Nof i s c r
fra Turistfærder Sommeren 1895
(af Overlærer Schulz).
I. S e l b u — T y d a l e n .
Så vakker en Fjeldbygd Selbu er, kan man kun beklage, at
Adgangene did er såvidt tungvindte, at kortere og hyppigere Udflugter didop ikke vil kunne falde i manges Lod. Per pedes apostolorum foar jo Sagen ingen Vanskeligheder, men vil t. Ex. en
Familie med Børn røre på sig og tåge op til Selbu, blir Udgifterne
til Skyds forholdsvis betydelige. Den billigste Rute er over Klæbu
til Teigen, 22 Km. fra Trondhjem. Dette blir for enkelt Skyds
Kr. 3.74. Turen med Dampskibet fra Teigen koster op til Selbu
Kr. 1.00. Summa Kr. 4.74.
Fra Heimdal forbi Hyttefossen, over Trangfos (Bro) til Brøttem og Selbu har man følgende Udgifter: Til Heimdal med Jernbanen, 3. Kl. Kr. 0.40. Fra Heimdal til Brøttem anføres nu efter ny Opmåling — Distancen at være 18 Km. For enkelt Skyds
betales for 21 Km. Kr. 3.57. Billet med Dampskib til Selbu =
Kr. 1.50. Summa Kr. 5.47. Turen over Hommelviken og Mostadmarken er ubetinget den interessanteste og mest afvekslende,- men
tillige for Skydsbefordring den kostbareste: Billet 3die Klasse til
Hommelvik med Jernbane Kr. 0.80. Mellem Hommelvik og Fuglem
regnes Skydsbetalingen efter samlet 28 Km. = Kr. 4.76 for enkelt
Skyds. Til Meboen fra Fuglem koster med Dampskibet Kr. 0.50
altsaa samlet på denne Rute: Kr. 6.06. Tåges Bådskyds over
Sjøen fra Fuglem (7 Km.) koster dette for 1 Person Kr. 1.96.
Fra Hommelvik fåes Skydsbefordring med Trille og 2 Heste til
Fuglem — og omvendt — efter følgende Takster: 2 Personer
Kr. 12.00, 3 Pers. Kr. 13.00, 4 Pers. Kr. 15.00.
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Det lader næsten til, at Skydsskafferen i Hommelvik tar sig
sine Pligter som sådan temmelig let. Den Ute Juli ifjor måtte
jeg vente 3 Timer på Skyds — 2 Heste —, da der kun var 1
Hest hjemme på Stationen. Denne er forpligtet til at holde 3 faste
Heste, og samme Dag var ingen Skyds gået ud. Hestene var
samtlige — på den ene nær — sendt V2 Mil bort på Beite. Ingen
mandlig Assistance på Stationen, kun en gammel Kone og en yrliden
Gutunge. På Veien fra Hommelviken passeres et Stykke herfra FoUafos i Homla tilv., og ved Gaarden Bakken kommer man
ned på den gamle Vei fra Trondhjem om Jonsvandet til Selbu.
På Bro over Homla kommer man forbi Modstadmarken Værk, nedlagt som Jernværk, nu drevet som Sagbrug, forbi Foldsjøen, gjennem Granskog til Stationen Sneisen (13 Km.) Her er godt, rensligt
Kvarter, meget forekommende Folk. Videre er Veien bakket, langs
Vikelven — små Fossefald —, på Bro over Elven, forbi^Dalvolden
Sagbrug (Angellske Stiftelser). Tilh. Halfartjærnet, og"* tilv. har
man Vennafjeld og Våttafjeld. Er man kommen Bakkerne op til
Høiden har man et glimrende Skue ud over Selbu-„Stranden" ne• denunder sig, over Sjøen til „Meboen", og Dalen op gjennem med
Nea's blanke Slyngninger. Man har ret foian sig Fjeldrækkerne:
Fongen, Ruten, Mælshogna på Dalens nordre Side, på søndre Side
sees Bringen, Rensfjeld m. v.
Ny Chaussé er under Oparbeidelse fra Fuglem op under Våttafjeld om Gråsjøen, hvilken man ser tilv oppe fra Høiderne ovenfor Fuglem.
Fra Fuglem lønner det sig godt at bestige Våttafjeldet. Man
går på den nu planerede nye Chaussé op til Gråsjøen — 1 Time
fra Fuglem. Herfra ca. 1 Time op på Fjeldet (689 m.) Jeg har
hørt det i Selbu gjentagne Gange og fra forskjelligt Hold, at oppe
fra Våttafjeldet kan Midnatssolen sees!
Veien om Hell over Elverum til Selbu — den 4de Rute didop
— vil kun være af Betydning for Cyklister. Fra Skydsstationeu
Marienborg („Hagabakken") til Hell er Distancen hele 36 Km.
Veien er noget ensformig.
Uagtet Adgangen til Selbu således er tungvindt nok, har
Trondhjem intet mere nærliggende, naturligere og gunstigere Ud-
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fartssted end didop. Dampskibet «Telegraf" søger Eieren at holde
i den Stand, som Omstændighederne tillader ham, og uagtet et
mere komfortabelt og lidt mere hurtiggående Skib kunde væreønskeligt af Hensyn til Turisttraflken, kan jeg ikke tro, at «Telegraf"
afholder nogen, som ellers vilde did, fra at besøge Selbu.
Selbu leverer et klart Bevis på, hvorledes Invasion fraByerne
og lettede Kommunikationer hurtigt bringer gamle Bygdeskikke og
Eiendommeligheder i Klædedragten m. v. til at forsvinde.
Den Tid er ikke så særdeles fjern, da al Trafik fra Trondhjem til den isolerede Fjeldbygd foregik på Kløv. Den for en Del
År siden afdøde gamle Gubbe på Hegset i Floren kunde — siges
der — erindre den Tid, da Veien til Selbu ikke rak længer end til
Foden af „Vollabakken" oppe på øvre Baklandet. Her la Selbyggen sine Varer på Kløven, og over „Valene" lå Tømmerstokke på
tvers over den uopdyrkede , bløde Myr. Så bar det videre op
gjennem Klæbu. Senere kom Kjørevei her, og den Tids Veie var
ikke Chauséer — derfor har man Beviset i Stigen, den såkaldte
„Stegan" gjennem Passet fra Klæbu til Selbusjøen, hvor i mange
År Selbyggen og hans Heste sled de tunge Kvernstenslæs op og
ned ad de steile Bakker.
Nu har Selbu Chaussé fra Heimdal til Brøttem, Chaussé til
Stjørdalen, og om nogle få År er de værste Bakker og Knæk fjernet fra Veien mellem Hommelviken og Fuglem. Man ser nu så
omtrent aldrig en Selbyg med lyse Skindknæbukser, rød Vest og
Toplue. Kvindernes eiendommelige sorte Hue er forsvunden og
afløst af det mere klædelige Skaut. Den hardføre, kraftige Befolkning med noget grovkornede Sæder er i de sidste Par Decennier
i en forbausende Grad bleven humaniseret. Den indtrængende
Civilisation har sat sit sikre, ydre Præg på Befolkningen og År for
År svinder mere de sædeligé Udvækster, som før florerede her.
De lettede Kommunikationer, — Selbu har nu også Telefon — et
forbedret Skolevæsen — har i relativt kort Tid formået at omforme
Selbu og dets Befolkning.
Vakrere Fjeldbygd med sundere Luft har vi ikke nordenfjelds.
Og gjennem Selbu har man gjennem det — man må kalde det
— naturskjønne Tydalen en let Adgang til de store, prægtige Høi-
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fjeldsvidder over til Guldalen, Røros og til Sylene, Meråker, Storlien
og Enafors.
Dette må fremholdes så længe og så ofte, at man her nordenfjelds engang bider sig Mærke i disse Ruter.
De vigtigste af disse Fjeldovergange har jeg — udførligt nok,
når vedkommende Turist medførei- de til Ruten nødvendige Kartblade — beskrevet i Turistforeningens Reisehåndbog Pag. 71—88,
Rute IX og Rute X. Særlig maa fremhæves Fjeldovergangen langs
Skarsfjeld til Hedalen under Sylene, et Fjeldkompleks, som det
turistinteresserede Sverige sætter større Pris på — lader det
til — end vi her nordenfjelds endnu gjør. Trondhjems Turistforening har i flere År havt en Turiststation under Sylene.
Denne Turiststation er på langt nær bleven så godt besøgt,
som det nu fortræffelige Stel, den vakre Høifjeldsnatur og de efter
nordenfjeldske Forholde imponerende, pittoreske Syler fortjener det.
Svenska Turistforeningen opfører iår en Turisthytte nord for
Sylene for at tilfredsstille den stigende svenske Turiststrøm til Sylene fra Storlien og_ Enafors. Flere Stationer op gjennem Tydalen
har efter Evne indrettet sig på at modtage Turister, men selvfølgelig vil Fremskridtene ikke kunne ventes raske, når en øget Frekvents ikke stimulerer Befolkningen til yderligere Foranstaltninger.
På Græslivold, der ligger idyllisk nede ved Nea — ørretfiske i
Elven — har således Stationens Eier bygget et Ildet særskilt Hus
med Fællesværelse og to Soveværelser udelukkende for Turister.
Stellet er enkelt, men absolut rensligt, og den gode Vilje og Forekommenhed er tilstede.
De før for Trafikken så hindrende, voldsomme Bakker mellem
Hegset og Græslivold, „Kubjørgen", er nu en Saga. Veien er omlagt, og let Vei —• væsentlig omlagt af Tydølerne selv — fører
nu oppe paa Fjeldsiden med steile Stup ned til Nea, langt nedenunder, gjennem Granskog.
Hver Gang, jeg reiser gjennem Tydalen, overraskes jeg ved
nye Indtryk af en Natur, der ikke er imponerende, men venlig og
indtagende. En yndigere Natur end langs Nea mellem Græslivold
og Aune kan man neppe tænke sig, og Veien fra Ås — Broen
over Nea — forbi Gaarden Fossan, over Løvøien, langs Tya, forbi
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Moensjø, gjennem Birkeskogen til Stuesjø vil altid frembyde smukke
og indtagende Detaljer for et vågent og opladt øie og et for Naturindtryk modtageligt Sind.

II. Rotledalen.
Længe havde jeg hørt Rotledalen omtale som en særdeles vakker Sæterdal under Fjeldrækken: Fongen. Ruten, Mælshogna.
Herover har man Overgangen til Stjørdalen (Sondalen),' og til Meråker (Gilså Hytte). Min Rundtur ifjor gik efter følgende Rute
(Kartblad Selbu 47 A — OOØre): Selbu—Børdalen—Kvittyten—
Rotledalen—Mælshognastupet—Græslivold, 2 Dages Tur.
Man har her for sig et fremtidigt Turistfelt, som videre må
undersøges, fortrinsvis fra Meråker.
Fra Selbu — „Meboen" — går Kjørevei forbi Havernesset og
Eidem ind til Garberg — på Bro over Garbergselven — til Gården
Alset. Herinde hørte jeg oppe i Engene Akerriksens lune og hyggelige, men nordenfjelds desværre i de sidste År så sjeldne „Sang".
Efterstræbelser, kanske også Slåmaskinerne har næsten udryddet
den vakre Fugl af vor nordenfjeldske Fauna.
Fra Alset fører nogenlunde kjørbar Vei — Sætervei — ind
gjennem Børdalen, langs Børa fra Børsjøen.
Som på såmange Steder i vort Land, går også i Selbu Sagn
om, at Bygden før den „sorte Død" har været mere og videre
bebygget og dyrket end nu. Langåsvolden — som Sæterveien
passerer forbi — og Fossan Sæter skal før i Tiden ha været store
Gårde. Særlig var Fossangubben en mægtig og rig Mand, som
kjørte til Kirke med sølvbeslået Sæletøi og „Sølvtømmer", og
Klokkerne ringte ikke ind til Gudstjeneste, før Fossangubben viste
sig på Langåshøiderne. På Børdalsvolden skal engang i Tiden en
Kirke ha stået, efter hvad min Ledsager, Guttorm, meddelte mig,,
ja engang i Tiden skal, siger Sagnet, Selbu ha havt 6—7 Kirker.
Man ser, hvor Traditionen, den mundtlige Overlevering, kan være
lidet at stole på!

oppe fra Langåsvoldene har man en vakke^ Udsigt over Børdalen, Børsjø med Selbu o.g Sjøen i Baggrunden. I SV. sees Bringen og Rensfjeld og langt bagenfor disse en rund Kuppel — Hommelfjeld (nede i Os) eller Tronfjeld (i Tønset)? Oppe på Langåsvolden traf vi en snurrig Fremtoning, en liden lav- og kalvbenet
Fyr, hvis skarpe Fjæs bar et besynderligt Præg af en maliciøs Idioti. Det var Bygdens Visesanger, Ole Nilsen Langli, som
viste sig at sidde inde med Bygdens hele Krønike. Han aflev.erede
en Række Viser, særlig om Bygdens Storkarer og om deres Styre
og Stel. Med disse sine Viser forlyster han Sæterj en terne rundt
om på Sætrene Sommeren igjennem. Havde jeg havt Tiden for
mig, Vilde jeg noteret ned et Par af hans lange Rægler.
Over et Høidedrag kommer man over til en liden med slake
Fjeldsider bégrænset Høifjeldsdal og passerer Stråsjøen langs dennes Nordside, går forbi et Par Sætervolde tilv. Stykkevis synbar
Sætersti. Man svinger så noget op under Svartåsen og ser foran
sig Præstøivoldene nede på Dalbunden, hvilke man stQer imod.
Herfra kort Stykke Vei mellem Høistakken (et kegleformigt
lidet Fjeld, som man ser foran sig hele Dalføret igjennem) og
Graafjeld. I OSO. Retning ser man i det Fjerne på de sydvestlige
Af hældninger af Brennerya Kværnstensbruddet: Kvittsrten. På den
anden Side af Dalen — SV. for Kvittyten — sees Stuerne ved et
andet Kværnbrug: Stubbrud. Under Gangen til Kvittyten har man
foran sig Fongens ret mægtige Kolos, i mere sydlig Retning sees
Ruten og skimtes Mælshogna. Nedenfor Krittyten ligger det fiskerige Kvernfjeldvand.
Her er man midt inde i et ægte Høifjeld. Fjeldsiderne klædte
med grå Vidjeremser i Fjeldbandene, med ypperlige Rypejagter.
Til Kvittytens lille „Inspektionsstue" med to Senge og Skindfælder — kemisk rene for påtrængende Sengekammerater — får
Turister velvilligst Adgang ved Henvendelse til Eieren, Handelsmand Fr. Birch i Selbu.
Kvernberget er en mørk, seig Glimmerskifer, hvori Tyter:
Granater eller et Mineral Staurolit i korsstillede Krystaller. Det er
hvad Geologen kalder en metamorfoseret Glimmerskifer, omdannet
på Grænserne af de gjennem Revner i Jordskorpen fra Jordens

Indre frembrudte ildfiydende „eruptive" Masser: Granit, .som man
træffer på Veien fra Stråsjøen o. s. v. i en lys, hvid Form, og
Gabbro, en mørk, seig Bergart, som man træffer på overalt i fast
Fjeld nede i Rotledalen og videre over Mælshogna.
Det er et hårdbart Liv Selbyggen fører inde i Høifjeldet her
midtvinters, når Snestormene raser, så Folk ikke kan fjerne sig
tnange Skridt fra Kværnstuerne, før de taber Orienteringen og sa
- Levemaaden! Enten Selbyggen ligger i Kværnfjeldet eller i
•Skogen på Tømmerhugst om Vinteren, er „Grønskap" - Grød
-4- Surmelk ofte hans eneste Føde. Variationen i Levemaaden er,
at Grøden i de fleste Ugens Dage fortæres kold, af og til v a r m og samme Mad til Frokost, Middag og Aften. Hardføre Folk- og
•små Fordringer til Livet!
Hele Kværnbruddet lå nu fuldt af Sne. Milevis til Bygden, hvor
det finarbeides, skal så det udskudte Kværnberg transporteres. Fra
Selbu til Kvittyten ca. 8 Timers Marsch.
Over et Høidedrag kommer man i SO. Retning ind i en vid
Sæterdal til Liavoiden ovenfor lille Kværnfjeldvand. Gjennem Dalen
strømmer Fagerelven, Bielv til Rotla. På stærk Sætervei kommer
man langs Foden af Fjeldet Sprøiten, til Kalvskindvolden og Balvold.
Jeg medførte Fotografiapparat med 6 Plader for denne Tur, og på
Udsigten fra Balvold med Fongen, Rutens og Mælshognas smukke
Fjelerækker tilvenstre og udover det brede Dalføre ofrede jeg de
3 Plader.
Desværre — en begyndende Landskabsfotograf er altid stedt
i alleslags Vanskeligheder under Udførelsen af Kunsten — det
gjælder rigtig Belysning, Expositionstid o. s. v. Var disse Fotografier ikke bleven mislykkede, vilde de ha leveret vakre lUustrationer
til Rotledalens Naturskjønhed.
Man passerer nu snart de på to tydelige Indlandsterasser liggende Sæterkomplekser: Stormoen og Svenskmoen ved Rotla.
Også om disse går Sagnet, at de engang skal ha havt faste
Beboere.
Over Rotla til Velvevold, om Bårdsgårdssætrene, over Ramaen
til Kallarsvold. Rotla falder ud i Nea ved Skydsstationen Rolset.
Terrænet langs Elven yderst uveisomt, ikke Sætervei her. Istedet-
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men i det samme de skulde løfte Kjedlen, såes Hilmoen i Brand,
de slåp Tåget, og siden er Kjedlen ikke fundet!
I Hoeggen Ås. oppe i Åsgrænden fandt engang Per Ustgaren,
da han var ude og gjætede, et muret Hvælv, som kom tilsyne
derved, at han tilf.cldigvis grov væk Torven. I samme øieblik
var Kreaturene som blåste • væk, han måtte sætte afsted efter disse,
og siden — fandt hverken han eller andre Stedet igjen!

III. Ne dalen—Essandsje.
Løvøien er sidste Skydsstation i Tydalen. Herfra kan fåes
„Fjeldskyds" til Stuedal, over Fjeldet til Reitan o. s. v.
Fra Græslivold er der først flad Vei langs Nea, gjennem Aunegrænden — på en flad Slette —, hvor Kirken nu står, senere
stærkt bakket Vei op til Hovedgrændene i Tydalen, hvor den stærkeste Bebyggelse findes, Aas og Østby. Det var fra Østby, at
Svenskerne under General Armfelt satte tilfjelds nord om Øifj eldet
op til Essandsjø i Januar 1718 og siden over til Handøl ved Ånnsjøen.
På Bro over Nea over i Tyas dalføre. Tya danner en Række
Fosse tilh.
Fra Løvøien går Vei (ikke rodelagt) langs Tya, forbi Eidsfossen
gjennem „Åsdalen". I Urene på venstre Hånd finder man en
yppig Flora: Daphne med sine dybrøde Bærklaser, Rhamnus
med sorte Bær, Geranier, et Mylr af Lillekonvaller o. s. v. Man
passerer det vakre, flskerige Moen vand, gjennem Birkeskog til
Stuesjø. Forbi Stuevoldgrænden rundt Sjøen til Stuedalgrænden,
øverste Grænd i Dalføret, 18 km. fra Løvøien.
Allerede ved Løvøien ophører Dyrkning af Korn og Poteter.
Al „Grønskap" må kjøbes. Heroppe lever Befolkningen udelukkende af Fædrift.
Det er ikke så lang Tid siden Løvøien var Sæter under Østby,
Moen Gård under Aas, Stuevold og Stuedal under Græsli. Faste
Beboere har Stuevold siden 1802, Moen Gård er i de sidste De-
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cennier opdyrket af Indflytninger fra Røros. Dette modsiger den
Tradition, at Tydalen skal være bebygget ovenfra.
Tydølen og Selbyggen tilhører to forskjellige Racer. Kontrasten mellem dem er stærkt påfaldende, Tydølen er åbenbart dolikokefal (langskallet) med smalt Ansigt, ofte stærkt markerede Træk,
og man træffer ofte sort Hår og mørke øine, høle og slanke Folk.
Tydølerne er en Blandingsrace, opblandet ved Indflytning og Indgifte fra Gudbrandsdalen, Opdal, Røros og Ljungdalen (et Dalføre
5 Mile fra Grænsen inde i Sverige).
Raceforskjellen træder skarpt frem mellem Hegset, øverste
Gård i Selbu, og Græsli, nederste Bebyggelse i Tydalen.
Selbyggen er en mere fæstnet Race, kortvokset, blond og
kortskallet (brakykefal). Indgifte fra andre Bygdelag mere sjelden.
Samgifte mellem Tydøl og Selbyg yderst sjelden, om nogensinde
skeet.
Fra Stuevold satte vi op langs Foden af Skarsfjeld til Nedalen. Veien var fortrinlig opstaket og opvardet, så selv den
mindst erfarne Turist kan gå trygt som på en Landevei.
Man kommer snart op på et vidt, åbent Høifjeldsplateau med
Mælshogna, Ruten, Fongen og øifjeldet tilv., Skarsfjeldets grå
Fjeldsider uden nogen Vegetation tilh. Fremfor sig Sylenes raske
Konturer, og langt ude i Horizonten ser man mod Nord Snasahøgarnes mørke, tunge Masser inde ved Enafors. Veien går tildels
over glaciale Morænebanker af Grus og Aur, og på den sparsomme
Birkeskog hist og her, kan man af de nøgne Stammer med Løvet
i Toppen se, hvor høit Snedriverne går op om Vinteren. Vandreblokke - af tildels på disse Trakter fremmede Bergarter — er
strøet omkring, engang i Tiden båret bort fra fjerntliggende
Steder på Isens Ryg. Næsten borte på Kammen, fra hvilken man
ser Neas Dalføre med Neøienes rige, frodige Birkeskog ret nedenunder sig, går den opvardede Vei mellem to mægtige Vandreblokke
af en Kvartsit, der findes i fast Fjeld lige ved Nedalen. Før jeg
satte afsted til Nedalen, havde jeg rustet mig med 6 „very rapid"
tørre Plader til Fotografering. Fra den nævnte Kam tar Sylene
sig fortræff-elig ud, men en ren Storm fra Syd hindrede desværre
al Fotografering. Det var umuligt at få Apparatet til at stå roligt.
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Nede i Bakken — under Nedstigningen fra Plateauet"— findes
en grei, tydelig Afviser: „Vei til Baden", „Vei til Vadestedet".
Fodgjængere tar den første, langs et lidet Tjern, tilh. på Sti, lige
.på Elvemælen til Turistforeningens Båd, der altid skal ligge på
Elvens venstre Side. Fra Elven et kort Stykke Vei op til Turiststationen Nedalen, 3—4 Timers Marsch fra Stuevold. Nu er
man lige ind under Sylene. Her har midt ind i vilde Fjeldet Jon

Nedalen.

Nedalen for en Del År siden slåt sig ned som fast Beboer — et
rent amerikansk Nybygge., Nu har han råd sig såpas Hus, at
han kan huse nogle Turister. Stellet herinde er ganske fortrinligt.
Jeg vil bare anføre, hvad Datteren på Gården —Ellen — opvartede os med, og mere kan man for en billig Penge umuligt forlange eller ønske så langt udenfor Alfarveien. Ikke skal Madstellet
afholde Turister fra at besøge Nedalen.
Første Dag serveredes til Middag: pisket Rømme, stor Ørret
— kogt hel! — med smeltet Smør og Poteter (man er her langt
over Potetesgrænsen), Multegrød med den solidest mulige Fløde,
Spegekjød, Ost, Brød — og når man så dertil har 1 Flaske 01,
så gad jeg vide, om der fornuftigvis kan ønskes noget mere. I
Høide med denne Beværtning var Serveringen til Frokost og Aften:
Næste Dags Middag var: Rømmegrød og kogte, røgede Okse- og
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Istegt Ørret, Ost, Smør, Spegekjød, The, Melk, Vafler o. s. v. —
Renstunger, Svedskekompot! Men uagtet disse kulinariske Herligheder
havde der med os to — min Hustru og mig — blot været 7
Turister på Nedalen iår, af hvilke 3 havde besteget Storsylen.
Det er altid hyggeligt at komme frem til Nedalen. Venlige
Folk, som gjør, hvad de kan, men det er desværre ikke om alle
Turister, de siger, at „han var en kjøli, sempel og artuen Kar".
Mange stiller ude paa Landsbygden uden Hensyn til, at denne korte
Sommertid er Landsfolkets travleste Tid, og at der på de fleste
Steder findes lidet af Viktualier på Lager, stive Fordringer ogprutter
mangen Gang for den tarvelige Godtgjørelse, der forlanges. Oftest
er det vistnok af bare Uforstand, får man håbe. Turistforeningen
har på Stationer nordenfjelds sat så lave Takster, at disse ikke
kan gi nogen Anledning til Anke.
Oppe på enBirkehaug ved Nedalen ser man Turistforeningens
røde Vijnpel med T. T. i hvidt. Den var så medtaget Vimpelen
nu, at der bare var én T igjen, og ny blev heist. Den kan være
til Nytte en slig Vimpel nede i skoget Terræn, hvor ingen Udsigt
fåes. For 2 År siden kom Hustruen og jeg over Fjeldet fra Enafors. Vi havde i forceret Marsch med Va Times Hvil på den svenske
Turistforenings Hytte i Endalen, Nord for Sylene, gået fra Kl. 8
Morgen til Kl. 11 Aften og tildels vasset i halvsmeltet Sne.
Oppe fra Høiden havde jeg i Skumringen tat en stor, grå
Vandreblok for de små, grå Huse på Nedalen, og vi gik trætte og
sultne, og tullede ude i Myrene og nede i Skogen. Så får jeg
i det Fjerne Øie på den røde Vimpel — ellers var vi kanske blit
gående ude i Skogen Natten gjennem.
Bestigning af S t o r s y l e n .
Turistforeningen har Fører på Nedalen 12. Juli—20. August,
men det kan ha sin Interesse at beskrive Bestigningen af Storsylen
for dem, der ikke vil ha Fører, så meget mere som Beskrivelsen
af Bestigningen på Reisehåndbogens Side 83 derved suppleres.
Fra Nedalen går man øst om Birkehaugen, beliggende NO.
for Gården og holder NNV. skrat op på Plateauet — Varder.
Man går forbi to fra Sylene' udstikkende Fjeldhammere på høire
Hånd, og kommer ind til Syltjernet under selve Storsylen. Fra
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dette Tjern går Fiskåen ned i Essandsjø. Tjernet passeres, med
dette på venste Hånd over Åen. Man følger først en grøn,
græsklædt Remse, der drar sig op langs Fjeldet, så skrat tilhøire
gjennem Ur op på Sylskaftet, først til nordre, så til søndre Top.
Man må søge at få Tag i de Varder, der fører op til Toppen.

i:hvem Sylene tilhører: Norge eller Sverige. Den høieste Top,
= hvis Høide ikke er ganske sikker, den, vi kalder Storsylen, er svensk.
"Hvad vi kalder „Lillesylen" er på Rektangelkartet „Storsola
(1710 m) hvor Grænsemærket i sin Tid skal være mdhuggen,
uden senere at være gjenfundet, siger lokalkjendte Folk, der har
været med på Grænsebefaringerne i de senere Tider. Svenskerne
har også sin „Lillesylen" på svensk Grund.
• Udsigten fra Sylene er storartet. Stud. med. G. Meisterlm
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Syltjernet.

Efter Fotografi aC E. Olsen.

Hele Turen tager ca. 10—12 Timer, selve Opstigningen fra og
tilbage til Syltjernet 4—5 Timer.
Den vandtætte Blikkasse, Turistforeningen har besørget til
Opbevaring af Visitkort o. s. v. inde i Varden, har den forrige
Fører, Lars Stuedal, der nu opholder sig inde i Sverige, gjenit så
godt, at den ikke findes.
Der har af svenske Turister været skrevet en hel Del om
Sylene, og der har været nogen Polemik — også i Bladene — om,

storsylen.

Efter Tegning af Dr. H. Reusch.

har på Nedalen slået op et Kart over Udsigten med Sigtelinier.
Man ser fra Toppen: Storvigelen, Vigelfj., Skarvdørsfj., Hummelfj.,
Tronfj., Rondane, Glittretind, Galhøpiggen, Høigen, Snehætta, Blahammeren, Troldtinderne (Vengetinderne), BlåhØ, Troldhætta, Snota,
Bukhammeren, Bringen, Ruten, Gråkallen, Fongen, Skarven, Fondfjeld,Hermansnasen o. s. v. Som man ser: et vidt Skue ned bl. a.
til Jotunheimen, til Troldheimen og til Gråkallen inde ved Trondhjem Hr Meisterlin har ikke tat med Sølen nede ved Sydenden

