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Titta det snöar…
I år har ungarna i Särna-
Idreområdet fått fröjdas åt
en tidig vinter i omgångar. 
Första snön (om man inte räknar vin-
termånaderna) kom veckan efter den
första värmeböljan i juli.
Den 8 juni var det nästan 30 gra-
der varmt.
En vecka senare lagom till skolavslut-
ningen snöade ymnigt och många
hade problem att ta sig fram på vägar-
na. 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 somma-
ren.

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. byggnads-
lov och vad jag tror även en (sk. ”vat-
tendom”). Sedan måste man ta hän-
syn till att vårfloden faktisk kan vara
upp till tre meter högre än sommar-
lågvatten. 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 för-
eningen - berättar Göran Eriksson
om under ”Göran redogör” på för-
eningsidan.

Sommar å semester
På semestern hann jag inte fiska så
mycket då jag bara hann ta två veck-
ors 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 bar-
nen kom upp. Nästa sommar hoppas
jag att få utöva min favorithobby
”flugfiske” igen.

"Torvftig" 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 jul-
vädret i dag?
På SMHI borde finnas koll på jul-
vädret 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 kol-
lega 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 gra-
der. 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 snö-
rikt under 80-talet. I alla fall i de norra 
delarna av landet. 

Även Särna, Idre Grövelsjön bru-
kar räknas som snösäkra områ-
den, 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 för-
vandlas 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 snö-
täckt mark.

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

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

KKrriinnggeellffjjoorrddss  — Nytt 3

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.  
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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 nykom-
lingar är vi inte sämre än att vi kan
låta några gamla refuserade få en ny
chans. Glöggprovningen är naturligt-
vis inte så seriös utan det handlar om
social samvaro. 
Brasan är tänd, vi sitter runt det jul-
pyntade bordet i storstugan.
Stearinljusen lyser upp faten med
russin, mandlar och nybakta peppar-
kakor. Vi brukar prova tre sorter per
gång och var och en av familjemed-
lemmarna 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/apelsin-
skal, 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. 

Glögg/glödgat vin dök 1609
Redan under antiken tillsatte greker
och romare kryddor i vin av hälsos-
käl eller smakförbättrare.
Gustav Wasa höll sig med en egen
blandning av ”Claret”, 

en egen blandning av vin, socker,
honung och kryddor som kanel ing-
efära, 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 tillver-
ka sin egen färdigblandade ”glögg”.
Glöggen skulle ju serveras varm och
det passade speciellt bra vintertid.
Snart började glöggen förknippas
med julen och glöggtillverkarna bör-
jade dekorera etiketterna med tomtar
och andra julsymboler.

Internet sajten Testline
(www.tasteline.com) har tes-
tat årets glögg. Du hittar
resultatet nedan. 
Men kom ihåg ”smaken är som
baken…” så testa gärna själv. 
Du kommer kanske till en helt annat
resultat, Skriv gärna upp en rankin-
glista tills nästa år.  Då kan du när du
sett vilka nya sorter som dykt upp
bestämma vilka sorter som får gå
vidare.

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.

De senaste årens mest annor-
lunda glögg på svenska råva-
ror finns också kvar: 
Grythyttan Skogsglögg och Salnecke
Äppelglögg. Värda att prova som en
spännande variant. 
I år finns det glöggsorter som är spet-
sade med både calvados (Blossa 04),

cognac, rom och whisky. Annorlunda
för den som tröttnat på det traditio-
nella. 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.

4****
Dufvenkrooks Original
Starkvinsglögg 15% (nr 8140) - 69 kr
(750 ml)
Det bästa Blossa-alternativet för tra-
ditionalister. Mjukt kryddad med lite
bränd ton och dofter av nejlikor,
pomerans och svarta vinbär. I sma-
ken 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.

Herrljunga Vinglögg
12,5% (nr 8352) - 49 kr (750 ml)
En riktigt trevlig glögg för sitt pris -
dock sötare än Dufvenkrooks. I dof-
ten finns både nejlikor, kardemum-
ma, 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 glöggto-
ner. Den mjuka söta kryddbeskan i
smaken är tilltalande.

Forts. på nästa sida

Glöggprovning – en kommande trend
Text H. Forsslund

IDRE - SÄRNA
Med:

BÄRGNING • STARTHJÄLP 
LÅSÖPPNING • JOURREPARATIONER

••• 0253 •••

240 56
BÄRGNINGSLARM

DYGNET RUNT

Din räddningsförsäkring
gäller hos oss!

Vi servar



Glöggprovning…
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Blossa 04
(Starkvinsglögg) 15% (nr 8356) - 74 kr
(750 ml)
Här kommer Blossas andra årgångs-
glögg! Första årets pomeransdoftan-
de variant i en vacker knubbig röd
flaska blev en stor succé. I år är flas-
kan grön och innehållet har äppelka-
raktär - den är bl a spetsad med calva-
dos. Förutom äpple anas också kanel,
nejlikor och lite muscattoner. Inte rik-
tigt 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 sma-
kar mer av muscat (en vit druva) och
pomerans.

2**
Grythyttan 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 per-
sonlig blåbärskryddig doft med lite
eldig beska.

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.

Blossa Vinglögg
10% (nr 4000) - 46 kr (750 ml)
Klassisk men lite blekare i smaken
och med mer örtig beska än den star-
ka 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,

Blossa Starkvinsglögg Trestjärnig
spetsad med Rom
- 69 kr (500 ml)

Här är det istället en söt doft av rom
som dominerar över glöggkryddor-
na. I bakgrunden finns eldiga muscat-
toner.

Dufvenkrooks Special spetsad
med whisky
20% - 79 kr (500 ml)
Nja, för en glöggfantast som absolut
inte vill undslippa lite maltwhisky är

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.

Till julen hör traditioner - jul-
mat, julmust, fetlagda och
skäggiga män i rött med tas-
kig klädstil och självklart
också glögg.
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 smak-
fullt designad.

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!
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Det kompletta
bygg- och järnvaruhuset
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

Tel. 0253-202 70

Därför dricker tomten glögg...



Även nu i höst
så spelade väd-
ret 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 kläd-
da i sin vackraste höstkreation spra-
kande 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 stäm-
ningen var rätt god när vi väl fått
igång kaminen och dukat fram lun-
chen 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 solned-
gång i kristallklart väder. Solen
sjönk sakta ner bakom de höga vack-
ra 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 reins-
dyrbiff 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 pad-
delvatten 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 sva-
jande tallarna ovanför oss.
Framme vid källflödet stod vår
vän Bengt Magnusson med kano-
terna.
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 padd-
la ändå.
Men jag stod naturligtvis på mig. Fast
det var en stor besvikelse att jag inte
fått bjuda på detta fantastiska padde-
läventyr. 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 ”kors-
björken” (som läsare av sommarnum-
ret kanske kommer ihåg). Jag berät-
tade om dess ”förskräckliga” hemlig-
het 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). 

Forts. sid 7
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Alla årstider - på en gång!
Text H. Forsslund

! !  S N A B B S E R V I C E ! !
LARS-ÅKE: 070-338 15 28

STRÅKENS EL AB

Begär gärna offert/broshyrer

Utför allt i EELL
Vi säljer även

Cylinda vitvaror

Skall vara Skall vara



Alla årstider...

Färden gick vidare efter
Femundens strand där vågor-
na 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 stanna-
de 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 ”Bryggeloftet”. 

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 berätta-
de 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!

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 höstfär-
gerna är som mest sprakande är bara
bilturen i sig en obetalbar upplevelse. 
Vi Stannade till vid torvkåtan som lig-
ger 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
Efter ännu en oförglömlig frukost på
Knappgården (en läckrare och vack-
rare frukostbuffé har jag aldrig upp-
levt. Då bor jag ändå flera gånger om
året på lyxhotell runt om i världen
som skryter med Campange till fru-
kost). 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 stäl-
let, och sedan åka hem till Uppsala .

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 spän-
nande 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 ena-
stående sätt. Mina gäster visste inte
till sig av förtjusning.

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 försälj-
ning. Jag t.ex. blev erbjuden att köpa
gården för en krona. 

Kan låta billigt, men jag skulle förbin-
da mig att upprusta gården och bara
köket skulle kosta en smärre förmö-
genhet. 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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—  och mycket, mycket mer!  —

Särna Järn & Bygg • Särnavägen 33 • 0253-104 30 

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"

Även Sport & Fritid

JÄRN&BYGG 

SSäärrnnaa
(F.d. Språngs)

Bryggeloftet, Elgå

Rendalsölen / Femunden

Torvkåtan på väg tii Elgå

Elgå kyrka



Knappgården...
Annika fick sedan erbjudande att
arrendera Fjätervålens Värdshus
(Dalstugan). Då lyckades hon få sin
fästman Kjelle att lämna sax och kam
i frisersalongen i Stockholm och flyt-
ta 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 gårdspla-
nen, där även ett gammalt åkdon tro-
nar som minne från den tid då gäster-
na kom med häst- och vagn.

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 disk-
och matlagningsmöjligheter samt
kylskåp om man skulle vilja laga mat
själv. 

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

- Jag kan inte så mycket när det gäl-
ler 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 restaurangverk-
samhet.
I dag har vi inga planer på att hålla
restaurangen öppen för lunch- eller
middagsbesökare. 

Vi vill satsa på grupper typ Berg &
Dahls, grupper som vill konferera i
härlig miljö och dessutom få möjlig-
het till trevliga och kanske äventyrli-
ga 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,
pentry och TV. Konferens- samt
grupprum, bastu, kabel TV, bordten-
nis och dart mm. Rummen är ovan-
ligt väl tilltagna vilket gör att det finns
4 bäddar som kan utnyttjas vid behov
i de flesta rummen. Inalles 50 bäddar.
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Tel 0253-201 12

Fjällmacken
IDRE

Här bjuder vi på toppservice
•Drivmedel •Verkstad •Kiosk •Video
•Släpvangsuthyrning 
•Starthjälp •Tillbehör •Bilbärgning
•Skoterservice m.m.

ÖPPET:
Vardagar 7—21
Lördagar 8—21
Söndagar 9—21

Välkomna

N
y s

kote
r?

SKIDOHALLEN—IDRE

har den!

Knappgården Särnaheden

■■



KKrriinnggeellffjjoorrddss  — Nytt 9

Välkommen till

—  I D R E  B U A  •  T E L E F O N  0 2 5 3 - 2 0 0 0 3  —

ÖPPET ALLA DAGAR

MÅND — FRED 
9  — 19

LÖRDAG 9 — 18

SÖNDAG & HELGDAG
12  — 18

—med BANK och MINUTEN 
i  samma hus

Välkomna!

Den vänliga butiken
Bra råvaror till bra

pris är kockens
bästa recept!

ICA IDRE BUA
hjälper även dig att

lyckas i köket.
Fräscha frukt, kött

och 
grönsaksdiskar är 

en självklarhet
hos oss! 

Här hittar du:
•  Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD

•  CHARKAVDELNING med grillat

•  SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning

•  IDREKORV & RENKÖTT

•  Eget BUTIKSBAGERI med CAFÉ

•  TÅRTOR på beställning 

•  SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

•   Vi har LOTTER, TIPS, ODDSET och 

TRAV med V-75
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Här presenterar jag ett
utdrag ur Karl-Erik
Forsslunds bok “Dalälven,
-från källorna till havet”.
Stycket handlar mest om
älven nedströms Idre, och
fram till Särna. 
En knagglig och otydlig flottarstig föl-
jer älven, som rusar i småströmmar
mellan stenarna och kastar en vit
skumslöja över var sten.

Södra stranden är alltjämt hög, bitvis
en lång jämn vall, den norra stundom
sank med löv- buskskog. Där ligga
tomma tysta timmerkojor, där
komma bäckar under urskogsbroar
av några stockar bredvid varann.

Och där kommer Foska den andra,
en namne till sin släkting i Långfjället.
Hon såg dagens ljus långt i norr, mitt
emellan Molnet och Ulandshögen,
och vattnade de två Foskdalsvallarna,
medan hennes syster Brunna från
sänkan mellan Nipen och Städjan ger
fukt och svalka åt Gränjesåsvallen;
Linné kallar henne Brumma. – Sedan
får Foskån ett flöde av Styggbäcken
från Gudmundsvallen och skyndar
ivrigt genom skogen, mellan vilda
stenstränder som längst ner för flott-

ningens skull jämnats till släta, slut-
tande kajer.

En hare kommer åter kilande, sät-
ter sig på en mossklädd stock och
stirrar på mig, och skuttar bort igen.
Flottarstigen flyter fram längs foten
av en hög brant ås; bakom den är ”en
torr däld, der elfen i förra tider förme-
nas haft sin framgång, innan den
utskurit den nu Warande farten”.

Härom talar Hülphers också en
offersten eller ”ett stort Röse, hwa-
rest tillförne af de förbi resande ste-
nar, qwistar m.m. blivit påkastade”,
samt ”en hungerkälla Skåftloken, en
grop, våt under torra somrar, men
uttorkad i stark wäta” – en spåman
som varslar dyr tid, om den står full
med vatten om våren, men fruktsamt
år, om den är torr. (Tuneld kallar den
”Skäftloken, en af de så kallade hung-
erbrunnar”).

Stigen går förbi den långa svåra
Brattströmmen, som nyligen kräft två
offer, det ena under timmerflottning-
en. Efter detta hårda vredesutbrott
lugnar sig älven och vidgas till Älvros-
fjorden och Kringelfjorden, egentli-
gen en och samma; den senare
skrevs förr Klingen- eller 
Klingelfjorden. Han bär en lång rad
gräsholmar med glesa talldungar och 

videsnår kring stränderna,
Uppstickande kullar på en undervat-
tensås, och speglar de röda stugor-
nas idyll i Älvros. – Ej heller här är
det alls fråga om någon ros, utan det
är älvens os eller inlopp i fjorden. –
Här växer trolldruvan i en lunddäld.

Landsvägen närmar sig stranden,
går över Kvarnbäcken och på en
präktig, rödfärgad bro över det 

smala, men djupa och lugna sundet.
Från udden vid Kringelfjordens
nedre ända, kantad av timmerlänsar,
ser jag Städjan stiga över skogen i
norr. – Och nu följer vägen den vack-
ra Hedfjordens strand, ljusnar och
pryder sina kanter med midsom-
marblomster, ekorrbär och hönsbär,
skoksskovall och linnea.

Forts på sid. 11.
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Älvrosfjorden–Kringelfjorden–Hedfjorden–Särnasjön
Dalälven, - från källorna till havet.  1921-1922 (Karl-Erik Forsslund 1872-1941)

ELLO TRADING
Fullständig Antenn & Parabolservice

Särnavägen 22 •  070-333 61 55

VISAT underhållning 14 kanaler:
•Satelitmottagare •Parabolskål •Installation.

Startavgift 695 kr, Månadsavgift 129 kr/mån år 1.

(första halvåret ingår i startavgift). 

Månadsavg. 299  kr/mån år 2. Kortavg. 299 kr/halvår

VISAT SPECIAL, 3 kanaler: 
SVT 1 • SVT 2 •  TV4 •  TV6

•Satelitmottagare •Parabolskål •Installation.

Monterat och klart 3.000 kr.
Inga månadskostnader eller kortavgifter

UNDER-
HÅLLNING 112299:: --

/mån år 1

TV-tittare Kringelfjorden
Vi har tidigare gått ut med info om kringelfjordens vanskliga läge för att få in TV4 med 

vanlig TV-antenn. Nu finns två bra parabolkampanjer från Viasat där bl.a. 4:an ingår

Kampanjepriser



Älvrosfjorden...

Fjorden famnar långsmala,
skogrika rullstensholmar och
uddar.
På västra stranden starkt sluttande,
öppna och frodiga ängar ligger
Hedens stora by av 40 präktiga går-
dar. Först några gråa båthus i
strandskogen, sedan stiga åkrarna
mot höjden och bära en större vit
gård och det nya fula, gula skolhuset
bland röda stugor på luten och gråa
på kammen mot skyn.

Men nu går älven mot en stor port
mellan åsarna, mitt i den står långt
bort en låg, rak skogskant, och
därunder ligger en by, det är Östoms-
jön.

Vid stränderna ligga spelflottar och
timmermagasin. Känslan av att man
närmar sig en storbygd blir allt star-
kare. Nu smalnar älven åter, vi ro
förbi färjan mellan Skrikheden och
Nordomsjön, förbi en större såg och
ut på Särnasjön, den sista länken i
fjordarnas kedja.

Ständigt när jag gled utför älven eller
badade i hans klara vatten, stirrade
jag ner däri för att möjligen få syn på
en stor blanklax. Mången gång hade
jag tyckt mig se en glimt i det skum-
ma djupet, men den hade strax slock-
nat igen. Och ständigt när jag vandra-
de längst stranden nere i dalen, såg
jag upp mot höjderna, om jag törhän-

da skulle varsna en stor fågel sväva
däruppe eller sitta i den högst träd-
toppen och se sig omkring.

Nu tycker jag mig skönja en mörk
prick högst uppe på Mickeltämplets
brandtorn nära Särna kyrkoby. Jag
vandrar dit och klättrar upp i tornet
på bergets diabasplatå, prydd med
borsttistel, fjällskära, kärrfibla, fjäll-
tolta; den sistnämnda finns ock till-
sammans med nattviol och ripvide på
slättberget.

Särna-Särnaheden
Det har bott folk länge i dessa
trakter. Faktiskt ända långt
före kristi födelse. 
Man kan undra hur man letade sig hit
upp i det som då måste varit bland de
mera otillgängliga platserna i landet.
De äldsta fynd efter boplatser i Särna
nuvarande socken är från 1800 – 2500
f.kr. och utgörs av stenyxor och
spjutspetsar. Fynden är gjorda vid
Fuluälven och Fjätälven. De var troli-
gen jägare och fiskare som följt
Österdalälven upp från
Siljanstrakten. Även fynd från yngre
vikingatiden ca 500 år e.kr. Fynden

utgörs mest av spjutspetsar. 1831 hit-
tade man på Brossön i Särnasjön
aska, kol, en urna samt en sax.
Förmodligen från vikingatiden.
Socknens namn nämns första gången
1378 i en skriftlig urkund från kung
Håkan av Norges hov. ”En smed,
Halvard och alla hans grannar som i
Särna bo, har ej erlagt sina skatter”.

De första bofasta i området slogs
sig ner i det vi i dag kallar
Särnaheden. I slutet av 1500-talet
fanns i Särna/Idre 15 gårdar. Särna
tillhörde Norge på denna tid. Den 24
mars 1644 erövrade Älvdalsprästen
Daniel Buscowius Särna i en oblodig
kupp. Den gräns som finns mot
Norge i dag fastställdes 1751. 

När storskiftet genomfördes 1894
bodde här 1300 personer i nuvarande
Särna socken, plus sk. “bolackare”,
ett slags säsongsarbetare som kom
för skogsarbetet. Nästan en tredje del
av socknens alla bofasta bodde måna-
der i sträck ute i skogen i sk. “eldpall-
kojor”. Ännu i dag hittar man rester
efter hundratals kojor. 

Först 1850 byggdes första vägen
som var framkomlig med häst och
vagn. Den första bilen lyckades ta sig
till Särna 1921. Med vägen kom de
första äventyrliga turisterna. I dag är
Särna-idre-Gövelsjön med sina fjäll,
fiskrika vattendrag och vildmark ett
av Sveriges mest attraktiva turistmål,
sommar som vinter. Här väntar en
rikedom av utflyktsmål och naturupp-
levelser, till glädje för kropp och själ.
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JAG UTFÖR ALLA TYPER AV GRÄVJOBB:
Schaktning för husgrunder

Dränering • Dikning • Kabel- och rörschakter
Enskilda avloppsanläggningar

och mycket mer...

Jag utför även:
Buskröjning vid vägkanter • Snöröjning

KOSTNADSFRI KONSULTATION
30 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete 

ger dig trygghet och kunnande.

Välkommen att höra av dig
Mats Emretsson  

Emretssons Gräv & Entreprenad I Särna-Idre AB • Hallonstigen 4 • 790 91 Idre
Telefon:  0253 - 205 89 • Mobil:070 - 258 06 08 • E-Post: mats@emretssons.se • Hemsida: www.emretssons.se

Sundet mellan Skrikheden och Nordomsjön.
Den gamla färjan som drogs av vajer gick
alldeles vid bron på vänster sida. Rester av
fästen och vajer ligger fortfarande kvar.
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Under sommaren har bygg-
nationen av en ny 6-stolslift
påbörjats på Idre Fjälls
nordsida.
Det innebär att Idre Fjäll till kommande
vintersäsong kommer att ha stolsliftar i

tre av fyraväderstreck. Investeringen
beräknas uppgå till en summa på 70
miljoner kronor.

– Detta kommer att bidra till en ännu
bättre skidupplevelse, säger Joacim
Johansson,vd, och fortsätter:

– Nu blir det möjligt att ta sig
direkt från nordsidan till ostsi-
dan utan att behöva byta lift.
Vi kommer dessutom att kunna öppna
nordbackarna tidigare på säsongen
eftersom vi inte behöver lägga snö i lift-
spåren. Dessutom kommer alla nedfar-
ter i Nord att bli betydligt längre –
backen Specialen kommer att förlängas
med hela 57 procent.
– Att nedfarterna blir längre och dessu-
tom tillgängliga tidigare på försäsongen
är något somkommer att gynna alla de
alpina klubbar som väljer att förlägga
sina träningsläger på Idre Fjäll under
försäsongen. Nordsidans backar är
populära för träning, och större fallhöjd
och längre nedfarter kommer att höja
kvaliteten ytterligare.
– Att det dessutom kommer att gå dub-
belt så snabbt att ta sig upp med den
nya liften gör inte effektiviteten sämre,
tillägger Joacim Johansson.

LIFTFAKTA:
• Den nya 6-stolsliften kommer att
sträcka sig 1, 5 km, med en mellansta-
tion efter 823 meter.
• Kapacitet: 3 085 personer/timme.
• Antal stolar: 94 st
• Vertical rise: 215 meter från dalsta-
tion till bergstation.

Positiv utveck-
ling av sommar-
säsongen på 
Idre Fjäll 
Idre Fjäll är inte bara skidåkning
utan en åretruntanläggning för
familjer som söker en aktiv semes-
ter nära naturen. Resultatet för
sommarsäsongen, som sträckte sig
från 24/5 till den 23/9, visar på en
omsättningsökning på 3,2 MSEK
och en resultattillväxt på 9,5 % mot
2006. 
” Inför denna sommarsäsong valde vi
att inkludera många aktiviteter i boen-
det och vi har även utökat antalet aktivi-
teter för hela familjen. Fler och fler
familjer prioriterar att umgås och göra
kul saker tillsammans under semes-
tern. Att semestra i fjällmiljö med lugn
atmosfär och vackra omgivningar är
också något som värderas allt högre i
valet av semester.” säger Jocke
Johansson, vd på Idre Fjäll och fortsätter 
” Sommarens resultat är fantastiskt och
ger ett kvitto på att vi är på rätt väg med
vår sommarprodukt. Vi genomför
under varje säsong en gästundersök-
ning för att få återkoppling på de önske-
mål och behov som våra gäster har.
Med denna information som grund
fortsätter vi att utveckla av vår produkt
och vårt utbud och ser stora möjlighe-
ter till en fortsatt tillväxt.”

Stort intresse för
Idre Fjälls
Vasaloppsläger 
Många är anmälda till Idre Fjälls
Vasaloppsläger som går av stapeln 6 -
9/12. Under professionell ledning av de
tidigare Vasaloppssegrarna Håkan
Westin och Henrik Eriksson, tillsam-
mans med Idre SK’s framtidslöfte
Henrik Karlsson, kommer deltagarna
att slipas i allt ifrån vallatips till träning. 
”Det är jättekul att så många har valt
Idre Fjäll som uppladdning inför
Vasaloppet. Vi är också stolta och glada
att vi har så erfarna och duktiga ledare
som Håkan, Henrik och Henrik.
Förutsättningarna kunde inte hel-
ler ha varit bättre.
Vi har fantastiska snöförhållanden med
drygt 70 cm natursnö i terrängen och
alla våra 55 km längdspår öppna.” säger
Jocke Johansson, vd på Idre Fjäll
Håkan Westin ser fram emot sitt första
Vasaloppsläger för säsongen; ”Tidigare
år har jag varit med och assisterat Sven-
Erik Danielsson på Idre Fjälls
Vasaloppsläger, men detta år blir det
första där jag är ansvarig ledare för läg-
ret. Det skall bli jättekul att komma
igång för säsongen, speciellt i så bra
förhållanden som de har på Idre Fjäll
just nu.”

1968 invigdes Idre Fjäll,
och sedan dess har det gått stadigt
framåt med hjälp av tydliga mål, ett
högt tempo och starka visioner. En av
Idre Fjälls grundläggande drivkrafter
har alltid varit att leda utvecklingen i
fjällvärlden, och det har vi faktiskt lyck-
ats med på flera olika plan. 

Vi var bland annat först med snöka-
noner i slutet av 70-talet och i början av
80-talet byggde vi Europas första fyrs-
tolslift. 1984 var det dags igen, då invig-
des världens första tunnellift. Och för
att kunna hävda oss i den allt tuffare
konkurrensen i fjällvärlden fortsätter vi
i samma anda. 

En viktig del av vår strategi är också
att utveckla en egen nisch där långsik-
tigheten är viktigare än kvartalsbokslu-
ten. Vår åretruntverksamhet ger oss
även ett stort försprång när det gäller
att attrahera kompetent personal, en av
de allra viktigaste förutsättningarna för
att kunna skapa en högkvalitativ hel-
hetsupplevelse för våra gäster. Vår fasta
förankring i bygden och samarbetet
med många idrottsförbund är andra
framgångsfaktorer som vi hela tiden
vårdar och utvecklar.

NNYYTTTT  
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- och anläggning
Idre Fjäll satsar 70 miljonerpå 
förbättring av liftsystem      Källa/bild: idre Fjäll
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Fjätervålens Skidanläggning
Här har det gått utför i 25 år!
”Att erbjuda kvalitativ skidåkning i
genuin fjällmiljö” är vår affärsidé i
Fjätervålen sen 25 år. I jämförelse med
andra skidanläggningar kan tyckas att
här inte hänt så mycket under denna
tid, men det är faktiskt det som upp-
skattas mycket av våra gäster och som
vi också är stolta över. 
Skidåkning står i fokus, frihetskänsla
och lugn får man på köpet.

Men visst förnyas vi, till kom-
mande säsong kan nämnas:
Nytt automatiserat snökanonsystem
innebär att vi nu tidigare och smidigare
ska få till ett bra underlag. 

Men ett snösäkert fjäll, snöstaket som
fångar upp snön och duktiga pistma-
skinförare krävs förstås också för att
uppnå den kvalitet som är vårt signum.
Snöparken, som var ny och populär
ifjol, byggs i år igen mellan Höken och
Falken. 
Några mindre hopp kommer också att
finnas i Lavskrikan som är de mindre
och mer oerfarna åkarnas paradis. 

Skidskolans nye chef Peter Emretsson
med många års erfarenhet av skidlärar-
jobb från bl a Fjätervålen och Idre Fjäll
tar över driften och erbjuder nytänd-
ning i backen för både nybörjare och
erfarna åkare.

Ny arrendator på Värdshuset
I Värdshuset utlovas njutningsfulla pau-
ser mellan åken samt någon kväll i
veckan. Familjen bakom Strömmens
Fjällgård i Lillfjäten är nya arrendatorer
av restaurangen. Skidshopen är förstås
laddad med nyheter bl a det allra
senaste i skidväg att hyra eller köpa,
och med samma kunniga personal som
alltid.
Närlivs vid foten av backen, en liten
butik med ett stort utbud. Förutom det
vanliga i matväg hittar du här lokala
godsaker samt souvenirer.

Telemarksläger med 
äventyrare i Fjätervålen
Den 24-27 januari 2008 går den
19:e upplagan av telemarkslägret i
Fjätervålen! Då kommer över 200
glada telemarksentusiaster till
Fjätervålen med målet att bli ännu
bättre telemarksåkare och för att
umgås med likasinnade.
Det är 19:e året i följd som Tommy
Bolic från Rättvik och Lasse Arnemo
från Uppsala att arrangera
Telemarkslägret i Fjätervålens skid-
backar. Till hjälp har de även i år skick-
liga instruktörer, även landslagsåkare,
som hjälper alltifrån nybörjare till avan-
cerade åkare att förbättra åktekniken.

Största boomen för telemarksåkning-
en upplevde vi i början på 90-talet, men
trots carvingens, snowboardens och
twintipskidans frammarsch så håller
Telemarksåkningen sin position som
en av de mest lekfulla och attraktiva
"multimobila" åkstilarna.

En duktig telemarkåkare behärskar
allt från puckelpist till längdåkning och
hopp!

Tradition med moderna inslag
Telemarksåkningen kan tyckas vara
grunden till all utförsåkning, och för
några år sen var många telemarksåkare
också mycket noga med att hålla på tra-
ditionerna. Lusekoftan, läderpjäxor och
"längdåkningsskidor" med stålkant var
modellen. 

Idag har telemarksutrustningen när-
mat sig slalomutrustningen i utseende,
plastpjäxor och midja på skidorna gäl-
ler även här. Men den karakteristiska
knäböjarstilen går inte att ta miste på,
det är en härlig syn när backen domine-
ras av de entusiastiska och orädda åkar-
na med lös häl.

“Toppåkare”
En som insett Telemarksteknikens för-
delar i att kombinera längd- och utför-
såkning är, Äventyraren, Mount
Everest bestigaren, Antarktisfararen

och alltså också Telemarksåkaren,
Fredrik Sträng, som kommer att delta i
lägret och kanske också dela med sig
av sina erfarenheter från betydligt bist-
rare miljöer.

Så här äger tidningen Åka
Skidor om Fjätervålen
Fjätervålen Idres lågmälda granne.
I Fjätervålen känns det som att tiden
mer eller mindre stått stilla.
Stämningen andas fortfarande ett här-
ligt 1970-tal, allt är småskaligt och
gemytligt. Här åker man skidor tillsam-
mans. Hyr du en stuga kan det vara
brunbetsat trä på panelerna och soffan
klädd i härlig orange manchester.

Skidåkning - utför
Trots att skidområdet är litet har
Fjätervålen några av Dalarnas bästa
backar. Pisterna är inte så branta, men
breda – som gjorda för timglasskidor.
Det 1002 meter höga fjället erbjuder
vackra vyer och bra, familjevänlig
åkning.

Fjället är flackt, men något brantare
pister finns på vänstersidan, nerifrån
sett. Korpen och Tjädern är klassade
som svarta nedfarter. På andra sidan
finns lättare pister såsom Berguven,
som med sina tre kilometer är
Fjätervålens längsta nedfart.

Mycket av åkningen sker ovanför
trädgränsen. Offpiståkare som gillar
lätta sluttningar har mycket att upp-
täcka här. Under trädgränsen finns
flera barnbackar. Till vintern 2004 för-
bättrades hopparken som också ligger
här, i nedfarten Lavskrikan.

Den roligaste pisten för den duktige
åkaren är Falken, godkänd för interna-
tionell storslalom för herrar och damer.
Falken är totalt 1 200 meter lång, den
sista biten är dock ganska flack. 

Skidåkning - på längden
Fjätervålen ligger dessutom inom ett
naturreservat med fina, kryssmarkera-
de leder för turskidåkning. Lederna går
bland annat till 1192 meter höga
Nipfjället.
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Harryssons Rörservice
Allt inom 

VVS

Din närmaste fackman inom
VVS

Välutrustad servicebil

Mobil: 070-5460477
Byvägen 9 • 790 91 IDRE

Fjätervålen fyller 25 år!
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SÄLJA DITT FRITIDSHUS?
Efterfrågan på fritidshus i Kringelfjorden och Norra Dalarna är stor. 

Du som går i säljtankar vill ha snabbt resultat och bra betalt! Vi erbjuder Dig 
allt Du behöver för en professionell försäljning av Ditt hus!

Tel: 0250-302 00
www.riksmaklaren.se/mora

Fridhemsplan 2, 792 30 MORA
mora@riksmaklaren.se



KONSUM IDRE (MITT I BYN) Tel 0253-201 28 

Välkommen till  butikerna 
som erbjuder:

Fullservice
Vi har inte låtit snabbköpsprincipen slå fullt ut i våra
moderna butiker. Här finns alltid  kunnig och vänlig
personal som gör sitt bästa för att ta hand om dig.
Naturligtvis har vi även manuell charkdisk.

Färsk frukt och grönt
Trots de långa transporterna hit upp till fjällvärlden,
har vi satt en ära i att visa upp snygga montrar med
de friskaste och härligaste frukter och grönsaker.

ca 5.000 artiklar
Här hittar du det mesta! Allt i från böcker och fiskeut-
rustning till rökt renbog och fjällröding.

Naturligtvis är vi snälla mot plånboken också!

Öppettider: 
Vecka 28-32

Måndag–fredag  09.00 –19.00
Lördag 10.00 –18.00
Söndag 12.00–18.00

Övriga Veckor
Måndag–fredag 10.00–19.00 
Lördag 10.00 –18.00
Söndag  12.00–18.00

Lägre priser!

Dessutom 

återbäring!

Det mesta av det bästa • Välkomna

Välkommen till din konsumbutik!

Alltid färsk frukt och grönsaker

Alltid aktuell - säsongsanpassade råvaror

Inte bara livsmedel 
Här hittar du det mesta för hushållet 

på ett och samma ställe!

KONSUMHALLEN IDRE
KONSUM NORRA DALARNA

IDRE

SÄRNA

IDREBUTIKEN
ÄR OMBUD FÖR:

•Apotek
•Systembolaget

•Penninglotter •Bellman 
•Triss •Bingolotto •Bensin m. m.

Välkommen!
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Vik en dag till en utflykt till
Grövelsjön, en av de första
fjällturistorterna i landet.
STF som bildades 1885
gav 1894 ut sin första
resehandbok, som bl a ger
en beskrivning av hur man
färdas i Gröfveldalen.

SOM FJÄLLEN VAR FÖRR
När andra orter skryter med modern
utveckling skryter man i Grövelsjön
med lugn- och ro, natur och kultur.   

Massor och av orörd vildmark och
höga fjäll. (Även om de högsta ligger
på norska sidan). Men vad gör det
när det bara är att spänna på sig ski-
dorna och ta hängbron över Grövlan
och man är strax på väg upp på de
norska fjällen.

Bli inte förvånad om du stöter på
skidåkare med knickers, träskidor
gammal solblekt anorak och sliten
ryggsäck. Vad du kan förvåna dig
över är att dessa skidåkare vid när-
mare studie faktiskt ibland kan vara
närmare 25 än 75 år! 

Ett läckert mode som kommit till
heders i gen, inte minst tack vare
telemark boomen.

Det är inte speciellt långt från
Kringelfjorden till Grövelsjön.
Bryt av med en heldag i Grövelsjön
precis på gränsen till Norge. 
Äventyr för stora och små barn!
Massor av toppar att bestiga, kryssle-
der och preparerade spår. 

Vill du ta dig upp Dalarnas
högsta fjäll, Storvätteshågna
1204 meter över havet?
Då kan du lämpligen skida från
Grövelsjöns Fjällstation eller
Lövåsgården. Du kan även tolka efter
snövessla upp mot Storvätteshågna
från Lövåsen. Ett kul äventyr som jag
testat flera gånger. Efter en härlig
bivack-lunch i solen en klättrar man
upp på toppen. När du har njutit av
den fantastiska utsikten (och förvå-
nats över att här uppe finns både en
rengärda och en liten sjö, ”Santesson
tjärnen”) får du en fin skidåkning ner
till Foskan. Sedan blir det lite uppför
innan det bär neråt igen mot
Grövelsjöns Fjällstation eller ner mot
Lövåsgården. 

Naturligtvis är lederna kryssmärkta.  

Vesseltolkning är inte så svårt
som det kan verka, det är i princip
bara att åka med. Det finns även möj-
lighet för några personer att åka med
inne i vesslan. 
Kontakta Enarssons i Sågliden för
mer info: 0353-290 01, 010-252 13 40,
010-248 00 73. (se även annons).

Turförslag
I Kringelfjords Nytt nov-06 (jubi-
leumsnumret) hittar du flera fina tur-
och topp förslag.
Dessa tips  och öppna skidspår i hela
området hittar du hemsidan
www.kringelfjordens-stugby.se

Utförsåkning
Vill tonåringarna hellre åka utför lig-
ger Grövelfjälls skidanläggning med
flera liftar och nedfarter samt skid-
skola mellan Storsätern och
Fjällstationen. Intill STF finns egen
liten barnvänlig lift med skidskola
som lär ut telemark.

Fortsättning på sid. 18.
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RESTAURANG OCH CAFÉ
Vår restaurang har en mäktig utsikt över de norska fjällen.

SPA
Unna Er en lugn stund med en av våra sköna 
behandlingar. - Må gott och ladda nya krafter!

BUTIK
Välsorterat sortiment av friluftskläder och utrustning. Allt vad du behö-
ver för fjällturen. Livsmedel, tidningar, hantverk och souvenirer.

UTHYRNING
Välsorterad uthyrning av friluftsutrustning till vettiga priser.
Här finns allt som behövs för fjällveckan.

GUIDADE TURER - TEMAVECKOR
Hela vintersäsongen anordnas turer med färdledare och olika 
temaveckor. Ring eller besök vår hemsida för information.

Välkomna till
Grövelsjöns Fjällstation

Svenska Turistföreningens sydligaste fjällstation. 
Här blandas gamla traditioner och gemytlig miljö med nya fräscha grepp.

Här slutar bilvägen och fjällederna tar vid. Fjällstationen är ett givet utflyksmål för dig som besöker Grövelsjön. 

Grövelsjöns Fjällstation information och bokningstelefon: 0253-59 68 80

www.stfgrovelsjon.com F J Ä L L S T A T I O N

Grövelsjön
S V E N S K A  T U R I S T F Ö R E N I N G E N

GGrröövveellssjjöönn
Upplev lite häftigare fjäll, en dag –eller fler!

Texter: H. Forsslund / Barbara Frilund-Ekberg. Bilder: STF/H.Forsslund. Källa STF

Vy mot norska Rendalsölen 1757 m.öh.

STF Grövelsjön
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Grövelsjön...

Avrunda sedan din fjälldag
med lite avslappnat mys och
en god middag.
Varför inte ett avslappnande kurbad i
fjällstationens Spa anläggning. Eller 
välj massage som både mjukar upp
stela muskler och ökar välmåendet.
Här på fjällstationen kan du villa ut
och slappna av efter dagens tur i lugn
och ro. Ta ett bastubad eller ett SPA
paket och sedan njuta av KRAV-auk-
toriserad restaurang med utsikt över
de norska gränsfjällen. Fullständiga
rättigheter. à la carte, café 
Sätt dig till bords i matsalen 816 m ö
h, och se ut mot de norska fjällen på
andra sidan gränsen! Vackrare utsikt
får du leta efter!

Har du valt att starta från
Lövåsgården
Då kan du även här få bra service.
Bastubad med dusch, vila ut framför
brasan i Barfreden med något stär-
kande att dricka innan du ger dig på
en härlig middag.

Tips. Förboka innan du åker.
GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION 
Tel. 0253-59 68 80
www.svenskaturistforeningen.se
LÖVÅSGÅRDEN
Tel. 253-290 29 
www.lovasgarden.se/

Vesseltolkning- Skotersafari i
Lövåsen. 
Som du läste tidigare finns möjlighet
till att tolka efter snövessla. 
Kontakta Enarssons i Sågliden för
mer info: 0353-290 01, 010-252 13 40,
010-248 00 73. (se även annons).

Hundspann i Grövelsjön.
Husky Gård i Höstsätern organi-
serar hundspanns turer.
Det finns även möjlighet till skitjø-
ringturer eller som det i bland kallas
nordisk stil” (=åka skidor efter en
draghund). husky Gård har 28 glada
och pigga hundar av raserna Alaskan
och Sibirian Husky. 
Husky Gård är medlemmar i
Ekoturism Föreningen.
Tel. 0253-20965, www.huskygard.se

Linné var tidigt ute
Grövelsjön är sedan gammalt ett väl-
känt resmål inom den svenska fjäll-
världen. Redan sommaren 1734 pas-
serade Carl von Linné Grövelsjön
under sin Dalaresa. Han uttryckte då:
"Om någonstädes i världen ges ett
härligt prospekt har man visserligen
detta i fjällen." Från hästryggen
observerar han de parallella linjerna
på sluttningarna ner mot Grövelsjön
och tolkar dem som strandlinjer - för
första gången i Sverige.

STF som bildades1885 ger 1894 ut sin
första resehandbok, som bland annat
ger en beskrivning om hur man färdas
i “Gröfeldalen”.

De första turisterna
De första turisterna kom sedan till
bygden redan i början på 1900-talet. I
de små fjällgårdarna tog man emot
gäster på helpension. Boendet var
primitivt, men gästfriheten stor. Här
lades grunden för ett professionellt
förhållningssätt till turister.
Serviceanda, varsam expansion och
uthållighet har varit ledstjärnor i byg-
dens turismutveckling. Det var väl
egentligen vad vi idag kallar ekotu-
rism.

Turiststationsplaner
1929 "utforskar" STF-medlemmar
Grövelsjö-området och 1932 beslutar
STF sig för att ge bidrag till vägen
Storsätern - Grövelsjön. Så småning-
om börjar STF arrangera skidresor
till Grövelsjön och 1934 föreslår
Dalarnas turistförening att STF skall
låta uppföra en turiststation i norra
Dalarna och erbjuder sig att göra en
insamling för ändamålet. STFs ordfö-
rande och sekreterare studerar områ-
det och sänder året efter Gunnar
Lindgren för närmare besiktning. 

*Gunnar Lindgren var intresserad av
all slags fjällsport

Vid sitt första besök i området
utbrast han lyriskt: "Ett jungfruligt
område. Det blev kärlek vid första
ögonkastet".

1936 fick STF bidrag och lån av
GDG och löfte om bidrag från länet.
Dalarnas turistförening köpte in ett
markområde av Jakob Jakobsson och
överlämnade det som gåva till STF.
Arkitekt John Åkerlund gör ritningar-
na för en turiststation och grundarbe-
tena påbörjas.

Långfjällets Turiststation
Egentligen var anläggningen tänkt
att kallas Långfjällets Turiststation.
Det blev Grövelsjöns Turiststation
som sedan övergick i dagens
Grövelsjöns Fjällstation. Ambitionen
var att uppföra en modern sportig
anläggning som även tog till vara tra-
ditionerna.

En blivande legendar flyttar
till Grövelsjön
I maj 1937 flyttar Gunnar Lindgren
med familj till Grövelsjön. Han tjänst-
gör först som kontrollant för bygget
och sedan som föreståndare. Den 12
december invigs Grövelsjöns
Turiststation av STFs ordförande
Arthur Lindhagen. 

Den har 50 gästbäddar och belysning
genom fotogenlampor och stearin-
ljus. Anläggningskostnaden inklusive
inventarier uppgick till 125 000 kro-
nor, varav ca 1/3 lämnats som bidrag
till STF.

*Paret Lindgren som stannade nästan
30 år på Grövelsjön var verkliga fjäll-
entusiaster

För liten - från början
Redan från början insåg man att fjäll-
stationen hade för få bäddar och
1938-39 när vägen förlängdes till
turiststationen byggdes nya dubbel-
hytter och tvåbäddsrum till så att sta-
tionen fick 64 gästbäddar.
Föreståndarbostad tillkom också lik-
som nytt sällskapsrum med takdeko-
ration av konstnären Jerk
Werkmäster.
Den första färdledarkursen i
Grövelsjön går av stapeln 1942. Den
blir sedan ett återkommande arran-
gemang ända in på -80-talet.

KKrriinnggeellffjjoorrddss  — Nytt18

Text: Barbara Frilund-
Ekberg. Bilder: STF 

BBookknniinngg oocchh iinnffoorrmmaattiioonn:: 

00225533--229900 0011 •• 001100--225522 1133 4400 •• 001100--224488 0000 7733

Enarssons
Grövelsjöfjällen

ÄÄvveenn ffiisskkeettuurreerr ttiillll HHäävvlliinnggeessyysstteemmeett

SNÖVESSLA:
Tolkning/Fiske

SNÖSKOTER: Uthyrning/Safari

STUGUTHYRNING

BBookknniinngg oocchh iinnffoorrmmaattiioonn:: 

00225533--229900 0011 •• 001100--225522 1133 4400 •• 001100--224488 0000 7733

Upplev högfjällen

Välkommen på
härliga högfjälls-
äventyr för 
hela familjen
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Grövelsjöns fjällstation...
Krigsåren blev problematiska med
ransonering och inkallelser men
verksamheten fortgick trots allt.

Moderna tider
1948 kunde man ställa undan foto-
genlamporna. Då installerades elekt-
ricitet som levererades från ett
norskt kraftverk. Nu fick man effekti-
vare belysning, värme och kylmöjlig-
heter.

Turistföreningen utvecklade bl a i
Grövelsjön kontakterna med sin
norska motsvarighet, Den Norske
Turistforening. 1950 gjorde styrelse-
ledamöter från STF och DNT en
gemensam vandring Svukuriset.-
Grövelsjön längs Linnés färdväg från
1734 och på Grövelsjöns
Turiststation förnyade man en över-
enskommelse om samarbete och med-
lemskortens ömsesidiga giltighet.
Den gäller fortfarande vilket gör att
medlemmar i respektive förening får
medlemsrabatt både på svenska och
norska fjällanläggningar och stugor.

Utbyggnad, utveckling,
utbyggnad
Femtiotalet blev ett decennium med
intensivt byggande och utveckling.
1951 blev Grövelsjön meteorologisk
station. Året därpå installerades olje-
eldning och 1955 byggdes matsalen
ut. I våningen därunder blev plats för
bordtennisrum. Nästa år var det dags
igen, den här gången uppfördes ny
ekonomi- och personalavdelning och
1957 utökades anläggningen med en
gästrumsavdelning i betong och
tegel. Totalt fanns nu 87 gästbäddar
på fjällstationen.

*Man kan ana släpkärran för resenä-
rernas bagage bakom bussen - och par-
keringsplatsen var inte så stor…

1958 startades Grövelsjöns skidskola
med 22 deltagare och den utvidgade
stationen invigdes i juni samma år av
STFs ordförande Knut Ewerlöf.

1964, efter nästan 30 år i
Grövelsjön, gick värdparet Thyra och
Gunnar Lindgren som varit med sen
starten 1935 i pension. 
Efter dem följde i rask takt tre nya
värdpar under 70-talet.

Fjällstuga vid Storrödtjärn
Början på 70-talet var avslutningen av
en lång utbyggnadsperiod av stug-
och ledsystemen i hela fjällkedjan. 

En av de stugor som tillkom under
denna tid var fjällstugan vid
Storrödtjärn ca 22 km nordost om
fjällstationen. Den uppfördes 1972
och medgav förbättrade möjligheter
för färder norrut mot Härjedalens
och Jämtlands leder och stugor.

*Storrödtjärnstugan har 2 rum med 10
bäddar och stugvärdsrum däremellan.

Mera byggen
1975 var det återigen dags att bygga
ut fjällstationen och man fick hålla
sommarstängt detta år för att kunna
genomföra ombyggnadsarbetena. 

Året därefter, den 7 februari, var det
återinvigning med bl a landshövding
Bengt Olsson. Totalt fanns nu 110
gästbäddar, varav 20 bäddar i ett nytt
annex, Grövlan.

Ett nytt föreståndarpar, Maja-Lisa
och Sven-Olof Hedeving, trädde till
1977. De var kvar till 1984. 
Under detta år byggdes det nuvaran-
de personalhuset och en jordvärme-
anläggning installerades. Ny recep-
tion och butik tillkom också och de
gamla personalbostäderna i huvud-
byggnaden renoverades och blev
gästrum. Därmed fick fjällstationen
ca 150 bäddar.

Butik, uthyrning, bastu och
Spa
Efter ett kortare mellanspel av ytterli-
gare ett värdpar blev Charlie och
Barbara föreståndare 1986. Under
perioden 1986 och till nutid har 
servicen utökats med bl a större

butik och uthyrning samt med Spa
och en större bastuavdelning.
Dessutom har restaurangen utökats
med en tillbyggnad kallad Idyllen.
När restaurangen renoverades sneg-
lade man på hur den ursprungliga
matsalen såg ut en gång i tiden.

Möblerna har tillverkats i samarbete
med Leif Wikner konsthantverk i
Persåsen och gardinerna har desig-
nats med mönster och färger hämta-
de från naturen utanför fönstren.

Miljöanpassning 
är ledstjärnan
Sedan 1992 har fjällstationen aktivt
arbetat för att minska sin belastning

på miljön och därmed bidra till håll-
bar turism. Genom olika certifiering-
ar, KRAV-certifierad restaurang år
1996, Svanenmärkt hotell år 2000 och
ekoturismmärkningen Naturens
Bästa år 2002, har fjällstationen blivit
en unik anläggning ur miljöperspektiv.

Som det ser ut idag har fjällstationen
uppnått sin ideala storlek för att gäs-
ternas trivsel och personalens möjlig-
het att ge personlig service skall vara
optimal. Självklart kommer det bli
små ingrepp på fjällstationen även i
framtiden, med då kommer det att
vara för att kunna ge ökad service
och mindre miljöpåverkan.

En av Landets populäraste
fjällstationer. 
Under årens lopp har STFs fjällsta-
tion hela tiden varit den ledande
anläggningen i området, men flera
andra små anläggningar har också
byggts. Några mindre stugbyar finns
också. Sammanlagt finns i dag 3000
bäddar i stugor, hotell och pensionat. 

På den norska sidan finns DNT:s fjäll-
station Svukuriset. I norra änden på
Grövelsjön ligger den lilla fjällbyn
Sylen, där Ryvang gård är ett fint
exempel på hur ett fjälljordbruk har
anpassats till turism på ett miljövän-
ligt sätt. I övrigt är det norska utbu-
det begränsat till ett mindre hotell,
Femund Fjellstue, i byn Elgå och ett
litet antal privatägda hyttor.

TYG & KLÄDER

Bergevägen 7 • IDRE  Tel 0253-205 04

Kom in och kika
vetja!

Hälsningar:

Anna, Pia,

Agneta

Välkommen till
vår stora butik!
Kläder och tyger i 
mängder!
• Hos oss hittar du tyger i alla 

smaker

• Vi syr gardiner på beställning

• Kläder för dam, barn, herr

Desutom: lakan, garner, handdukar,        dukar m.m.


