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Tur 6. Valdalsbygget och
Dyllen

Fin tur till den gamla fjällgården Valdalsbygget som också fungerat 
som fäbod. Den står idag tom, vackert omgiven av fjällskog och vid-
sträckta myrar. Inne i farstun på det södra huset fi nns ristningar/
anteckningar som är intressanta att ta en titt på. Bland annat har 
gränspatruller under beredskapstiden/andra världskriget lämnat 
små meddelanden med datum och namn. En sväng upp på höjden 
Dyllen (Köldyllen på kartan) för att titta på utsikten blir det också.

Karta:   W51 Grövelsjön, se sida 36 för turkarta
Startpunkt:  Parkering på vänster sida om vägen mot Norge, 
   ca 3,5 km efter du passerat bron över Grövlan vid  
   Storsätra Fjällhotell
GPS startpunkt:  N 6884271 E 356304
Turens längd:  6 km
Svårighetsgrad:  Lätt halvdagstur

Från parkeringen leder en rösad, väl trampad led som guidar dig 
söderut till Valdalsbygget. Det är en ganska lätt promenad genom 
fjällbjörkskogen. Håll koll åt sidorna för här och där står riktigt stora 
tallar och torrträd som kan vara värda en närmare titt. Bitvis är det 
mera öppet kring stigen och gräs och enar tar överhand. Väl framme 
vid Valdalsbygget kan det vara skönt med en rejäl paus för att hinna 
titta på byggnaderna och njuta av stillheten. En liten fi n källa rinner 
genom ”mjölkbua” och vattnet är friskt och gott.
 När det gäller byggnaderna så fi nns det en intressant sann historia 
om det gamla bostadshuset. En av stockarna på gaveln är lagad med 
en bräda. Det beror på att ladugården brann ned en vinter. Djuren fi ck 
då fl ytta in i kammaren innanför köket. Hö till djuren bar man in ge-
nom köket men dyngan ville man av naturliga skäl inte transportera 

den vägen. Då sågades ett gödselhål upp i väggen. Sommaren efter 
byggde man en ny lagård och hålet spikades igen.
 Vill du göra en avstickare ännu längre söderut så fi nns det vid 
Naverlöpvallen ett litet vindskydd. Dit är det 3 km söderut längs den 
markerade leden. Det är en trevlig promenad genom den fi na björk-
skogen, här och var passerar du små bäckar och vattensamlingar. 
Stortallar postar längs stigen och du passerar också något parti med 
mera gran. Samma väg tillbaka till Valdalsbygget längs leden. När 
du närmar dig Valdalsbygget igen dyker de norska fjälltopparna upp 
i norr.
 Från Valdalsbygget är det 2 km upp till Dyllens topp. Markerad 
vältrampad led österut upp till toppen. Från Dyllens topp har du ut-
sikt 360 grader. Städjan syns tydligt borta i sydost.
 Här vid Dyllen jagade min mormors far, Per Berg, hare ibland. 
Efter en jakttur då jaktlyckan inte hade stått honom bi berättade han: 
”Oppfôr backôrn vann harôrn, men utfôr tappa en Per Berg!” Det kan 

Utsikt mot norr från Dyllen. Vid midsommartid ligger ännu snö kvar i fjällslutt-
ningarna.
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man översätta med: Uppför backarna vann hararna, men utför, kom 
Per Berg på efterkälken!
 Från Dyllen fi nns leder ner till Storsätern om du vill fortsätta ner 
dit. Tillbaka till bilen och parkeringen leder en stig som tar av till 
vänster strax innan du ser toppen av Dyllen på väg upp. Alltså till 
höger om du är på väg ned och tillbaka. Stigen mynnar ut vid vägen 
ca 500 meter öster om parkeringen där du startade.

Valdalsbygget är en gammal fjällgård som också fungerat som fäbod. Inne i 
farstun på det högra huset fi nns ristningar/anteckningar som är intressanta att 
ta en titt på. 43

Motsatt sida: Blåvinge. Larverna hos de fl esta arter av blåvingar utsöndrar en 
sockerhaltig vätska som är begärlig för myror. Myrorna bär inte ont anande 

hem larven till stacken där blåvingelarven kalasar på myrägg och larver
medan myrorna får sockerlösning i utbyte.
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