorna. Jakt41

sluga bestående av 2 rum,
varav det ena ar uplåtet till
5
STF och står olåst. Rummel
ar ulrustat med kokkarl, servis och sångklåder samt har
4 båddar.
Långbrottsjostugan på leden
Fjållnås — Helagsstugorna.
Jaktstuga bestående av 2 rum,
varav det ena står olåst och
ar opplåtet till STF med wndantag for tiden 15 aug.—15
sept. Rummel innehåller 3
baddar och år utruslad med
Fot. O. Thaning
kokkarl, servis och sangGåseristugan
klåder.
Lunndorrstugan nara f jallet Sanla och ej langt från Lunndorrens N
mynning, 802 m.o.h. Stugan innehåller 3 rum, varav eti med 2
baddar och spis, oppel och två med 4 baddar vartdera med kaminer,
lasta. Alla rammen åro utrustade med sangklåder, 2-baddsrummet
dessutom med kokkarl och servis for 12 personer.
Stendalsstugorna på leden Vålådalen-Sylarna, 775 m.o.h. Den
gamla slugan innehåller 2 rum, varav elt oppet med 4 baddar, ell
låsl med 4 baddar. Nya stugan, som år låst, innehåller 2 rum, vartdera med 9 baddar. Samtliga rum åro lika ulruslade med kokkarl,
servis och sangklåder.
Ulvåtjarnstugan på leden Enafors—Sylslalion V om Snasahogarna. Slugan, som slår olåsl, innehåller elt rum med 2 britsar
(4 båddplalser) och år utrustad med kokkarl, servis och sangklåder.
Vålåstugan på SV slullningen av Vålåvalen mitt for Gruvsmallhogen i Smallhogarna. Stugan innehåller 2 rum, varav det ena med
4 baddar ar oppel och det andra med 6 baddar år låst. Bada rummen
åro lika utrustade med kokkarl, servis och sangklåder.

Nils Froling
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Bergstaden Røros 300 år
Av Olav Kvikne

Diktende og bildende kunstnere har gjort navnel kjenl langt
ulenom landets grenser. Og den egenartede, lille byen på fjellvidda,
gom ble født under renessansens melallrus og som i sine førsle lider
var målel for lykkeriddere og alkymisler frå mange verdens kanler,
besøkes nå hverl år av lusener av lurister frå inn- og ulland.
For den besøkende • kan Bergsladen ved førsle øyekasl synes å ha
et barskt og strengt ansikt, — den bærer sitt utvetydige preg av en
lang slitels saga. Men gir en seg lill lid lil å se nærmere på sladen,
vil en også snart fornemme et romantifckens lys over del originale,
gamle bergsamfunn, og en vil uvegerlig bli fangel inn av en sær
slemning mellom de gamle husene. Bergfolkel har i sin ire hundreårige hislorie ikke bare værl arbeidsdagens slilere, — deres lanker
fulgle også koppermalmens vei fra de mørke gruvegangene opp i
dagen og ul i verden som edell metall. De hentet helsebot og
styrke i et intimt samliv med fjellets friske natur i de lyse sommermånedene, og de ble livskunstnere på sin måle. De reiste høgfjellets
katedral som symbolet på åndens vekst mot del høge.
Bergsladen er el levende kulturminne, som landets antikvariske
myndigheter, fortidsvernet, har tatt seg av og — i samarbeid med
stadens egne innvånere — vil søke å bevare for kommende slekter.
For de fleste lurisler er vel selve staden med den særpregede
bebyggelsen og den store, monumentale kirken, den gamle smeltehytta og de enorme slagghaugene den største attraksjonen. Men
Rørosvidda har også ellers mye å by den besøkende,.
Røros er blitt el av de slørsle «påskesentra» i landet. Fjellene
her byr på noe av det fineste skiterrengel landel vårl eier, med sikkerl føre langl fram på vårparten. Der kan legges kortere eller lengere ruter i utallige variasjoner. Særlig populær er turene til gru-
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