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Du
fjällhöga
nord
 Sugen på att testa fjällöpning? I Jämtland finns otaliga mil fantastiska terrängleder, där du enkelt kan springa med lätt
packning mellan Svenska Turistföreningens
fjällstugor. Christine Hägglund berättar
här om en 20-milalöpning i vår fjällhöga
nord som överträffade förväntningarna –
trots att de var högt ställda från början.

Jag hade planerat den här turen ett bra tag. Tittat på kartan
från olika håll, mätt och räknat, funderat över packning och inte
minst – tränat. En veckas egen tid i sommar då maken och barnen
åker söderut ska tillbringas i fjällvärlden. Jag kallar det husmorssemester. Den tredje augusti tar jag buss nummer 162 från Östersund till Höglekardalen, iklädd löparkläder och med en väldigt liten ryggsäck på sätet bredvid mig. Bussen anländer strax efter halv
tre på eftermiddagen, jag hoppar ur och börjar genast vifta bort
mygg. Det är bara att börja springa. När jag på kvällen sex dagar
senare kommer fram till tågstationen i Enafors har jag sprungit
drygt 20 mil i fjällterräng. Vädret har växlat mellan piskande regn,
dimma och strålande sol och jag har spenderat fem nätter i olika
fjällstugor på vägen.
Första dagens tur för mig till Anarisstugan. Jag väljer att börja
springa längs grusvägen mot Hosjöbotten, som inviger min tur
med fyra kilometers uppförsbacke. Därefter tar en fin stig vid och
jag springer strax under trädgränsen. Myggen är envisa och vansinnigt många. Det blir en tuff start, för att stanna och vila är inte
aktuellt om man inte vill bli helt uppäten.
Jag passerar en fantastisk liten tjärn kanske 100 meter i diameter, grund och med sandbotten. Den ser inbjudande ut, men med
denna armé av mygg och dessutom dimma, väljer jag att fortsätta
och lägger den på minnet till en soligare tur.
Myltan är inte mogen än, det dröjer nog två veckor till. Jag
passerar ett par slitna vandringskängor på en sten. Kvarglömda?
Dimman ligger tät och ramar in tystnaden. Men så plötsligt då
jag är på väg nerför en sluttning med några kilometer kvar blir
det ljust överallt. Solen tränger igenom och synliggör hela det
vackra landskapet runt omkring med blå tjärnar och vegetation,
hårt fostrad av vädret.
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Väl framme vid mitt mål visar min GPS-mätare på 26,5 avverkade
kilometer. Stugvärden kommer genast och bjuder mig på saft. Ett
par från Uppsala, som ska bli mina rumsgrannar för kvällen, ansluter. Vi presenterar oss och pratar några minuter om badplatsen
bakom stugan. Strax därefter springer vi tillsammans nakna ner
på bara fötter och badar. Trots att vattnet inte kan ha varit mer
än 15 grader har vi det fantastiskt skönt och oerhört roligt i den
lilla tjärnen. Jag går till stugvärden, betalar min logi för natten
och köper en folköl. Sen sitter vi i stearinljusets sken och myser
till kaminens sprak. Regnet kommer in och tappar mot stugans
fönster och tak. Jag stretchar och tackar min kropp för dagens
arbete, den känns i fin form.
Mina skor är genomblöta och står i hallen och myser för sig
själva. Jag smörjer mina fötter och stoppar in dem i torra ullstrumpor. Ytterligare ett par dyker upp och jag flyttar upp till
överslafen så att de ska kunna dela den nedre. Nu är stugan överfull men det finns alltid plats för gäster som dyker upp, oavsett
om det innebär att man får sova på golvet eller i vedboden. Jag
slutar dagen till tonerna av Anna Kråiks jojk Vindguden. Jo, Ipoden har fått följa med. Precis som i en film förstärker jag dagens
upplevelse med ett soundtrack.
Nästa dag ligger en tät dimma över fjället. En dimma som bjuder på ett lugn, helt utan förväntningar men med en lätt varning
om att vara vaksam. Jag har karta och kompass och är en van
orienterare sedan barnsben. Av säkerhetsskäl har jag dessutom
tagit med en GPS, vilken däremot inte går att lita på då laddningsmöjligheterna i stugorna är knapphändig. Eftersom jag springer
själv vill jag ha lite extra koll, så jag har även med mig telefon.
Men den kräver ju också laddning. Jag stänger av den, vill ändå
inte bli störd av någon signal där ute i det grå lugnet.
Klockan 8:20 bär det av in i dimman. Det är blött direkt och
lite svårt att hitta leden över myrarna. Jag väljer den södra leden
genom Hällådalen, mest känd för den så kallade Anarisolyckan år
1978 då åtta ungdomar frös ihjäl. Det är långt mellan ledmarke-

”Trenden talar sitt tydliga språk: Långdistanslöpning hamnar allt högre upp i valet
av aktivitet, inte minst bland kvinnor.”

ringarna då vinterleden togs bort efter olyckan och sommarmarkeringarna är få. Själva stigen syns dåligt i den blöta terrängen
men när jag kommer upp till passet lättar dimman som på beställning och jag får utsikten över Issjödeltat nere på andra sidan.
Det ser ut som om någon kört runt och sladdat med en traktor.
Löpningen utför kräver en del trippande, men väl nere på platten
svävar jag fram. Jag stannar kort och tittar på Pyramiderna, en
grupp naturskapade pyramider bildade under isavsmältningarna
för cirka 9 000 år sedan, innan jag fortsätter den fina stigen ner
mot Lunndörrsstugan.
Jag springer inte fort, det handlar mer om jogging. Men ibland
förvandlas terrängen till fjällhed som lutar lätt utför och jag flyger
fram. Ofta tar jag mig framåt i en så kallad älghufs och i uppförsbackarna går jag mest. Jag är ute för njutningens skull och kroppen
ska hålla i många dagar. Det är en meditativ lunk, att bara förflytta
sig i denna värld av oändlig luft. Jag tassar in vid Lunndörren, bjuds
på ett glas saft och betalar en dagsavgift för att kunna gå in och
vila och fixa lunch utan sällskap av myggen. En mycket hjälpsam
stugvärd kopplar ur kassasystemet en stund för att jag ska få ladda
min GPS. Jag skriver upp ”solcellsladdare” i min anteckningsbok
när jag sitter och äter. Listan på saker jag glömt och bör ta med till
nästa gång blir förhoppningsvis inte så mycket längre.
Vidare mot dagens mål Vålåstugorna möter jag flera par med
stavar, myggnät och hatten hårt åtdragen under hakan. De tittar
förvånade på mig, kommenterar ofta min fart eller säger något i
stil med ”Oj, det är ju också ett sätt att hålla myggen borta!”. Vi
har olika sätt att njuta av fjällen.
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Att börja i den östra delen av fjällvärlden och springa
in mot bekvämligheterna känns rätt. Ett av mina
delmål är bastu och middag på Helags restaurang
imorgon, dag tre. Sista kilometrarna idag har jag lite
sega ben, men solen skiner från klarblå himmel och
håller mitt svettiga humör uppe. Jag stannar vid en
hängbro och vilar på en stor sten i vattnet en stund,
innan jag slutligen landar vid Vålåstugorna. Jag går
ner till Sturebadet och badar. En trappa av naturligt
placerade stenar för mig ner i den klara källan.
Flera gånger har jag fått frågan om jag hinner
njuta av fjällen när jag springer. Sittandes här njuter
jag i fulla drag. Jag är helt ensam i detta fantastiska
paradis i strålande eftermiddagssol. Jag fyller en hink
med vatten och tvättmedel, lägger ner mina kläder
och traskar barfota upp mot stugan igen. Jag känner
mig stark och stolt. Stolt över att få bo i närheten
av denna naturupplevelse, stolt över att min kropp
orkar, stolt över att jag faktiskt tagit mig hit och att
jag i natt ska sova i ett hus som min far byggt uppe
på fjället. Om det regnar resten av turen har denna
stund ändå varit värd hela resan. Dagen landar på 34
kilometer löpning.
Väl uppe vid stugan igen möts jag av två kvinnor
som kommer springandes. Jag blir glad över att träffa
ytterligare två fjällöpare och själsfränder. Det visar
sig att Maria, som tidigare löpt 17 kilometer på asfalt
som längst, fått turen i 30-års present av Gerd. Idag
har de förflyttat sig över 30 kilometer i fjällterräng.
Gränserna töjs. Men det är också en annan typ av
löpning än hemma, för med fika i ryggsäcken och en
hel dag på sig kommer man långt. Kanske är det ingen slump att vi tre hamnat just här, just nu. Trenden
talar sitt tydliga språk: långdistanslöpning hamnar
allt högre upp i valet av aktivitet, inte minst bland
kvinnor. Vikten av att vara snygg på sin tur och gärna
lägga ut detaljerade rapporter på Facebook hör inte heller längre
till ovanligheterna. Det är bara att erkänna: Jag älskar min snygga
rosa löparryggsäck och jag har satt på telefonen flera gånger för
att meddela min status. Kvällen tillbringar jag i det gemensamma
köket med nyfunna vänner. Det finns alltid något att prata om.
Dag tre och ”in i dimman” igen – ett uttryck som används för
att skämta om vägen in i alkoholruset, men jag söker ett annat
rus. Jag vill bli endorfinhög, ”Runners High” kallas det. Forskare
har nyligen kunnat koppla det till just endorfinerna. Fjällöpning
för mig handlar mer om endorfin än om det adrenalin som mer
farofyllda och spännande upplevelser kan frammana. Runners
High handlar om den där känslan av lycka när benen springer av
sig själva. När den där känslan av odödlighet kommer, då jag är
stark och kraftfull och det känns som att jag kan springa hur långt
som helst. Ett slags avslappnat, meditativt tillstånd som uppnås
genom att springa långa sträckor. Det är svårt att beskriva, men
de löpare som en gång upplevt det vill dit igen. Och det vill jag.
Jag är en ganska långsam men uthållig löpare och det är väl
därför jag fastnat för långdistanslöpning. Som i Heidi Anderssons
sommarprat då hon berättar om ”pärgrävarmentaliteten”, den
där uthålligheten som kräver att man helt enkelt gnetar på tills
det är klart. ”Går ner i bocken och köttar på” som vissa cyklister
säger. Det finns säkert något som kallas ”Bikers High” också.
Dimman ligger i alla fall tät och det regnar mest hela tiden där
jag strävar framåt. Jag passerar en hel del små vad och ett stort. Borde jag vara rädd att vada själv? Nej, de är så pass små och grunda
och når aldrig högre än halva vaden. Vattnet rinner ganska lugnt,

jag har bara en liten ryggsäck och god balans. Nästan framme vid
Härjångssjöarna sitter en liten orange flagga där det går fint att
traska över. Efter alla myrar är det uppfriskande att plaska igenom
vanligt, svalt vatten och det känns lite roligt att bara kunna skutta
igenom det utan att försöka hålla mig torr.
Strax därefter möter jag en man vid gott mod. Han tar sig sakta
framåt med stöd av en heldämpad mountainbike, lastad med cykelväskor och ett parasoll fastspänt längst bak. En knäskada som
förbjuder honom att bära ska inte stoppa honom från att gå i fjällen. Jag hjälper honom med cykeln över de sista två bäckarna, och
väntar sedan in honom tills han hittat ett ställe att gå över torrskodd. Det blir många trevliga möten på fjället, även här stannar
jag och pratar en stund. Det är långtifrån ensamt att springa själv.
Sträckan Vålåstugan – Gåsen är fin som löpsträcka och jag hittar min lunk. Sommarleden går en bit upp på södra sidan dalen
efter sjöarna, men vinterleden nere i Härjångsdalen passerar ett
rastskydd. Jag tar mig upp till Gåsen och byter några ord med
stugvärden innan det är dags att ta mig an eftermiddagens tur
vidare mot Helags station. Det är inte långt kvar till bastun.
Tvåhundra meter innan mitt efterlängtade, värmande mål lyser
solen upp en kort stund och välkomnar mig. Jag tar av mig mina
skor som luktar skrämmande illa av tre dagars myrlöpning och
går in till receptionen: ”Hej på er! Jag vill sova, äta, basta och ha
en folköl.” säger jag glatt, lägger fram betalkortet och dricker tre
glas saft på raken. Jag är så otroligt nöjd och belåten. Bastun är underbar och jag står i duschen och trampar på mina kläder. Jag hör
en kvinna i omklädningsdelen förklara för sina barn att det var
så man tvättade kläder förr i tiden. Fungerar ypperligt nu också.
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Till middagen får jag återigen trevligt sällskap. Personalen vill
duka av och göra kväll, men vi fortsätter att skratta och berätta
historier. En fjällvärd står länge och pratar turalternativ med mig.
Efter lite rådfrågning bestämmer jag mig för att ta mig till Nedalshytta i Norge följande dag. Fast om vädret är fint blir det
Syltoppen istället. Eller Helagstoppen. Eller… Det bästa med husmorssemester är att få bestämma helt själv. Efter klockan elva går
jag barfota ut på dass. Det skymmer över fjället, ett lätt duggregn
faller och jag känner leran mellan tårna. Fjället direkt under mina
fötter. På vägen tillbaka till rummet tar jag en tur in i torkrummet. Efter första andetaget håller jag andan, hämtar snabbt mina
kläder och stänger dörren. Somnar gör jag med mitt soundtrack i
öronen och drygt 32 kilometer fjällöpning i benen.
Dag fyra bjuder på uppehåll. Frukostbuffén fyller magen snabbt.
Jag skulle behöva få i mig mer men kan inte äta fullt så mycket
om jag ska kunna springa i väg i tid. Det här är terränglöpning när
den är som bäst: lite skuttande, mycket fjällhed och lagom sval
och klar luft att andas. Runt alla de vanligaste stationerna och stugorna vid Storulvån, Sylarna, Helags, Gåsen och Blåhammaren är
det vältrampat och lättlöpt och inga svårigheter att följa lederna.
Skulle det hända något är det många andra vandrare på vägen.
En sval bris håller myggorna borta i perioder så att det går att
ta ett kort stopp. Jag är förvånansvärt pigg trots att jag fått lite
skavsår över ryggen som jag smörjer och tejpar. Klädtvätten hjälper lite, men inte nog mycket. Jag känner den gamla svett- och
myrlukten hänga i. Jag kan inte hålla mig, kroppen styr och jag
tar av mot Sylarna, viker av från leden och siktar upp mot Syltoppen. Halvvägs upp blir det mörkt och börjar regna. Inte läge att
göra ett försök. Det är stenigt och blir snabbt såphalt, så jag viker
av och följer höjden runt mot norska sidan. Där är det sol och
blå himmel så jag ändrar mig igen, tittar på kartan och börjar
återigen klättra uppåt.
Det stämmer inte riktigt med kartan, men jag är på så pass bra
humör att jag ändå fortsätter. Väl uppe är jag långt från Syltoppen, jag har gått upp på kammen en bit nedanför Lillsylen. I
min iver har jag dragit iväg i fel riktning, vilket visar sig vara ett
lyckokast. Jag ser ett helt gäng människor på Syltoppen, men jag
har min lilla topp alldeles för mig själv. Solen ler från klarblå himmel, jag har mer utsikt än jag kan ta in så jag lägger ner huvudet
på ryggsäcken och vilar.
En stund senare plockar jag rutinmässigt fram min burk med
såpbubblor. Det är en härlig, meditativ känsla som sprider sig i
kroppen när jag blåser bubblorna i alla riktningar. En envis broms
har följt med mig ända upp, nu får han sätta livet till. Han fastnar
på kartan någonstans kring Gevsjön när jag slår till.
Det blir en lång dag och innan jag är framme vid Nedalshytta
har jag lagt 41 kilometer bakom mig. Jag springer över fjället, ut
ur EU och in i Norge utan att veta var jag tog steget över gränsen.
Fjällhed som sluttar ner mot Nesjöen i solen kan löpas fort och
lätt. Jag har fullt sjå att manövrera och låta blicken flyga över
marken några meter framför mig. Hitta en linje, välja en väg,
lägga den i korttidsminnet för att någon sekund senare sätta ner
foten och veta var den landar. Kanske missar jag något. Människor jag pratar med har sett både fjällräv och järv på vägen. Men
jag får något annat. Det händer att jag vaknar upp och kommer
på mig själv med att ha sprungit helt utan tankar. Vid ett tillfälle
kommer tårarna. Inte av smärta, utan av lycka över att vara här.
Att ha en kropp som bara fortsätter och få möjlighet att befinna
mig mitt i detta landskap, utsatt, men ändå så trygg och så hemma. Att kunna välja att lägga tid på att skapa och förbruka energi
till ingen nytta mer än mitt eget välbefinnande. Luften går rätt in
i lungorna av sig själv. Då är det så självklart varför jag är här. Jag
inser att där var den, känslan jag sökte, löparruset.

”Det blir många trevliga möten på fjället,
även här stannar jag och pratar en stund.
Det är långtifrån ensamt att springa själv.”
Sen är jag plötsligt tillbaka, tankarna går i en annan riktning.
Borde inte delar av den energi jag förbrukar gå att använda till att
ladda min mobil och GPS? Hur kan jag bli en springande laddare?
Tankarna skingras när jag möter en stor grupp som är ute på turridning med islandshäst. Senare under kvällen sitter en av ledarna
och spelar bluesgitarr vid lägerelden medan hästarna promenerar
fritt runt hyttan och jag ligger i min soffa med myggnät i det
öppna fönstret och njuter. Innan dess har jag hunnit med att äta
obegränsat med helstekt röding till middag, fångad i nät alldeles
utanför hyttan. Jag somnar till pinglet av hästarnas bjällror där
de lunkar runt huset.
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Dag fem och benen börjar känna sig lite trötta. Jag har haft svårt
att sova i natt och varit vaken i omgångar. Troligtvis är min kropp
lite stressad även om jag inte känner det. Receptionisten kollar
väderprognosen: regn, åska och mer regn så jag passar på att njuta
av rödingsrester till frukost. Kartan visar på drygt 600 höjdmeters
stigning från Nedalshytta och över Ekorrpasset. Det visar sig vara
en konstant och seg stigning i många kilometer. Kombinationen
motvind, regn och kyla blandat med en molande träningsvärk i
mage och axlar resulterar i att jag går mest hela dagen. Det är vindstilla och jag är kissnödig, men kan inte stanna för alla mygg. Jag
får släpa mig sex kilometer innan det börjar fläkta så pass att jag
kan sätta mig utan att få panik. Jag stannar i vindskyddet i Ekorrdörren och sätter på mig långkalsongerna. Lika vackert som det
var igår, lika grinigt är vädret idag. Nä, Ekorrpasset är inte kul en
dag som denna. Kunde jag få det ogjort hade jag valt omvägen via
Mieskentjakke istället.
Jag checkar till slut in på Sylstationen, får den sista obokade sov-

platsen i ett rum och hänger en timme med kaffekoppen och några
andra vandrare i receptionen. Jag köper en burk gulasch och en påse
bilar och hänger ytterligare en timme i matsalen och tittar på dimman utanför. Till slut är det en snäll fjällvärd som sätter på bastun
i förtid. I kök och disk är det full aktivitet och i matsalen ljuder ett
högt sorl när dagens alla upplevelser ska delas.
Ikväll slår man säsongsrekord i antal övernattare på Sylstationen och folk sover överallt där det går. Jag har packat ner en lättviktsstickning, en nyligen påbörjad spetssjal, som jag sitter med
på rummet samtidigt som jag lyssnar på några sommarpratare.
Jag kollar vädret, regn i morgon igen. Nästa vecka blir kanonfin
enligt långtidsprognosen, men då är jag tillbaka i stan. Jag smörjer skavsåret på ryggen, kliar mina myggbett och släcker lampan.
Dimman ligger tjock över fjällvärlden.
Att springa är normalläge för mig, en livsstil och något jag älskar. Men många blir imponerade och den första frågan jag får
är oftast hur fort jag springer. Sen om jag tävlar. Därefter frågar
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de om jag inte vrickar fötterna och slutligen om det inte är farligt att springa själv. Svaren lyder: Jag springer sakta och njuter
av själva löpningen. Jag vet inte hur fort jag springer, det tempo
jag har i dagens slut innehåller förutom löpningen också promenader, kisspauser, fikapauser, vilopauser, titta på utsikten, blåsa
såpbubblor, knyta skosnören, gå i uppförsbackar, ta av jacka, ta
på jacka, dricka vatten i bäcken, en och annan frifartsupplevelse
utför en fjällhed, prata med mötande, studera ådringen på ett sällsynt vackert ledkors… Jag är en van löpare och orienterare och
vrickar inte fötterna. Jag tävlar inte, för jag tycker bättre om att
springa själv och vara ensam i naturen. Jag springer långsamt, det
kommer alltid finnas någon som springer både fortare och längre
än vad jag gör. Slutligen är det inte farligt. Framförallt inte om
man som jag är uppvuxen med fjäll och skog och har många års
erfarenhet av fjällväder. Med kombinationen kunskap, förband,
skyddscape och torra kläder är jag trygg. Det är glädje i mina steg.
Det är sista dagen och jag påbörjar turen mot Blåhammaren.
Nu är det riktigt grisväder. Jag strävar på genom spöregn, ösregn,
lite duggregn, dimma och massor av mer regn. Men jag känner
mig stark och jag får turen att springa på nyspångad led. Plötsligt
dyker Blåhammaren upp precis framför mig i dimman, där jag blir
mött av stora leenden och varm fruktsoppa. Men det är snart dags
att bryta upp om jag ska hinna med tåget från Enafors klockan
18:45. Dagar som denna har jag svårt att få i mig tillräckligt med
vätska. Bäckar med dricksvatten har funnits längs hela turen, men
lika läskande som vattnet är varma dagar, lika kylande är det nu.
Jag fyller muggen med varmvatten och dricker innan jag beger
mig ut på den sista etappen.
Jag tänker ta av strax efter Ulvåskaftet och springa via Ingolvskalet ner till Silverfallet och Enafors. Men jag missar stigen i dimman och följer leden ända ner till vindskyddet vid Ulvåtjärn. Jag
viker av där istället, men erkänner för mig själv att jag just dragit
nitlotten i turen. Jag är stelfrusen framme vid vindskyddet vid
Snasahögarna där jag gör en kort paus, byter till torra vantar och
plockar fram lite ätbar energi ur ryggsäcken innan jag tar mig vidare. Fingrarna är fortfarande lika isande kalla.
Vädret är riktigt obehagligt och jag
halkar runt och ramlar flera gånger. Det
är som att springa på såpa, men när jag
går blir jag för kall. Över en stor snölega
tappar jag leden och kollar kartan noga.
Jag börjar röra mig neråt mot dalen, tänker att jag nog ligger för långt upp, men
när jag kommer ner under dimman ser
jag plötsligt dalen framför mig. Jag stämmer av med kartan och löper vidare. Jag
känner inte igen mig helt, men påminner mig själv om att det faktiskt var ett
år sedan jag var här sist. Plötsligt kommer jag ut på Storulvåvägen. Det är fel,
helt fel. Ny konsultation av kartan och
jag ser direkt att jag gått ner i fel dal.
Kanske slappnade jag av för mycket när
jag tyckte att jag nästan var hemma. Jag
minns att jag inte använde kompassen
när jag kollade kartan. Borde jag inte lärt
mig efter att ha varit med om samma sak
två dagar tidigare? Tydligen inte. Nåja,
nu vet jag var jag är, regnet har upphört
och det är bara att plocka fram ”pär
grävarmentaliteten” och börja springa
asfalt den sista biten. Jag hör mig själv

fnittra lite. Det där var ju riktigt klantigt gjort, men slutet gott,
allting gott och jag får lägga det i minnesbanken över fjällerfarenheter. De som ska hjälpa mig nästa gång jag är här uppe.
Benen springer på, men ögonen vill sova. Jag testar det som
långdistanslöparen Rune Larsson berättat om – att springa och
blunda. Han säger att han brukar vakna till när han kommer ut i
dikesrenen. Så långt går det inte för mig, jag blundar några steg i
taget. På håll ser jag stoppskylten vid korsningen till stora vägen
och jag upprepar ett mantra: Jag ska springa hela vägen upp. Och
gör det. Jag har 45 minuter till godo tills tåget ska gå när jag går in
på Enafors station och byter om till torra kläder. Jag hittar en påse
Varma koppen, två små påsar grötmix längst ner i ryggsäcken och
reder dem med ljummet vatten från kranen. Sen njuter av en av
de godaste måltider jag ätit. Någonsin.
Mina skor är livsfarliga, så äckliga att jag knyter ihop dem och
lägger dem i en påse jag inte vill kännas vid på mycket länge. Strax
innan tåget kommer dyker en kvinna upp på stationen. Hon ska
möta upp sin syster för att springa i fjällen några dagar och vi byter
nummer så att vi kan höras nästa gång någon av oss vill hänga på
den andre.
Jag har passerat Anaris, Lunndörren, Vålåstugan, Gåsen, Helags och Blåhammaren på svenska sidan samt Nedalshytta i Norge.
Alla stugor har haft unika lägen och egen prägel. Det är en fantastisk möjlighet att kunna ta sig runt i fjällvärlden och sova torr och
varm inomhus. Fjällvärdarna står till tjänst med ledbeskrivningar,
vägvalsdiskussioner, tågtider och stuginformation. Min egen hjärna har haft fullt upp med annat, fått tänka ostört och klart. En
välbehövlig reningsprocess och en enorm egotripp. Med tre barn
hemma följer mycket ansvar, logistik och anpassning. Här kan jag
äta Snickers till lunch varje dag om jag vill. Det är jag, min rytm
och mina tankar – full mental återhämtning. Jag ankommer till
Östersund på kvällen, går in på ICA, köper yoghurt och bananer
och promenerar tre kilometer hem. Jag ringer familjen och konstaterar att jag vill ha en egen husmorssemester nästa sommar också.

