DAGBOK FJÄLLTUR 1950:
18 – 28 juli
Tisdag 18/7: Kl 0819 anl Yngve Viderberg och jag med tåg till Mörsil. Riggade om i
”vandrardress”, och skickade reskläderna per post till Funäsdalen. Sedan bil till Sällsjö. Tänkte
först ta båtskjuts över sjön, men ångrade oss. Gick alltså utefter Sällsjön.Rastade vid
Strömvallen. Sedan vidare utefter leden till Bydalen. Svårt finna rätt stig och jobbigt nere i
skogen. Hade tänkt övernatta i Mårdsundsbodarna, men låst, så vi blixtrade till och stack upp
på Västerfjället. – Jobbigt! – (400 m stigning på 2½ km) men väl uppe gick det bra. Härlig utsikt!.
Terast i gammalt vindskydd av sten. Nedstigningen till Bydalen (kl 1830) blev påfrestande, men
O-Boy vad grannt. Fick hyra liten stuga. Krubbade och sedan bums i slafen vid 21-tiden.
Onsdag 19/7: Upp ½8. Regn och dis ute. Frukost av havresoppa. Betalade 7;70 och stack vidare
mot Arådalen i ömsom regn ömsom solsken. Passerade Hovde fäbod och Höglekardalen på
bitvis gropig och blöt stig. När vi börjat klättringen uppåt Vissjöhöjden kom ett otäckt och kallt
slagregn. Rastade vid Vissjön. Nära en timma för att få nyponsoppan att koka, sedan fick vi kyla
den i sjön! Över kalfjället till Hästryggen var det sedan härligt lätt att gå.. Något gropigare ner
mot Arådalen, dit vi anlände precis 1600. Fingo ta in i ”herrummet”. Middag: bruna bönor och
fläsk plus rabarbersoppa. Somnade sedan in vid 18-tiden, men väcktes vid 1930 –tiden av att
flera gubbs anlände. En kopp te smakade susen. Kojade sedan för gott vid 2130-tiden.
Torsdag 20/7: Upp kl ½8. Nästan klart ute. Efter sedvanlig ”havresoppa – frukost”, kom vi iväg
kl 0910. Togo leden mot Tossåsen. Relativt lättgånget, men varmt nere i skogen. Uppe på
Bussjöfjället friskade det dock svalt och skönt. Rastade ett slag och njöto av ett underbart
fjällpanorama. T.o.m. Helags syntes 7 – 8 mil borta i väster. Sedan bar det av ner i skogen igen.
Åter varmt och mygg. Anl 1230 till Ålbergsbodarna, där vi stannade. Smutsigt, tråkigt och
förfallet. Kokade mat, tvättade strumpor, badade (mycket snabbt för myggen!), åt
fotograferade och åt igen i en skön blandning. Slafade in vid 1930-tiden. Yngve tycktes somna
bums, men jag kunde ej få en blund i ögonen. (Mygg och för ljust!)
Fredag 21/7: Vi steg upp 0300, efter en för mig nästan sömnlös natt. Underbart ute när
dimmorna lättade. Så kom vi iväg 0445. Målet: Anarisstugan!. Först leden mot Tossåsen till
ungefär ”K” i Kojåsen. Kompass mot p. 845 mellan Lövhögen och Finnsjöfjället. Jobbigt värre
bland alla stenmorasen. Fick bitvis en lappstig men den sumpa vi snart. Mygg i miljoner. Första
rasten efter nära tre timmars gång uppe på p.845. Sedan trodde vi det skulle bli ”platt som en
pannkaka”, men hej vad vi blev bedragna. Bara sten och mossar i all oändlighet. Varmt och
mygg och åter mygg. När vi framåt 11-tiden siktade Anarisstugan, kändes det faktiskt skönt.
Framme 1115. Badade åt och vilade. Två herrar och en dam kom senare och tog in i låsta
rummet. Stekte pannkakor. Middag vid 16-tiden. Te 1930.
Lördag 22/7: Upp kl 0730. Ganska mulet men tji regn. Frukost och städning i vanlig ordning.
Start kl 0930 mot Lunndörrstugan. Ganska bra led. En regnskur uppe i Hällådörren tvang oss ta
på regnställ, men det slutade ganska fort.. Uppe på snöfälten såg vi flera stora renhjordar.
Stigning upp i passet 1235 lättare än väntat. Njöto sedan ett tag av utsikten mot Vålådalen och
fortsatte rösningen förbi Gröndalen. Rena autostradan!. Flackt och lättgånget. Anlände
Lönndörrstugan 1430. Tomt! Vaskning – matlagning. Nyponsoppa. Slaggade in ett slag. Under
tiden hade Yngve fixat krubb. Potatismos, stekt fläsk och blåbärssoppa. (mums!)

Så anlände ett yngre par från Vålåstugan. Friska tag av flickan att gå den vägen! Vi satt uppe
och snackade en del på kvällen.
Söndag 23/7: Kl 0100 anlände ytterligare tre grabbar från Vålådalen!
Upp kl ½8.Snabb frukost och packning. Rivande skyar. Startade mot Vålåstugan. Gingo norr om
Trondfjället. Härlig terast vid bäcken som rinner norrut från fjället. Lite regn då och då, men
inget överhängande. Lite besvärligt att komma över Tvärån. Hittade två granna älghorn just
som vi kommit över. Besvärlig terräng fram till linbanan, och densamma ”tungrodd”. Biten fram
till Vålåstugan var lika lång och hopplös som förra gången. En hel del folk i stugan. Bl.a. kisarna
från Anaris + flickor. ( dom hade bommat linbanan och övernattat ute!)
Friska tag! Sedermera anl det ena gänget efter det andra, så vi fick ligga två i varje slaf. Men det
gick bra det också. Och ute öser regnet ned!
Måndag 24/7: Upp 0730. Lågt till taket. Ösregn och stark vind. Men vi kom ändå iväg 0830 mot
Gåsen. Snart dyngblöta både uppe och nere. Leden relativt bra fram till Härjångssjöarna. När vi
kom norr om sjösystemet försvann leden och det blev ett kattrakande i ösregnet, upp och ner.
Men undan gick det i medvinden. Yngve sumpade båda klackarna och ena sulan! Ingen ide att
rasta i detta busväder. En km före Gåsen hitta vi leden igen och efter forcering av ett brant
snöfält, stod vi kl 1230 framför stugan. Skönt! Endast en renskötare där. Senare anlände
ytterligare fem man, bl.a. grabbarna fr, Vålåstugan. – Te smörgås – vila pannkakslagning i flera
timmar + ärtsoppa. Sedan te igen, och så var det time för slafen. Ute tycks det lätta en aning i
molntäcket!
Tisdag 25/7: Upp kl 0715,. Renskötarn stack 0600. Först relativt klart, sedan åter mulet och
regnskurar. Stack iväg från Gåsen 0845.. Sommarleden till Sylarna. Lättgånget, med fina
spänger och broar. Anl. Gamla Sylstationen 1215.. Fick en slaf. Sedan upp till Nya stationen och
provianterade och skrev vykort. Tillbaks till gamla. Midd: Potatismos och nypon. Sedan slöa vi.
Så småningom blev det trångt och två i varje slaf. Te och hårt bröd och kex. Lite dösnack –
sedan slafning vid 21-tiden.
Onsdag 26/7: Slöade lite på morron. Ute regn och åter regn. De flesta stack iväg åt olika håll,
men vi föredrog en vilodag, som gick i slöhetens och matlagningens tecken. På e.m. anl flera
från Helags och söderifrån. Vi fick ändå var sin slaf. Dagen blev lång, men gick trots allt, och vid
2130-tiden kojade vi.
Torsdag 27/7: Upp kl 0630. Snabb frukost och bums ut i hundvädret, där fortfarande himlen
var öppen. Först in på Nya Sylstationen och bet logi, sedan vidare utefter rösningen mot Helags.
Det gick ganska bra undan i vattenpussarna och efter två timmar ramla vi in renvaktarstugan
och väckte en renskötare. Vi var emellertid välkomna och fick värmt oss lite te, som smaka
smaskens. Just som vi stack kom två nya grabbar inramlande. Resten 12 km gick också bra och
kl 1330 dök Helagsstugorna upp ur dimman. Lite trångt, men vi fick ändå en slaf. Vaskning och
så ringde vi och varskodde Källmark i Funäsdalen. Och så anl en s.k. gruppresa fr Ljungdalen
med 12 mer eller mindre högljudda individer. Vi dåsade vid 20-tiden.
Fredag 28/7: Upp kl 0630. Och som vanligt vräker regnet ner.Vi kom iväg redan kl 0800, och
gav oss iväg på sista marschpasset ned till Ljungdalen. Gick om ett gäng på kalfjället där det gick
någotsånär att lotsa sig fram mellan vattensamlingarna, men nere vid Kesusjön började något

som jag aldrig tidigare skådat. Det var synd att kalla det för en led. I såfall ”sjöleden” till
Ljungdalen. Översvämningar överallt. – Men dock – efter 3 tim och 15 min – marsch, stod vi
nere i Ljungdalen. Direkt ned till Ljungan (som brusade vilt!) och badade, samt bytte kläder i
regn. Så upp och handlade. Sedan in på ett fik i väntan på bussen, och kl 1315 avg den till
Funäsdalen. Just då började molntäcket lätta, och väl uppe på Flatruets vidder kunde vi se blå
himmel! Bussen stannade både i Skärkdalen (”Skräck-dito 1944!”)
och uppe på högsta punkten. Tankarna går tillbaka till mars 1944 och mera allvarsmättade
dagar! - Ja så bar det vidare i fjällmarschens spår förbi Storvallen och Lillängsvallen och så till
slut Funäsdalens vackra by – där solen flödade!
Herr Källmark tog emot oss vid bussen. Vi handlade lite. Hämtade paket på posten och tog bil
till avtagsvägen. Där mötte Hr Källmark igen och efter 2 km var vi framme. En härlig stor och
rymlig stuga! Så blev vi bjudna in i fäboden på kaffe och våfflor. Det smakade! Sedan brassa vi
käk, tog en liten promenad. Så skulle vi koja, men det blev istället ett par hemska timmar för
mej med olidlig tandvärk. Domnade dock bort vid 24-tiden.
Lördag 29/7: Lågo till 0900. Grötfrukost. Sedan prom. Ned till byn i och för handling. Tillbaks
igen vid 13-tiden. Lunch: stekta ägg bl.a. – Så sov vi middag i 3½ tim! och så var det time för
krubb igen. VA-ärtor och blåbär! Liten prom, och så hem till en kopp teLäste ett slag vid stearinljus.
PS: Här slutar dagboken från fjällvandringen 1950:
På söndagen var vi nere i byn och mötte Ingemar Carlsson och Yngve Andersson som kom med
buss. Tillsamman tillbringade vi fyra, ytterligare 14 dagar på den underbara Ängesvallen, med
omväxlande fjällturer och träningsrundor.
Vid det laget hade Yngve V. och jag glömt allt de blöta veckorna tidigare.
Vid pennan: Nils Hansson

