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Även Särna, Idre Grövelsjön brukar räknas som snösäkra områden, och Särna är ju känt som en av
landets kallaste platser. Men här är
det extrema läget som spelar in.
Det är ett Inlandsklimat. Ingenstans
är det längre till hav än just här och
det ger normalt kalla och snöfattiga
vintrar. Men just här kommer en
annan faktor in, fjällen. Vinden är ofta
västlig och driver de varmare fuktiga
atlantvindarna från Norge upp över
fjällen där de snabbt kyls ner och förvandlas ofta till stora mängder snö.
Hela 30-talet var milt i större delen
av landet. Men på 40-talet kom ju de
så kallade kalla “krigsvintrarna”, då
var det precis tvärt om.
Vit jul i Kringelfjorden?
Sannolikheten för att vi skall få en vit
jul i år är trots förra årets barmarksjul
är dock goda. 90 procent av jularna
sedan sextiotalet har bjudit på snötäckt mark.

Hej mitt vinterland, - nu är jag här...
Hej gó vänner! Nu är det dags för Kringelfjords Nytts vinternummer!
Detta nummer innehåller förutom områdesnyheter rätt mycket intressant om Särna socken och
Grövelsjön. Lite historiska tillbakablickar. Du som är intresserad av kulturen här uppe skall inte missa
sommarnummret. Då kommer Sonja Spånberg på Foskdalsvallen att berätta om riktigt fäboliv, nu och då.

Titta det snöar…
I år har ungarna i SärnaIdreområdet fått fröjdas åt
en tidig vinter i omgångar.
Första snön (om man inte räknar vintermånaderna) kom veckan efter den
första värmeböljan i juli.
Den 8 juni var det nästan 30 grader varmt.
En vecka senare lagom till skolavslutningen snöade ymnigt och många
hade problem att ta sig fram på vägarna. Som tur var smälte snön bort på
några dagar så ungarna kunde byta
snöbollarna mot fotbollar igen.
Sedan blev det snöfritt ända till
den 16 september .
Då föll en decimeter snö över
Kringelfjorden. Jag var uppe då och
vill inte påstå att det var så kul.
I övrigt har sommaren varit något
bättre häruppe än på många andra
platser i landet. Till och med lite för
litet regn. Vattennivån i bäckar och
älvar har varit extremt låg. Över
”Lillströmmen” ut till Playa Kringlé
på Vilholmen har man kunnat gå
torrskodd till en stor del av sommaren.
På årstämman diskuterade man
möjligheterna att bygga en bro
över till en av öarna.
Vi får väl se vad som händer på den

här fronten. Det krävs bl.a. byggnadslov och vad jag tror även en (sk. ”vattendom”). Sedan måste man ta hänsyn till att vårfloden faktisk kan vara
upp till tre meter högre än sommarlågvatten. Det var inte ovanligt under
80-talet. Man kan fortfarande se spår
av isen på tallarna nere vid sjön.
Lite mer om vad som hänt inom föreningen - berättar Göran Eriksson
om under ”Göran redogör” på föreningsidan.
Sommar å semester
På semestern hann jag inte fiska så
mycket då jag bara hann ta två veckors sommarsemester här uppe i
Kringelfjorden. Dessutom gick den
tiden åt till byggnation och målning.
Några gånger var vi ut på sjön och
metade lite “grov abborre” när barnen kom upp. Nästa sommar hoppas
jag att få utöva min favorithobby
”flugfiske” igen.
"Tor vftig" miljö
Jag gav mig på något nytt i sommar.
Eva och jag lade torv/grästak på vår
timrade bod. Något som blev gräsligt
vackert. Det var en hel del arbete
men resultatet blev jättefint. Eva och
jag blir glada och stolta varje gång vi
tittar ut på vår bod.
I sommarnumret tänkte jag kanske
ta och lämna en beskrivning hur man
lägger grästak. Det vore trevligt om

fler väljer grästak (och naturligtvis
även timrade bodar). Dessa smälter
in i miljön på ett enastående sätt.

Anders braskar
– julen slaskar
När detta skrives har inte ”Anders”
haft namnsdag ännu. Det har han
först den 30 november.
“Anders braskar – julen slaskar”
heter det i den gamla ramsan.
Men kan vi lita på att det stämmer
som tillförlitlig prognos gällande julvädret i dag?

SPONSORER I DETTA NUMMER:
ABRIS Sjö & Snö
- Särna
Elo Trading
- Särna
Emeretssons Gräv & Entr.
- Idre
Enarssons
- Grövelsjön
Falks Räddningskår
- Särna- Idre
Fjätervålens skidanläggning
- Särna
Fastighetsbyrån
- Mora
Grövelsjöns Fjällstation
- Grövelsjön
Harryssons Rörservice
- Idre
Hillrings Sport
- Idre
Ica Idre Bua
- Idre
Idre Bygg & Järn
- Idre
Idrefjällens Sport
- Idre
Idre Turistbyrå
- Idre
Jones Elservice
- Idre
Konsumhallen
- Idre
Kurvans tyg och kläder
- Idre
Riksmäklaren
- Mora
Riv & Bygg
- Särna
Shell
- Idre
Skoteräventyr i Idrefjällen
- Idre
Sverigepumpen
-Sälen
Särna Järn & Bygg
- Särna
Stråkens El
- Idre
Walls Åkeri
- Särna
En trevlig vintersäsong önskar:
Hans Forsslund
Kringelfjordens Samfällighetsförening

På SMHI borde finnas koll på julvädret så vi kollar vad man säger
där. - Avgör Anders vädret?
- Ja det finns faktiskt de som tror det,
men naturligtvis stämmer inte det.
För några år sedan så kollade en kollega till mig ett anta år tillbaka. Det
visade sig att ramsan stämde precis
lika ofta som den inte stämde. Detta
säger Sten Laurin på SMHI.
Men visst var vintrarna kallare
och snörikare förr?
Själv minns jag 80-talets vintrar i
Kringelfjorden där nattemperaturen
ofta låg mellan tjugo och trettio grader. En nyårsdag till och med ända
ner till -43°. Snövallarna efter vägen
täckte ibland vägskyltarna.
Vi frågar Sten Laurin igen.
Det stämmer att det var kallt och snörikt under 80-talet. I alla fall i de norra
delarna av landet.

KRINGELFJORDEN NYTT
Redaktör och ansvarig utgivare:
Materialadress:
Hans Forsslund
Kringelfjordens Samfällighetsför.
Klockvägen 4
135 55 Tyresö.
Telefon:
070-683 78 44
Kringelfjorden
0253-160 19
Fax:
08-24 33 14
E-post: hans@bergodahl.com
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cognac, rom och whisky. Annorlunda
för den som tröttnat på det traditionella. Men är det egentligen glögg?

Här är listan över
årets godaste
glöggar!
(Med reservation för priserna)
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Blossa Starkvinsglögg (bäst) 15% (nr
8505) - 59 kr (750 ml)
Den klassiska smaken i den starkare
varianten är absolut bäst. Det här är
glöggen som blivit måttstock för alla
traditionella glöggar. Väl balanserat smak och doft håller med andra ord
ihop.

Glöggprovning – en kommande trend
Text H. Forsslund

Vår familj har sedan några
år glöggprovning kvällarna
före julafton. Förr var det inte så
mycket att välja på. Då var det mest
bara glögg i olika alkoholhalter. I dag
är utbudet snart lika stort som vissa
vinsorter, och varje år kommer det
nya sorter.
Glöggen smaksätts med alla möjliga
smaker och det är både röd och vit
glögg som dessutom med fördel kan
drickas kall. En del sorter är riktiga
höjdare
Tristaste utbudet är tyvärr för de som
önskar en alkoholfri glögg. Här är det
nästan bara söt dåligt kryddad saft
som erbjuds.

Forsslunds glöggprovning
Vi brukar köpa fem sorters glögg
inkl. vinnarna från året innan samt
nykomlingar. Är det brist på nykomlingar är vi inte sämre än att vi kan
låta några gamla refuserade få en ny
chans. Glöggprovningen är naturligtvis inte så seriös utan det handlar om
social samvaro.
Brasan är tänd, vi sitter runt det julpyntade bordet i storstugan.
Stearinljusen lyser upp faten med
russin, mandlar och nybakta pepparkakor. Vi brukar prova tre sorter per
gång och var och en av familjemedlemmarna får säga sitt om var sort.

Prova gärna själv – Ett trevligt
sätt att umgås i juletid.
Har man barn eller inte vill ha alkohol
i glöggen kan man köpa alkoholfri
glögg och själv tillverka lite olika
smaker. T.ex. Riva i citron/apelsinskal, tillsätta krossade enbär, kanel,
ingefära, nejlikor, kardemumma,
honung etc. Här sätter bara fantasin
gränser. Låt gärna barnen vara med
och hitta på ingredienser och tillaga
den alkoholfria glöggen.

en egen blandning av vin, socker,
honung och kryddor som kanel ingefära, kardemumma och nejlikor.
Uttrycket ”glödgat vin” hittar vi första
gången i en skrift från 1609.

I Sverige växte glöggen i
popularitet speciellt under
18-talets slut.
Det är nu vinhandlarna börjar tillverka sin egen färdigblandade ”glögg”.
Glöggen skulle ju serveras varm och
det passade speciellt bra vintertid.
Snart började glöggen förknippas
med julen och glöggtillverkarna började dekorera etiketterna med tomtar
och andra julsymboler.

Herrljunga Vinglögg
12,5% (nr 8352) - 49 kr (750 ml)
En riktigt trevlig glögg för sitt pris dock sötare än Dufvenkrooks. I doften finns både nejlikor, kardemumma, pomerans och lite fikontoner.
Herrljunga Starkvinsglögg
15% (nr 8349) - 59 kr (750 ml)
I sin starkvinsvariant är Herrljunga
lite mindre söt och mer vin-aktig än
andra men ändå med typiska glöggtoner. Den mjuka söta kryddbeskan i
smaken är tilltalande.
Forts. på nästa sida
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Dufvenkrooks Original
Starkvinsglögg 15% (nr 8140) - 69 kr
(750 ml)
Det bästa Blossa-alternativet för traditionalister. Mjukt kryddad med lite
bränd ton och dofter av nejlikor,
pomerans och svarta vinbär. I smaken finns naturligtvis sötma men
också en kryddig beska och brända
lakritstoner. Sötman är dock inte
påträngande.
Dufvenkrooks Vinglögg
10% (nr 8150) - 56 kr (750 ml)
Mycket lik Dufvenkrooks Original,
fast med lägre alkoholhalt. Här finns
också en liten ingefärston.

Internet
sajten
Testline
(www.tasteline.com) har testat årets glögg. Du hittar
resultatet nedan.

••• 0253 •••

Men kom ihåg ”smaken är som
baken…” så testa gärna själv.
Du kommer kanske till en helt annat
resultat, Skriv gärna upp en rankinglista tills nästa år. Då kan du när du
sett vilka nya sorter som dykt upp
bestämma vilka sorter som får gå
vidare.

BÄRGNINGSLARM
DYGNET RUNT

Glöggkonkurrensen har blivit
större - samtidigt som antalet
glöggtillverkare minskat.
I år har Malmö-företaget Saturnus
kastat in handduken. Däremot satsar
Dufvenkrooks på både fler och bättre
sorter. Dufvenkrooks produceras av
Herrljunga vinfabrik som i år också
kommer med det egna märket som
just heter Herrljunga. Ingen lär väl rå
på likriktaren Blossa med sin mer än
90-procentiga marknadsandel. Men
konkurrensen hårdnar dock.

Glögg/glödgat vin dök 1609

De senaste årens mest annorlunda glögg på svenska råvaror finns också kvar:

Redan under antiken tillsatte greker
och romare kryddor i vin av hälsoskäl eller smakförbättrare.
Gustav Wasa höll sig med en egen
blandning av ”Claret”,

Grythyttan Skogsglögg och Salnecke
Äppelglögg. Värda att prova som en
spännande variant.
I år finns det glöggsorter som är spetsade med både calvados (Blossa 04),

240 56

Din räddningsförsäkring
gäller hos oss!

Vi servar

IDRE - SÄRNA
Med:

BÄRGNING • STARTHJÄLP
LÅSÖPPNING • JOURREPARATIONER
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Glöggprovning…
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Blossa 04
(Starkvinsglögg) 15% (nr 8356) - 74 kr
(750 ml)
Här kommer Blossas andra årgångsglögg! Första årets pomeransdoftande variant i en vacker knubbig röd
flaska blev en stor succé. I år är flaskan grön och innehållet har äppelkaraktär - den är bl a spetsad med calvados. Förutom äpple anas också kanel,
nejlikor och lite muscattoner. Inte riktigt lika attraktiv som förra året men
dock köpvärd.
Dufvenkrooks Prestige
Starkvinsglögg 20% (nr 8192) - 79 kr
(500 ml)
Dufvenkrooks tjugo-procentiga är
mer eldig och har dessutom en viss
kardemumma-doft. Smaken har en
bra krydda och sötma med en lite
eldig fikonfrukt. För mig känns den
inte alls lika attraktiv som de med
lägre alkoholhalt.
Blossa Starkvinsglögg Vit 15% (nr
8506) - 59 kr (750 ml)
Visst går det att göra bra vit glögg även om jag nog tycker att en glögg
ska vara röd. Blossas vita är
glöggkryddad men doftar och smakar mer av muscat (en vit druva) och
pomerans.

2**
Gr ythyttan Skogsglögg
15% (nr 4509) - 79 kr (750 ml)
En annorlunda upplevelse: en glögg

gjord på blåbär och andra skogsbär
med lite lingon - därtill traditionella
glöggkryddor. Det ger en högst personlig blåbärskryddig doft med lite
eldig beska.

kanske detta favoriten. Men för min
del är detta något annat än glögg - en
god aperitif i konkurrens med en
cocktail som Manhattan (Martini och
whisky) måhända.

Salnecke Äppelglögg
13% (nr 8179) - 68 kr (500 ml)
Det är precis vad som står på flaskan:
äpplen med glöggkryddor. Riktigt
bra! Det doftar kokta söta äpplen med
kanel och lite nejlikor. I smaken finns
också en viss kryddighet.

Till julen hör traditioner - julmat, julmust, fetlagda och
skäggiga män i rött med taskig klädstil och självklart
också glögg.

Blossa Vinglögg
10% (nr 4000) - 46 kr (750 ml)
Klassisk men lite blekare i smaken
och med mer örtig beska än den starka som fått fem korkar.
Blossa Starkvinsglögg Trestjärnig
spetsad med Cognac
- 69 kr (500 ml)
Gott så det förslår - lite som fikon i
cognac. Men som glögg - javisst om
du vill ha något annorlunda: en eldigt
söt dryck med brända russintoner
och choklad,
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I dag dricker vi ca fyra miljoner liter
glögg varje jul där mer än nio av tio
flaskor heter Blossa.

Lite värme i vinterkylan.
- Från oss alla till er alla!

ika traditionsenligt som tomten, är
också alla årgångsprodukter. Blossas
bidrag är årgångsglöggen - Julens
smak 2005. Årets smak vet vi dock
ännu inte mycket om. Däremot vet vi
att flaskans design är ytterst smakfullt designad.

Därför dricker tomten glögg...

Blossa Starkvinsglögg Trestjärnig
spetsad med Rom
- 69 kr (500 ml)
Här är det istället en söt doft av rom
som dominerar över glöggkryddorna. I bakgrunden finns eldiga muscattoner.
Dufvenkrooks Special spetsad
med whisky
20% - 79 kr (500 ml)
Nja, för en glöggfantast som absolut
inte vill undslippa lite maltwhisky är

Det kompletta
bygg- och järnvaruhuset

Tel. 0253-202 70

Vi säljer allt från grund till skorsten:
byggmaterial • köksinredningar • klinker • kakel
golvmattor • tapeter • möbler • verktyg • maskiner
kaminer • wc • färg • el • vvs • nyckeltillverkning
När du handlar hos oss får du alltid låna släpvagn GRATIS.
Leverantörer Storsjökök, Contura, Bosch, Diplomat dörrar, LHDÖS kakel, Fiona tapeter
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Skall vara

Skall vara

Alla årstider - på en gång!
Text H. Forsslund

Även nu i höst
så spelade vädret oss ett spratt
här uppe.
Jag hade en företagsgrupp
som skulle uppleva ett
”Gränslöst fjälläventyr”.
Dvs. få lite äventyr på
bägge sidorna om gränsen.
De bodde ett par dagar på
vackra
Knappgården,
Särnaheden. Samt på
Femund Fjellstue i Elgå,
Norge.
Första dagen
- hade vi ett fint ädelfiske i strålande
sol och +18°. Jag fixade en sprakande
brasa, bjöd på renkött och kaffekask.
Visserligen blev det bara en röding
men vi hade trevligt och träden klädda i sin vackraste höstkreation sprakande i kapp med brasan.

Dag två
- skulle vi fjällvandra. Vi hade tänkt
oss Båthusberget i Norge om vädret
var klart. Nu blev det Rösjöarna runt
på Fulufjället. Fjället bjöd snöblandat
regn. Det hindrade dock inte att stämningen var rätt god när vi väl fått
igång kaminen och dukat fram lunchen i raststugan vid Rösjöarna. Lite
väl trångt, men trevligt. När vi någon
timma senare besökte det trevliga
Naturrummet blev det ett mindre
berg av våta regnkläder i entrén.
På kvällen stod vi i vid
Femundens strand vid Elgå i
Norge och tittade på en solnedgång i kristallklart väder. Solen
sjönk sakta ner bakom de höga vackra fjällen på andra sidan Femunden.
(Norges näst största insjö). Sjön låg
helt stilla. Vilket är rätt ovanligt.

Till middag hade Tone och Rolf på
Femund Fjellstue lagat till en härlig
viltmiddag bestående av. Gravet sik
filet på tyttebær brød, helstekt reinsdyrbiff med soppstuing, sauterte
grønnsaker, fylt tomat, kantarell saus
og fløte gratinerte poteter og som
dessert, Trollkrem. Det var otroligt
gott! (och mycket).

Dag tre
-- bjöd på kristallklart väder med vita
fjälltoppar, och 25 sekundmeter! Vi
hade tänkt paddla i ett fantastiskt paddelvatten i Jyltingsmarka, vid Gutulia
Nationalpark..
Jag förberedde deltagarna på att
det trots att vi till största delen skulle
färdas i ett smalt slingrande åsystem
med skyddande skog, fanns risk att
det inte skulle bli någon paddling.
Vi körde trots allt ut till paddelleden.
Även i skogen när vi körde på den
smala vägen så blåste det hårt. Det
kändes som vi ville ducka för de svajande tallarna ovanför oss.
Framme vid källflödet stod vår
vän Bengt Magnusson med kanoterna.
Vi gick en bit efter vattenleden så
man kunde se den första av de små
sjöarna man skulle passera över.
Sjön fräste hög och krabb. Jag sa till
Bengt att jag nog inte kan ta på mitt
ansvar att paddla i detta väder.
Ett klokt beslut tyckte Bengt. Han
berättade att kanotsläpen vält nu på
morgonen och att möblerna på hans
altan nu låg utspridda i terrängen.
Det hade inte hänt på över 10 år!
Gruppen blev rätt besviken och
tjatade att vi skulle försöka paddla ändå.
Men jag stod naturligtvis på mig. Fast
det var en stor besvikelse att jag inte
fått bjuda på detta fantastiska paddeläventyr. Bengt fick hjälp att lasta på
kanoterna igen av lite smått trumpna
gruppdeltagare.
Jag har dock alltid någon form av
lämplig “back upp” om vädret skulle
vara för svårt.

Solen sken fast stormen ven.
Vi tog en vandringstur förbi ”korsbjörken” (som läsare av sommarnumret kanske kommer ihåg). Jag berättade om dess ”förskräckliga” hemlighet och kryddade med de sjungande
mystiska samerna som jag mötte här
i skogen. (Även det mötet fanns med
i vårnumret, ”Nya övernaturligheter i
Jyltingsmarka”).
Vi fortsatte sedan efter vattenleden,
gick över en skranglig bro som
säkert gått att köra med häst och
vagn över för sisådär 50-60 år sedan.
Nu var det bara några glest liggande
och murknande stockar. I slänten
nedanför en gammal fäbod hittade vi
perfekt lä. Förmiddagskaffe hälldes

upp och solen värmde gott. Efter att
jag förärat mitt sällskap några mer
eller mindre sanna äventyrshistorier
(bl.a. ett kanotäventyr av det lite väl
äventyrliga slaget jag var med om på
90-talet som jag berättat om tidigare).
Sedan vandrade vi tillbaka till bilarna.
-För att få en lite mer upplevelser
så tog vi vägen genom skogen till
Lillebo nära Drevsjö.
Stannade till vid Gløtvold handel i
Drevsjö för lite inköp av godis och
läsk. (Gløtvold handel tillhandahåller
allt från dagligvaror till älgstudsare
ljuddämpare och ammunition).

Utför allt i
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Vi säljer även
Cylinda vitvaror
Begär gärna offert/broshyrer
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Rendalsölen / Femunden

Alla årstider...

Färden gick vidare efter
Femundens strand där vågorna slog in likt atlantvågor.
Ett häftigt skådespel och vy som inte
blev sämre av Rendalsölen lyfte sina
vita toppar upp mot 1800 meter på
andra sidan sjön. Mäktigt! Vi stannade till vid Bengts Kano Camp i
Sorken. Baksidan på receptionen var
hyfsat vindskyddad och låg i solen så
vi dukade upp vår ”lunchpakke” som
vi fått av Tone og Rolf på Femund
Fjellstue.
Tillbaka vid Elgå fick vi en guidad
visning av den vackra lilla kyrkan
ovanför ”Br yggeloftet”.
Elgå kyrka

Den vackraste vägen.
Det var dags att åka tillbaka till
Knappgården på Särnaheden där
bastun väntade. Vägen mellan
Storsätern i Grövelsjön och Elgå i
Norge är en av de absolut vackraste
vägarna jag åkt. Vägen går över
kalfjäll med vindunderlig utsikt över
en mängd höga toppar och
Båthusbergets extremt branta och
svarta profil och vackra sjöar. Nere i
Elgådalen slingrar sig vägen som en
orm mellan åar och sjöar där de
omgivande fjällen stolt speglar sig i.
Så här i strålande sol och när höstfärgerna är som mest sprakande är bara
bilturen i sig en obetalbar upplevelse.
Vi Stannade till vid torvkåtan som ligger på kalfjället vid vägens högsta
punkt. Hukande i blåsten försökte
gänget ta några vackra bilder innan vi
körde vidare mot Särnaheden och
Knappgården och den väntade
bastun (och ölen).
Gruppen skulle äta en rödingmiddag.
Själv längtade jag tillbaka till brasan i
stugan i Kringelfjorden. Nigel på
Knappgården var lite besviken på att
jag inte stannade på middag. Nigel
tog sig tid och försåg mig med lite
smått och gått att ta med så jag kunde
duka upp en liten festbuffé hemma i
stugan.

Dag 4 - sista dagen
- blåste det inte – men snöade ymnigt
Det togs naturligtvis några häftiga
stormbilder nere vid hamnen med
skummande hav och vitklädda toppar
på andra sidan sjön.
Norgebesöket avslutades med att
Rolf på Femund Fjellstue berättade om hur yrkesfiskarna jobbade
och hur de förädlade fisken
(mest fjällsik) i det lilla fiskeläget.
Sedan blev det provsmakningsbuffé
där Rolf bjöd det mesta som gick att
göra av sik. Sikkaker/sikburger
inläggningar, gravad, rökt, inkokt,
roulader. Ja, det var både mycket och
riktigt gott!

Efter ännu en oförglömlig frukost på
Knappgården (en läckrare och vackrare frukostbuffé har jag aldrig upplevt. Då bor jag ändå flera gånger om
året på lyxhotell runt om i världen
som skryter med Campange till frukost). Hela gruppen tog åtminstone
var sin bild på ”mästerverket”.
Lunchen skulle i dag intas vid en
sprakande brasa nere vid Fjätfallen.
Blötsnön föll nu tungt, sikten bara var
100 meter. Gruppen bestämde sig för
att ta konferera fram till lunch i stället, och sedan åka hem till Uppsala .

Bryggeloftet, Elgå

Torvkåtan på väg tii Elgå

Knappgården
-har spelat en rätt central roll i
vår by, Kringelfjordens historia.
Framför allt fram till början av 90-talet
då våra årsmöten hölls där. Och inte
minst våra härliga ”Kul i Julfester”.
Från början var Knappgården en 4-H
gård. Kökets utrustning var utslitet
och krävde en kraftfull satsning.
Knappgården låg länge ute till försäljning. Jag t.ex. blev erbjuden att köpa
gården för en krona.

Kan låta billigt, men jag skulle förbinda mig att upprusta gården och bara
köket skulle kosta en smärre förmögenhet. Det blev ingen försäljning
utan 4-H renoverade köket så det
gick att använda. Knappgården har
sedan arrenderats ut och divits av ett
par olika ägare sedan dess. Bl.a.
”Knappgårds-Annika”,
Annika
Andersson som ordnade temakvällar
med mat från olika kulturer.
Forts. sid. 8
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Särna

JÄRN & BYGG
— och mycket, mycket mer! —

HÄR HITTAR DU:
Järnvaror •Färg •Tapeter •Jakt •Fiske
— Kort & utrustning •Rengöringsmedel •Mattor
Gödning •Presenter •Vykort •Tidningar •Lotter,
Tips, V-75 •Oddset etc —"On Line"—
och mycket mer. Vi är även SYSTEMOMBUD
Välkommen till "det lilla byggvaruhuset i Särna"

Den här resan blev ett smakprov
på det mesta vad som kan bjudas
i väderlek i fjällvärlden,
Gruppen fick inte just de upplevelser
som var planerat i programmet. Men
alla var ense om att det var en spännande och upplevelserik resa ändå.
Och man hade inte förväntat sig
sådan fantastisk vacker natur för att
inte tala om maten. Det förlät det
mesta av det nyckfulla vädret.
Ja maten ja!! Den är ett kapitel för
sig. Nigel är en utsökt kock och han
har tagit ortens råvaror till sig på enastående sätt. Mina gäster visste inte
till sig av förtjusning.

Även Spor t & Fritid
Särna Järn & Bygg • Särnavägen 33 • 0253-104 30
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Anexets lockpanel har bytts mot nya
knuttimrade väggar. Alla rummen är
renoverade till bra hotellstandard
med dusch och toalett på rummen.
Alla rummen är väl tilltagna och har
dessutom ett litet pentry med diskoch matlagningsmöjligheter samt
kylskåp om man skulle vilja laga mat
själv.

Knappgården Särnaheden

Knappgården...
Annika fick sedan erbjudande att
arrendera Fjäter vålens Värdshus
(Dalstugan). Då lyckades hon få sin
fästman Kjelle att lämna sax och kam
i frisersalongen i Stockholm och flytta upp till Särnaheden.
Annika & Kjelle huserade på
Dalstugan i Fjätervålen ett antal år
och väckte stor uppmärksamhet med
sin fantastiska matlagning. (Vem
mins
inte
t.ex.
deras
Cocacolabrässerad renstek med
ketchupflamberade jordgubbar till
efterrätt m.m.).
Nu ägs Knappgården av Linnea
och Nigel Tarr,
Linnea och Nigel har tidigare varit
krögare på L'Epicure restaurant i
Soho, London och Soho South
restaurant i Kent i 26 år.
Efter dessa visserligen roliga men
stressiga år tyckte man att det var
dags att ta det lite lugnare.

Man hade tänkt sig någon lite
mer rofylld plats än London.
Linnéa som ursprungligen kommer
från Sverige, tyckte att man skulle
börja leta här.
Efter 14 månaders sökande genom
landet hittade man till sist
Knappgården. Man föll direkt för den
gamla fina högt belägna Gården med
sin fantastiska utsikt över fjäll och
fjord.
Dessutom var nu köket modernt och
rätt välutrustat, vilket Nigel som är
kock uppskattade extra mycket.
En rejäl ansiktslyftning
Har det även blivit, både ute och inne.
Huvudbyggnaden vars största del är
byggd på 1600-talet har naturligtvis
fått vara orörd. D.v.s. förutom de nya
blomsterrabatterna som tillkommit
runt byggnaden och mitt på gårdsplanen, där även ett gammalt åkdon tronar som minne från den tid då gästerna kom med häst- och vagn.

Annorlunda utsmyckning
Inredning och dekorationer är både
spännande och annorlunda, svensk
allmoge uppblandad med kitsch och
detaljer från Londons nöjes- och
restaurangvärld. Detta och tillsammans med en otraditionell färgsättning gör att både restaurangen,
Storstugan och rummen känns
mycket spännande och intressanta.

Vi vill satsa på grupper typ Berg &
Dahls, grupper som vill konferera i
härlig miljö och dessutom få möjlighet till trevliga och kanske äventyrliga kringaktiviteter i vår underbara
natur.
Naturligtvis ordnar vi middagar på
beställning året om i mån av plats.
Men då vill vi helst att det skall vara
lite större sällskap, säger Linnéa.
I dag erbjuder Knappgården 11 rum
som alla har egen dusch, toalett,
pentr y och TV. Konferens- samt
grupprum, bastu, kabel TV, bordtennis och dart mm. Rummen är ovanligt väl tilltagna vilket gör att det finns
4 bäddar som kan utnyttjas vid behov
i de flesta rummen. Inalles 50 bäddar.

- Jag kan inte så mycket när det gäller Dala- och allmogekulturen så jag
blandar friskt efter eget huvud. Berättar Nigel för mig på ovanligt
lättförståelig Londonengelska.
Ensamma i köket
Nigel och Linnéa huserar ensamma i
köket. Vi fattade inte hur det gick till,
men maträtterna kom fram exakt när
de skulle och vinglasen var aldrig
tomma (hur vi än kämpande). Det
måste ha varit trolleri, eller så har de
släktskap med arten octopus på långt
håll!
Ingen sedvanlig restaurangverksamhet.
I dag har vi inga planer på att hålla
restaurangen öppen för lunch- eller
middagsbesökare.

Fjällmacken
IDRE
ÖPPET:
Vardagar
Lördagar
Söndagar

7—21
8—21
9—21

Välkomna

Tel 0253-201 12
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Här bjuder vi på toppservice
•Drivmedel •Verkstad •Kiosk •Video
•Släpvangsuthyrning
•Starthjälp •Tillbehör •Bilbärgning
•Skoterservice m.m.

■

