
är det började droppa ifrån 
taken och bäckarna porlade 
längs sluttningarna var 
Fjälle och Funa ute och 

åkte skidor. Det var en sån dag som 
man aldrig vill ska ta slut. Lagom 
varmt för att slippa jackan i solen, 
men tillräckligt kallt för att snön 
skulle vara perfekt i backarna. 

Fjälles mamma hade packat 
en ryggsäck med varm choklad i 
thermos, kanelbullar och smörgåsar 
med ost och salami. De hade varsin 
bergsbestigarpåse med russin och 
choklad och kände sig som riktiga 
äventyrare. 

De satte sig och fikade vid en 
solvarm sten och Fjälle tyckte att 
livet inte kunde bli mycket bättre. 
Men Funa såg ledsen ut. Fjälle 
undrade vad som var fel. 
– Allt är perfekt, sa Funa. Det 
känns bara lite ledsamt att det 
snart är över. 
– Vadå över? frågade Fjälle. 
– Vintern såklart, svarade Funa. 
Det är inte många veckor kvar tills 
snön är borta. Vad ska vi göra då? 
– Ja, det är sant, sa Fjälle. Men vi 
får hitta på något nytt då, något 
annat äventyr. I år har vårat äventyr 
handlat om att åka ALLA backar i 
hela Funäsfjällen. 
– Och alla skogsbanor också, 
säger Funa och skrattar. Sen har vi 
träffat liftskötare, skidlärare, samer, 
pistörer, renar, björnbajs, ekorrar, 
ramundbergare, funäsdalare, völlare, 
tänndalare, tännäsor, messlingar, 
fjällnäsor.... Men vad ska vi göra nu? 

Fjälle och Funa funderade 

en stund men kom inte på något. 
De tog på sig hjälmarna, tryckte 
fast pjäxorna i bindningarna och 
stack iväg. 

När de kom hem till Funa och 
hade lagt ifrån sig allt träffade de 
Funas farmor som var på besök. 
Hon satt i en fåtölj som var klädd 
i blommigt tyg mitt i vardagsrum-
met. Det var fortfarande ljust ute 
och från fåtöljen kunde man genom 
fönstret se Funäsdalsberget. Funas 
farmor var uppvuxen i dalgången, 
på en fäbod vid Vivallen. 

Funas farmor berättade om när 
de hittade verktyg och skatter 
från människor som hade bott 
där flera hundra år tidigare. De 
hade också hittat ett jättefint 
smycke med ornament och 
krusiduller. 

– Men det jag inte berättat 
för någon, sa Funas farmor med 
låg röst, är att jag också hittat en 
karta. Den visade fem olika skatter. 
Och det finns en gammal sägen 
som berättar om skatter som 
gömdes för rövare och banditer, 
minst 1 000 meter ovanför havet. 
Jag tror att det är den kartan jag 
hittade. Men jag vågade mig aldrig 
ut på äventyret själv. 

– Men det kanske ni vågar? 
sa hon med skorrande röst och 
plirade med ögonen. 

Nu visste Funa och Fjälle precis 
vilket deras sommaräventyr skulle 
bli: 1000-metersjakten!

Funa, Fjälle och den  
stora 1000-metersjakten



4. Stor-Mittåkläppen TURLÄNGD 5 KM    TOPPHÖJD 1 212 MÖH

STARTPLATS: Djupdalsvallens säter (fäbod). Ta vägen mot Mittåkläppen som är 
en privat betalväg från Bruksvallarna (mitt i övre byn). Parkera vid Djupdalsvallen.

TURBESKRIVNING: Följ den markerade leden mot Stor-Mittåkläppen. Leden är 
markerad från Djupdalsvallen med Guldtursmärken.

5. Kariknallen TURLÄNGD 5 KM    TOPPHÖJD 1 050 MÖH

STARTPLATS: ”Knallparkeringen” ovanför Rockvallen i Bruksvallarna. Ta vägen 
mot Walles från Stigmyhrs, och sväng vänster mot Rockvallen innan ni passerar 
Össjöån. Fortsätt vägen upp till ni når en Parkeringsskylt upp till höger. Den parke-
ringen är startplats.

TURBESKRIVNING: Följ den markerade leden, Guldtud 18, mot Kariknallen. När du 
kommit fram till våffelstugan är du på toppen. För öppettider besök funasfjallen.se.

Utförliga turbeskrivningar hittar du på  
funasfjallen.se/tusenmetersjaktenT U R B E S K R I V N I N G A R

1. Lill-Skarven  TURLÄNGD 8 KM    TOPPHÖJD 1 224 MÖH

STARTPLATS: Fjällparkeringen i Tänndalen. Skyltat från väg 84 med en textad 
träskylt. Sväng mot Hamrafjället 250 meter väster om skidbron i Tänndalens by. 
Privat väg, du betalar avgift i anslutning till infarten mot parkeringen.

TURBESKRIVNING: Följ den markerade leden (Guldtur nr 9) mot Lill-Skarven.

2. Funäsdalsberget  TURLÄNGD 6 KM    TOPPHÖJD 977 MÖH

STARTPLATS: Röstbergsliftens dalstation i Funäsdalen.

TURBESKRIVNING: Börja vandringen från foten av Funäsdalsberget upp längs 
grusvägen i slalombacken till högsta punkten på berget, där finns det en utkiksplats 
och härmed har du nått toppen! Här kan du välja att gå tillbaka samma väg som du 
kom upp, eller fortsätta längs den markerade leden, Guldtur 5, som sakta sluttar ner 
mot skogen. Efter ett tag mynnar leden ut ur skogen och övergår till en asfalterad 
väg, följ vägen ner mot Eriksgårdens Fjällhotell och du är snart tillbaka i byn. Följer 
du hela Guldtur 5 tillbaka ner till byn från toppen så blir vandringen 9 km.

3. Ramundberget  TURLÄNGD 4 KM    TOPPHÖJD 1 060 MÖH

STARTPLATS: Parkera vid Ramundberget och ta Fjällgårdsbanan upp till toppen. 
Se öppettider på funasfjallen.se 

TURBESKRIVNING: Följ Guldtur nr 8 mot Ösjöstugan. Efter bara några hundra 
meter har du toppen av Ramundberget på vänster sida. Klättringen kan börja!


