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Generationstur
Med morfar till Gåsen

gammal är äldst och det är morfar som bestämmer tempot när han  
tillsammans med dotter och barnbarn ger sig ut på tur. Lilla Vida springer  

i cirklar medan morfar göran bär sin trettio år gamla ryggsäck i lugnt tempo. 
Fjällvandring är ett bra sätt att umgås över gränserna.

av christine hägglund Fjällbjörkskogen är som 
en enda stor lekplats. 
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V
i har spontant tagit oss till Stor-
ulvån för att ta en tur till Gåsen-
stugan; jag, min 76-åriga pappa 
Göran och min nioåriga dotter 
Vida. Min pappa och hans kol-

legor spenderade mycket tid i Jämtlandsfjällen 
1983, när de byggde de nya stugorna på Gåsen 
och Vålåstugorna. Jag ville ge honom möjlig-
heten att komma dit igen, medan han fortfa-
rande orkar. Just den här helgen hade vi en fin 
väderleksprognos från SMHI.

Förväntan är hög. Vida springer fram och 
tillbaka med flygande flätor i sin vandringshatt. 
Pappa kränger på sig den ramryggsäck han fick 
i 50-årspresent.

– Den känns lätt och bra, säger han.

Den börjar nog ha gjort sitt, tänker jag, och 
försöker rätta till alla remmar. Jag ser framför 
mig alla gånger han burit 30 kilo hjortron i den 
här ryggsäcken, över riktigt blöta myrar. 

Promenaden från Storulvån lockar till små-
spring. Fina sandstigar och krokiga fjällbjörkar 
leder oss framåt och två leriga, röda träbitar 
från ett trasigt ledkryss ligger på stigen. Vida 
skuttar runt och kollar in allt, hennes nyfi-
kenhet har inga gränser. Pappa vill gå fort så vi 
kommer upp på fjället, och jag försöker hålla 
mig någonstans däremellan. 

– Vad är det där för bajs? Kolla, det är olika 
färger i leran - varför är det så? Kolla stenen! 
Visst är den fin? Spindelnät! Titta vad stort!

– Lyssna på morfar och spara din energi, säger 

pappa som lunkar på i lugnt tempo framåt. 
Samtalsämnena kommer och går, många 

minnen dyker upp hos pappa. 
– Det var det här avtaget jag missade, vi gick 

ju halvvägs till Sylarna innan vi hittade ett nytt 
avtag till Gåsen. Men man var ju ung och pigg 
på den tiden, så det gjorde inget.

Gränslös samvaro
Vi har tid att gå och prata och det är något med 
fjällen som lockar fram tankar och berättelser. 
Vi tar våra pauser och räknar på sträckan - lite 
matteträning. Hur mycket har vi gått? Hur 
mycket har vi kvar? En tjugondel, en tiondel, 
en fjärdedel, en tredjedel avverkad … Vida får 
i uppdrag att börja leta plats för långrast när vi 

En tupplur efter fika,liggandes på bara kalfjället, ger ger ro och kraft.

Tid för samtal är det gott om.

att diskutera vägval och filosofera över kartan är en härlig del av fjällupplevelsen.

kommit ungefär halvvägs. Hon vet precis när 
hon hittat rätt ställe, hon hänger hatten i en 
fjällbjörk och lägger sig ner på fjällheden och 
blundar. Vi breder ut oss med fika när vi andra 
kommer fram, pappa tar upp sin kniv och en 
saltrulle. Köttet faller i bitar, brieosten blir 
snabbt ljummen och smälter i munnen. Pappa 
har med hemgjord blåbärssaft i en sirapsflaska 
och solen skiner. Vi luftar fötterna och snart 
ligger både pappa och Vida på rygg och dåsar. 
Vidas hatt svajar i vinden. Jag blir nästan lite 
livsreligiös där jag sitter på fjället i solen och 
tittar på två olika generationer – en i taget, 
upp och ner. Jag lägger mig ner och slumrar jag 
också. Jag vaknar av en sval vind och ser i ögon-
vrån pappa rycka till.

– Nej, nu är något på gång, säger han och kol-
lar mot horisonten, kände du vinden?

Det skulle komma in svalare luft under kväl-
len enligt prognosen. Vi plockar ihop och pro-
menerar vidare. Det är en drömstig att vandra 
på, sandig slingrar den sig fram över lågfjället. 
Vädret är optimalt för vandring; solen kommer 
och går, myggen har inte vaknat ännu, luften är 
hög och vi går i t-shirts och korta shorts. Vidas 
gula tröja syns bra där hon skuttar fram och 
tillbaka. Jag hör hennes fotklapper bakom mig 
när hon springer ikapp oss, efter att ha utfors-
kat något. Hon har fått ansvar för en egen kom-
paktkamera och dokumenterar ihärdigt.

– Det var Bellman, en finne och en lapp som 
var ute på fjället. Så kommer de till en sjö där 

det finns en båt. Bara en person kan sitta i den 
när man ror över, men alla tre kom över samti-
digt, hur gjorde de? flinar Vida stort. 

KärT åTErsEEndE
Jag börjar se slutet på dagens vandring. En 
timma kvar att gå om jag hade varit ensam, men 
det kan jag glömma nu. Saker och ting ska stu-
deras noggrant: färskt älgbajs och en död näbb-
mus som ska tas om hand med värdighet, flyt-
tas bort från stigen och läggas tillrätta i mossan.

Så dyker äntligen Gåsenstugan upp bakom 
en kulle. Det regnar borta vid horisonten och 
vi kommer in i stugan strax efter klockan sex. 
Några regndroppar faller på fönsterrutan. Vi 
tänder upp i kaminen och värmer på de hem-

”Det är en drömstig att vandra på, sandig 
slingrar den sig fram över lågfjället.” 
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lagade köttbullarna som mamma skickat med.
Pappa ringer till Leo som var med hela som-

maren här uppe och jobbade. 
– Du kan int gissa horst je e nu! säger han och 

skrattar stort. Jo, vi ska sova här, vi är i lillstu-
gan där vi sov när vi jobbade.

Han är så glad och avslappnad. Pappa kom-
mer med den ena anekdoten efter den andra.

– Den som vaknade först av oss, tände upp 
och kröp ner en stund igen, det blev varmt fort. 
De har bytt kamin nu. Det var en väldigt stor 
pjäs här förut. Att det var så långt hit, det minns 
jag inte. För trettio år sedan sprang jag hit upp.

Vida hittar en gammal flottig kortlek och 
vi spelar femkort. Det går inte många rundor 
förrän hon storleende visar att hon precis för-
står hur det går till, genom att vinna parti efter 
parti. Rödblommiga kinder och glittrande 
ögon. Hon njuter av att få ha mamma och mor-
far för sig själv, inga syskon som stör, vara uppe 
sent och springa barfota långt ut på fjället för att 
göra kvällstoalett och borsta tänderna.

Halv tio ligger de två och sussar djupt. Jag sät-
ter mig på bron med en mugg te och filosoferar 
en stund, prisar de fantastiska fjällmöjligheter 
vi har. Den där långa godnattkramen jag fick av 
pappa, när han tackade mig för ett bra initiativ, 

sitter kvar. Han såg så lycklig ut. Jag hoppar bar-
fota runt en stund på stenarna och känner in fjäl-
len, det är dags för barfotasäsongen att komma 
igång. Det finns ett buddistiskt tänk att man ska 
kyssa marken med sina fötter när man går. 

UndErbarT är KorT
Jag vaknar halv åtta och ser ut genom fönstret. 
Fjällen syns, alltså är det bra väder. Vida kikar 
upp från slafen mitt emot.

– God morgon mamma, jag är jättepigg!
Jag sätter på kaffepannan och låter doften 

sprida sig ordentligt i stugan genom att koka 
över kaffet. Snart är pappa uppe också, och 
jag torkar noggrant rent gasspisen från kaf-
fesump. Pappa och jag dricker en kopp i lugn 
och ro medan Vida klättrar omkring och kol-
lar de olika våningssängarna i stugan. Vi kon-
staterar, genom att titta ut genom fönstret, att 
vädret ändrat karaktär. Det är svalare och grå-
mulet idag, men fortfarande högt i tak, perfekt 
vandringsväder med andra ord. Små regnsku-
rar kan anas mot horisonten. Vida slukar går-
dagens kvarblivna pasta till frukost innan hon 
ger sig på gröten. 

Pappa går ett varv runt och tittar på stugorna. 
Vida försöker få sin morfar att komma ihåg 

namnet på fjällglim och efter många gångers 
frågor lyckas hon.

– Moffa kan bara två fågelsorter; fjällfågel och 
den jävla göken, retas hon.

– Jag kan spov också! svarar han, och ripa.
Hon bygger på vartenda ledröse på leden, 

staplar noggrant högt upp. 
– Det är inte lika kul att gå hemåt igen, säger 

hon, jag vill vara kvar här.
Vi hittar ett rävbajs med en illgrön plastbit 

i och det leder oss in på miljöfrågor och med 
en nioårings förstånd och begynnande förstå-
else av hur stor världen är, blir hon arg på alla 
dumma människor som slänger skräp i natu-
ren. Jag tänker på en skylt jag sett: ”Vi som är 
intelligenta förstår att det är fel att skräpa ner i 
naturen. För er andra är det förbjudet.”

Den sista biten in mot Storulvån går fort, 
Vida galopperar. Hon hittar de två röda, leriga 
träbitarna igen.

– Får jag ta hem dem, tvätta dem, spika ihop 
dem och sätta upp dem på väggen i mitt rum? 
Då kan jag tänka på fjällen varje kväll när jag 
lägger mig.

Och hur gick det med Bellman, finnen och 
lappen i båten då? Jo, Bellman satte finnen på 
näsan, lappen på byxan och rodde över sjön. 

”Hon njuter av att få ha 
mamma och morfar för sig 
själv, inga syskon som stör, 
vara uppe sent och springa 
barfota långt ut på fjället 
för att göra kvällstoalett 
och borsta tänderna.”

Pigga ben väntar in 
morfar vid ledkrysset.

Till höger:

morfar pekar och berättar om olika ställen i fjällvärlden.

1983 och stugan är snart färdigbyggd. stående från vänster 
Kurt danielsson och nisse bring, sittande från vänster 
leo nilsson, Göran Pettersson och Håkan Holmstrand.

ljusa sommarkvällar och en kopp te på bron, egentid med mamma och morfar är värt mycket.

Gåsen
den första gåsenstugan uppfördes 
redan 1926, ungefär 1200 meter 
över havet. Den flyttades till Lunn-
dörren 1983. gåsen fick då i stället 
en ny, större byggnad samt ett nytt 
utedass, cirka 1100 meter över 
havet. Den numera röda gåsenstugan har 
48 bäddar fördelade på tio rum, med fin utsikt 
över både sylarna och Helags. På gåsen finns 
ingen bastu, men väl en dusch med friskt 
vatten direkt från en bäck.

FaKTa

Ja
n

 L
u

tH
m

a
n


