R esebyra tj i, n st erncin

skreu fiallhistoria

Ilistoria skrevs taktiskt .l"l dag nitton resebyritjlinstemiin fran
nflalmii i siider till ostersrrnd_i n_orr avslutade en tol,imita"*au"u-j
JH,mtlandsfjiillen.r hela sex dar tradc derragarn" aa dir lolrl.i'i""i
full paclming uppleyt tjusningen i s'ensk fjiittnatur. n" ,o*r.,aio.ooari'g som denna ?ir icke pa nagot siitt miirkviirdig vart b"t"elfa"t'pieltation. Men det var fiirsta.g-angc-nsom en _grupptir"t v"e.aii.t.iai"syfte skickadcs- upf i vildmarkgl Avs_ik'te;'uu. ty'dlig. SJ:k;A;
skall naturligtvis kunna komma tiil resebyrin o.h fe ;ii;-"epfi""iri_
.*d
ar om miijligheter {ill logi, rnal, ufrustni'g. sev$rclhctcr
;i;i._
men fianske viktigast - vilka strapatser mai kan ernotse.

Genom sina vdlorganiserade
anSTF fj5llvandlAggringar bjuder
utomordentliga
laren
matoch
Fbr under tre tior
Iogimijjligheter.
fi,r man logi och tre meltider. Och
bara fruhosten
mdttar
den mest
hungrige! Vill man anvdnda sig av
egen proviant ger man in i kategorin "sjdlvhushSll".
Visserligen blir
iletta billigare, men i geng?ild f6r
man rdkna med att packningen
tyngre.
blir
Och
det
verkliga
problemet fiir den fjdllbitne
har
viil alltid varit att fA sA mvcket
som miijligt att vdga si lite- som
$itjligt.
Inte kunde vi viil ana att av den
utrustning vi medf,ijrde, myggoljan
inte alls skulle
komma
till anviindning. Sista dagens sensation
var fiir tivrigt niir viirdshusvbrden
hiumferande
visade upp sommarens sista - . eller vp; {et. Jtirsta?
-t mygga. I jiimtlandsljSllen
5r
siledes myggan inge' pligoris.
Viktskillnaden mellan olika deltagares packning
var stor. Eller
vad sigs om den lettaste sex och
den tyngsta tjugo kilo. STF:s utnrstningslista kan mycket viil ligga
tiII grund fcir en fjdfivandring min
kan sdkerligen ocks6 banras ner
en del.

Karta och kompass av niidcn

b?ista. Den dag vi besteg Syltopparna torso-kte stg t$6 fjellturister fiir_
gaves pi att for.cero rakaste vdgen.
Donl" Eav
_snert npp och .,ar gllcla
att {A ansluta sig till vir grupp.

!nte si strapatsrikt!
dagligen vandra ett tjugotal
, .Att
alometel
lren ankiggning till an_
leggning Hr sfrledes inte mer sua_
patsrikt 6n vad iiven familjer med
barn i tio- till tolvirsildern
orkar
nred-. Man knegar iiver myr
och
-forsar,
maik, forcerar biickar och
k_atrsjre fingar er iiring i en fjlllsjti, kokar sitt kaffe i tastig tjannatur och kommer efter sei i
sju tin:mar fi.am till fjiiilstationen.
Att sedan efter dusch och vila fA
dta en rniddag viirdig inte endast
{jiJlfararen utan ocksi finsnrakaren
htir vbl ti! njutningsli',rets toppar!?
en ny
. Resebyr6erna har. fitt
injektion
Den fjSrde semesterveckan kan med fiirdel anviindas till
en fjiillvandring
B6de svenska och
utlindska
turister upplever nAgot
uttiver det vanliga i filllnaturen.
Kan vi fi en del av striimmen till
de sydlAndska semesterparadisen
av typ Mailorca att vlindas mot
norr, har vi gjort en vdlgdrning
som
frlmst
drabbar
turisterna
sjllva.

FOTNOT:
Seviirdheter i form av kyrkor,
Vandringen startade i Rundhtigen
mus6er etc fAr ftir fjillturisten utbytas mot bergstoppar, glacidrer, och gick via Bl6hammaren, Sylaina
sjiiar och liknande. Den 1.?62 m ocl Storulvin till Handiil.
liiga Storsyltoppen besegrade vi en
disig dag som bjiid pfi regn, dimma
och n5got solsken. ilndamilsenliga
regnplagg, karta och kompass gir
lnte att utrdvara. Vandring
pi riisa49 leder klarar med n6-gon anniirapi
vem so; helst.
*.iinsoitg
lln annan sak 5r att bestiga toppar
ili solskensviider pi nigo-n miiut
kan fiirvandlas
till dimma och regrr
blir virt
absoluta
rid
tiil
d6n

oerfgme: Bestig
aldrig
nagon
bergstopp u{an erfaren ledare! Och.
detta giiller lven vid vackert ve{e1 Rasta ofta men giir rasterna
13 sgrta som miijligt! Man fi,r inte
lata lederna stelna till. Och s6 fir
nan inte vilseledas och tro att
rakaste vligen till toppen 6r den
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