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Blå time
i Blåfjella
Blåfjella – Skjækerfjella bærer
sitt navn godt. Desemberlyset
i fjellet ved årsskiftet er sparsomt, sola står lavt over fjellene i sør og skyver forsiktig ut
lys på de høyeste åsene, mens
Skjækervatnet og Skjækerdalen
ligger i skygge og ”kalddis”
langt der nede.
Her på ”Lågvassplatået” kommer lyset skrått inn, det er kaldt,
minus 18 ˚C, og hundespannet
har god fart over det islagte
Lågvatnet og mot nedkjøringa
til Skjækervatnet. Jeg bestemmer meg for overnatting i hytte i
stedet for i telt oppunder Glupen
rett imot.

Glupen er innfallsporten til
det øde villmarksområdet mot
Sæterfjella inn mot svenskegrensa og de mektige svenske
Skjækerfjell (Skäckerfjällen).
”Høyre” roper jeg og fem
trekkvillige Samojeder hiver
seg i selene foran Nansensleden,
og trekker hurtig mot høyre. Vi
setter kursen mot Lågvassbua,
som ligger ”høyt” over
Skjækervatnet og Lågvatnet.
Her ligger never og tørr bjørkved klart. For hundre kroner
døgnet kan du leie Lågvassbua.
Steinkjer kommuneskoger
– Ogndalsbruket KF har utviklet
et godt tilbud med å tilrettelegge

for flere utleiehytter, gratis fiske
og leie av båter sommerstid i
det 220.000 daa store området.
Og som de skriver i brosjyren
Velkommen til en attraktiv
innfallsport for Blåfjella
– Skjækerfjella nasjonalpark:
”Eid av innbyggerne i Steinkjer
kommune”. For en hundrelapp
døgnet ”eier” du din egen
villmarkshytte langt inne mot
nasjonalparken, det er et godt
alternativ til andre ferie- og
rekreasjonsformer i disse tider.

Vi tar en ekstrarunde mot
sør og sola som så vidt ligger
over fjellene. Det knitrer i
den kalde snøen under meiene, hundene storkoser seg i
galopp, de islagte fjellbjørkene
borte i lia er som opplyste juletrær. Skjækerhatten bak oss
ligger enda badet i sol, og en
svak nymåne dukker opp over
Glupen. Den blå timen, tiden
mellom dag og natt strekker
seg over flere timer på denne
årstiden. Lyset skifter sakte,
nesten umerkelig, fra lys, kald,
isblå farge til stadig dypere og
mørkere blåtoner. Natta senker
seg, stjernehimmelen, en klar
nymåne og slør av nordlys tar
over lyssettinga. Sola har nettopp snudd, og dagene er allerede
blitt lysere. Nesten litt trist…
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