
BESKRIVNING
Vandring till foten av Sveriges högsta fjäll söder om 
polcirkeln. Helags ”det heliga fjället” med Sveriges 
sydligaste glaciär.

Leden är en väl märkt sommarled som börjar genom 
vackert blomsterland. Efter ett par km kommer du fram 
till den gamla fäbodvallen Kesudalen, vackert belägen 
vid Kesusjön där öring och röding trivs. Leden passerar 
alldeles invid ett bra badställe, passa på och ta ett 
uppfriskande dopp! 
Fortsätt sen genom dalen och följ sjön ytterligare några 
km innan stigningen upp på kalfjället börjar. Där ser du 
Helags välkända siluett framför dig, som växer och växer 
ju närmare du kommer. ”Det heliga fjället” 1797 m.ö.h. 
är Sveriges högsta fjäll söder om Sarek. Ner mot 
stationen ligger den eviga isen, Sveriges sydligaste 
glaciär. 
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Funäsfjällen

LÄNGD 24 km 
HÖJDSKILLNAD 200 m 
TIDÅTGÅNG 10 timmar
NÖDNUMMER 112

För detaljerad karta, se Lantmäteriets fjällkarta z8 1: 
100 000 eller Z56 1: 50 000

           GULDTUR 23

Helags
STARTPLATS

Parkering Kläppen, 6 km från centrum Ljungdalen. Ta till 
vänster innan du passerat bron in i Ljungdalen och följ 
vägen söder om Ljungan fram till Kläppen. Parkeringen är 
avgiftsbelagd.
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Funäsfjällen

Vid fjällfoten ligger Helagsstationen, med sina 
övernattningslängor och lilla gamla ”Östan”, den första 
fjällstugan som blev uppförd där i början av förra 
århundradet. Nu kan du vila trötta ben och bestämma 
om du vill övernatta i ”Base Camp” och ta en 
toppbestigning eller gå tillbaka samma dag. Valet är inte 
så svårt om vädret är bra, stanna över natten och ta en 
tur till toppen. Det finns en bra beskrivning med karta 
inne på stationen men räkna med att det tar ca 4 tim. 
Glöm inte att ta med dig vatten! Utsikten från toppen är 
fantastisk, andlös, och sätter spår inombords med en 
stor härlig känsla! Ät en god middag och efter en natts 
sömn, vaknar du utvilad och redo för vandringen hemåt. 
Har du tur kan den sällsynta fjällräven dyka upp när du 
minst anar det.

Efter ca 4 km kommer du till ett vägval, den rösade 
leden till höger mot Torkilstöten eller sommarleden mot 
Kesudalen (samma väg du vandrade ut). Tar du leden 
mot Torkilstöten, som är en km längre, går den helt på 
kalfjället över små fjällbäckar med inbjudande mjuka 
viloplatser. Är du uppmärksam kan du hitta den lilla 
oansenliga orkidéen dvärgyxne väl gömd i grönskan.

Efter ca 5 km ligger där på fjället ovanför Kesudalen, 
några stugor och en kåta. Du har kommit till 
Himmelsrasta”, konstnären Paul Jonzes hemvist. Jonze 
föddes 1883 och började sin bana som kyrkomålare och 
dekoratör. Det var han som 1910 upptäckte Överhog-
dalstapeten, världens äldsta bevarade vävnad. Han är, 
efter sin död 1973, en erkänd konstnär vars verk som 
ofta bestod av fjällets blommor är mycket värderade. När 
du tagit en välbehövlig paus och funderat över Jonzes liv 
och leverne fortsätter du stigen som går från stugan ner 
till Kesudalen och vidare sommarleden till höger mot 
Kläppen.
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