Vandreguide

Tydal og Sylan
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Velkommen til Tydal

Foto: Mattias Jansson

Velkommen hit...

Tenk på at det er reinsdyr/
sau i området, at naturen og
... og opplev Sylan og Tydal til fots!
verneområdene er følsomme og ha
Området er et eldorado for korte
hunden i bånd. Opplev Sylan!
og lange vandringer. Høye fell,
vakre elver og rikt tilbud av stier og Tips!
merkede vandringsleder gir fotte
Vandresesongen varer fra juni til
opplevelser. Mange av turene kan september avhengig av høyde og
kombineres med aktiviteter, kultur vær. Noen turer går langs godt
og historie. Hvorfor ikke et besøk
merkede stier, mens andre turer går i
på Brekka bygdetun, eller avslutte villmarka. Husk derfor riktig utstyr.
turen med en god middag på
Vi anbefaler: Lær eller gummistøvler,
Væktarstua Hotell? Overnatting
ekstra klær, kart og kompass,
fnnes på hotell, hytter og
mobiltelefon og førstehjelpsutstyr.
campingområder. Turistforeningen Husk at det ikke er mobildekning i
har lengre merkede turer til fells,
enkelte områder i Sylan.
og i dalføret fnnes det kortere
turer for den som ønsker det.
Kart: Sylan 1:100 000 Nordeca
Tydalskartet: 1:50000 Statens
kartverk
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Stugudal håndverk
og fritid
73 81 55 12
Tydal legekontor
73 81 58 40/
116 117
Selbusporten
73 81 04 50/414 67 844
Selbutorget, 7580 Selbu

705 Senteret/Søstrenes Kammers

413 10 241/414 19 470
www.705senteret.no
Tydal Bil-elektro AS
73 81 53 11 Bensinstasjon
www.tydal.net
Brekka bygdetun
73 81 59 00
www.tydal.kommune.no
ATB Buss
02820
www.atb.no

Nedalshytta
953 64 603/73 92 42 00
www.tt.no

Storerikvollen
916 50 664/73 92 42 00
www.tt.no

Stugudal Camping
984 98 846
www.stugudalcamping.no

Nesjø båtutleie/camping
73 81 46 21/949 86 587
www.fiskeitydal.com

Coop Marked Tydal
(post)
950 82 272 / www.coop.no

Joker Stugudal
944 75 620
www.joker.no

Sykkelutleie

Fjellguiden Tydal
923 51 551
www.fjellguidentydal.no

SERVICE

Service

Patrusli Gaard
901 04 600/01
www.patrusli.no

Transport

Eggen’s taxi
96 50 02 52
Stasjonert i Ås i sentrum

Aktiviteter

Moheim Camping
907 25 208

Spisesteder

Væktarstua Hotell
73 81 31 00
www.vaektarstua.no

Overnatting
Sportsutstyr

Bedrifter

Brann/Politi/Ambulanse
110/ 112/ 113
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Gradering av løypeNE
For at du som gjest enkelt skal ha mulighet til å velge en rute som
passer vær, vind og ferdigheter, så er alle rutebeskrivelsene gradert
etter den nye merkestandarden i Norge.
Gradering
•
•
•
•

Passer for

Høydemeter

Nybegynnere
Krever ingen spesielle ferdigheter
I hovedsak kortere turer
I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/
barnevogn, merkes dette med eget symbol

< 300 meter

• Nybegynnere
• Middels godt trente turgåere
• Grunnleggende ferdigheter

< 400 meter

• Erfarne turgåere
• God utholdenhet
• Krever godt utstyr og gode fellsko

< 1000 meter

•
•
•
•

Ingen maks

Erfarne fellfolk
God utholdenhet
Krever godt utstyr og gode fellsko
Kunnskap om kart og kompass

Vandring på Pilegrimsleden ved Sylsjøen og Skarddøra. Foto: Mattias Jansson
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Gradering av løypeNE
Tidsangivelsen på turene er uten pauser og med en
normalgange på 4 km i timen på fat mark. Regn med et
kvarter ekstra på egne turer med 100 meters stigning.
Stiltype

Stigningsgrad/ eksponering

• Asfalt, grus, skogsvei og gode stier
• Stor grad av opparbeiding som gir god
fremkommelighet
• Underlaget er fast og jevnt, og uten
hindringer
• Ingen vading/kryssing av bekk

• Moderate stigninger, men ingen bratte eller
vanskelige partier

• Som grønn løype, men kan ha mer
krevende partier
• Kan være steinete, men ikke krevende ur
• Ingen vading/kryssing av bekk

• De feste stigningene er moderate, men kan
inneholde enkelte bratte partier
• Enkelte partier kan oppfattes som luftige
for noen

• Sti, åpent terreng, sten, ur og snaufell
• Kryssing av bekkefar, traversering av bratte
hellinger og lengre områder med både løse
steiner og myr
• Inntil to vad/kryssing av bekk

• Flere typer stigninger og utfordringer
• Flere luftige og utsatte partier
• Kan inneholde tekniske utfordringer og
passasjer med noe klatring med støtte av
hendene

• Lengre og/eller mer tekniske løyper enn
“Rød”
• Vading/ kryssing av bekk forekommer
gjerne

• Typiske turer vil være lengre toppturer med
bratte stigninger og ujevnt underlag
• Kan ha partier som er meget luftige
• Smale egger, sva, ur, etc.
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Væktarhaugen rundt - En flott rundtur

Stugusjøen

Pilegrimsvandring. Foto: Mattias Jansson

n
Riastvege

Start turen ved Væktarstua Hotell i Stugudalen. Følg
skiltet til Nedalshytta. Følg den røde merkingen
gjennom hyttefeltet og til høyre. Fortsett oppover
og kryss grusveien et par ganger før du kommer til
Væktarhaugen 2,7 km fra start og på 770 meters
høyde. Gå over elva Rotåa ved brua, og ta til høyre
oppstrøms opp til Ljungdalsvaet. Her tar du til venstre,
over myra og opp bakken. Ved krysset tar du venstre
ved 800 meters høyde mot Nedalshytta. Hold kursen
nesten rett nord. Her er det fott utsikt mot Skardsfella.
Her når du turens høyeste punkt på 810 moh og 4,1
km etter start er det et kryss med vad til venstre og
bru til høyre. Gå over brua og sving venstre (nord)
og følg steinene nedstrøms. Ca. 5 km fra start går det
en rødmerket sti rett frem gjennom skogen 775 moh. En umerket sti går langs
elva til venstre, og det er denne du skal ta. Etter 1 km, 6 km fra start, kommer
du til Nyvollen. Her går stien over til grusvei som du følger frem til den større
kryssende grusveien. Sving til venstre og følg denne ned til Stugudalen igjen.
Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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Stugudal

2,5 - 3 timer uten pause
9 km
Væktarstua Hotell, Stugudalen. 620 moh.
810 moh.
Middels lang og fn tur med utsikt innover
mot Skarddøra, Pilegrimsleden og
verneområdet.

Kultursti Kløfta
- Håen
Ne
a

Lian

sjøan
Stor-

Vessingsjøen

Kulturstien har utgangspunkt ved
Tydal barne- og ungdomsskole, og
er særlig lagt opp med tanke på
skolebruk.
Den går innom ni forskjellige
spennende kulturminner, de feste på
den første strekninga opp til Fossan
(3,5 km). Hele løypa er merket, den er
5,4 km lang med ca. 150 m stigning.
Den går for det meste på grusveg og
er lettgått. Den første kilometeren forbi den gamle husmannsplassen Tyholt og
bureisingsbruket Nytrøa går etter lysløype og smale skogstier. De som trenger
bedre veg kan benytte boligveger fra skolen til Nytrøa. Derfra følges den gamle
Stugudalsvegen helt opp til Håen, med avstikkere til ei gammel høyløddu fra
1700-tallet og Kvennfossen. Kulturstien er opparbeidet av grunneiere i samarbeid
med Tydal grunneierlag, Tydal kommune og Tydal barne- og ungdomsskole.
Les mer på www.ut.no
Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

Foto: Merete Lien

Ty
a

Langfall-

2 timer en vei i rolig tempo
5,4 km
Tydal barne- og ungdomsskole på Kløfta 400 moh. /
Håen 540 moh.
540 moh.
Opparbeidet kultursti med informasjon om fortidsminner.
Interessant og lærerikt for folk i alle aldre.
Kveldsol ved sjø. Foto: Mattias Jansson
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Badekulper ved Nordskarsfjellet
5
70
Rv

Moen

Tydal

Nimmehtsgaejsie

Stugusjøen
Riastvegen

Stugudal

Skardsfjella

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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1 time en vei
2,5 km en vei
Langs Sylsjøvegen 900 moh.
1100 moh.
Dette er en fott tur i spennende landskap i alpint
terreng. Sti og svaberg. Vanskelig ved bløtt vær.

Badekulp. Foto: Geir Horndalen

Dette er en fott familietur, og en fn dagstur
i annerledes terreng, med utgangspunkt fra
eksempelvis Nedalshytta.
Start langs Sylsjøvegen 9,5 km fra Stugudal
eller 5,5 km fra Nedalshytta. Her er det
mulig å parkere langs grusveien. Gå sørover
inn mot fellet over den første åsen, og
hold deg på siden av myra i retning sør/
sør-øst. Gå opp mot fellet. I klarvær kan man tydelig å se dalgangen opp mellom
fellryggene. Langs stien kommer det fere kulper og blankpolerte svaberg. Stien
forsvinner etter hvert men ved tørt berg er det lett og fnne seg en vei opp fellet.
En kan gå både på selve svaberget eller på siden. Det er en fott utsikt over Nesjøen,
fere hundre meter lengre ned. I badekulpene kan en om sommeren ta seg et friskt
bad, eller bare beskue det vakre arbeidet som breene har utført på fellet. Vær
oppmerksom på at det ved regn kan være glatt på algene som vokser der.
Den siste kulpen er ca. 1100 meter over havet.
For den spreke kan turen fortsette opp på Nordskarsfellet 1529 moh. Det er ingen
sti der, men i bra vær kan den som er fellvant ta seg opp på toppen. Det tar ca.
en time ekstra én vei mot toppen. Ved regn vil turen mot toppen bli for glatt og
anbefales ikke.

Skarddøra - I pilegrimenes fotspor
Nimmehtsgaejsie

øen
Stugudal

Skardsfjella

Åarjelgaejsie
Pilegrimsleden ”Romboleden” var en viktig ferdselsåre fra Mälardalen i Sverige,
til Nidaros fra 1000-tallet og frem til reformasjonen. Veien gikk gjennom den
spektakulære Skarddøra. Prøv turen, og gå gjennom den bratte dalen.
Start turen ved Sylsjødammen, like innom grensa til Sverige. Dit kommer man med
bil, ca. 20 km fra Stugudal på grusvei. Høyden her er på ca. 850 moh., og det er fott
utsikt over sjøen og Helagsmassivet, som rager nesten 1800 moh. Det mektige
utspringet heter Predikstolen (Prekestolen), så den religionshistoriske koblingen
er betydelig i dette området. Det er merket med pilegrimsskilt, og starten går
sørover langs sjøen et stykke opp i lia inntil det svinger i retning sørvest mot
norgesgrensa. Her møtes Jämt-Norgevegen, som du følger, og går sammen med
Romboleden som kommer sørfra. Denne blir hetende Romboleden videre, og går
over riksgrensa mot det som tidligere var Nidaros. Her holder du til vest gjennom
fellpasset. Ved grensen står det en Pilegrimsbauta og lenger ned i dalen fnnes det
andre levninger som for eksempel Oferkast-plassen der pilegrimer kan legge på
en stein når de passerer. Ned mot Væktarhaugen blir stien litt bløtere og en bekk
må krysses til fots. Fortsett forbi Væktarhaugen og ned mot Stugudal kapell, som
er et vakkert kirkebygg. Kanskje avslutter du vandringen med en god middag på
Væktarstua?
Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

Ca. 6 timer
19 km
Sylsjødammen 851 moh/ Stugudalen kapell,
alt. Væktarstua hotell 620 moh.
1072 moh.
En vandring i Pilegrimenes fotspor fra Sverige og
gjennom den vakre Skarddøra. En lang tur i fott
fellterreng. Kan være værutsatt.
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Møsjøen - Porten til Skardsfjella
Stugudal
Kåsa

Åarjelgaejsie

Gråsida

Skardsfjella

Møsjøen

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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1,5 time en vei
4,8 km en vei
Stugudal camping 620 moh/ Møsjøen 743 moh.
770 moh
Dette er en fott tur med fosser, fellutsikt og besøk i et
verneområde. Grusvei og sti.

Møåa. Foto: Mattias Jansson

Start turen ved parkeringen på Stugudal
camping ved siden av den vakre
Stuggusjøen. Gå forbi resepsjonen og
etter 25 meter ta til venstre. Her går det
en kjerrevei forbi et anleggshus. Gå i
nordøstlig retning. 600 meter etter start,
sving opp til høyre på en hyttevei. Følg
denne, og etter 500 meter går stien
sørover. Hold rett frem i hytteområdet.
Etter åsen kommer Møåa frem på høyre
side. 1,5 km fra start svinger veien opp til venstre. Ta til høyre på stien som går
rett frem. Her passerer du et fott fossefall. Dette er fnt terreng der elva renner ut
i et fott landskap med små stryk, stillegående partier og fossefall. 4 km fra start
svinger åa til høyre - hold rett frem. (For de som ønsker kan en avstikker gjøres
til høyre (vestover) ca. 1,5 km tur/retur, for å beskue et vannfall (noe krevende
sti). Fortsett opp på siden av fellet der høyeste punkt er 770 moh. Det er et fott
skard på høyre side av stien. Gå ned til Møsjøen på 743 moh med fott utsikt
mot Skardsfella og med fne strender. Du er nå inne i Skardsfella-Hyllingsdalens
landskapsvernområde. Nyt naturen med respekt. Gå den samme veien tilbake.

Gjev

Knallen - Pilegrimsvandring i kulturlandskap
Lauvøy-

vola

Movola

Mobrua

Storvollvo

Tid:
Lengde:
Start og slutt.
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

Pilegrimsvandring . Foto: Mattias Jansson

Pilegrimsleden gjennom Tydal mot Trondheim
har aner fra 1000-tallet. En tur på Pilegrimsleden
over Knallen, er en av de fotteste strekningene i
Trøndelag. Start ved Moen bru 590 moh. Følg en
grusvei retning sørvest som etterhvert går over
i en kjerrevei. Etter ca. 10 minutter, 700 meter
fra start, møter du Pilegrimsleden som krysser
kjerreveien. Følg denne til høyre, retning vestover.
Etter ca. 45 minutter/2,5 km fra start, kommer man
til Knallen, turens høyeste punkt på 730 moh. Her
er det fott utsikt over elva Tya, Skardsfella, Fongen
og Sylmassivet. Følg stien videre ned en gammel
hulvei. Det er litt brattere ned i skogen. Ca. 3,3 km
fra start kommer du ut på et hogstfelt. Følg den
merkede stien. Gå gjennom et skogholt 4,2 km fra
start og ned til elva Tya. Her er det grusvei langs
med elva ned til Løvvøya. Etter 5,7 - 6 km fra start
er det fere kryss, men hold rett frem. Ved brua over Tya går leden videre til venstre.
Gå over brua og ut til hovedvei 705. Ta buss eller gå tilbake til startpunktet. For en
lengre tur, se www.pilegrim.info
2 timer en vei
6,7 km enkel vei
Moen bru 590 moh/ Løvvøya 533 moh.
730 moh.
Dette er en kortere men en like så fn tur i Pilegrimenes
fotspor over en fellknoll med fott utsikt.
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Brekka- Barnas tur i Trollskogen
Aunet
Græslidammen
Henmo

Ås
Lian

na
He

Henvola

Østby

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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Ca. 30 minutter
500 meter
Brekka Bygdetun 380 moh.
380 moh.
Fin og spennende tematur for barn. En kort ruslerunde
i sammenheng med besøk på Brekka Bygdetun. Troll, dyr
og opplevelser for de minste.

Trollstigen på Brekka . Foto: Mattias Jansson

Dette er en kort tur for de aller minste. Ved
Brekka Bygdetun, som har dyr og annet
spennende for barn, starter det en trollsti i
området. I skogen kan de små rusle på en
sti der dyr, troll og andre mystiske vesen
holder til. Stien slynger seg i en bue med
mange opplevelser for de yngste. Turen kan
kombineres med et besøk blant dyrene på
Brekka, sammen med enkel servering og
kanskje en tur opp i klatretårnet.

Karolinerleden til Hærtjønna

På Karolinertur. Foto: Mattias Jansson

Østby
Ås

Start ved Gohaugen
ovenfor Østby, Ås i Tydal,
der hvor bomveien
starter. Et alternativ er å
parkere ved Tydal torg
(Coop-marked) for en fn
gåtur til Gohaugen langs
kulturlandskap (2 km).
Ved Gohaugen er det en
merket Karolinerled inn til
Hærtjønna, som er sentral
i Karolinerhistorien.
Etter starten passerer
man gjennom en skog
og ut på en myr. Etter en stund kommer man opp på en høyde med utsikt mot
Rødalstjønna og passerer en vinterstaket led. Gå rett frem forbi sjøen på sørsiden
og over en myr og forbi et skogholt. Fortsett langs den merkede løypen over en ås
og ned mot Hærtjønna der det passer godt med en rast. Samme vei tilbake.
Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

1 time en vei i rolig tempo
2,5 km en vei
Gohaugen 580 moh/ Hærtjønna 580 moh
590 moh.
En fn tur i Karolinenes fotspor i fellskog med vakker myr
og tematisk historie.
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Storerikvollen rundt

Rems

Sankåeppen
vika
Kroessdurrie

Storerikvollen

Djupholvika

Storerikvollen rundt - Historisk tur i fint seterlandskap

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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1 time en vei
4 km en vei
Sankåvika-Sjursvollen 740 moh/Storerikvollen 769 moh
780 moh.
Kort gåtur på sti/kjerrevei inn til fellhytta med seterpreg og
servering. Utsikt mot Sylmassivet og Esandsjøen. Perfekt
familietur.

Storerikvollen. Foto: Mattias Jansson

Storerikvollen fra 1897 er kjent for
sin koselige seteratmosfære og
fotte utsikt mot Sylmassivet. Start
turen ved Sankåvika der det fnnes
rasteplass og parkering. Hit er det
bomvei, 20 km grusvei fra Tydal
sentrum.
Etter parkeringen følger man
grusveien nordøst og skilt
til Storerikvollen. Man tar av
umiddelbart på en sti til høyre og
følger denne ca. 3 km inntil denne
møter på en kjerrevei den siste kilometeren inn til vollen. Om sommeren er det
mulighet for servering og overnatting. Du kan ta samme vei tilbake, eller ta en
omvei over Blåkkåkleppen bak hytta, 909 moh med fantastisk utsikt over Sylan.
Eller du kan også velge grusveien hele turen tilbake til parkeringsplassen.

RamSJøhytta
Ramsjøen

Blåh

ølja

Sankåkleppen

RamSJøhytta - Ved Skarvan Roltdalen nasjonalpark...

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

Ramsjøhytta. Foto: Mattias Jansson

...ligger fott til med utsikt mot
fellet Fongen, ved grensen
til nasjonalparken. Den drives
av Trondhjems Turistforening.
Det er grus- og bomvei ca. 18
km fra Ås i Tydal via Østby til
Finnkoisjøen. Merket sti som
starter ved parkeringsplassen
på
Skarpdalsveien
etter
Kranklia. Følg merket trasé
”Ramsjøhytta”. Gå et stykke ned
i lia og så over elven Lødølja
på brua. Gå i blandet myr og
skogsterreng til du passerer
en bekk etter en liten time. Denne kan vanligvis gås på steiner. Nå blir det mer
fellterreng frem til hytta som ligger ved Ramsjøen, etter at du har passert brua
over elva Ramna. Hytta som er selvbetjent tilbyr rast og overnattingsmuligheter
og du kan kjøpe en del proviant. Det er også mulig å følge TT-merking fra
Finnkoidammen til Ramsjøhytta.
1 time en vei
4 km en vei
Parkering Lødølja 700 moh. Ramsjøhytta 771 moh
771 moh.
Kort vandring i fellandskap med fott utsikt. Fin familietur.
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Hyllingsvollen og Nauttjønna
a

Ne

Græslida

mesjøen

Hilmovola

Naut-

Tid:
Lengde:
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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Ca. 2,5 timer en vei
Ca. 6 km en vei
Hammervollen 425 moh., Nauttjønna 750 moh.
750 moh.
Historisk vandringsled i skog og kulturlandskap med
avslutning ved en vakker sjø på fellet.

Nauttjønna. Foto: Mattias Jansson

Dette er en fn tur i Karolinernes
fotspor. Start turen med en
stopp i Græsli der det fnnes et
Karolinerskilt med informasjon.
Ta brua over Nea. Man kan starte
nede ved elva og gå grusvei/
sti opp til Hammervollen eller
fortsette med bil/sykkel til
Hammervollen. Her begynner
vandringen over ei lita bru og
svinger litt til venstre. Gå opp på
grusveien som går langs elva et
lite stykke. Følg den blå Karolinerstolpen. Sving opp rett frem og forlat elva etter et
par hundre meter. Her er det en kjerrevei i skogen som leder opp til Hyllingvollen,
som er et gammelt seterområde. Gå forbi setrene og ut på myra. Turen videre
oppover er merket Karolinertrasé. Her glisner skogen og man må ta seg over en
bekk på noen steiner. Stien går videre forbi en sauehage og opp mot Nauttjønna
der det passer godt med en rast. Her befnner du deg over tregrensa og har fott
utsikt mot Hilmo og Græslibygdene. For de som ønsker det kan turen fortsette opp
mot Litjbukkhammeren. Gå samme vei tilbake.

Naturpark Tydal - En friluftsarena for alle hele livet!
Østby
Ås

an

Nea

Nauttjønna. Foto: Mattias Jansson

LangfallNaturpark Tydal er en naturlig plass for
nærfriluftsliv og aktivitet sentralt i Ås i
Tydal. Du fnner inngangen til parken like
overfor 705 Senteret ved nedkjøringa til
Kløfta-området.
I naturparken er alle velkommen, sommer
som vinter. Stien er universelt utforma.
Hele traseen inn er 600 meter. Innerst i
parken er det en stor og romslig gapahuk,
bålplass, bord og benker og en lekeplass.
En trimplass med utendørs treningsapparater er tilrettelagt og underveis er det
fere aktivitetsbaser for barn og unge. Det kan være mye spennende å se i parken
hele året. Hold øynene åpne og skjerp sansene for spennende fgurer, tegn og spor
etter ville fugler og dyr som lever her.
Vil man gå en lengre tur kan man fortsette på stien opp til Sølisjøen. Rundt Sølisjøen
har 4H opparbeidet en sti som også er universelt utformet. Der fnner man også en
gapahuk med bålplass som er tilgjengelig for alle. Denne rundturen utgjør 5 km
ekstra og 65 høydemeter.
30 minutter
600 meter en vei
Ololsmyra 415 moh. (Vis á vis nedkjøring til skole og
idrettsanlegg)
Høyeste punkt:
540 moh.
Kort beskrivelse:
En koselig og spennende tur for småbarnsfamilien, men
også for alle andre.
Vandring i Sylan er en opplevelse - sommer som høst. Foto: Mattias Jansson
Tid:
Lengde:
Start og slutt:
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Lyst til å oppleve variert vandring i fott natur? I denne guiden fnner du korte
stier for barnefamilier, vandring langs Pilegrimsleden med tusenårige aner
og turer gjennom vakkert kulturlandskap som fører deg tilbake i tiden.
Pakk sekken og opplev den vakre naturen i Tydal og Sylan.
Velkommen hit!
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Tydal turistinformasjon, Ås i Tydal
Tlf: +47 73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no
www.sylan.no

Utarbeidet av Mattias Jansson. Sylan.no
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