Slip
psiken – denna
d
magiska
m
p
plats
Återb
besöket 2015

Kring sekkelskiftet besökte vi Slipssikstugan vid
d påsktid varjje år. Det var något specciellt med stu
ugan,
eller rätttare sagt desss läge uppe på den storaa kalfjällsslättten. Vi var ett
e gäng som gick upp från Sutme
på skidor och övernaattade i den då lite slitna stugan. Men i novembeer 2013 blåste stormen sö
önder
parabelt. Nu i mars 2015
5 öppnades en
e nybygd stu
uga för gästeer och vi packade åter pu
ulkan för
den orep
en Slipsiktur!

Den 15 april
a
tog vi bilen från vår stuga i Borggafjäll för att starta från Sutme
S
Fiskeccamp. Vi had
de 15 km
framför oss på skidor, men det var
v en välbekkant väg. Först passerar man
m efter en
n ganska bran
nt
backe Sutmee sameviste, där ännu några kåtor fin
nns kvar. Sedan letar man
n sig vidare i
uppförsb
björksko
ogen upp mo
ot trädgränseen en halvmil längre fram
m. Hittar man
n sommarled
den från kåto
orna mot

Slipsiken
n är den att föredra.
f
Desssvärre är de orangemålade markeringarna på träden rätt bleka
numera.. Vi tog ett väälförtjänt fika innan vi lämnade björkkskogen. Num
mera är ledeen över fjället
kryssmarkerad, vilkeet är bra då det
d finns få laandmärken att
a orientera efter däruppe på släta fjället.
fj
Ett
m och omslö
öt oss ett tagg, men sedan
n bröt solen fram.
f
Vi åktee länge i ett vitt
v
finkorniggt snöfall kom
bländande böljande landskap av mjuka kullar – och man önskade att tiden skulle stanna upp.. Vi
passerad
de det enda riktiga landm
märket längs leden – hängbron över Slipsikån.
S
Sed
dan började himlen
gråna occh efter ett taag började det
d snöa igen
n. Vi såg stuggan sticka upp vid horison
nten och anlände i
västlig blötsnöyra vid
d ½6‐tiden. Vi
V kom in i en
n välkomnan
nde värme dåå Sonja (Länsstyrelsens
tjänstem
man från Naturvårdsenheeten) var därr på uppdrag att bl.a. se till
t traktens ffjällrävsbeståånd, som
är ett avv Sveriges stö
örsta.

När vi titttade ut igen
n var det klarrt och soligt! Snart blev det
d vindstilla och resten aav kvällen ble
ev så
magisk som
s
vi tidigare upplevt denna högslättt med sina omgivande
o
lååga fjäll. Magi är omöjligg att
förklara – den måstee upplevas.

Strax eftter oss kom tre
t tjejer med pulkor och
h en draghun
nd från Klimp
pfjällshållet.
Stugans allrum som innehåller 6 bäddar hadee vid vårt besök inte hun
nnit utrustatss med mer än en
d en galonso
offa och tjeje
ernas
madrasss, men Sonja bidrog med en luftmadrrass och tillsaammans med
uppblåsb
bara liggunderlag fick vi ihop
i
bäddar till alla. Med
d tre så fältm
mässiga tjejerr som Olivia, Lina och
Sofia lösstes problemen lätt. Senaare på kvällen hittade de det totalt iggensnöade dasset, vars taak
endast stack upp en decimeter över
ö
snön. Nåågon timma senare var dasset
d
framgrävt och
nsdugligt! Hu
ur ska inte fraamtiden bli – med sådana ungdomarr?
funktion

Vårt återbesök vid Sllipsiken blevv mycket trivssamt. – Slipssiken 2015 ko
ommer att leeva länge i minnet.
m
Nya stuggan? Den varr fräsch och fin
f ‐ välisolerrad, stor fin vedeldad
v
spiis, köksbänk med avlopp och
stora fön
nster som gaav ljus i stugaan. Vad vi sågg som ett pro
oblem var yttterdörrens p
placering på husets
västsida där snön driiver mot husset. Is lade sig också vid ingången och
h blockeradee dörren, som
m
m öppnades utåt. Med en
e tillbygd yttterfarstu sku
ulle problemet kunna förrsvinna.
dessutom

Morgoneen därpå varr det lika fintt väder och tjjejerna drog iväg på en dagstur
d
ner ttill Raukasjö, där man
kan få sig en våffla. Sonja
S
for till ännu ett rävvgryt och vi rustade för hemfärd mot Sutme, men
n tog det
lugnt då det var så fint att bara vara.
v

Upp had
de det tagit 7 timmar för oss; ner tog det sex. Grååare väder men
m god sikt. Snön var mjuk på
ytan men hela tiden bärig, perfekta förhållan
nden för att glida
g
ner mo
ot Sutme, meellan krokiga
ma vid en kall Norrlands Guld
G
lyssnade
e vi på ett prrogram om V
Vandring, en
fjällbjörkkar. – Hemm
improdu
uktiv syssla – som kan varra så viktig.
Jomen, visst..
/Kina occh Curt
Foto: Kin
na och Curt, utom det svartvita som är
ä taget av Olivia
O
Johansson

