
Slåtterlada nära Klinkens fäbod. Slåtterlador fanns på varje åkerlapp. Höet
förvarades i dem fram till vintern då det kunde forslas med släde till gården. .

Under en vecka i augusti vandrade Skipbo  (en sjuårig schäfer) och jag i fjällen kring
Helags och Sylarna. Vi började och slutade i Ramundberget  - vi passerade
Sylsjödamm, Sylstationen, Gåsenstugorna, Härjångsdalen och Helags innan vi
nådde målet. Vi låg i tält utom en natt då vi behövde torka upp på Sylstationen. Han
klövjade nio kg och jag bar ca 25 kg.  Vi gick långa dagsetapper och hade regn tre
av sju dagar.



Klinkens fäbod eller Gröndalstorpet med en nästan torrlagd Ljusnan. Torpet är från
1840. Olof Svensson Backman med familj bodde där till 1869 då familjen
emigrerade till Amerika. Gården blev sedermera en säter och ägdes då av Sven
Myhr.

Lägerplats vid Tvärån.



Rester av en enkät om fjällvandrares
färdvanor i fjällen. Det var en högskola i
Östersund som för några år sedan
genomförde den. När de studerande väl
hämtat svaren orkade de uppenbarligen
inte med att ta hand om allt sitt material.

Under en fjällvandring är det inte ofta
vandraren kan gå torrskodd. Det kan
hända att en stövel fastnar i gyttjan.
Det gäller att känna sig för.

Det är få blomsterarter
i fjällen. De som finns
växer glest. Polarullen
är rikligt före–
kommande.



Sylsjön i dåligt väder.

Rörigt vid rast



Utanför vindskyddet i Ekorrdörren. Vi har kommit från Sylsjödamm
och är på väg till Sylstationen.

Stenskravel på leden mot Sylstationen. Efter ett par timmars vandring -
ont i fötterna och i Skipbos tassar.



Den vita renen vid
Sylstationen. Han står ofta
vid stationen och beter sig
inte som en normal ren,
enligt personalen. .

Sylstationen - en oas för en trött vandrare som behöver koppla av med bastu och
mjuk säng.



Skipbo vadar över Gåsån. Han vill gärna kunna se de stenar han skall trampa på.
Vid högre vattenstånd och djupare vatten blir han mer tveksam - men går ändå.

Storforsen över Handölan på leden mot Gåsen. Det känns pirrigt att gå över bron.



Härjångsdalen - Vålåstugorna ligger till vänster längst ner i dalen.

Gåsenstugorna - rastplats på sommaren - övernattningsplats på vintern.



Disk vid vindskyddet vid Ljungan

Helags med Helagsstugorna. Det är lätt att vandra upp till toppen, 1796 m ö h.



Färden närmar sig sitt slut - Ramundberget. Därväntar dusch och mat och vila.

Skipbo vill först in i och sist ut ur tältet. Vid dåligt väder kan han utan vidare ligga
inne tolv timmar i sträck.
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