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BYGDENS ELPROFFS

ELINSTALLATIONER: Vi är Er lokala elinstallatör som utför alla slags elinstallationer vid 

om och tillbyggnader, installationer, reparationer, service m.m.

ELBUTIK: Småel för hemmet/stugan, kontakter, armaturer, lampor m.m.

RADIO/TV: Försäljning, montering och service av: Paraboler, TV, DVD, Video m.m.

DATORTILLBEHÖR / UTRUSTNING: Både för fast och trådlöst

VITVAROR: Spisar, köksfläktar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.

Ny elcentral eller...
- nöjer du dej med ditt gamla ”proppskåp”?

I vårt ofta åskdrabbade område blir livet 

lite enklare med automatsäkringar. 

SOMMARERBJUDANDE
Ny elcentral med automatsäkringar
monterat och klart 6.900 kr*
*Inkl. ROT-avdrag, 50 % av arbetskostnaden.

Butiken är öppen: 

Måndag till fredag 07.00 -17.00 

Lördagar 09.00-13.00

Telefon: 0253-203 32 

Fax: 0253-204 25

JONES EL AB - Industriområdet Idre • Ljunghemsv 19 • 0253-203 32 • Bengt-Arne 070-661 69 71
www.jonesel.se • infol@jonesel.se

Beställningsvaror tar vi hem på 4-5 dagar

Rätt inställd 
parabol
= störningsfri
bild.

Ring oss för 
antennjustering
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Paketpris
- Uppgradera dina element till:

Nya tysta, energisnåla

ELEMENT
PRISEXEMPEL hus ca 65-70 kvm:

1 badrum, 1 hall, 1 kök, 2 sovhytter, 

1 större sovrum samt storstuga.

Totalt 8 element inklusive montage.

Paketpris: 12.900 Kr
Gäller Särna-Idre området 2014-15 och
montage vid redan befintliga element.

Är fastigheten mer än 5 år gammal har man rätt till
ROT-avdrag, 50 % av arbetskostnaden.

Vi utför allt inom plåt
både utvändigt och invändigt
efter dina önskemål!

• Grundarbeten
• Nybyggnationer
• Om- och tillbyggnationer
-både inne och ute

Vi sätter stor ära i att uppfylla dina önskemål!

Välkommen med din förfrågan!
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STÖTTA VÅRA SPONSORER
som bidrar till  utgivning av

Kringelfjords Nytt

- När det gäller handel,
hantverkare & anläggningar välj:

Abris Sjö & Snö - Särna

Bygg- & VVS-akuten                - Särna

Emeretssons Gräv & Entr.           - Idre

Fjällkyrkan - Idre

Fjätervålen - Särna

Grövelsjöns Fjällstation     - Grövelsjön

Gulf                                            - Idre

Harrysons Rörservice                  - Idre

ICA Idre Bua                                - Idre

Idre Bygg & Järn                          - Idre

Idrefjällens Sport - Idre

Jones El                                     - Idre

Kurvans / Syrran & jag                 - Idre

Kjell Arvisson Bygg & Renov - S. Heden

Lissåvallen/Fäbodro                      - Idre

Lenas- Kök & Bar                      - Särna

Mats Bygg & Plåt - Särna

PerRo - Särna

Storsätra / Sylöra               - Grövelsjön

Stråkens El                                 - Idre

Särna Allehanda                      - Särna

Särna-Idre Fiskevårds För.       - Särna

Särnaffärn                                - Särna

Walls Grus & Åkeri                     - Särna

En trevlig sommarsäsong önskar

Hans Forsslund 

och Kringelfjordens Samfällighetsförening 

Vill läsa tidningen helt färg?
Gå då in på vår hemsida:
www.kringelfjordens-stugby.se

KRINGELFJORDEN NYTT
Redaktör och ansvarig utgivare.
Materialadress:
Kringelfjordens Samfällighetsför.
c/o Hans Forsslund
Klockvägen 4
135 55 Tyresö.
Telefon: 070-683 78 44
E-post: hans@bergodahl.com
info@kringelfjordens-stugby.se
HEMSIDA
www.kringelfjordens-stugby.se

OMSLAGSBILD:

Stugbyviken med Städjan i fonden
Foto: H. Forsslund

Nybyggarland från ovan, någon gång under tidigt 80-tal.  Foto: Hans Forsslund
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Kringelfjords-Nytt- 30 år!
Otroligt men sant!
Ja, tiden går fort och nu har jag satt
ihop två Kringelfjords-Nytt per år i hela
trettio år! 
Det är naturligtvis inte alltid så lätt att få ihop
nya spännande och intressanta nummer. På senare
år så har jag lärt känna natur- och kulturintressera-
de personer från eller med anknytning till orten på
ett eller annat sätt. Personer som hjälpt mig med
material och i vissa fall även deltagit som gästskri-
bent som Inge Blomberg. 
Jag har även haft stor glädje av äldre personer från eller
med anknytning till bygden som berättat spännande
saker för mig som jag kunnat återberätta i vår tidning.
Trots att jag jag riskerar att glömma bort någon så vill jag
rikta ett speciellt tack till: 
Annika Söderqvist/Idre.  Elon Andersson/Särna, 
Elon Hedlund/Särna, Inga Wall/Särna, 
Kristina Edgren-Samuelsson/Gävle. 
Lasse Olsson/Mörkret, Sonja Persson/Särna,
Sonja Spånberg/Särna,  Leo Einarsson/Särna,  
Olle Bohman/Älvdalen, m.fl.

Författaren Bodil Malmström skrev en gång; 
”Man lyssnar med ena örat när ens mor och farföräldrar
berättar om sin ungdom. Sedan de är borta kan ingen mer
berätta och man får stå med andra örat tomt.”

Vackra bilder har jag fått av bl.a.
Leif Östergren/Mora, Anders Dahlin/Grövelsjön, Tobbe
Nilsson/Fjätervålen. Gamla bilder från orten har jag bl.a.
fått av. Elon Andersson, Elon Hedlund och Lasse Olsson.
De flesta läsare har vi förstått uppskattat vår tidning väl-
digt mycket. Någon har säkert även retat sig lite på ett
och annat jag skrivet genom åren. 

Det går naturligtvis inte att tillfreds-
ställa allas smak. (och en och annan

groda hoppas jag är mig förlåten).   

Så föddes Kringelfjords-Nytt
Förslaget om en områdes/-föreningstid-

ning dök upp på ett styrelsemöte, vårvintern
1986.
Kommer inte exakt ihåg vilka som satt i Styrelsen då. Om
jag minns rätt så bestod styrelsen förutom undertecknad,
Svante Thunander, Gösta Olsson, Leif Käld och
Sven–Gösta Wengelin, Sven-Åke Karlsson och Göran
Eriksson. (Rolf Lindberg och vår förträfflige jurist, Per
Virdesten kom nog med ett par år senare).
Det bestämdes i alla fall att vi skulle ge ut en tidning
med namnet ”Kringelfjorden Nytt”. 
Ansvarig för produktionen skulle vara undertecknad. 
Första numret kom ut mars 1986 och innehöll endast för-
eningsmeddelanden, årsmötesprotokoll, resultat, balans-
räkning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse samt
föreningsstadgar. 

I höstnumret -86 kom första redaktionella artikeln med.
Artikeln var en liten kombinerad reseskildring och
utflyktstips gällande Naturreservatet Södra Trollegrav
och närkontakt med kungsörn. Om jag inte minns fel var
det även med lite tips om fiske. 

Sedan dess har innehållet av nyheter och redaktionell
text ökat efterhand, och i dag kan vi Kringelfjordsbor
stoltsera över att vi ger ut en riktigt trevlig och läsvärd tid-
ning som inte bara gläder Kringelfjordsbor utan når
tusentals andra läsare genom vår webbupplaga.

Vad jag förstått av alla muntliga och skriftliga kontak-
ter med Kringelfjordsbor/Stugägare, så fyller
Kringelfjords-Nytt en viktig funktion när det gäller sam-
manhållningen i föreningen.                            Forts. Sid. 5

Oj, vad stora händer jag harr…

Kringelfjorden - toppen!                                          Vinter - som sommar
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Speciellt för de medlemmar som bor
långt från Kringelfjorden. Att även
våra hyresgäster också får nytta och
glädje av tidningen får vi väl lägga på
pluskontot. 
Jag kan väl passa på att tala om att
Kringelfjords-Nytt även finns på biblio-
teket, väntrummet på Sjukstugan samt
delas ut på Särna och Idres Äldreboen-
de. Dessutom kan alla ortsbor och övri-
ga intresserade läsa tidningen på nätet. 

Så föddes Kringelfjordsens
Fritidsområde…
Titta där, säger min bror
Håkan, där har du Nipfjället
och Lillnipen och pekar (helt
galet förstås) mot Städjan och
Lillstädjan! Året var 1979
(eller möjligen 1978).
Vi står utanför bilen en höstdag uppe
på Nipfjällsparkeringen. Håkan ville
ofta briljera med sina kunskaper för
lillebror, ibland med kunskaper som
inte alltid var så tillförlitliga. 
Det var alltså jag den då unge reklam-
killen och min äldre bror Håkan, fjäll-
jägaren utbildad i Kiruna, scoutleda-
ren, friluftsmänniskan, den gode och
snälle storebrorsan som lärde mig gå
på topptur med fjällskidor och även
invigde mig i utförsåkningens ädla
konst. (Med rätt dåligt resultat). 

Håkan var nog en av de få skidåka-
re som klarade svarta puckelpister
med en Bellman Siesta i mungipan.
(Håkan plockade sedemera bort
Siestan ur ”fjällutstyret” och blev av
med sin som han trodde ”kroniska ”
astma). 

Vi hade just blivit klara med
att sälja en Stugby i Sälen åt
Rolf Klang Byggnads AB.

Min reklambyrå jobbade bl.a. med
marknadsföringen av Rolf Klang ABs
olika projekt runt om i Dalarna och
min bror Håkan jobbade som säljare
åt Rolf Klang.    

Försäljningen av stugorna i Sälen
hade gått bra. Alla stugor såldes
snabbt och nu skulle vi titta på mark
som Rolf Klang köpt i Idreområdet.
Det gällde den mark som vi sederme-
ra döpte till ”Kringelfjordens Stugby”.   
Visserligen fördelar sig markområdet

ganska jämt mellan fjordarna
Kringelfjorden och Älvrosfjorden,
men det gav sig självt att det var
Kringelfjorden som skulle få ge namn
till området. Namnet klingade enastå-
ende vackert och beskriver dessutom
väl älvens vindlande framfart mellan
öarna som skiljer fjordarna åt. 

Många turister, och faktiskt en hel
del stugägare förväxlar ofta den övre
fjorden, Älvrosfjorden, med
Kringelfjorden. (Måste faktiskt
medge att jag själv mot bättre vetan-
de gör det samma). Inte så konstigt
då många av de vackra bilder över
fjäll och vatten man kan se från vår by
är just tagna över Älvrosfjorden. 

Kärlek vid första ögonkastet!
Håkan som hade besökt området en
gång tidigare guidade mig runt i
området till fots och även till sjöss
med en snurrebåt som vi lånat. 

Jag blev helt överväldigad av vad
jag såg. En vacker liten å gick snudd
på rakt genom byn, och Österdal-
älven bjöd här på en hel liten skär-
gård som älvfårorna slingrade sig
igenom, och vyn upp mot forsen där
Idre Fjäll (Gränjesvålen), Nipjället
och Städjan reste sig över skogen var
helt enastående! Jag såg även flera
fina sandstränder under båtturen.

Mitt norrländska hjärta ban-
kade hårt när jag såg allt detta
härliga, - vilka möjligheter! 
Detta skulle inte bara bli ett fritidsom-
råde för skidåkning vintertid med
Idre Fjäll och Fjätervålen på bara 20
minuters avstånd med bil. Somrarna
skulle nog bli minst lika härliga, med
fiske, bad och massor av möjligheter
till fjällvandringar och spännande
utflykter i närområdet.

Jag kände att här vill även jag
ha en stuga!

Och så blev det ett par år senare, men
då hade redan luften gått ur fritids-
husbranschen. 
Ett politiskt utspel i TV år 1980 (81)
där en politiker deklarerade att man
ansåg att avdragsrätten skulle mins-
kas drastiskt, det gjorde att efter att
ha sålt 50 hus och tomter på de senas-
te två månaderna, så sålde Rolf Klang
nästan ingenting! 

Detta år gick över 200 företag på
ett eller annat sätt knutna till
byggbranschen bara i Dalarna i kon-
kurs. Även Rolf Klangs företag gick i
putten innan renings-/och vattenverk
blev färdigställda. 
Även en centrumanläggning med
gemensamhetslokal, kafé och ett mini-
livs kom aldrig på plats. Det var en jobbig
tid som följde för oss som satt i styrelsen 

de första åren att få till en fungerande fri-
tidsby med el, vatten och avlopp.

Kringelfjorden erbjuder så
generöst mycket året om, och
är en av Sveriges vackrast
belägna fritidsbyar.
(Fritidsby med en allt mer ökande bofast
befolkning är det väl bäst att tillägga).

I dag är Kringelfjorden sedan
många år en mycket väl fungerande
Fritidsby som kan stoltsera med fan-
tastiska skidspår som inte står de
stora skidanläggningar långt efter, 

och numer även skoterleder och en
härlig pulka-/snowboardbacke med
belysning. Sommartid har vi badplat-
ser, fina fiske- och paddlingsmöjlighe-
ter, vandringsleder med vindskydd,
en vackert belägen parkanläggning
(Brasuddsparken) med lekplats för
barnen, grillplatser, jättetältkåta och
boulebana. 

Nyårsbrasa - Kul i Påsk
I Brasuddsparken ordnas nyårsbrasa
och på påskafton har vi familjefesten
”Kul i Påsk” med musik, servering,
fiskdamm, ”renskiljning”, skidtäv-
lingar, pulkatävling, skotersafari, lot-
terier. Nyårsbrasan kl. 17.00 på nyårs-
afton med korvgrillning och glögg är
visserligen välbesökt men på ”Kul i
Påsk” på påskafton har vi räknat in ca
tre hundra besökare!  

Så föddes Kringelfjords-Nytt… 

Visst ligger byn vackert!

(Utsikt från Hans altantrapp)

Kringelfjorden sedd från infarten till Kringelfjordsvägen.

Nedre biden: Hasses stuga Foto: H. Forsslund
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Kringelfjordens dag
Ja, ni som brukar vara uppe under
vecka 28 och 29 vet att i Idre,
Grövelsjön och Särna är det festveckor
och i Särna har de olika ”utbyarna”
sina egna festdagar. Vi har pratat något
lite om att vi eventuellt till sommaren
2017 ordna en ”Kringelfjordens dag”
med bl.a. en hel del roliga och mycket
annorlunda aktiviteter. 

En familjefest för gammal som ung.
”Prova-på-aktiviteter” för alla åldrar,
lotterier fiskdamm, jaktskyttebana
med luftgevärsskytte på fällande djur-
motiv, bågskytte, slangbella.
Spännande mat och dryck bör också
finnas, om nu detta event blir av. 

Föreningen har tillgång till det mesta
i  utrustning som behövs i den vägen.

Byafejden…
Kanske även med en publikfriande
”byafejd” på land och till sjöss mellan
sportklubbarna i Särna och Idre. Vi
har utrusning. 
Vi får se hur det blir, förutsättningar-
na när det gäller idéer och det materi-
ella finns, men vi behöver hitta ett par
yngre initiativrika förmågor, bybor
eller ortsbor, som hjälper oss ”gam-
lingar” i styrelsen med genomföran-
det. Känner du att det är dej vi söker
så hör gärna av dig till: hans.skidofri-
luft@kringelfjordens-stugby.se
Eller ring: 070-683 78 44

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 anlägg-

ningsarbete ger dig trygghet och kunnande.

Välkommen att höra av dig
Mats Emretsson  

Emretssons
gräv & entreprenad AB

Emretssons Gräv & Entreprenad I Särna-Idre AB 
Hallonstigen 4 • 790 91 IdreTelefon:  0253 - 205 89 • Mobil:070 - 258 06 08

E-Post: mats@emretssons.se • Hemsida: www.emretssons.se

Jag brukar ofta ta med lite lyrik som anknyter till någon text i tidningen.
Den här gången har jag en dikt som anknyter till ”minnen”. 
Dikten är skriven av Kjell Dahlin, Stugägare i Kringelfjorden.  

Barndomsstigen av Kjell Dahlin

Det gick en stig genom gärdesgårdsled,
som drog sig i en krok emot söder,
den användes ofta och trampades bred,
av skogsfolkets systrar och bröder.

Den bestod mest av rötter och rundnötta stenar,
och sträckor av upptrampad surdrogsmark,
och över den vakade knotiga grenar,
likt ett tak i en regnskogspark.

Dess matta var skapad av multnande barr,
ifrån trädens årliga fällning,
och vid sidan fanns ställen med myrgrässtarr,
i en glesvuxen mager ställning.

Den delade sig bortvid kolbottens ring,
där marken var svart som sot,
den gick liksom av vördnad kring,
det verk som kolaren gjort.

Men snart gick den samman igen till en,
vid de mossiga stenarnas bo,
och drog sig i samma spår igen,
mot den invuxna täppans ro.

Den var som en älskad och följesam vän,
som tystlåten följde på färden,
den fanns där alltid och vägledde den,
som blev litet vilsen i världen.

Men nu är den längesen skövlad och borta,
den stigen från barndomens år,
mot maskiner och redskap kom den till korta,
den blev till ett vattenfyllt traktorspår.

”Byafejden” kan bli en riktigt rolig miljövänlig kamp (inte minst för åskådarna). 

En tävling mellan t.ex. Sportklubbarna i Särna och Idre. 

(Kanske även Grövelsjön kan ställa upp med ett lag?)



Sammanhållningen och
stämningen i byn är minst
sagt ovanligt fin!
Detta mycket tack vare
Kringelfjordens Idéella Skid-&
Friluftsförening och dess medlemmar
som lägger ner många hundra timmar
utan ersättning varje år för att utveckla
vårt fantastiska Kringelfjorden, något
som vi alla kan glädjas åt och som de
flesta Kringelfjordsbor är stöttande
medlemmar i. Jag har även ofta fått
höra att Kringelfjords-Nytt bidrar till
den samhörighetskänsla som finns
inom området.

Det var lite om fritidsbyns
Kringelfjordens tillkomst och utveck-
ling, en utveckling som inte står still
utan fortgår hela tiden. 

Kringelfjords-Nytts
jubileumsnummer…
Vad skall ett jubileums-
nummer innehålla?

Visst lite spännande kulturhistoria
hade jag planerat, men jag ville även
få ihop ett passande tema för detta
jubileum.  
Jag funderade ett tag och mindes
plötsligt tankar jag hade under en
ensam roddtur en sen kväll för några
somrar sedan:

Jag ror sakta mellan strömmarna
som uppe vid Älvros.
Städjan och skogen står mörk mot
den röd-orange himlen. Även den
övre delen av Älvrosfjorden skimrar i
rött, guld och violett. 
Klockan är över ett på natten. 
Det är en av de här ljumma julikväl-
larna sommaren 2013 då det fortfa-
rande är insekter i farten, insekter
som får fjorden att se ut som i ett stil-
la regn med sina hundratals ringar på
vattnet. 

Ett och annat större plask bryter
stillheten. Det är för grunt för att
fiska med drag eller spinnare så jag
har satt på ett flugkast i stället. 
Inte så effektivt precis, men fisket är

inte det viktigaste en sådan här kväll,
det är upplevelsen att få ro fram över
fjorden i den ljumma natten, höra for-
sarnas stilla brus. - Det är lågvatten
och älven går på sparlåga. 

Tankarna vandrar fritt, fundering-
ar kring saker man gjort här i livet,
idéer för framtiden. Planer som kan-
ske aldrig blir förverkligade. Vad gör
det? Tänker jag, så finns jag! Som
någon fransk filosof och vetenskaps-
man som jag glömt namnet på sa
redan på 1600-talet. 
Jag drar lite på mungiporna åt mig
själv då jag kommer ihåg ett mera
passande talesätt när det gäller min
person.  
”I natt smidde jag tusen planer. 
I morse gjorde jag som vanligt.”

Plötsligt kommer ett par billyktor
svävande mot den mörka skogen, 
saktar in och svänger av uppför den
branta backen på Tännäsvägen och-
det starka ljuset försvann, i stället
svävar nu två röda prickar som tycks
stiga mot himlen. 

Som så ofta leder den ena tan-
ken till den andra. 
Tankarnas riktning, för att inte säga
hela livet kan ändras av den minsta
puff åt något håll. Som kulan i ett
flipperspel som knuffas iväg i ny
riktning vid varje hinder. 

Minnenas väg, tänker jag. 
Så mycket minnen som lagrats i mitt
minst sagt röriga ”bibliotek”. Mycket
har hänt, många möten, berättelser
och händelser har jag upplevt efter
att ha gjort avstickare från riksväg
70 upp mot Fjätervålen och vidare
mot Klutsjön, Foskros, Idre och till-
baks hit igen. 

Medan tanken far uppför vägen
så kommer det ena minnet efter det
andra till mig. 
Billyktorna försvinner upp för back-
en mot okänt mål. Jag har helt glömt
bort flugdraget, ser att det plaskar
efter reven. 
Jag vevar in, där sitter ett fiskhuvud
på en krok och på en annan, en väl-
tuggad fisk av oidentifierbar sort. 
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Forts. Kringelfjorden

Tur nummer

Grövelsjön

Sylen

1

10.00

10.45

2

11.30

12.15

3

15.30

16.15

Båtturer på Grövelsjön 2012
Gör en dagstur till Norge och vandra tillbaka i Linnés fotspår

Gäller alla dagar utom söndagar, 25 juni-30 september.  
Varje tur tar ca 35 min.
 
Extraturer med Sylöra köres alla dagar.  
Ring 070-336 25 80 för bokning.

Vid stark vind kan turer ställas in av säkerhetsskäl.  
Turer utan förbokade passagerare ställs automatiskt in.  
Kontrollera gärna genom att ringa 070-336 25 80.

Bokningen är öppen varje dag mellan kl 08.00-20.00 
20 juni - 30 september. Bokning sker på telefon  
070-336 25 80 och är obligatorisk.  
Från utlandet + 46 70 336 25 80.

Vuxen enkel tur SEK 120 
Barn 5-14 år enkel tur SEK 60
Barn 0-4 år Gratis
Ryggsäck för dagtur  Gratis
Tung ryggsäck/packning för längre fjällvistelse  SEK 40
Tur och retur Sylen samma dag  SEK 180 
Hund enkel tur SEK 60 
Extratur minimiavgift SEK 500

BOKNING

PRISLISTA 2012

M/S      SYLÖRA

TURLISTA 
2016

M/S Sylöra går alla vardagar och lördagar från 
27 juni till och med 1 oktober 2016
- från Grövelsjöns södra strand och båtbrygga till Sylen i Grövelsjöns
norra ände i Norge. Varje tur tar ca 35 minuter. Vid stark vind kan
turer ställas in av säkerhetsskäl. Turer utan förbokade passagerare
ställs automatiskt in. Kontrollera gärna med att ringa 070-336 25 80.
Extraturer kan även köras efter överenskommelse. 

BOKA DIREKT PÅ TEL 070-336 25 80
Bokningen öppen alla  öppen varje dag mellan kl 08.30-17.00 från 20
juni till 1 oktober.
Du måste förboka plats. Ring och boka plats, tel (+46 70 336 25 80) 

PRISLISTA 2016
Vuxen enkel SEK 150
Barn 5-14 år enkel SEK 100
Barn 0-4 år Gratis
Hund enkel SEK 75
Liten ryggsäck för dagtur. Skepparen avgör. Gratis
Stor ryggsäck/stor packning för längre fjällvistelse SEK  50

Tur och retur samma dag SEK 200
Extratur minimiavgift SEK  800

Sylöra är registrerad, godkänd och besiktigad av Sjöfartsveket. 
Reg nr SFB-8233. Detta innebär att all förskriven säkerhetsutrustning finns 
ombord och att våra skeppare är utbildade fartygsbefäl.

Gör en dagstur till Norge och vandra i Linnés fotspår

TIDTABELL SOMMAREN 2016

Från Grövelsjön, Sverige 10.00 11.30 14.30

Från Sylen, Norge 10.45 12.15 15.15

Ta en tur till Norge med M/S Sylöra

I Kringelfjorden - där händer det saker…



Gäddan var tydligen mer intres-
serad av fiske än vad jag var
denna gång.
Jag fick ingen fisk, men väl en fantas-
tisk kväll, ensam med några av mina
bästa vänner, d.v.s. mina minnen! 

Dags att ta sig hem och få en nat-
tasmörgås och en pilsner.
Att sätta igång snurran en sådan här
natt blev det inte tal om. Det skulle
klyva tystnaden och bryta förtroll-
ningen, och man kan inte vara helt
säker på om det kommer några fler
trolska, och så ljumma nätter av
samma kaliber under denna sommar.

Roddturen tillbaka till
Kringelfjorden är lång - och båten
är inte gjord för rodd, så mitt huvud
hinner gå igenom många händelser
efter ”minnenas väg”. 

Händelser och berättelser som
kommer väl till pass att återuppliva
i ett jubileumsnummer av
Kringelfjords-Nytt
Den natten jag rodde och mindes där
uppe i strömmarna vid Älvros, då bör-
jade mina minnesbilder just där, och
tog sedan fart uppför backen på
Tännäsvägen. 

Jag inser nu i skrivandets stund att
även om jag bara tog med en bråkdel
av mina minnen efter denna väg så
kommer inte tidningsutrymmet
räcka till. 

Men nu när jag sitter här vid
datorn så tänker jag, – det blir väl
som det blir, vi får väl fortsätta i vin-
ternumret. Jag tycker att vi börjar
direkt med ett första stopp redan vid 

Hedesundsbron strax efter
Kringelfjordsvägens utfart på riksväg
70, och och sedan kör vi vidare mot
Älvros- Sötvattnet- Klutsjön- Fokros-
Idre och åter tillbaka till
Kringelforden där vår resa började.
Vi får räkna med många stopp på
under vår resa.
Låt oss då börja den händelserika
resan efter minnenas väg…

Händelser, upplevelser,
historier och berättel-
ser återuppväcks på
min resa efter
”Minnenas Väg”.
Vi startar vår minnesresa direkt,
vi lämnar Kringelfjordsvägen och
stannar som sagt till redan vid
Hedsundsbron.
Elon Hedlund i Särna har berättat många
intressanta saker för mig genom åren
bl.a. om flottningstiden här uppe runt
Österdaläven och fjordarna. 

Flottar minne
Här kommer ett stycke ur min artikel
”Flottarkärlek” där Elon berättar flot-
tarminnen för mig.

När flottbron vid

Hedesundet flög i luften!
Elon Hedlund, Särna berättar. (Texten är
talspråk och delvis på Särnamål).

Militären kom på våren 1940 och
körde upp en stor barack på höger
sida om den gamla
Hedesundsbron belägen vid
Kringelfjorden. Man ser fortfaran-
de brofästena från den gamla bron.
Under beredskapstiden så grävdes
skyttevärn och bunkrar på udden där
det nu är sån där lägerplats för hus-
vagnar och husbilar. 

Bunkrarna och en del av skyttegra-
varna finns ju kvar där på udden.
Evert, brorsan var med där när militä-
ren kom. 
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Vi utför arbeten som: 

Betong-och gruskörning, enklare grävning, schaktning och planering, lossning och lastning, leverans/transport av eget grus mm. 
Vintertid även plogning, snöröjning och skoterservice.

UTHYRNING: skotrar, pulkor, kälkar, kläder och vedeldad pool.

Tel. 0253-310 77 • Mobil. 073-08 55 602
hem.passagen.se/skoterturer • walls-akeri@hotmail.com

När armarna inte räcker till…

Då ringer du oss.
Snabba leveranser…

Egen grustäkt, egna maskiner ger 
leveranskontroll.

GRUS, GÅRDSGRUS, SAND 
- direkt till din tomt eller bygge.
CHAKTNING • GRÄVNING 
PLANERING • SNÖRÖJNING
SKOTERUTHYRNING, FÖRSÄLJNING

MEDLEM I MASEFRAKT

Du beställer…

Vi levererar

Makadam, matjord, stenmjöl, 
sandningsgrus, mursand, gjutgrus,
sand, bärlager, os förstärkningsgrus 

och krossat förstärkning.

Minnenas Väg
En resa i tid och rum genom

egna och andras minnen. 

Sammanställt av:  H. Forsslund

Gamla flottbron vid Hedesundet vid Kringelfjorden omkring 1910. 
Bygget av nya bron pågår.

Den gamla vägen går som synes betydligt längre söderut på udden än dagens bro.

Större delen av vägsträckningen mellan Särna och Idre gick för det mesta betydligt

längre från vattnet än dagens vägsträckning.                 Foto: Ester Bergsten

Forts. på sid. 8



Militären satte genast igång och
minerade bron så man skulle kunna
spränga den om tyskarna kom. 

Mineringen bestod av trotylstavar
man staplat på brofästena. Man gräv-
de även skyddsgravar längre ner i
byn efter bäckdalen ner mot sjön. 

På morgonen dagen före bron for
i luften hämtade jag en länsstump
med båt vid bron. 
Det var då jag fick se de där konstiga
vita. – Va fan, är det här då? tänkte
jag, och gick och titta, å då såg jag de
där trotylstavarna. 
Jag ringde till en som hette
Lindgren, han gifte sig förresten
med en jänta från byn som hette
Ester. 
Ester jobbade som kocka åt de där
gänget i baracken vid bron, så det var
väl så de kom ihop. De var förresten
två flickor från byn som jobbade åt de
där som bodde där i baracken. 

Jo, som sagt jag ringde den där
Lindgren och fråga om han var med
och minera? – Näe, sa han, det var
särskilt folk som kom upp från
Stockholm för det, sa han. 
Jag undrade också om det hette tro-
tylstavar det där de hade minerat
med? för dynamit och nitrolit det
kände jag ju till, för det använde vi vid
sprängningar när vi rensa i åarna när
jag var med farsan ute å jobba.
Farsan var ju flottningsbas han och
hade ju sånt där jobb.
Jag, brorsan Evert och så var det
en till med som jag tror hette Erik
Östensson, 
vi hade åkt upp till Sandön nedanför
bron. 

Vi höll på att rensa där och sätta ut
nya såna där länsar som var stopplän-
sar som hjälpte till och styrde upp
närvi tappade timret genom brosun-
det. 

Vi hade ju styrlänsar på alla ställen
efter flottlederna där det fanns risk
för att timret skulle fastna på myrar
och grunda vikar och stränder. Vårt
jobb var reparera länsar och koppel
däruppe runt Sandön.

Vi satt nu där på Sandön och vila
när vi plötsligt såg en svart stråle,
och sen kom en sju jävla smäll! –
Nu jävlar! sa brorsan, nu måste dom
ha sprängt flottbron! 

Medan vi satt där fick vi se Hedqvist,
flottningsinspektorn komma åkande
upp mot bron. Hedqvist han hade
varit helt ovetandes, det fick vi veta
sedan. 

Hedqvist hade en A-Ford, en brun A-
Ford det var ju inte så mycket bilar på
den här tiden så den kände vi väl igen. 

På den här tiden var inte skogen i
vägen heller så vi såg hur han kom ut
uppifrån berget vid Knappgården.
Vägen gick där uppe bakom
Knappgårn på den tiden. 

Vi på Sandön satt där mycket
brydda och resonera om det var
flottbron som flugit i luften eller
vad tusan det nu kunde vara?
Nåt besynnerligt var det! 
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– Nu jävlar! sa brorsan, nu måste
dom ha sprängt flottbron! 
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Minnenas Väg

Virkesgång i Kringelfjorden, sedd från från den gamla enfiliga Hedesundsbron 1951

Foto: Dalarnas Flottleds Förvaltning

Gulf Idre

Vi har fullserviceverkstad,
däckverkstad, släpvagnsuthyrning

Biltillbehör. Bildelar ordnar vi på i regel en dags leverans tid.

Drivmedel, livsmedel, smörgåsar,  
korvmenyer, videdouthyrning mm.

Välkommen till Gulf Idre 

Macken mitt i byn 

Byvägen 24 • 790 91 Idre • Tel. 0253-20112

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 21 
Lör, sön 8 - 21

Hyr bil hos oss
Tag tåg och buss till upp till Idre.
Bilen står här och väntar på dig.
Tryggt, enkelt och säkert.

Mi
ljö

sm
ar
t!

FULLSERVICEMACKEN!
Här tankar både bil- och 

passagerare energi.
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Medans vi satt å resonera kom A-
forden tillbaka å då körde den 
som själva fasiken!
Vi fick ju höra sen att han hade plock-
at upp en kille som suttit fastklämd
uppe vid bron, och bl.a. fått ena benet
av. Och nu skulle han ner till sjukstu-
gan i Särna. 
Det skulle ha varit en kille till där
uppe vid bron, men han hittades
inte igen.
De hade varit två där som gått vakt,
en vid varje broända. Kanske de gått
ut på bron och stått å språka eftersom
bägge två kom med i explosionen. 
Den där killen som försvann vid
sprängningen hitta dom inte igen,
hur de än sökte och draggade efter
honom i flera dagar. 
Farsan sa åt dom att – Sök där
nere vid stubben som sticker upp,
där är det bakvatten, där flyter han
opp, eller flyter dit, sa farsan.
Men du vet tala med militären, de går
ju inte. I alla fall vi fick order att spela
bort bråten efter flottbron så timret
skulle kunna komma igenom. 

18 dygn efter sprängningen hittade
man kroppen i backvattnet, just vid
den där stubben. 
Jag var ute i båten å farsan var med.
Han var ofta med mig i båten. Han
stod där bakpå som han bruka, å då
fick han se något, 
– Sväng dit ropa han å peka, å jag
svängde dit å då syntes den där sak-
nade mannen. Han låg å flöt i bak-
vattnet. 

Han hade flyti upp efter 18 dygn, pre-
cis där som farsan sagt. 

Jag minns att ingenjörs trupper-
na från Stockholm kom upp lite
senare.
De la en sån där tillfällig pontonbro
över sundet i stället för den som flög
i luften, så man i alla fall kunde
komma över med lätta bilar å så.

Man spekulerade i att det var blix-
ten som antänt mineringen. Men jag
tvivlar storligen än i dag på det reso-
nemanget. Brorsan Evert och jag
hörde då ingen åska den dan. Regna
lite det gjorde det, men det var bara
några stänk för vi var ju ute å jobba
utan regnkläder. 

Det gick mycket spekulationer om
sabotage och så på den tiden. Kort
efter sprängningen hittade man en
okänd man som tagit livet av sig uppe
vid Fjäten. Han hade haft en lätt
motorcykel stående där.
Spekuleringarna var som sagt
många, men vad jag minns så var det
blixten som fick skulden i slutändan.

Vi lagade stopplänsen på
Kringelfjordssidan av bron och stäng-
de där. Timret gick ju mer eller mind-
re fritt dit. Ja förutom de där kopple-
na jag pratade om tidigare som skulle
hindra virket att driva upp på myrana.   

Jo förstås vi fick ju stänga av helt
vid Byggningån och hela den sidan
med öarna och viken där stugbyn nu
ligger och sedan ner mot det vi kalla-
de Vilholmen. 

På Vilholmen vilade vi  alltid på
den fina sandstranden, 
ja ni Kringelfjordare har väl den som
badstrand nu tror jag. Vi gick ju med
”rumpa” som vi sa, å rensa. Efter alla
sträckor var alltid vissa favoritställen
som vi stannade på för att vila. 
När vi stängt för vid stopplänsen där
ovan brosundet rensade vi upp, tog
bort all bråte och satte ut nya länsar
så att timret skulle gå fritt igen. 

Vi höll på där några dagar och spela
loss virke och fick ihop den där stopp-
länsen. Det var den uppgiften vi hade. 
Sen var det ju militärer där också som
kapade upp all bråte å så. Sen byggde
vi upp ett nytt fundament åt bron mitt
i sundet som vi fyllde med sten. Tror
nog det finns rester av det där funda-
mentet än i dag. 

Ja, den här tiden med flottningen
och skogsarbetet innan skogsproces-
sorerna kom var nog den här byg-
dens storhetstid. Aldrig har det fun-
nits så mycket bofast folk med jobb.

Ja, bygden levde och det var liv i luck-
an, inte minst när det var dans. 
Så mindes en av de sista flottarna från
bygden Elon Hedlund sprängningen
av flottbron över Hedsundet.

ÄLVROS och rekordlaxen
Vi fortsätter vår färd efter riksväg
70 och stannar till ett litet slag
vid Älvros innan vi tar
Tännäsvägsbacken upp. 

Här har jag bl.a. många fiskeupp-
levelser. Utanför den lilla stugan vid
Älvros seglar tre mycket gamla och
slitna skepp nedströms. 
Skeppens master är knotiga och gråa
och seglar mycket, mycket sakta ned-
ströms, så sakta att man kan säga att
det inte märks. 

Kanske har de gått på grund eller
beror det på att de inga segel har?
Det första skeppet från forsen saknar
helt besättning, de andra två styrs
stolt av var sin mås. 

Nedanför den sydligaste av dessa
”skeppsöar” drog en augustikväll vår
stugvärd Seved Ebers från
Särnaheden och undertecknad upp
en insjööringshanne på över sex kilo. 

Jag ville släppa tillbaks den men
Seved sa ”Ingen kommer att tro
oss när vi berättar om fisken…

www.idrefjallenssport.se     0253-203 08.idrefjallenssporww.ww 203 08.se     0253-trtwww.idrefjallenssport.se      0253-203 08

Det mesta för fiske- och 
vandringsturen...

Välkommen in till
IDREFJÄLLENS SPORT
snett emot Ica Idrebua

idrefjallenssport.se

Ammunition

Köp fiskekort hos oss och var med i sommarens 
fisketävling och vinn fina priser!

� FISKE
� JAKT
� AMMUNITION
� FRITID
� BOENDE

Skribenten med den troligen 
stösta laxöring som landats i   
Kringelfjorden/Älvrosfjorden

Vikt över 6 kg. Vägd på krönt 
våg hos ICA Nygårds i Särna.

Elon Hedlund

Älvros omkring 1910. Bilden är tagen från älvisen, precis där nuvarande vägen

upp mot Fjätervålen går. Huset på bilden finns kvar men är inbäddad i skog.

Foto: Ester Bergsten
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Forts. Rekordlaxen…

- det kommer bara att bli ännu en fisk-
eskröna i mängden, typ ”där armar-
na inte räcker till!”  sa Seved.
Färdigdiskuterat och den nu trötta
fisken bordades och togs av daga
med den medhavda ”prästen”.
Dagen därpå när Ica Nygårds i Särna
öppnade så vägdes öringen in på
krönt våg och vikten vidimerades av
affärsföreståndaren. 
För den som undrar över var ICA i
Särna ligger så är affären nedlagd
sedan många år. Nu står det ”Abris”
på skylten och nu kan du handla båtar,
åror och motorer till fisket i samma
lokaler istället.
Vikten var hela 6,1 kg. 
Skinnet var tre millemeter tjockt och
hade säkert räckt till ett par slitstarka
shorts. (Möjligen kunde dessa byxor
bara bäras under surströmmingsfes-
ter (efter burkarna hade öppnats).
Jag delade fisken genom att med båg-
fil såga den längst ryggraden, på så
sätt fick vi båda lika mycket av fisken.

Vi vänder blicken från älven och
tar backen upp mot Fjätervålen
och nästa anhalt blir:

FOSKVALLEN
Den första lilla byn man kommer
till efter Tännäsvägen är
Foskvallen. 
SKIDTÄVLINGEN RAIDEN
Detta ställe har jag inte så mycket att
berätta om annat än att jag någon
gång i slutet på 80-talet försökte ropa
in en ”strandtomt” efter Foskan med
en rivningsfärdig stuga på. 

Hade affären gått i lås och jag inte
blivit överbjuden hade jag kunnat
sitta på första parkett och titta på
skidtävlingen ”Raiden” vars spår gick
tvärs över tomten. 

Hade nog varit kul, men med tanke
på allt jobb med att riva rucklet och
bygga ett ny stuga som jag inte visste
vad jag skulle ha till, så är jag tack-
sam att affären inte blev av!

BUSS PÅ VILLOVÄGAR
Annars är nog den största händelsen på
Foskvallen när en busschauför bördig
från orten (som vi anlitat några gång-
er), någon gång på 90-talet  missade
han kurvan mitt i byn, och i stället för-
sökte parkera bussen i garaget som låg
vid vägkanten i kurvan. 

Jag åkte förbi några veckor senare
och kunde bara konstatera att gara-
get var väldigt mycket för litet för en
buss. (Nu mer tror jag det kommit
upp en liten stuga på garagets plats).

Skidtävlingen Raiden
Klassiska Raid Norvegia Svezia hand-
lade om en tvådagarstävling med den
första etappen från norska Drevsjö till
Idre och sedan etapp två från Idre över
Idre Fjäll till Särna. Två etapper med
sammanlagt elva mils skidåkning.
Som mest samlade dåvarande Raiden
1400 startande och den senaste gång-
en loppet kördes var 1989.
(Raiden lär återuppstå 2017 enligt
Dalarnas Tidningar).

FÄRDEN GÅR VIDARE förbi ”bak-
vägen” till Idre Fjälls Ostbackar och
efter ytterligare tre km får vi en gul
vägskylt på vår vänstra sida. På den
står ”Foskdalsvallen”. Vi tar in på den
vackra lilla skogsvägen. 

Bara denna lilla skogsväg rymmer
många, många minnen av olika slag. 
Ett par minnen och äventyr har jag
helt nyligen skrivit om, så vi får
begränsa oss lite.

FOSKDALSVALLEN
I förra sommarnumret berättar jag om
ett litet vandringsäventyr från just
Foskvallen, eller kort och gott
”Föskan” som man säger här uppe. Vi
återupptäckte den gamla och ”riktiga”
stigen upp till Städjans topp, och där vi
efter stigen träffar på Karl XII, Herr
Wallin och Fjällosarius Städjanus mm.
Äventyren blir vad man gör dem till. 
Även små äventyr kan bli riktigt stora
om man bara har fantasi, ögonen
öppna och känsla för naturens fantas-
tiska skådespel! 

Har du missat att läsa om den vackra
och lite spännande turen? Då kan du
gå in på vår hemsida och välja
”Kringelfjords-Nytt, sommaren 2015”.
Läs, längta, packa dagstursäcken…
Men denna gång passerar vi
Sonjas fäbod (i alla fall för stunden)
och följer vägen några hundra meter
till vägens definitiva slut, där stannar
vi till vid en liten gård på en höjd.

Lingman och bussen
Du som läste förra vinternumret av
Kringelfjords-Nytt kunde läsa om att
Berg & Dahl konferens och äventyrs-
resor transporterade upp sina före-
tagsgrupper till Särna-Idre-
Grövelsjöområdet i en Europas lyx-
igaste bussar, ”Midnight Express”.

En tvåvåningsbuss med fullt utrustat
”konferensrum” på övervåningen
och restaurang på bottenvåningen.
Inredningen var helt i läder och ek.   

Vi var ofta i Grövelsjön och
Fjätervålen. Vi hade en liten spe-
cialitet som vi kallade ”äventyrs-
skidåkning”.
I Grövelsjön tog vi grupperna från
Valdalen i Norge via en topptur och
vidare ner till Grövelsjön. 

I Fjätervålen tog vi liften till top-
pen och skidade till den högsta top-
pen för en härlig slingrande väg med
en del överraskningar ner till
Rybäckskojan. Utanför kojan hade
samerna dukat upp en liten viltbuffé,
både vad gällde mat och historier som
vi njöt av innan vi skidade vidare
genom den vackra dalen mellan
Städjan och Fjätervålen fram till
Foskdalsvallen där Bussen mötte upp.

Egentligen ett litet galet påhitt att
ta in en sådan jättebuss på en skogs-
väg utan vändplan. D.v.s. Lingmans
gårdsplan blev vår vändplan! 

Jag brukade besöka Lingman med
några paket kaffe och gott fikabröd
någon dag innan bussen skulle dyka
upp på hans gårdsplan. 

Lingman bodde i sin lilla stuga här
uppe på kullen, alldeles ensam. 

Jag bor centralt, sa Lingman
En gång frågade jag Lingman om
det inte var ensamt att bo så avläg-
set, och dessutom med en dålig höft
som gjorde det svårt att gå?
Lingman tittade förvånat på mig.
Kom, sa han och haltade bort mot
ytterdörren, slog upp dörren på vid
gavel och sa; 
– Vadå avlägset?! Jag bor ju cen-
tralt i guds vackra natur! 
Vackra tavlor vart jag än vänder mig,
och inte är jag ensam heller jag har
räv och ripor om vintern och dessu-
tom smyger det förbi en och annan
järv och varg. Sommartid är det gott
om fågel och myggen finns i tusental,
säger en leende Lingman. 

Och visst fick jag ge honom rätt. Vi
stod en stund helt tysta och jag kände
mig rörd och ögonen fuktades.
Vackra och storslagna vyer var det,
hur man än vände sig från hans lilla
kulle, och visst var det minst sagt
centralt beläget i naturen!   

Buss(o)tur
En vårvinterdag när vi som vanligt
kom skidande efter fjälldalen från
Rybäckskojan och närmade oss back-
en upp till Lingmans, då så ser vi att
vår suveräne busschaufför Bernt står
med bussen på gårdsplanen hos
Lingman. 

Bussen verkade trött för den vila-
de sig mot ett uthus! 

Bygg&Vvs Akuten • Särnavägen 142 • 790 90 Särna

byggovvsakuten@gmail.com

Thorbjörn 070-6010176 • Hans-Ove 076-8384575

Vi utför alla förekommande 
jobb inom Vvs!

Mindre bygg jobb så som 
reparationer och vattenskador

Glasmästeri/Vvs butik 

Även entreprenad med minigrävare (5ton).

Byter allt inom glas ex: Bilrutor, isolerglas,

stenskottsreparationer, planglas (kittning) 

vanliga fönster

Välkommen att kontakta oss 
Hattis och TobbeÄventyrsskidåkning i Grövelsjön

Foto: STF-Grövelsjön

Forts. sid 12
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Hela den lilla gårdsplanen (som
stort sett inte rymde mer än bus-
sen) var som en nyspolad skrid-
skobana av is och smältvatten. 
Normalt sett så kunde den skicklige
Bernt vända bussen genom att backa
ett par meter och svänga och sedan
framåt igen otaliga gånger tills fören
stod i vägriktningen igen. Men denna
gång ville inte bussen göra vare sig
det ena eller andra utan stod och tju-
rade mot bodväggen. 
Rena snurren…
Vad göra! Gruppen, om jag minns
helt rätt var det Stureplans
Husläkarmottagning, eller möjligen
ett gäng läkare från Akademiska i
Uppsala. 

I alla fall var det ett glatt och tufft
gäng som ställe upp sig vid bussens
för och akter, sköt bussen långsides
upp på gårdsplanen, sedan snurrade
vi sonika bussen runt tills fören peka-
de åt rätt håll. 

Helt otroligt! Tjugofem personer
vrider runt en 18 tons buss! Då är de
riktigt ”glatt”. 

Eller som Lingman sa; - De varevär-
sta jag sett, rena snurren, he, he. 
Tur att det gick annars har Bernt väl
inte sett Städjan igen förn i maj.

Det var Lingman och bussäventy-
ret det, men vi kan inte lämna
Foskdalsvallen utan berätta om
vallens sista fäbodjänta; 

SONJA SPÅNBERG. 
Jag berättade lite grand om Sonja i
förra sommarnumret, när vi stannade
till och frågade Sonja om den gamla sti-
gen upp till Städjans topp.
Här kommer hennes egen berättelse
om den sista fäbodjäntan som hon
berättade för mig över några koppar
kaffe i fäbodköket en höst för nästan
tio år sedan.

Den ”sista” fäbodstintan
Sonja Spånberg berättar för mig för
tio somrar sedan om fäbodlivet nu-
och i gamla tider.
Sonja har sitt hem i Särna men
hennes mor och mormor kom
från ”Hea”, Särnaheden, medan
fadern kom från Särna.
Sonja har i stort sett levt fäbod liv
varje sommar under sitt då 75-åriga
liv.  Sonja har sin fäbod på
Foskdalsvallen som ligger så natur-
skönt som någon fäbod överhuvudta-
get kan göra!  

Vallen ligger i dalen mellan Städjan
och Fjätervålen, och Sonja har Foskån
brusande under köksfönstret. Sonja
har ett antal riktiga fjällkor som skall
handmjölkas morgon och kväll. Någon
dag i veckan kärnar hon även smör av
mjölken. På kvällarna sitter hon och
läser eller lyssnar på radion i fotogen-
lampans eller stearinljusets sken. 
Jag och min familj brukar varje
sommar sedan 80-talet hälsa på
Sonja Spånberg när vi är uppe på
vår sommarsemester i
Kringelfjorden.
Att få njuta av en äkta fäbod som drivs
av ett genuint intresse för fäbodliv
och arvet från sina föräldrar och för-
fäder. Det kan man vad jag vet bara
göra på Foskdalsvallen.

Att vallen ligger så naturskönt och
att jag dessutom (om jag har tur eller
förbeställt) kan få köpa lite hemkär-
nat smör, det gör det hela till en full-
ländad sommarupplevelse. 

En tunnbrödsmörgås med hemsmör
och ett glas mjölk till kan göra mig
tårögd. Det väcker minnen från min
egen tidiga och mycket lyckliga Ång-
ermanländska barndom! 
Jag är lyckligt lottad som får sitta
på min lilla fäbod, säger Sonja.
Att Hèaborna valde att bygga sina
fäbodar just här berodde på att det
var mycket gräs och myrhö i dalen
efter Foskån. Sedan brände man ju
skogen för att få mer bete.
Svedjebruket i området hade varit
igång många år innan mina förfäder
buförde hit för första gången.

Det fanns en gumma som hette
Mona och som var född 1811, hon
mindes när det brann runt om
Städjans fjäll och att det var fullt av
gräs här och hela vägen upp mot
Fjätervålen, för där hade det brunnit
långt tidigare. Den här Mona som jag
tyvärr glömt efternamnet på, det var
hennes släkt som buförde hit för för-
sta gången, någon gång på 1700-talet.    

De slog sig ner på vad vi brukar
kalla Gammelvallen. Den låg mellan
Lingmans på uppe på höjden och vår
vall här nere. Numera är det nya
ägare till Lingmans och de heter
Lindéns de som har det stället.
Gammelvallen var det äldsta fäbod-
stället här uppe. 

Min släkt började buföra hit i bör-
jan på 1800 talet. De byggde stugan
som ligger ett hundratal meter upp
efter vinterleden och som i bland
används som raststuga vintertid. 

Den ”sista” fäbodstintan
Sonja Spånberg berättar för mig sommaren 2006
om fäbodlivet nu- och förr, sittande vid köksbordet 
i den mysiga fäbodstugan på Foskdalsvallen.
Nertecknare & fotograf: Hans Forsslund. (Texten är talspråk och delvis på Särnamål).

En av Lingmans tavlor

Forts. sid 14

Forts.Lingman och bussen…
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Särna–Idre Fiskevårdsområde
Särna –Idre Fiskevårdsområde omfattar Särna och Idre Socknar, med 17 mil 
större strömvatten, 6000 ha sjöar och massor av mindre strömvatten: ungefär 
400 000 ha landområde. Sveaskogs vatten ingår och genom samförvaltningsavtal 
de flesta reservatsvatten utom i Fulufjällets nationalpark och Hävlingesystemet.

Fiske i Särna och Idre socknars världsberömda strömvatten!
Strömfiske efter öring och harr kommer i regel igång framåt midsommar. Vid lämplig väderlek kan dagsfisket på vissa
sträckor vara bra även tidigare. Nattfisket brukar vara fenomenalt i början av juli i vissa vatten: ex Storån, Grövlan, 
Sörälven, Guttan m.fl. Andra halvan av juli blir vakperioderna kortare. De största öringarna tas i regel på nattfiske. 
Sjöar, vinter- och sommarfiske efter röding.
Särna-Idre FVOF sätter ut röding i ett stort antal vatten (uppräknade under särskilda bestämmelser nedan).
Fisket på röding är bäst maj-juni, då rödingen hugger bra på långedrag eller fluga vid nattliga vakperioder.

Turistfiskekort Särna-Idre FVO: 2016-05-01 – 2017-04-30
Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn.
Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron – Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkvot: max 2 öring 
eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor: öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn. Övriga vatten: harr 30 cm,
röding 25 cm, öring 25 cm. 

Förbud mot fiske från båt och flytring i: Övre Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön,
Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn, Stora Flysjön, Jämngäddtjärn, Bergslagstjärn och Glytjärn. 
I Burusjön, Bålsjön, Gyttjetjärnarna, Nedre Trollsjön, Långtjärn, Näcksjön, Öresjön Idre och Öresjön Särna är båtfiske tillåtet. 
I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort & dygn och 2 spön/fiskare (2 spön/fiskare även i Grövelsjön och Hällsjön). 

Endast fiske med flugspö: Storån; uppströms Hällsjön, utloppet ur Hällsjön – bron vid Foskros och Klingforsen – Sognstupet, 
Grövlan; Storedan – Storån, Sörälven; Båthusströmmen – Flottarkojan. Buruån; Burusjön – Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms
– inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är plastkula och flugor tillåtet, men bara där. 

Allt strömfiske är förbjudet 1/9 – 30/4, undantag: flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 – 31/10 i alla harrvatten. 

Fiskeförbud: Fulan: Södra Fulusjön – Fallet vid Gethammaren, och bron vid Strupen – Sillerhällarna, Ljöra: Lillån – nedströms håarna vid 
Lillingarna, Flugsträckor och förbud skyltas. 

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogsvattnen (ej privatarrenderade och skyltade), Dala Fjällfiske utom Fulufjället och Långfjället 
(se fiskekartan), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängseldammen. Fisketips, frågor: Särna-Idre FVOFs hemsida www.sarnaidrefvo.se
och på telefon 0253-102 10, vard. kl. 14 00 – 15 00.

FISKETIPS, FRÅGOR: Särna-Idre FVOFs hemsida www.sarnaidrefvo.se/, och på telefon 0253-102 10, vard. kl. 14 00 – 15 00.

FISKEKORTEN KOSTAR:
1 dag 60 kr 2 dagar 100 kr 3 dagar 120 kr 4 dagar 160 kr 5 dagar 200 kr 6 dagar 240 kr 7 dagar 300 kr

Säsongskort (1/5-2015 – 30/4-2016) 400 kr
Make-Maka-kort 1 säsong (se ovan) 600 kr
Gruppkort 1 dag (10 personer) 400 kr
Gruppkort 1 dag (20 personer) 500 kr

www.sarnaidrefvo.se 

SNÄLLA: Undvik att kasta cigarrettfimpar
på vattnet (isen), fisken kan ta dem som
mat. Antingen ”omsätter” fisken ”näring”
från fimpen och får sämre värde som mat-
fisk, eller också fastnar filtret i analen och
leder till en plågsam död för fisken. 

FRÅGOR/TIPS: SE HEMSIDAN:
www.sarnaidrefvo.se 
eller ring 0253-102 10.  

Trevlig fiskesäsong FOTO: H. FORSSLUND

FISKEKORT Kan köpas på följande orter:  Flötningen, Foskros, Grövelsjön, Gördalen, Höstsätern, Idre, Lillfjäten, Lövåsen, Mora, Myråsen,
Mörkret, Storbo, Storfjäten, Storsätern, Särna, Sörsjön, Tjärnvallen, Älvdalen, Öjvassla. För närmare information se vår hemsida.      

Fiskekort kan även köpas på hemsidan.
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Raststugan har varit en gammal
lagård och i den där gamla lagårn har
jag suttit och mjölkat en gång i värl-
den. Stugan gick tyvärr ifrån familjen
i Storskiftet på slutet av 1800-talet. 

Mammas morfar köpte igen mar-
ken på den plats vi är nu. När
man från början börjar bryta och
bruka mark på ett fäboställe så
gällde det att slå och bruka så
mycket mark som möjligt. 
Sedan kom det upp statstjänstemän
som avsynade den brukade marken
och tilldelade ”ägar-grader” till bru-
karen. Gammalt hade staten stort
intresse av att folk befolkade skogs-
bygden. 

En del stugor här i Foskdalen är
ju borta och det vi kallar för
Knappvallen var den sista riktigt
gamla säterstugan, - där är det ju inge
folk nu mer. Knappvallen var
Foskdalens sista genuina säterstuga.
Min stuga är ju fin, men det är ingen
genuin säterstuga heller. Den är ju
lite bekvämare gjord å så.  Gården på
Knappvallen hade först ett rum med
öppen spis sen ett skjule och sen var
det en liten bod.     

Ett skjule är liksom en öppning
man kan gå rakt igenom och som 

binder samman husen med ett tak
över, så man kunde gå skyddad mel-
lan stuga och bod. Öppningarna på
bägge sidor hade grindar för att inte
djuren skulle komma in. Så såg näs-
tan alla säterstugor ut förr.   
Knappvallstugan blev förstörd i
ett arvskifte. 
Ingen kunde lösa ut den andre och en
han skulle ha den där boden, så den
revs bort. Vi tyckte att det var ett hel-
gerån, det är så hemskt och jag är så
arg på dem för de där, - han e ju dö den
ena av dem, men jag är arg pån ändå! 
- Å sen så satt de upp plank bara!

Den här lilla stugan vid ån strax ovan
bron, det är mosters. Den stugan har
varit en lada längre upp i dalen. Den
flottades ner hit en vår på Foskån. 

Man kan tycka att ån är liten nu, men
på vårn när fjället kommer och det
regnar samtidigt, då kan hon bli stor
ska jag säj! 
Så de flotta ner virket och tog in det
här då och byggde upp den. Det här
hände väl 1925 ungefär. 

De finns kanske de som undrar
varför man bygger fäbodar, och des-
sutom långt ifrån hemgårdarna? 

Förklaringen är så enkel, det är för
att man skall få bete till djuren. De
skall kunna föda sig själva på skogen.
De hagar man hade hemmavid skulle
vara till slåtter för vinterhö. 

Att det många gånger blev på
avlägsna platser hade enbart med
tillgången på bete, och om det fanns
en bra vattenförande bäck eller å för
kylning av mejeriprodukterna och
naturligtvis för vatten till gårdsfolk
och kreatur. 
Helst skulle täkten även kunna ge
vinterhö i form av någon äng eller
bra gräsmyr.   

Just den här fäbostugan som vi
sitter i nu är inte så förtvivlat
gammal. 
I min barndom fanns på den här plat-
sen bara en lagård. 
När jag var spädbarn då bodde vi i
stugan snett över gården här tillsam-
mans med mormor och morfar. 

Det var inte så lätt alla gånger med
familjelivet i stugan. 
Mormor var lite ”besvärlig”. 
Hon var inte helt riktig i huvudet. När
jag skrek som baby så tryckte hon in
fingrarna i munnen på mig och stod
och snora.
Mamma tyckte detta var så otäckt så
jag låg ute och sov på backen första
sommaren. Men så har jag varit frisk
i hela mitt liv också! Mamma sa den
hösten; - jag kommer inte till Föstan
nå mer om jag inte får en egen stuga.

Då tog dom igen den här lagårn
och byggde en liten stuga. Den stu-
gan finns kvar och men vi har flyttat
den en bit bort på gårn. Den här stu-
gan som vi sitter i nu är en gammal
kornlada från Skönsåsen som Jöns,
min man som nu är borta, då köpte.
Så det är Jöns som byggt upp den här
stugan på plats.

Vi har både rinnande vatten inne
och en kallkälla ute som kylskåp.
Gammalt använde vi mejeribua ute
vid ån. Nu har vi gått två gånger över
ån för att leda kallt vatten till vår egen
lilla kallkälla. 
Vattnet kommer direkt ur berget och
har aldrig gått i dagen så det håller ca
4 grader hela sommaren.

Det är bara att öppna dörrn och
gå in och ställa ner det man vill kyla,
och det är så underbart fint vatten.
Mer energisnålt och miljövänligt kan
det inte bli. Det är naturligtvis min
händige man Jöns som byggt vår
egen jättekalla fina mejeribu.

Jöns hade ju ett annat jobb han, han
jobbade ju som mäklare. Djuren här
på vallen och fäbolivet fick jag ingen
direkt hjälp med av Jöns. Hemma i
Särna fick jag väl lite hjälp.

Men Jöns var ju en händig karl så
han har tillverkat en himla massa
saker, och så byggde han det här
huset. 
Han har även takat om alla de övriga
husen, med lite hjälp av andra pojkar
förstås. 

Allt i huset bär spår av hans hant-
verkskunnighet så det syns att han
trivdes här. 

Sonjas mejeribu
Ovan exteriört, nedan interiör

Mosters stuga

Harryssons Rörservice
Allt inom 

VVS

Din närmaste fackman inom
VVS

Välutrustad servicebil

Mobil: 070-5460477
Byvägen 9 • 790 91 IDRE

HÅLLVALLEN
Några av de äldsta husen i
Foskdalen med Städjan i
bakgrunden.

Foskan

Forts.Den sista fäbodstintan…
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Forts. Den sista fäbostintan…

Jöns bodde här med oss varje som-
mar trots jobbet. Hur sent det än blev
på jobbet som kom han varje kväll
eller natt. 
Jag hade en bror å en syster, men
jag var yngst och var ett så kallat
sladdbarn di säger.
Jag var tretton år yngre än min syster
som var näst yngst. Det kanske var
vanligt på många ställen med mycket
barn förr i världen, men här uppe så
var det nog vanligast med två tre
ungar, även om jag fått några fler.
Men visst fanns det stora familjer,
Jöns t.ex. dom var ju tretton dom.  

Pappa gick ju i skogen som alla
andra på den tiden, sedan hade de
naturligtvis ett småjordbruk och med
tiden fick han en hel del kommunal-
uppdrag, å sånt. 
Mamma var ju hemma på gårn å
skötte om den å korna.
Sedan vävde hon en hel del precis som
jag. I övrigt så fanns inte så mycket
andra arbetstillfällen att få, förutom på
affärerna och sjukstugan och så.
Skogen var klart det viktigaste. 

Sedan hade ju förstås den där
*Joles-Pelle en tjärfabrik och en
dragspelsfabrik nere i Särna, så där
jobbade ju många ett tag då. Så väl-
digt mycket annat än det å skogen
fanns det väl inte. 

Jo, det fanns förstås biografen
Röda Kvarn i Särna som dom
från slaktargården skötte om. 
Men nu har biografen inte blivit
omskött på 40 år och den är väl för
gammalt att göra något åt den. 
Den är anskrämlig och skulle dom ha
rive för länge sen, tycker jag. 

Men där på Röda Kvarn har jag varit
på bio många gånger, de är klart de. 
Det var ju det stora nöjet. 

Sedan hade Jacobsson en kiosk
där man köpte korv då efterpå.
Det fanns väl lite andra nöjen också.
På sommarn var det ju förstås dans i
parken och så. 

Det kunde bli långa cykelturer när
man bodde här på vallen och hade tre
och en halv mil till dansbanan och tre
och en halv mil till tillbaka på natten! 

På dansbanan i Lillfjäten har jag
aldrig varit. 
Den kom till efter min ungdomstid
som man säger. Jöns å jag kanske
prata i det någon gång, men vi kom
aldrig dit någe. Jo, jag har faktiskt
varit där en gång. Det var när Tyra
Norling fira sin femtioårsdag, då var
jag där på dans.      

Mina första barndomsminnen
från vallen är stenarna bak mot
kullen där.
Det var min bästa lekstuga det. 
Jag hade kök och jag hade en trapp
upp på, och även rum där. Jag kan
inte beskriva det hur fantastiskt det
var. Det var helt underbart! Jag kan
inte beskriva hur roligt jag hade de. 

Fara till vallen, det var det bästa jag
visste på hela året! När jag var liten
då började jag packa i januari för att
jag skulle fara till Foskdalen. 

När jag var barn hade vi fem kor,
men det hade de andra grannar-
na också så det blev en 25-30
kor på vallen. 
Nästan som nu när Stig, min son har
så många. När jag var barn så börja-
de dagen klockan 5-6 på morgonen
med att få till eld, hämta och värma
massa vatten. 

Vi hade mjölkbil här också i min
ungdom, och sådana dagar var det
väldigt bråttom. Sedan var det ut i
lagårn och mocka ut skit å mjölka.
Efter det när vi fått ut mjölken i kall-
källan då skulle vi locka ut korna på
skogen. 
Det gjorde vi tillsammans med alla de
andra grannarna. 

Å när det sedan var klart så skulle 
vi ha det som vi kallar för ”lockkaffe”
efter det. Det drack vi tillsammans,
och vi turades om att bjuda. Det var
väldigt trevligt faktiskt!  

Sedan efter lockkaffet skulle vi
även ha ut kalvarna. 
De skulle helst inte skulle vara med
korna. Kalvarna blir för trötta om de
skall följa med korna som kan gå
ganska långt. 

Vi hade även getter och naturligt-
vis killingar. 
De var alltid så luriga när man skulle
försöka få ut dem på skogen. De var
även jättesvåra att komma ifrån när
man skulle gå hem igen. 

Vi gömde oss bakom några granar
och precis när vi trodde vi blivit kvitt
dem och skulle gå hem, så lät det all-
tid Eeeeeee… Eeeeeee… 
- och då var dom där igen! 
Killingarna hade bara gömt sig för att
se vad vi skulle ta vägen. Det blev
bara att låta killingarna följa med
hem igen. Det kunde dröja innan de
lärde sig att gå i skogen. 

Jag minns att jag en gång som liten
unge skrämde upp mina föräldrar
ordentligt. Jag sprang kullen här
tvärs över gårn en gång, Högegga, vi
kallar´n. Det höll på att skymma och
man börja leta efter mig efter som jag
var så liten. 

Så småningen om kom jag fram
igen. Jag visste var jag var och skulle
bara gå runt Högegga, -men det viss-
te inte dom. 

SSÄÄRRNNAAFFFFÄÄRRNN
Välkommen till det

“LILLA VARUHUSET” 
i Särna - mitt i byn 

(fd. Språngs)

HÄR HITTAR DU bl.a:

Järnvaror •Färg •Tapeter •Vitvaror •Fiskeut-
rustning/kort •Kartor •Leksaker •Hundartiklar
•Återförsäljare för Cylinda produkter, tillbehör 

– och    mycket mer. 

Särnaffärn •  Särnavägen 133 •  0253-104 30 

Minikafé med gott fikabröd,
mackor och korv m. bröd i
butiken. 
Hamburgare 
Vi serverar hamburgare.

HÅLTAGNING - PIERCING
Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Vi är även ombud för: 
SYSTEMBOLAGET

Nu även solarium

bara att boka en tid.

*Joles Pelle (1892-1950) 
Under Särnas ”storhetstid” startade Joles
Pelle och drev en dragspelsfabrik i Särna
och en i Korsnäs utanför Falun.
Joles Pelle blev kanske landets störste till-
verkare av dragspel under senare delen
av 1940-talet.
Joles Pelle hade ett brokigt förflutet. Han

var hyrkusk och senare byggmästare i
Stockholm, i Särna drev han en ångsåg,
rävfarm, kolugn- och tjärfabrik, tillverk-
ning av gengasved under 2:a världskri-
get, hotellägare mm. Som mest fanns c:a
300 personer på lönelistan.
Han var också ägare av ett eget flygplan.
Källa: Särna Turistbyrå

Röda Kvarn
Här har en viss renovering gjorts.

Sonja i sitt moderniserade 

fäbodkök på Föskan

Du Getrud, var det Spångberg dom hette…?

Forts. sid 16
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Forts. Den sista…

Vilda djur har vi inte haft några
problem med, och varg har inte
funnits sedan mormors mor
knackade ihjäl den där vargen. 
Lo finns det, men de är väldigt
skygga, och visst finns det björn
men man märker aldrig av den.
Normalt så är den mycket skygg och
går aldrig nära folk. 

Det har väl varit någon gång när
Orsa björnpark släpp ut någon här i
området som man sett björn. Annars
ser man dem aldrig. Det är inte nor-
malt att en björn rör sig nära folk.
Tamdjuren har alltid fått gå i fred här
i Foskdalen.

Lugnt liv på Foskdalsvallen, förutom
då mormors mor dräpte vargen.
Det har inte hänt så mycket allvarli-
gare händelser på vallen, inte vad
jag kommer på så här på rak armt i
alla fall. 

Det mera dramatiska var väl att min
mormors mor slog ihjäl en varg uppå
hedarna här! 
Det har mamma berättat om.
Mormors mor skulle vakta djuren när
vargen kom och försökte ta djuren.
Då fick hon tag på en stor stör och
slog ihjäl vargen.

Den där jättestora stören stod
länge kvar häruppe vid en gran.
Sedan kom det hit någon och ville ha
en bit av den och ta ner till
Gammelgårn i Särna. Nu tror jag att
den finns på Skogsmuseet, så det
finns nog en bit kvar av den. Men
platsen där det hände har för länge
sedan växt igen. 
Sedan dog det karl här upp på
hedarna, en äldre släkting till oss
var det.
Men även det hände för mycket länge
sedan. Han hade varit ute för att ta
vidjor för att göra bindslen, eller som
vi säger ”spänningar” till djuren. Han
fick väl hjärtattack eller någe sånt.
Där stod det länge ett kors, men det
är väl nedruttnat men jag kan hitta
platsen, precis där det var.

Det hände att någon ko försvann.
Jag minns att det en gång att det var
en ko som inte kom hem en kväll, och
hon brukade alltid komma hem. 
Dagen efter gick vi liksom skallgång
å skulle leta igen na. Då hade hon
fastnat med foten i en rot vid åkanten
och ramlat i med halva kroppen och
drunknat. 

Så det har väl inte varit så myck-
et dramatik här uppe, gudskelov!
- Jo det var förstås den stora lavinen! 
Men det var ju på vintern det.
Lapparna drev en stor rengjord upp
genom dalen här, och när de skulle
passera under Molnet på Nipfjället så
kom det en stor lavin och tog med sig
halva renhjorden. Det var hundratals
renar som strök med den gången.  

Men lapparna klarade sig, de befann
sig i början och slutet på hjorden, å de
var väl inga där mitt i, men det var mas-
sor av renar som strök med. Jag tror
att renhjorden skulle drivas till någon
slaktplats de hade. Jag tror att det här
hände någon gång på 1960-talet.

Annars så var det väl min mosters
turister som stod för händelserna på
vallen. Min moster hyrde ut till turis-
ter i det grå huset där borta, så det
var alltid turister här hela somrarna.
I min tidiga barndom så ystades
och gjordes ost också minns jag. 
Jag själv har aldrig ystat, men
mamma ystade förstås. Sedan hade vi
några getter också för att få godare
smak på messmöret. Det skall vara
lite getter med om det skall bli något
gott messmör. 
Sedan skulle det kärnas smör. 
Något som även jag gör än i dag. Skulle
man koka messmör så hade man näs-
tan ett heldagsjobb bara med det. Vi
hade en stor kopparkittel som vi eldade
under, sedan skulle mjölken ”ljummas
på” för att få rätt start-temperatur, sedan
hade man på sådan där ostlöpe då. 
Det hela fick stå ett tag och ysta sig.
Efter det så rota man ihop och tog
ihop osten. 

Sedan skulle det koka upp igen, å när
det precis höll på koka upp igen hade
man i lite sur mjölk och då steg det
upp vad vi kallar för dravle, och den
är så himla god! Dravle är en sorts
efterost. 
Och när vi tagit upp den så fick det
övriga koka ner tills det blev tjockare
och tjockare tills det ett bra messmör.

Vi barn tyckte att det var så gott att
få slicka ur den där kitteln när de tömt
ur messmöret, men det var inte så
roligt att skura ur kitteln sen, för det
fick man göra, - det var liksom priset de.

Våra mejeriprodukter för-
varade vi i mejeribua vid ån
som jag nämnde tidigare.
Gammalt lämnades en del
av mejeriprodukterna kvar
på hösten. De skulle häm-
tas hem på vinterföre när
man hämtade hö. Då hade
man lite speciella metoder
för att få det att hålla sig.

På smöret la man över en ren vit duk
ovanpå och täckte sedan med mess-
mör på någe vis. Med messmöret
gjorde man likadant, men då tvärs om
naturligtvis. 

Å sen så hämta karlarna det där på
vintern när de hämta hem hö. Det var
nödvändigt att göra så innan vägen
kom till och man bara kunde använda
klövjad häst sommartid och man bar
även mycket på ryggen i mesar och
kontar. 

På fyrtiotalet började mjölkbilen
komma, 
så då vart det väl slut på det mesta
ystandet. Mjölkbilen fortsatte sen
under femtitalet, mjölken kördes ner
till mjölkaffären, men sen det blev det
mejeri i Särna, då levererades det dit
också. Mejeriet låg i det gula huset
snett emot Gästis i Särna, lite söderut
efter vägen. Byggningen finns kvar
än i dag. Men det varade bara några
år, sen blev det slut med mjölkbilen

och vi som fortsatt med fäboddrift
fick börja kärna igen.
Buföring till Foskdalen
På våren brukade vi ofta få låna
Slaktar-Pers stora kreatursfinka och
köra djuren i. Jag kan passa på att
nämna att när Slaktar-Pär kom i slak-
tarärenden, då hade han inte så
mycket utrustning minsann, det enda
han hade med sig var en yxa och en
penna. Han var en duktig karl den där
Slaktar-Pär. Vi åkte med djuren i fin-
kan eftersom korna var otränade
efter vintern. Men på hösten när
korna var i fin form gick vi hela vägen
hem till Särna. 

Pappa hade häst och kärra. Alla
hade ju hästar på den tiden, hästar
som de släppte ut på skogen häruppe
över sommarn. Och de där hästrack-
arna de visste när det närmade sig
slåttertider och det vankades jobb.
Då drog de långt ut på Svartfjället
bortom Fjätervålen. Så ända dit fick
gubbarna gå för att få hem hästkra-
karna. Annars hölls hästarna inte all-
tid så långt bort, utan kunde dyka
upp runt stugorna. Då gällde det att
se till att de inte bröt sig in och beta
där vi sen skulle ha slåtter. Vi barn
vart ganska rädda när de stora hästar-
na plötsligt dök upp mins jag. Men de
gick snart bort på skogen igen.
Det tog en hel dag att gå hem till-
baka till Särna på hösten. 
Vi starta klockan sju på morgonen
och kom hem nio på kvälln, men då
hade vi hunnit varit in hos moster på
Särnaheden och rasta lite grann. 

Trygg hjälp för dig som har behov av:

• Mindre husrenoveringar
• Fönster & dörrbyten
• Omläggning av tak
• Altanbyggen mm

Ring mig gärna för konsultation och offert
Med önskningar om en fin sommar!

Kjelle

Agnes kärnar smör på Valdalsbygget.

Nedan: En smörkärnetyp som jag vill 

minnas att Sonja brukar använda

Mjölkbilen hämtar mjölk någon gång på 

40 eller 50-talet  Fotograf  okänd
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I bland kunde vi få åka med lite i
trillan om korna gick bra. 
Vi hade ju den fördelen att ha häst
och trilla för att få med saker hem
från vallen. Men gammalt då det inte
fanns någon väg hit upp, då var det
kontar och klövjad häst och släpa
som gällde, eller släde eller när dom
skulle hit på vintern efter hö å så där.
Vi hade lämnat kvar både smör och
messmör på hösten de kunde ta med
sig hem, dom som skulle hit efter hö. 
Det var mycket som var annorlun-
da förr innan vägen kom. 
Man fick klövja allt på hästar, och bära
i kontar på ryggen. Men det har ju inte
jag varit med om heller. Nä, i min livs-
tid har det varit väg ända hit. När mina
syskon var små då fattades det en kilo-
meter på den här vägen. Men fjätvägen
hade funnits ganska länge.

Den vägen hade Lillfjätborna själva
byggt, ända ner från Älvros och jag
tror inte ens de fick något bidrag till
den. Men nu när det är moderna tider
får korna skjuts åt alla håll.

Umgänget mellan fäbodarna.
Någon gång på somrarna gick vi över
fjället till Grängesåsvallen, som natur-
ligtvis även besökte oss. I min barn-
dom fanns det hela sju olika vall-lag,
sju olika familjer som hade kor.

En gång varje sommar så cyklade
vi bort till Per Nilssons affär i
Lillfjäten och handlade,
- och passade då på att hälsa på lite i
stugorna där i Lillfjäten. Det var långt
mellan fäbodar och byar i gamla tider. 

Jag kan berätta att den här Jakob
Häggberg från Häggberget bortom
Storfjäten, han gick på frining ända
till Idre fast det var vintern. Då gick
han den här vägen och över fjället
och det var ju ganska drygt.   

Sommaren efter blev det lite närma-
re för han, då var hon ju med korna
på Grängesåsvallen den här flickan.
Så då vart det ju lite närmare att gå
för friarn. 
Maten på ”Föstan”
Det blev ju mycket av egna produkter.
Sedan hade man ju basvaror som mjöl,
salt, socker, kaffe med sig hemifrån.

Det var mycket tjockmjölk, och
sedan hade vi naturligtvis mycket tör-
kött gjort på älg och nöt som vi torkat
på hösten. Törköttet fick koka i flera
timmar innan det vart klart att äta. Så
länge jag har fått bestämma här på
vallen så har vi kokat med falukorv
med köttet. 
Korven blir så go när man kokar med
törkött, jag minns att barnen tyckte
det var så jättegott!  Slaktade gjorde
man ju inte på sommarn, utan på hös-
ten när det blivit kallt och köttet höll
sig, så det blev mest törkött. 

Sedan fiskade man väl någon
gång till husbehov, 
- så det blev väl färsk fisk någon dag då
och då. Jag själv har aldrig fiskat. Men
det var andra som fiskade. Det finns ju
småöring i ån här. Man metade och
även nätade med bäcknät i ån ibland.   

Det var förstås i gamla tider, nu är det
ju förbjudet. Mammas moster minns
jag var duktig på att fiska, både med spö
och nät. Spöet gjorde hon av någon
björkvidja, sedan hade hon väl björn-
tråd och någon krok och mask på.
Bäcköring är ju ganska små, men
Kjell här han fick faktiskt en som var
33 cm en gång. 

Men småöringen är så himla god, 
-den liksom smälter i mun!   

Fäbodlivet på Föstan lever kan-
ske vidare en generation till…
Min yngste son Stig som nu är 34 år
har ju redan dragit igång en verksam-
het här på vallen och buför med lite
fler kor än vad någon enskild familj
haft tidigare. Han får köra i skytteltra-
fik med kofinkan vår och höst nu. 

Det blir många turer då man bara
kan ta två-tre djur åt gången. Han
lånar även en annan finka på byn och
får hjälp med körningen. Det behövs
då han har så många djur. 

Mjölken säljer han till mejeriet som
gör den här Fäboglassen i Lillhärdal.
Ibland har de hämtat upp mjölken här
på vallen. Stig har även kört upp mjöl-
ken till Lillhärdal. 

Det har även hänt att han tagit med
mjölken ner till byn och man hämtat
mjölken där i Särna. 

Stig han menar att försöka kunna
leva på fjällkorna, 
- men det är ju mest arbete.
Handmjölkar gör han naturligtvis
inte. Han har en mjölkmaskin som
drivs av en gammal bensinmotor. 

Maskinen kan ju inte jag sköta, jag
kan ju bara handmjölka, så Stig har
en som är här och sköter om den
biten. 

Jag själv orkar väl inte länge till, så
det är väl roligt om han skall fortsät-
ta. Samtidigt är det lite gruvsamt, det
är ju inte så lätt att få det att gå runt.
Stig skall söka ”starta eget bidrag”
för rörelsen, och det borde han väl få.
Sedan menar han väl låna lite. 

Särna    Allehanda
—  Den lilla butiken med det breda utbudet mitt i vackra Särna —  

HÄR HITTAR DU: 
Presenter • Smycken • Inredning • Sömmerska

Fotvård • Frisörer 
Sängkläder från Värnamo of Sweden 

Särna Allehanda
Särnavägen 122 / mitt i byn

— Välkomna till oss -  vi finns mitt i byn —

Har du frågor eller vill boka tid - titta in eller ring oss gärna.

Frisör & Butik:      076-792 33 52
Tinas Fotvård: 070-638 66 18
Sivs Syhörna: 076-213 48 03

Nu har vi glass från hemglass!

Men småöringen är så himla god, -den liksom smälter i mun! 

Besök på vallen. Foto: Lasse Olssons arkiv

Foskvallen och Städjan tidigt 1900-tal. Foto: Vykort, fotograf  okänd
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Forts. Den sista fäbostintan…

www.stfgrovelsjon.com

Restaurang och Café

Vår restaurang med Slow Food inriktning har en mäktig 

utsikt över de norska fjällen. 

Ät en god buffé eller ta en fikapaus med kaffe och dopp.

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 behöver för fjällturen. Livsmedel, tidningar, hant-

verk och souvenirer.

Uthyrning 
Välsorterad uthyrning av friluftsutrustning till vettiga priser. 

Här finns allt som behövs för fjällveckan.

Guidade vandringar - Temaveckor 
Hela sommarsäsongen anordnas turer med färdledare och

olika temaveckor. 

Ring eller besök vår hemsida för mer information.

KOM SOM DU ÄR

Fjäderlätt vandring för alla åldrar i svensk-
norska gränsfjäll! Vi har utrustningen och 
här bor du på en riktig fjällstation. 

VANDRINGSWEEKEND ALL INCLUSIVE 
från 4 139 kr/person

Boka på 0253-596 880 eller 
svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

Välkomna till

Grövelsjöns
Fjällstation

Stig måste bygga en större lagård
hemmavid så alla korna får plats. 

I vintras fick han låna Nils Backs
gamla lagård i Nordomsjön, där ryms
det ju mycket djur och där måste han
nog vara i vinter också. 

Foder till sina egna djur köper Stig.
Fodret till mina djur får jag hjälp med
att slå hemma på ägorna. Det fodret
räcker när somrarna är bra som nu i
sommar. Gräset är jättetjockt i botten,
så det blir nog en bra höskörd.    

Men det krävs att mina barn och
snälla vänner hjälper till. Speciellt när
höet skall in. Då krävs det någon som
kör och någon som makar in kano-
nen, det vill säga transporten upp på
höloftet. Men Stig menar nog att
mest bala höet i framtiden. 

När det gäller avsättning för mjöl-
ken från fjällkorna så ser det
ganska ljust ut, 
- i alla fall nu då. Stig får 5 kr litern av
Fäbodglass medans mejeriet betalar
2,60, så det är stor skillnad. 
Och så är fäbodglassen så himla god! 
Den finns att köpa bl.a. på Idre fjäll vet
jag. Konsum i Särna skulle visst ta
hem, men jag vet inte om de gjort det
än. Sedan körs det ner glass med frys-
bil ända till Stockholm har jag hört.
Diplomerad av Fäbodföreningen
Jag vet inte hur man kom på att jag
skulle få detta diplom. Jag blev allde-
les rörd och började faktiskt gråta.
Det är fantastiskt roligt att bli upp-
märksammad efter alla år. Jag for ner
till Älvdalen och fick det där diplomet
på en fäbodbrukardag.   

Det var en stor uppmuntran, jag
hade väl aldrig trodd att jag skulle bli
uppmärksammad och få någonting
för att jag varit på vallen här i hela
mitt liv och skött mina djur. Men det
fick jag i alla fall. Jag fick ju även en
vacker koskälla. Den är ju fin, men
jag har så svårt att skiljas från min
gamla, den är visserligen dov i klang-
en och hörs inte så långt längre, den
är utnött kanske. 
Men jag har så svårt att skiljas
från ljudet så jag har inte börjat
använda den här nya koskällan. 
Jag tar väl ett år i taget med att ha dju-
ren här på vallen. 
Jag skall i alla fall inte hålla på mer än
tills jag fyllt åttio, det vet jag i alla fall. 
Men att jag vill vistas här på Föstan

på somrarna så länge jag orkar, det
vill jag naturligtvis!  
Det här mötet var för tio somrar

sedan och Sonja var 73 år. 

Sonja är nu 2016 inne på sitt 84:e år
och skall upp till vallen även denna
sommar. Sonjas son Stig, har korna
kvar (och lite andra djur) även om
Fäbodglass inte existerar sedan ett
antal år. Det var något med patent på
namnet.
Levande fäbod

Som jag berättade i förra sommarnum-
ret så har Stig sedan några år tagit upp
den gamla traditionen med
”Fäboddagar”. Jag ringde och kollade
med Stig, jodå, han skulle ha fäbodda-
gar även denna sommar. Tisdagar och
torsdagar från den 28 juni fram till den
11 augusti. Vallen är då öppen för
besök mellan kl. 12 – 16.00 och då sit-
ter säkert Sonja där och steker
”jönnbrö”! 

BESTIG STÄDJANS TOPP
Om du ändå är på Foskvallen på
besök så passa på att bestiga
Städjan den ”riktiga” vägen.
Foskdalen är väl värt ett besök, 
– och ta gärna en vandring upp till
Städjans topp efter den ”riktiga stigen”. 
Vill du göra vandringen lite mer
Spännande och intressantare?
Då kan du gå in på vår hemsida:
http://kringelfjordens-stugby.se >
Kringelfjordsnytt > Sommaren 2015
och skriver ut artikeln ”Städjan –
mot sommartoppen” som guide till
din vandring.

Ja, längre än så här kom vi tyvärr
inte i vår resa på ”minnenas väg”
denna gång, eftersom jag gärna vill få
med ett annat, som jag tycker mycket
intressant kulturhistoriskt minne från
Krigets 40-tal. ”Minnenas väg” fortsät-
ter i vinternumret.

Hans

Stig på mammas  

trapp
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I vintras blev jag kontaktad av
Ute och Ralf Meyer i
Kringelfjordens Skid-&
Friluftsförening. De hade läst en
bok av Rut Brandt, och tyckte att
berättelsen om den blivande fru
Brands flykt från Norge till
Sverige via Gördalen och Särna
nog kunde intressera
Kringelfjords-Nytts läsare. Ralf
och Ute bor i Tyskland men har
fritidshus i Kringelfjorden.  Trots
sin relativt goda svenska vågade
de inte översätta den tyska texten
till svenska själva. Jag frågade
då en av mina bästa vänner i
Kringelfjorden Paul Haberman.
Paul tog tillsammans med sin fru
Birgitta ann översättningen. Och
här är den. Tack Ralf och Ute
och tack Birgitta och Paul.

Den f.d. Västtyske förbund-
skanslern Willy Brandts fru
Rut (född Hansen) minns till-
baka någon gång på 90-talet
på en av de dramatiska hän-
delser som kom att förändra
hennes liv och framtid.
Mer än en mansålder har gått sedan
jag stod här på Sjøli högt upp i bergen
förra gången, här där naturen drar
sin gräns mellan Norge och Sverige.
Här kände jag igen de gröna ängarna
och de små ladorna på gården där vi
övernattade. 

Efter så lång tid mindes jag allting, jag
kände nästan de våta kläderna på
kroppen och smaken av den tjocka
mjölken som husmor på Sjøli gav oss.
Jag såg bergstopparna runtomkring
oss. Nu låg de vänliga och blåskimran-
de i kvällssolen och ändå så mäktiga
och onåbara. Nu kunde vi se storheten
hos bergen, men då, för nästan 50 år
sedan, låg jag någonstans där uppe
och bad Gud hjälpa oss att komma väl-
behållna ner från bergen.  
Men var låg Sverige?

Flykten från Bergen i Norge
till Sverige via Gördalen och
Särna.
På kvällen den 19:e juli satt vi
under den stora tallen och firade
mammas födelsedag med nötka-
ka och surrogatkaffe. 

Den tyska belägringen varade i två
år och nu på sommaren 1942 var till-
gången på mat knapp. De små ranso-
nerna man blev tilldelad räckte att
leva på, men mätt blev man inte.  
Man längtade efter den mat man inte
kunde få tag i - ost, smör, fläskstek
och tårta. Den här eftermiddagen var
vi tysta. Min syster Tulla och jag tog
avsked av mor utan att hon visste om
det. I gryningen skulle vi fly från
Hamar till Sverige. 

Hamar ligger vid sjön Mjösa, som
skiljer åkrarna från bergen. Där föd-
des vi och växte upp under fattiga för-
hållanden med en ensamstående
mamma. 

Vi var arbetarbarn och födda socialis-
ter. Vi visste att vi förr eller senare
skulle få svårigheter med ockupa-
tionsmakten. 

Vår tid hade kommit! 
Sedan flera dagar hade vi präntat in
vår flyktväg. Randi Granevold, som
organiserade flykten, hade gjort en
karta med flyktvägar, kännetecken
och kontaktställen. Vi måste lära
oss den utantill för vi fick inte ta den
med oss. 

Randi gav oss, som första hjälp,
30 svenska kronor, som vi sydde in i
våra jackfoder. Om vi skulle bli
ertappade av tyskarna var det bättre
att de inte hittade pengarna. 

På kvällen innan flykten tog vi en
sista titt på kartan. Sedan rev vi den
i småbitar och spred bitarna över
sjön. Vädret var bra när vi i solupp-
gången, med ryggsäck och sovsäck,
gav oss iväg. 
Den enda som fick veta om flyk-
ten var min bästa vän Kjersti.
Vi ville inte oroa mor. Hon trodde
att vi skulle vandra i bergen. Kjersti
skulle senare berätta för mor om
flykten. Om inget hörts från oss på
10 dagar skulle hon anmäla oss som
saknade. 
Kjersti hade tårar i ögonen. 

Klockan 4 på morgonen tog vi
tåget till Elverum och därifrån var
det tio mil till Koppang. Det var för-
sta etappen. Biljetter hade vi, men
inget tillstånd att vistas i området. 

Vi kunde bara hoppas att militärkon-
trollen inte var uppe så tidigt. 
Planen var att från Koppang gå
snabbaste vägen mot öster, förbi
sjön Femund och nå Sverige mel-
lan Dalarna och Härjedalen 
Fågelvägen är sträckan från Koppang
till gränsen ca fem mil. Vägen vi gick
för att undvika militären var 2,5 mil
längre. Med lite tur och att vi kom
ihåg kartan kunde vi vara i Sverige på
mindre än två dagar. För en längre tur
en så var vi inte utrustade. I ryggsäck-
en hade vi en burk sardiner, en bit
bröd och en bit margarin - det var allt. 

Vi hade jacka, kjol, tjock tröja
och tjocka vinterstövlar på oss. I
ryggsäcken hade vi underkläder,
blus, sandaler – ”vi var ju på resa -
inte på flykt”. 
Tågresan gick bra. 

Från stationen i Koppang tog vi bus-
sen till norra änden av Storsjøn i
Rendalen där vi skulle kliva av vid ett
pensionat i Åsheim. Därifrån skulle vi
gå till fots. Där stod emellertid en
lastbil med skogsarbetare. Eftersom
vi hade förklarat att vi var på vandring
fick vi åka med ca 2,5 mil - från
Granåsen till Trysilälven. 2/3 av
vägen till gränsen hade vi klarat av
utan att träffa en enda tysk. Vi börja-
de snart tro att vi aldrig skulle se
någon igen. 

Vi satte på oss ryggsäckarna och
vandrade vidare som om inget kunde
hända oss. Vi letade efter en gård där
vi kunde få något att dricka och få
övernatta.

KKuull ttuurrhhiissttoorr iisskkaa  
mmiinnnneenn  Från Särna-Idre-Grövelsjötrakten

Kringelfjords-Nytts motto är som bekant; ”Natur, kultur 
(och små) äventyr och nyheter från orten”. 
Det innebär att vi även tittar i den kulturhistoriska backspegeln.
I detta nummer så berättar Rut Brantd, (född Hansen) en gång
gift med förre tyske förbundskanslern, Willy Brantd om sin dram-
tiska flykt som ung flicka från ett krigsdrabbat Norge över
gränsfjällen vid Gördalen till Särna.

Hos oss hittar du tyger i alla smaker • Vi syr gardiner på beställning

Kläder för dam, barn, herr  • Snösmycken • garn mm.

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.

0253-205 03

Öppettider för båda butikerna
Måndag - Fredag 10:00 - 18.00  
Lördag 10:00 - 13:00
Söndag Stängt

VVälkomna önskar personalen!

Välkommen till vår stora butik!
Kläder och tyger i mängder!

Välkommen till vår butik mitt i byn
Heminredning för alla

Rut
Hansens
- dramatiska flykt från 
Det krigshärjade Norge 
till Särna i Sverige 
via Gördalen…

Foto: Wikipedia

Forts. sid 20

KÄLLA: Rut Brandt, Freundesland, Erinnnerungen. Utgiven 1993 på Hoffmann
und Campe Verlag. Författare: Rut Brandt. Den tyska förlagan översänt av Ralph
och Ute Meyer. Den Svenska översättningen är gjord av Paul och Birgitta
Haberman. Sammanställning/redigering och karta: H. Forsslund. 
(Ralf, Ute, Paul, Birgitta och Hans är alla fritidsboende i Kringelfjorden).
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På kvällen kom vi fram till
Myrstad Hof & Pension vid
Femund 
Vi tvekade lite innan vi gick in genom
grinden. Lagården låg på vänster sida
om grinden och huset till höger. 
Visst kunde vi få ett mål mat och över-
natta där. Vi behövde bara först fylla i
ett formulär! Det var just detta som
inte fick hända! Trots detta fyllde vi i
formuläret så gott vi kunde med hjälp
av vårt "pass". "Men kära barn, har ni
inge andra papper med er?" sa bonden,
men vi var ju på semester. 

Bonden rev sönder formuläret
och gav oss lite mat. 
Vi fick sova i ladan, men vi var tvung-
na att ge oss av tidigt innan gårdens
folk vaknade. Skulle det bli en kon-
troll under natten skulle vi säga att vi
gått in utan att bonden visste det. 

När vi kom in i ladan var det bäd-
dat med två fårskinn. Bonden sa att vi
skulle hålla oss i skogen eftersom det
flera gånger om dagen passerade
tyska patruller förbi. Från korsning-
en i Engerdal fäbod var det bara en
mil kvar till gränsen. 

Vi skulle bara gå några hundra
meter norrut och sedan  vika av
in på en stig till Hovdro fäbod.
Därifrån skulle vi gå över gränsen
- så enkelt var det.

Mycket högre upp än de 700 m
som Hovdro fäbod låg skulle inte gå,
men vi gick fel! Plötsligt stod vi vid en
bergvägg som var 1100 m hög och vi
var då tvungna att gå söderut.
Efterhand märkte vi att vi hade kom-
mit från den riktiga vägen. Vi lade oss
ner för att vila på en höjd och äta vårt
sista bröd innan vi fortsatte mot norr. 

Plötsligt hörde vi röster och såg
två tyska soldater med två perso-
ner nedanför oss. 
De hade ryggsäckar och cyklar – och
några flyktingar som blivit fasttagna!
Vi lade oss platt ner tills de hade pas-
serat. Det kunde betyda att det fanns
tyska militärer i närheten. Vi hade
förlorat orienteringen och ett stycke
av förnuftet. 

Nu blev vi riktigt rädda! Vi visste
inte var vi var och inte heller hur vi
skulle ta oss till Sverige. På eftermid-
dagen träffade vi på en man och frå-
gade om han visste vägen till
Engerdal fäbod. "Gå tillbaka en bit
norrut" sa han. Det gjorde vi också
men bara för att låtsas - men vi gjorde
det också för vår egen skull. 

När vi var utom synhåll gick vi från
vägen vidare österut upp i bergen.
Det var en tröttsam väg vi valt över
branta berg och myrar. 

Vi trodde vi gick österut men
kom ingen vart.
Kompassen vi hade i ryggsäcken
hade vi glömt. Vi gick efter känsla
och solen. Det hjälpte oss inte. När vi
egentligen borde vara i Sverige var vi
långt därifrån.  Det var tydligt att vi
hade gått vilse, men vi måste gå vida-
re. Vi måste över myren och över
nästa bergstopp. 

Det började skymma och någon-
stans österut måste svenska gränsen
ligga, men vi visste åt vilket håll öster
låg. Det var tröstlöst tills vi såg ett par
hus som låg nedanför oss. Vi tog mod
till oss och gick fram till det första
utan hopp.

Vi hade tur
Just den här dagen var Gjermund
Gjermunds och hans lille son på fäbo-
den för att göra iordning för djuren
som skulle komma en vecka senare.
Vi skulle få övernatta på fäboden.
Gjermund förstod att vi var på flykt
och vart vi var på väg. Nästa dag skul-
le han visa oss den riktiga vägen
österut till Sverige. Kanske inte hela
vägen för han måste tillbaks till sin
egen gård. 

Ta inte den här vägen säger
Gjermund och pekar, då kommer ni
till Trysil och där finns nazister och
noggranna kontroller. Han visade oss
en annan väg där vi skulle passera
små sjöar. "gå runt dessa och upp i
bergen. Sen är det bara fem km till
gränsen" sa han. 

Nu började en vandring som ald-
rig tycktes ta slut. 
Vi gick runt de små sjöarna och upp
mot bergen. Herjehågna hette berget
vi skulle över. Herjehågna var 1185
högt och här uppe gick gränsen mel-
lan Sverige och Norge. 

Vi kom tillbaks till myrarna och
hoppade från tuva till tuva. Vattnet
skvalpade under stövlarna och träng-
de igenom snörhålen. Det blev varmt
och plötsligt hade vi svärmar av
mygg och flugor runt oss. Dom kröp
ini öron, näsa och ögon. Vi knöt hals-
dukar runt ansiktet för att skydda
oss. Skogen låg långt bakom oss.
Terrängen blev brant och kal. Vi teg,
Tulla gick först.

Plötsligt lade jag mig på marken
och ville ge upp. Jag tog av ryggsäck-
en "jag orkar inte längre, vi kommer
aldrig över de här bergen". Tulla som
är två år äldre än jag och har mer tåla-
mod skällde på mig, skakade mig och
tog min ryggsäck. Tulla fick mig på
fötter och vi gick vidare.
Då upptäckte jag några gråa och
väderbitna hus. 

Äntligen, äntligen kom vi till bebodda
trakter! Vi vände om och gick tillbaka
men husen var borta. Jag kan fortfa-
rande komma ihåg hur husen såg ut
och var de låg. Var det bara inbillning?
Tillbaka till bergen. Jag rullade ihop
mig och ville sova medan Tulla letade
efter en ny stig. Fanns det aldrig några
djur här, skulle vi någonsin träffa på en
människa igen? Det var en evighet sen
Gjermund visade oss vägen - "bara fem
km till gränsen, lycka till!".

Vi såg bara såg en skog, och finns
det  träd och borde det väl finnas vat-
ten i närheten? Kanske en å, och om
vi följer den måste vi komma till ett
ställe där det finns folk. Jag föll på
knä och bad till Gud att vara barm-
härtig mot oss. "Låt oss träffa på folk,
låt oss komma bort från bergen och
att jag aldrig mer skulle behöva sätta
min fot på ett berg". 

Jag somnade till och vaknade när
det började bli mörkt. Var var
Tulla? 
Jag sprang runt och ropade efter
henne. Hallå svarade någon nerifrån
sluttningen. Där kom Tulla - hon
hade hittat en stig. Det började regna
och vi måste röra på oss för att inte
frysa. Vi gick i den riktningen som vi
trodde var österut. 

Äntligen såg vi en mörk strimma vid
horisonten. Det kunde bara betyda
skog och där skulle vi hitta vatten. Vi
skulle komma till Sverige! Då skulle vi
få något att äta och något varmt att
dricka. Vi skulle få torka våra kläder
och sköta om våra fötter som var fulla
av blåsor. Och sen skulle vi få sova. 

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

strakens.el@telia.com • www.strakensel.se

STRÅKENS EL AB

Utför allt i EELL
Återförsäljare av Luft-Luft
VÄRMEPUMPAR från ITV

Begär gärna offert/broshyrer

En tysk soldat övervakar gränsen vid Storlien. Fotografiet är hämtat ur Undersåkers

landsfiskalsdistrikts arkiv, hemliga handlingar E10:3

Forts. Rut Hansen…

Gråa hus…     Bild ur Lasse Olssons arkiv
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Det hade blivit ganska mörkt när
vi kom fram till skogen.
Älven låg nedanför och brusade ovän-
ligt, men vi fortsatte snubblande utef-
ter stigen. Vi höll oss i grenarna för
att inte halka ner. Vi upptäckte plöts-
ligt att det blev lättare att gå på sti-
gen, den hade blivit lite bredare. Rätt
var det var stod vi framför en ladu-
gård. Det var mörkt och det regnade.
Vi var genomblöta och trötta, Vi öpp-
nade dörren och gick in. 

Vi kröp blöta in i våra sovsäckar utan
att klä av oss. Vi hade gått i 15 timmar
(bara 5 km till gränsen!)

Solen lyste genom springorna i
lagården. Det var Tullas födelse-
dag. Hon fyllde 24 år.
Vi väcktes av yxhugg. 
Nyfiket och försiktigt öppnade vi
lagårdsdörren. 
Ån hade svämmat över och bildat en
liten sjö. 

Då hördes ljud, det var någon i närhe-
ten. Nu fick vi bråttom! Med stor möda
stack vi fötterna i de blöta stövlarna
igen. Vi rullade ihop sovsäckarna och
tog på ryggsäckarna. En bit från ladu-
gården såg vi tre män hugga ved och
slå gräs med lie. 

Det kunde vara en far med sina
söner. Vi gick fram till dem och fråga-
de om vi var i Sverige.  "Nej, ni är i
Norge" sa den yngste - "och vi är nazis-
terna" skojade han. Dom hade hört
oss på kvällen när vi öppnade dörren
till ladan.    

Dom trodde att det var vedtjuvar. 
Det var Helmer Björnbekk och hans
söner Olav och Sverre. De tog oss till en
liten ö där de hade en hink med färska
öringar.  "Nu kan ni sova ut" sa Helmer
och sen äter vi lunch. När ni är klara kan
ni ropa på oss." Vi vågade inte tala om att
vi inte ätit något sedan igår morse och
helst velat äta på en gång. 

Vi tog av oss stövlarna, satte pin-
nar i jorden där vi kunde hänga dom
och lade strumporna till tork i gräset.
Vi satte oss i strandkanten och bada-
de fötterna i det kalla vattnet. 

Vi var fortfarande i Norge men män-
nen såg inte ut som några nazister. 
Vi sov några timmar, letade efter en
eldplats och tillagade öringarna. Det var
en god måltid - kokta föringar med smör
och flatbröd. 

Männen skar stora skivor bark från
björkarna som vi kunde ha till tallrikar.
Det är renare än en tallrik sa en av män-
nen. Efter maten kokade Helmer
”kaffe” med en gnutta salt - surrogatet
smakade bättre så. Hela eftermiddagen
stannade vi på den lilla ön. 

Var vi egentligen var och vart vi
skulle visste vi inte.
Männen sa inte så mycket. För oss åter-
stod bara att vänta, men i alla fall var vi
i närheten av gränsen, det hörde vi på
dialekten. På kvällen efter arbetets slut
fick vi åka med till bondgården.

Huset låg en bit ovanför ån och
var som de flesta gårdar - liten
och slitsam för de som bodde och
levde där.
Bondmoran på Sjøli, som gården
hette bjöd oss in i köket, serverade
stora tallrikar svensk surmjölk. 
Nu satt vi vid det vitskurade köksbor-
det efter fyra dagars flykt och åt lång-
mjölk och flatbröd med ost. Vi fick
sova över i drängkammaren.
Tillsammans med Sverre klev vi upp
till drängkammaren på en liten stege.
Där fanns två sängar, Sverre skulle
sova i en säng och Tulla och jag i den
andra. När vi blåst ut ljuset låg vi i
skymningen och pratade. Sverre var
18 år och skulle gissa vår ålder. Han
gissade att Tulla var 26 eller 28 och jag
skulle vara 18. Fyra år för lite, eller fyra
år för mycket var lika pinsamt. 
På morgonen tog Helmer oss till
svenska tullen i Gördalen. 
Helmer fick vår kompass som
avskedspresent. "Det finaste jag
haft". Hos tullen kunde vi torka våra
kläder tills tullpolisen kom och regist-
rerade oss som illegala invandrare. 

De tog oss till ålderdomshemmet i
Särna eftersom häktet var fullt av
män och kvinnor kunde man inte
sätta i samma finka som männen. Där
kunde vi stanna och fick en försmak
av ett bättre liv med god mat, svenska
tidningar, nyheter och ett eget rum.
Här fick vi stanna tills vi blivit förhör-
da om vår flykt. 

Polisen gav oss ett provisoriskt
visum med stämpeln "inga avgifter
pga fattigdom" - och fattiga var vi. De
30 kronorna, som vi hade i fodret,
blev beslagtagna eftersom vi plikt-
skyldigast talade om att vi hade dom.
Men därför blev vi väl bemötta när vi
kom in i det svenska samhället.
Femton år senare kom ett vykort
från Oslo till "Frau Burgermeister
i Berlin”, från Sverre Björnbekk: 
"Om du är den kvinna som tillsam-
mans med en annan flicka från
Hamar, hade gått vilse i Engerdal-
Trysil-trakten då du flydde från
Norge till Sverige. 
Om ni - i dåligt skick utan mat och
utrustning - mötte 2 drängar på den
norska sidan som hjälpte er (när ni
trodde att ni redan var på den svens-
ka sidan) - då är jag tacksam för en
bekräftelse eftersom jag tror att det
var så".
Sverre fick sin bekräftelse och vi höll
kontakt länge.
Nu stod jag åter här på Sjöli
många år senare, oanmäld, efter
en dagsresa i det förflutna och
försökte själv bekräftelse. 
Olav Björnbekk hade, som äldste son
övertagit gården. Sverre var död.
Men jag kunde under alla år erinra
mig Olavs starka personlighet. Jag
hade gärna velat att han skulle ha
berättat om hur det hade gått för
honom. 

Under kriget var Olav guide för
både flyktingar och kurirer som han
vägledde fram och åter över gränsen.
Olav fungerade även själv som kurir
emellanåt. 

HAMAR

1

2

3

4

5

6

SÄRNA

Rut & Tullas långa och besvärliga flyktväg från Hamar till Särna
1 Koppang.    2 Åsheim.    3 Myrstad.    4 Herjehågna.    5 Sjöli.    6 Gördalen.
Naturligtvis går det inte att läsa sig till exakt hur de gick, (det visste de nog inte själva).
Men här har jag ritat in så exakt jag kunnat utifrån Ruts berättelse.

Flyktväg                                            10 km        20 km

Kartbilden är en avfotografering av Cappens kart 2
Sør-Noge nord

Forts. Rut Hansen…

■■

Femunden
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PeRo i Särna AB

PeRo tackar alla Kringelfjordare för i vinter
– och hoppas ni varit nöjda med snöröjningen 

även denna vinter.

En riktigt fin sommar önskar vi alla
Kringelfjordare

PerRo i Särna
Snöröjning • Bilverkstad • Däckförsäljning & däckreparation

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 07.00-17.00

ADRESS:Vägverksvägen 8, 790 90 Särna

TEL. 0253-109 00 • Per 070-359 18 28 • Roger 070-396 16 26

Öppettider för Alacarte 

och ev arrangemang 

se vår sida på facebook:

facebook.com/lenaskokochbar/

Lunchbuffe 
vardagar 11.00-14.00

Inkl sallad, dryck, bröd, kaffe och kaka
- God hemlagad mat i trevlig miljö -

Varmt Välkomna till 

Särna Camping 
&

Lena´s Kök och Bar

—   SÄRNA  — 

UTFLYKTSTIPS

Elgå-Svukuriset
Ett lagom litet (men trevligt) endags-
äventyr med bil och cykel.
Man behöver inte vara den värsta
”hjulångare” för att orka med detta
lilla cykeläventyr, även om det är en
del uppför. Man kan hoppa av, gå och
leda cykeln och njuta av omgivningar-
na när det känns lite tungt, och tänk
på återresan som bara bjuder på utför-
såkning!

Har ni cyklar och cykelhållare för bil?
Saknas något så hör med grannarna
eller släng ut en fråga på vår
Facebook grupp någon dag innan.
Chansen är rätt stor att du kan få låna
både det ena och det andra.

I packningen lägger du med bekvä-
ma cykelkläder inklusive förstärk-
ningskläder (det kan vara kyligt på
fjällkanten, och någon regnskur kan
dyka upp). Glöm inte kaffetermosen,
vattenflaskan och myggmedlet.
Vi startar i Kringelfjorden 
som vanligt och ställer kosan mot
Grövelsjön. Kanske stannar vi till hos
Idre Bua för att inhandla kexchoklad,
dricka och ett par nybakade bullar.
Strax innan Storsätern får vi de
vackra Storsäterfallen
på vår vänstra sida. Är vädret gott så
stannar vi och tar en fika med färska
bullar i den vackra omgivningen. Vill
man inte sitta på berget vid forsen så
finns bänkar.

Nu åker vi vidare och vid Storsätra
vackra hotellbyggnad kör vi rakt
fram och tar Norgevägen upp i
Valdalen. En väg som nog får anses
som en av Skandinaviens vackraste!
Stanna gärna till vid lappkåtan på
kalfjället där vägen når sin högsta
nivå och njut av utsikten över
Rendalssölen, Elgåhogna och
Båthusberget med sina dramatiska
svarta branter. 
Framme vid vägens slut i Elgå
parkerar ni bilen.
Njut av utsikten över Norges näst
största sjö, Femunden. Panoramat är
sagolikt en klar dag. Massor av höga
fjäll reser sig på andra sidan sjön. Här
ligger också Norges enda insjöfiske-
företag, Femund Fiskelag
/Femundfisk AS. 

Mycket av fisken förädlas på plats
i ”fiskemottaket” vid Elgå ång-
båtsbrygga, (angörs dagligen somm-
artid av turbåten M/S Femund II).
2015 landades 30 ton fisk, huvudsak-
ligen sik. Man har en liten butik i käl-
larplanet på hotell och restaurang
Bryggeloftet. Här kan du köpa rökt
och gravad sik, sikburger m.m.

Och naturligtvis glass som du
med fördel intar på din prome-
nad längs Stenbryggan.
Notera båthusen på landsidan. De
rymmer ”fiskebåtarna” som egentli-
gen bara är en större variant av en trä-
eka med utombordsmotorer. Den lilla
charmiga byn du ser när du tittar i
stenbryggans nordsträckning är
Båtstøa. En by som ser ut som hämtad
ur min barndoms femtiotal. Bli inte
förvånad om det vandrar renar runt
Elgå med omgivningar likt husdjur.
När glassen är slut och vi är
någorlunda mätta på utsikten,
sitter vi upp i sadlarna för vidare
färd genom Båtstøa mot
Svukkuriset.
Vi följer grusvägen som går en bit
upp i skogskanten och följer den näs-
tan plana grusvägen efter Femunden
norrut. Efter ca en km. så kommer
du till Sagbekken. Här blir det
”Bommevej”. Vägen är avstängd för
privat trafik. Vi rundar grinden och
cyklar vidare ca 2,5 kilometer till väg-
korset vid bäcken Revlinga. 

Här här vid Revlinga tar du till
höger och börjar stigningen! Nu har
du drygt 2 km uppförsbacke! Dock
inte värre än att om man har bra
cykel och hyfsad kondition klarar
backarna cyklande. (och tänk på att
det är nedför när du skall hem).
Snart står du vid den gamla fjäll-
gården Svukurisets grind. 
Gården är från 1834. 1926 köpte DNT
(Den Norske Turistforening) gården
som byggdes om till ”Turisthytta”. Här
kan du hyra enklare rum för övernatt-
ning och en viss restaurangverksam-
het under vissa tider på året erbjuds.

Här är en populär utgångspunkt för
vandringar i Femundmarkas
Nationalpark. Populärt dagtursmål är
till Stor-Svuku, 1416 möh. 
Du kan vandra hit till Svukuriset
från Grövelsjöns Fjällstation
-eller varför inte ställa bilen vid kåtan
ovanför Valdalen (efter vägen till
Elgå). Även denna led över Little
Grøvelsjøn ger en spännande och
vacker vandring. Räkna med en över-
nattning efter bägge lederna. På tal om
spännande. På Svukuriset blev vi
”bjudna” på ”laxpudding”. En pudding
gjord på lax och makaroner, skalpota-
tis, gurka och tomat serverades till.

Norsk laxpudding intas på Svukuriset á
ca 200 Sek/portionen. 
Makaroner i puddingen och med skal-
potatisen bredvid. Dryck ingår ej.
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Ordföranden har ordet...
Så var det dags, - ännu en härlig
fjällsommar ligger framför oss!
Den gångna vintern har väl inte
varit den bästa. Sol och värme
har inte saknats, men väl snö.
Det blev en kort men intensiv
skid- och skotersäsong.
Skid- & Friluftsföreningen har legat i
och försökt hålla spåren öppna så
gott det har gått.

Men nu är det som sagt somma-
rens äventyr som gäller!
Jag önskar er alla ännu en fantastisk
sommar uppe i ”Kringlan” och omgi-
vande fjällvärld.
Kurt Pettersson
Ordförande

VINTER/HALVÅRSRAPPORT

Här kommer lite information 
om vad som hänt i vinter, och
kommer att hända inom samfäl-
ligheten i sommar:

VA-SYSTEMET 
Vinterns brist på snö har gjort att
kälen vållat en del bekymmer med
frysningar. Vi fortsätter vår invente-
ring av vatten- och reningsverk.
Troligen behöver vi byta ut ytterliga-
re någon ventil och serva eller byta ut
någon pump. Alltid bättre att före-
komma än att förekommas.

SNÖRÖJNINGEN
Snöröjningen har i stort fungerat bra
på tillfarts- och områdesvägarna.
Några som själva beställt snöröjning
på egna parkeringar och uppfarter
har vid några tillfällen haft klagomål.
Detta är naturligtvis en sak mellan
dessa husägare och den entreprenör
de anlitat. Eftersom snön kom lite
senare än normalt och försvann
mycket tidigare så är snöröjnings-
kostnaden lite lägre än vad vi är vana
vid även denna vintersäsong. 

I stället har vi fått beställa sandning
några gånger. Framför allt november
och december förvandlade hela
området till en enda stor isgata. Flera
personer ramlade och slog sig rätt
illa. Vi beställde extra sand för
avhämtning som vi lade nere vid spår-
centralen för avhämtning.
Information om detta gick ut på hem-
sidan och facebook.

Tack PeRo
Ett extra stort tack till vår väghållare,
PeRo i Särna som på mycket kort varsel
ställde upp och kom och sandade vägar
och levererade sand för ”självtag”.

VÄGAR
Vägarna har klarat sig skapligt i vinter.
Vi lagade några ”potthål” på
Kringelfjordsvägen i höstas. Nya har
dykt upp och som vi fyllt igen.
Grusvägarna bör nu ha skrapats/slad-
dats och kommer att saltas.

En större vattensamling samlades
efter Kringelfjordsvägen vid kors-
ningen med Byggningvägen. 

Något vi inte upplevt på detta sätt tidi-
gare. Förklaringen är den komplice-
rande vädersituation vi haft i vinter.
Med snöfall, regn och kyla om vart
annat under framför allt november
december och som frös igen de nor-
mala avrinningarna. På detta kom en
snösmältningstakt utan dess like
under påskveckan. Resultatet syns här
ovan på Helmut Weißkopfs bild.
För att underlätta trafiken öppnade vi
tillfälligt en genomfart mellan
Fiskartorpsvägen och Dalälvsvägen.

AVVERKNING AV SKOG OCH SLY
Slyröjningen och skogsgallringen
fortsätter som tidigare enligt Skid-&
Frilufts uppdrag att sköta skogs- och
parkmark. Vägkanterna på
Kringelfjordsvägen slyröjs fortlöpan-
de om möjlighet ges. 
Har du större träd som du vill ha bort
så kontakta Skid-& Frilufts så får vi se
om vi kan hjälpa dig.

ÄNDRINGAR I DEBITERINGSSYS-
TEMET  I STUGBYN.
Vi har blivit tvungna att förändra lite i
debiteringsförfarandet gällande drift-
avgifterna för Stugbyn. Kostnaderna
är dock de samma som bestämts på
årsmötet i september 2015. Berörda
fastighetsägare är kontaktade.

AKTIVITETER
Skid-& Friluftsförening jobbar
vidare för utveckling och trivsel i
Kringelfjorden både när det gäller
sommar och vinter.
Inte bara rent praktiskt, utan
även med att ordna med gemen-
samma aktiviteter samt även
arbeta för kunskap (PR) om/för
vårt vackra Kringelfjorden.

NYÅRS BRASAN
Även årets nyårsbrasa i
Brasuddsparken blev välbesökt som
vanligt, och är ett av de få tillfällen vi
medlemmar har möjlighet att umgås
under trevliga former förutom arbets-
dagarna och ”Kul i Påsk.  Skid-&
Friluftsföreningen bjöd på grillad
korv och varm saft/glögg.

PULKA-& SKIBOARDBACKEN
I höstas rensade vi bort ytterligare
träd och breddade backen. Att fälla
träd, kapa upp och transportera bort
kan vara nog så jobbigt, men det
stora problemet är att få bort alla
stubbar. 

En av våra medlemmar, Mats
Bergkvist tog kostnadsfritt upp sin
åtta tons grävmaskin och ”plockade”
bort stubbarna åt oss. (Det finns eld-
själar inom föreningen). Tyvärr var vi
dåliga på att rensa bort kvistar och
grenar innan snön kom och de frös
fast. Detta löste Mats och Jan-Ivar
Rustad genom att dra loss dessa med
stora skotrar. Resultatet blev en rik-
tigt skaplig backe som lämpar sig väl
även för skid/brädåkning. 

Vi har sett att vi behöver rensa
bort lite mer träd i backens nedre del.
Ett par skyddsmadrasser fick sättas
upp på ett par träd.
Backen har pistats med pistmaskin
för riktigt fin backstandard. 

Nya elledningar för kvällsbelysning
har dragits, och en av våra nya med-
lemmar, Marcus Ruser,
Näverbäcksvägen 77 har bidragit
med ström hela vintern.

Vi har förstått att en del haft svårt att
hitta ”genvägen” till pulkabacken. Vi
skall försöka skylta den bättre till
kommande vintersäsong.

Förenings-
nyheterna

Samfällighetsförening

Nypistad pulkabacke i kvällsbelysning
och snöglopp Foto: Jan-Ivar Rustad 

Vårflod på Kringelfjordsvägen. Foto: Helmut Weißkopfs 

Foto: Carina Björklund Ström

Forts. Sid. 24
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SKIDSPÅREN
Som Kurt nämnde här i början så har
vintern denna säsong varit rekord-
kort. Vi har lagt ner mycket jobb på
förarbeten för att denna vinter öka
kvalitén ytterligare. Bl.a. rättat ut
några kurvor, breddat och rensat bort
ytterligare stubbar och stenar.   

Det blev i alla fall ett antal veckor
med alla originalspår öppna. Övriga
veckor har milspår dragits efter
vägen mot Älvrostjärn och haft en
mycket bra kvalitet, så skidspår har
funnits en stor del av vintersäsongen.
Skidledernas märkning har komplet-
terats i vinter. Snönät har sats upp vid
Rödingtjärnsåsen. 

Genom Kurt Petterssons försorg
har vi kunnat ha en uppvärmd Baja-
Maja med tvättmöjligheter uppställd
vid spårcentralen.

Transportspår för skidåkare fram
till spårcentralen.
Föreningen kommer att märka upp
för ett lämpligt transportspår genom
skogen på sjösidan av
Kringelfjordsvägen. Tanken är att de
skidåkare som bor i närheten av
Kringelfjordsvägen och på ”berget”
skall kunna transportera sig på skidor
från stugan till spårcentralen. 

Frivillig arbetskraft från berörda
stugägare
Styrelsens och några trogna med-
lemmars egna resurser räcker inte
till allt som skall utföras, så tanken
är att ni berörda husägare själva gör
”grovjobbet”. D.v.s. röjer skog och
sten efter den utmarkerade/snitsla-
de leden.

Tycker du idén är bra? 
Ta då med några grannar och gör en
insats. Karta kommer att sättas upp
på anslagstavlan och läggas ut på
hemsidan.

SKOTERLEDER
I vinter har föreningen tillsammans
med några idoga skoterentusiaster
(Bl.a. Emil Käck) lagt upp skoterspår.
Bl.a. mot Rödmyrvallen, Djuptjärn
och Älvrostjärn. Spåren har vi emel-
lanåt kört med pistmaskin för att
jämna till. Vi hoppas kunna ordna
med karta vid spårcentralen och på
hemsida till kommande säsong. 
Fördelarna med preparerade
skoterspår är många.
Skoteråkarna får lättframkomliga
spår som ger dem möjlighet till här-
lig åkning till trevliga mål. Övriga
stugägare slipper ha många skotrar
snurrande i närområdet.

Skoterklubb
Det kanske vore bra om vi inom för-
eningen hade en skoterklubb så vi
kan samordna alla insatser till kom-
mande vintersäsong? Emil Käck är
redan igång! Se skylten nere tv.

SPÅRNINGS UTRUSTNING
Föreningen behöver komplettera sin
spårutrustning. Om vintrarna skall
fortsätta med dålig snötillgång emel-
lanåt, då klarar vi inte att hålla spåren
öppna på det sätt vi önskar. 

För att kunna spåra tidigt så är vi
tvungna att låna privat utrustning
som en mycket avancerad och lätt-
skött hydraulisk spårmaskin och
även en arbetsskoter av den alltid så
tjänstvillige Jan-Ivar Rustad.

Detta är naturligtvis inte hållbart i
längden. Styrelsemedlemar byts ut,
folk säljer och flyttar men skidspår
måste vi kunna göra. Vi måste se på
framtiden och de som skall ta vid
efter oss som nu jobbar aktivt med
allt spårarbete.
Viktiga investeringar
Vi behöver köpa in Jan-Ivars spårma-
skin och även skaffa en bra arbets-
skoter. Till inköp av vår nya vagn fick
vi en privat donation på 10 000 kr av
en av våra medlemmar som vill vara
anonym!
Kan du bidra på något sätt?
Om någon där ute känner att hon/han
kan bidra på något sätt. Genom bidrag,
utrustning eller arbete. 
Då är jag helt säker på vi alla
Kringelfjordare minst sagt skulle vara
jättetacksamma. 

WEBBKAMERA
Som ni säkert sett har vi haft en
webbkamera kopplad till hemsidan.
Göran Edlund har via en server i sin
stuga hållit oss med den servicen
hela vintern. 

Placeringen blev kanske inte den
optimala då det var lite bråttom
att få upp kameran till skidsä-
songens början.
Vi skall tillsammans med Göran titta
om vi kan hitta en bättre plats med
lite mer ”vy”. Kanske fälla ett par träd
så Städjan syns bättre, och även se
om det går att pressa fram lite bättre
bildkvalitet. Som vanligt är det väl så
att kvalitet kostar. Vi har kanske inte
råd med samma kvalitet som
Fjätervålen och Idre Fjäll.

Lite av problemet är signalräckvid-
den mellan webbkamera och server.
Vissa webbläsare har inte heller kun-
nat visa bild. Vår webbredaktör
Carina Björklund Ström skall se om
det går att göra något åt detta.

Trevligt att se bilder och få lite
hum om snö- och väderläge har det i
alla fall varit.Ordning och reda på skoteråkandet

Foto: Emil Käck 

Visst ser det inbjudande ut…
Foto: Jan-Ivar Rustad 

En maskin som är lätt att hantera och kräver 
mindre mängd snö än pistmaskinerna

Foto: Jan-Ivar Rustad 

Bilden här inunder är tagen med 
webbkameran 
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- Vi gjorde det igen!
Tack alla som kom till Skid-&
Frilufsföreningens: KUL I PÅSK, ni
gjorde dagen till en riktig fest. En
ferst som vi kan nu säga är en tradi-
tion. Det kom nog bortåt trehundra
glada besökare även i år. 

Trots snöbrist så genomfördes
alla aktiviteter och tävlingar.
Ett extra tack till Jan-Ivar och hans
kompis som jobbade sent in på natten
på långfredagen med att fixa madrass-
racebacke, skidspår och inte minst
göra den ”vår-leriga” brassudden vit
och fin igen!. Som förra påsken bjöd
Skid-& Friluft på gratis fika med
fikabröd och grillkorv. Ett extra stort
tack till Mats Rosén (”Hovbageriet”
Mattes Bröd i Ockelbo) som skänkte
400 kanelbullar och lika många
korvbröd!!! till Kul i Påsk.

Lotterier/tävlingsvinster
Vi var många som skänkte fina priser
till våra lotterier och tävlingar. Jag
uppskattar att vårt pris/vinstbord
hade ett värde på mellan 25–30 000
kr. Jan-Ivar var som vanligt en av de
tunga Sponsorerna med bl.a. många
skoterhjälmar.

Vinst- och prissponsorer:
Anders Hermansson,
Astrid Richter, 
Fjätervålens Skidanläggning, 
Hans Forsslund,
Idre Bygg & Järn, 
Jan-Ivar Rustad,
Kurt Pettersson,
Lennart Salomonsson, 

Maria Stigsdotter, 
Mats Andersson
Per Åkerberg
Roger Söderlund, 
Samfällighetsföreningen, 
Särna Allehanda
Särnaffärn,
Hoppas att jag fått med alla.

Förutom skänkta priser så får jag tacka
övriga i styrelsen och deras familjer
som osjälviskt ställt upp med arbets-
kraft. (Ja, helt osjälviskt är det kanske
inte, det är ju ganska kul oxå).

MAJBRASAN
Nytt för i år var att ett par av våra året-
runtboende Kerstin Back, Kjell
Gustavsson och Göran Edlund, bjöd
in till majbrasa i Brasuddsparken.
Kom väl inte riktigt upp till de ca 300
besökare som ”Kul i Påsk”. (Kan ha
lite med årstiden att göra). 
Dock ytterligare en fin tradition att
värna om. 

MOTIONSSPÅR - LÖPARSLINGA
Vi har köpt bark som vi tänkt lägga på
2,5 km slingan runt stugbyn.
Tanken är att få ett jämt underlag som
gör joggingturen lite bekvämare. 
Göran Edlund och Kjelle Gustavsson
har snickrat ihop ett högflak till vår
nyinköpta vagn för ändamålet.  

Vad har Samfälligheten och Skid-
& Friluftsföreningen för planer
för framtiden och sommaren?
Många planer finns, (men vi får väl
snarare kalla det en önskelista).
Idéerna är många och önskelistan är
längre än listan på våra intäkter. 

Vi skall i alla fall jobba på att
utveckla vår gemensamma miljö som
Brasparksudden, badplatser, slyröj-
ning och skogsgallring, skyltning av
skid- och vandringsleder samt köra
ut barken på motionsslingan. Vi
behöver även ordna med någon form
av lagerutrymme för material, spårut-
rustning och aktivitetsprylar. Bygga
eller hyra. 

Vi behöver även se över och kom-
plettera vår maskinpark. Ved till
rastplatser behöver kapas till och
köras ut. Kanske blir det svårt att
hinna med fiskutplantering som jag
nämnt tidigare. Här gäller precis som
med allt annat, ekonomi och tillgång
på arbetskraft.

Medlemsavgifter och frivillig
arbetskraft är grunden för ett aktivt
och fungerande fritidsområde.
Förutom med arbetskraft, bidrar styrel-
sen och medlemmar kostnadsfritt med
en hel del material och utrustning. 

Allt för att vi tycker det är både vik-
tigt och roligt att utveckla vårt härliga
Kringelfjorden,

- och göra det ännu trivsammare och
funktionellare för oss stugägare. 
Såväl för våra barnfamiljer som natu-
rälskare, motionärer och besökare. 
Att vi gör vårt område attraktivare och
mer känt, det ökar även värdet på våra
fastigheter, så alla i Kringelfjorden får
del av föreningens insatser i såväl arbe-
te som föreningsavgifter.

Även du kan dra ditt strå till
stacken!
Idag är vi 113 betalande medlemmar
av ca 220 fastighetsägare, så det finns
potential att få in fler som bidrar. 

Det finns tyvärr exempel på stugäga-
re som hyr ut sina stugor och erbjuder
områdesservice som skidspår etc. som
de inte är med och betalar…?

Är du inte redan medlem i
Kringelfjordens Skid- och
Friluftsförening? Så anmäl dig på
hemsidan, eller skicka ett mejl till:
info.skidofriluft@kringelfjordens-
stugby.se 

Skid-& Friluftsföreningens –
ARBETSBANK
Kom med på vår mejllista. Inga krav
över huvudtaget. Vi mejlar alla på lis-
tan när, var och hur vi behöver hjälp
med arbetskraft. Har du tid och möj-
lighet svarar du. Annars låter du bli.
Enkelt, eller hur.
Skicka din mejladress till: info.skidof-
riluft@kringelfjordens-stugby.se 

KRINGELFJORDEN
…toppen året-runt!

En riktigt fin och aktiv
fjäll-sommar 
- önskar jag och styrelsen Er alla!
Hans

Vårens stora familjefest!
KUL I PÅSK! 

De som bidragit med bilder på
denna sida är:
Påskbilder 
Carina Björlund Ström

Majbrasa & Barkvagnen
Göran Edlund

Illustration renar
Hans Forsslund
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-där du kan beställa, och få dina matkassar färdigpackade i förväg!

Nybakt bröd varje dag 
I vårt butiksbageri bakar vi varje dag  

gott mat- och kaffebröd

Kafeteria med salladsbar
Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe 

och nybakat bröd, en god lunchmacka eller varför
inte komponera din egen lunchsallad från vårt 

härliga salladsbord!

ÖPPETTIDER 

Mån-Lör 8-20 • Sön 11-20

Välkomna till

Välkommen  till vår webb-butik
ica.se/idrebua 

Beställ via dator eller mobil.
Nu kan du sköta semesterhandlingen från stugan

och t.ex. hämta dina kassar på hemväg från 
dagens fjäll- eller fiskeäventyr!

Mikael Dahlström med personal
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