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På väg till Fulufallen • Foto: H. Forsslund
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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!

Vi säljer även 
Cylinda vitvaror.

Vi utför allt inom EL.

Snabb 
service!

www.strakensel.se • strakens.el@telia.com
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STÖTTA VÅRA SPONSORER
som bidrar till  utgivning av

Kringelfjords Nytt

- När det gäller handel,
hantverkare &
anläggningar välj:

- Abris

- Fjällkyrkan

- Fäbodro/Lissåvallen

- Grövelsjöns Fjälstation

- Gulf

- Harryssons Rörservice

- ICA Idre Bua

- Idre Bygg & Järn

- Idrefjällens Sport

- Jones El

- Kurvans/Syrran & Jag

- Lenas Kök & Bar

- Lomkällan

- Mats Bygg & Plåt

- PeRo

- Skidoo-Lynxhallen

- Stråkens

- Sylöra/Storsätra

- Särna Allehanda

- Särna Idre Fiskevårdsområde

- Särnaffärn

En trevlig sommarsäsong önskar

Hans Forsslund 

och Kringelfjordens Samfällighetsförening,

Kringelfjordend Skid-& Friluftsförening

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
hans.skidofriluft@kringelfjordens-
stugby.se

HEMSIDA
www.kringelfjordens-stugby.se

OMSLAGSBILD:
Foto: H. Forsslund

Stugbyviken, Kringelfjorden Foto: H. Forsslund

Naturlyrik när den är som bäst
En herde spelar på sin flöjt om kvällen 
och flöjten vänjer sig och låter bra. 
Och regnet faller över torra ställen 
och marken vänjes vid vad den skall ha. 

När Sololà har krupit under fällen, 
då vänjer bädden sig vid Sololà. 
När Sololà har krupit under fällen, 
då vänjer bädden sig vid Sololà. 

Och luften vänjer sig vid fågelns vingar 
och havet vänjer sig vid vindens gång. 
Och ringen vänjer sig vid handens
fingrar 
och snabba bäcken finner fort sitt
språng. 

När skogen lärt sig hur min stämma
klingar, 
då svarar eko på min enkla sång. 
När skogen lärt sig hur min stämma
klingar, 
då svarar eko på min enkla sång. 

När Sololà har krupit under fällen, 
då vänjer bädden sig vid Sololà. 
När Sololà har krupit under fällen, 
då vänjer bädden sig vid Sololà

SOLOLÀ 
Evert Taube          Foto: H Forsslund

Hej alla gamla och nya läsare 
- nu är det dags för sommar-
numret av Kringelfjords-Nytt
som nu är inne på sin trettio-
andra årgång…
- med den ljuva sommar, då
gräs och grönska gror…
Ja ännu en vinter har gått
sedan förra sommarnumret
av Kringelfjords-Nytt. 
Och vilken vinter sen! Mängder med
snö som räckte till påska och mer
därtill. Fredag trettonde april var snö-
djupet fortfarande 75 cm. 

Våra härliga skidspår har varit fli-
tigt utnyttjade i vinter och vi har haft
åkare från grannbyarna som passat
på att utnyttja våra fina spår. 

Även skidåkare som tränat för
Vasaloppet har sedan ett par år hyrt
stuga i Kringelfjorden och lite extra
kassaklirr har trillat ner i vår bidrags-
låda. Det tackar vi för! 

Mycket har hänt i Kringelfjorden
under de senaste tio åren. 
I själva byn med sina otroligt vackra
omgivningar har förändringarna allt
varit i så gott som bara till det bättre
för att inte säga det bästa! 

De flesta nybyggnader, till- och
utbyggnader har varit stilfullt gjorda
och de sista tomterna verkar vara på
gång att färdigställas för byggnation.
Det hamras och sågas och byggs till så
visst finns det framtidstro i vår fina by. 
Vi har även kunnat se att intresset för

att köpa hus hos oss har ökat ordent-
ligt. Priserna stiger och husen ligger
ute allt kortare tid för försäljning. Det
kommer förfrågningar via e-post och
vår Facebooksida från folk som vill
köpa hus i Kringelfjorden.
Få, om ens någon fritidsby i fjäll-
världen har så mycket att erbjuda.
Visst vi har 25 minuters bilväg vinter-
tid till Fjätervålen och Idre Fjälls
skidanläggningar. 

Men bara läget mellan Älvros- och
Kringelfjordens vida vatten och däre-
mellan det virrvarr med strömmar
och holmar som gett området sitt
vackra namn ”Kringelfjorden” är
guld värd! 

Och som extra bonus har många
stugor milsvid utsikt över fjord eller
fjäll och somliga av oss som under-
tecknad både och.
Kringelfjordens Skid- &
Friluftsförening har i samarbete
med Samfälligheten utvecklat
området från att bara varit en
stugby, till ett fint aktivitetsområ-
de för att inte säga en egen liten
”fjällanläggning”.
Vintertid har vi förutom utförsåkning
på de närbelägna fjällanläggningarna,
egna längdspår som många gånger
håller samma klass som fjällanlägg-
ningarnas. Dessutom med fina vind-
skydd därefter. En härlig bred belyst
pulka/snowboardbacke som pistas
med våra pistmaskiner. 
Brasudden lek- och nöjespark…
Brasudden som ligger vackert vid
vattnet har blivit vår samlingsplats
sommar som vinter. Här finns spår-
central (med uppvärmd toalett för
den nödige). Här samlas flera hundra
personer till nyårsbrasa där Skid-&
Friluftsföreningen bjuder förutom en
präktig brasa gratis på grillkorv och
glögg/saft. 

Och naturligtvis vår stora vårfest
”Kul i Påsk”.  Då påminner
Brasudden mera om ett nöjesfält med
alla tänkbara aktiviteter. Bl.a. gratis
skotersafari för barnen, gratis
fika/festis med kanelbulle, gratis
grillkorv, lotterier med massor av
fina vinster skänkta av generösa före-
tag och medlemmar. 

Tävlingar som familjerally för snös-
koter, stora och lilla Hasaloppet, tips-
promenad, renskiljning, gissnings
tävling i jättekåtan, fiskdamm och
inte minst madrassracet där unga
och gamla bildar lag och tävlar vem
som kommer längst.

…och snabba bäcken finner
fort sitt språng… 

Forts. på sid 4.

- Fjäll, fjordar, öar med slingrade strömmar emellan, små åar och 
brusande forsar, fiske, vandringar, upptäcktsfärder, små- och stora äventyr…
- Något av vad allt som väntar en Kringelfjordsbo!
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Kringelfjorden har kanske fjäll-
världens skötsammaste skoterå-
kare? 
Kringelfjorden har flera mil egna pre-
parerade skoterleder. Kanske är det
därför vi har så litet ”busåkning” i
området. 

Jag blev uppringd av en represen-
tant för Foskros Fjällby som hört om
hur välordnat vi har det hos oss. 
Han frågade bland annat hur vi hante-
rade skoteråkandet som var lite pro-
blematiskt i Foskros Fjällby. 

Jag berättade att sedan vi startade
vår Skid-& Friluftsförening och drar
upp egna skoterleder så har problem
med skoteråkare som inte sköter sig
i det närmaste försvunnit. Någon
enstaka skoterförare kanske utmär-
ker sig någon gång, men det är säll-
synt och dessutom kan det ju vara en
hyresgäst utifrån.

Sommartid så ser ofta fjällanlägg-
ningarnas inte lika roliga ut som
på vintern. 
- Då har vi vårt vackra vattenområde
som jag beskrev ovan med utsikt
över fjällen och med fint fiske både i
fjordarna och Brattströmmen samt
”vår egen lilla fina å” Byggningån,
(till sommaren skall vi försöka få
igång vårt egna put-and-take-fiske.)

Sedan har vi två fina badplatser
samt båtplatser, markerade vand-
ringsleder med spänger och vind-
skydd. Brasudden erbjuder sommar-
tid lekplats för barnen, ute-gym, bou-
lebana, bandy/fotbollsmål, bandy-
klubbor och bollar, vindskydd,
eldplatser tältkåta med eldstad och
plats för får fyrtioåtta personer sittan-
de vid bord. 

Vi skall även försöka få till några
minigolfbanor i sommar om vi hittar
några begagnade att köpa. 
Sedan finns naturligtvis hur mycket
möjligheter till vandringar, toppbe-
stigningar och utflykter som helst i
de omgivande trakterna, både på
svenska och norska sidan. Åtskilliga
har jag beskrivit i denna tidning. Gå
gärna in på hemsidan och titta på de
gamla nummer som finns där att
hämta hem som PDF.

I Kringelfjorden finns en fin
sammanhållning mellan de flesta
av oss inbyggare.
”Kringelfjordsandan” skall vi vara
rädda om! 

Reflektioner över en kopp
kaffe på en stugtrapp..
En av de fina dagarna i påskas då
mina ”flickor” tog en långpromenad
så satt jag mig i solen på trappen med
en kopp kaffe och i vanlig ordning så
for tankarna iväg. Tiden går och hur
länge har vi haft stugan här i
Kringlan? 

Jösses, tanken svindlar när jag kom-
mer fram till att det måste vara 38 år!

På eftermiddagen får den late
bråttom. 
Om jag ändrar ett ord i det gamla
talesättet så passar det bättre in på
mig.  På ”eftermiddagen” får den
”gamle” bråttom. Som pensionär
sedan ett par år och man börjar 

känna av leder och muskler så är det
så mycket man känner att man vill
hinna med så länge man har lite
”spring i benen”. 

Nya och gamla vandringar, pad-
delturer och fiske häruppe i vårt
vackra område. Visst man har föränd-
ras sedan man var ung, då menar jag
inte bara fysiskt utan även i sättet att
se på livet, sig själv och medmänni-
skorna. Någon har sagt; 
- Den som inte är radikal som ung har
inget hjärta, och den som fortfarande
är det som vuxen har ingen hjärna...

Vet inte hur väl det stämmer på
andra människor men det stämmer i
alla fall inte in på mig. Efter att varit
ganska ”blå” under en stor del av mitt
liv så har jag blivit något lite radikala-
re med åren. Även om jag kanske inte
är den ”vassaste kniven i lådan” så
saknar jag nog inte helt hjärna. 

Jag har förstått hur viktigt miljön
är för oss alla och att vi borde vara
lite kompisar, ta lite hand om
varandra och dela med oss lite till de
sämre lottade.

Det gäller inte bara ekonomiskt, utan
inte minst det där att ta lite mer hand
om varandra, göra saker tillsammans,
byta några ord med gamla och nya
vänner som har det lite tuffare. 
Man gläder inte bara andra utan man
blir ofta glad och mera nöjd själv. 

Att vara rädd om vår miljö, sina
närmaste och medmänniskor är des-
sutom inte ett dugg partipolitiskt
utan bara mänskligt, eller hur?

Särna    Allehanda
—  Den lilla butiken mitt i vackra Särna —  

Presenter • Fransförlängning
Fotvård • Frisörer • Sömmerska

Sängkläder från Värnamo of Sweden 

Särna Allehanda
Särnavägen 122 / mitt i byn

—  Välkomna till oss  —

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

Frisör & Butik:      076-792 33 52
Fransförlängning: 072-212 50 03
Tinas Fotvård: 070-638 66 18
Sivs Syhörna: 076-213 48 03
Särna Visitor Center: 070-264 41 28

Glada miner i skidspår och på skoterleder!

I Kringelfjorden trivs vi 
tillsammans!

Foto: H. Forsslund. 
Renskiljning: Carina Björklund Ström

Bild: Skidoo-Lynxhallen
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En tallrik mat, en portion lär i
dag vara ungefär dubbelt så stor
som under femtio och sextiotalet.
Var det så att man bara åt sig mätt då
och i dag ”överäter” vi fast vi inte är
så jättehungriga, är det så att vi äter
så mycket bara för att vi har råd eller
måltiden blivit som ett slags under-
hållning? För inte är det väl så att vår
kropp behöver mer näring idag än på
femtio och sextiotalet, eller...? 

Tankarna går till mitt lördagsgo-
dis just i slutet på femtiotalet,
En godispåse som jag fick när jag
bodde i den lilla ångermanländska byn
Dombäck. Min lördagspåse var ljusår
från dagens påsar hopplockade från
lösgodisväggar som ofta sträcker sig
bortåt tio meter med åtskilliga våning-
ar av allt tänkbart i godisväg.

Jag minns inte att jag någon gång
var besviken över min godispåse.
Om jag minns rätt så hade den i det
närmaste samma innehåll varje lör-
dag. Lördagsgodispåsen innehöll en
mumsmums, ett slags chokladboll av
märket Thule), en punschflaska= en
liten flaska av socker överdragen
med choklad och innehållet en sock-
erlösning med punchsmak, allt för-
packat i färgglatt metallpapper. 
(Jag ryser när jag tänker på hur nyttig
denna godsak kunde vara). 
Sedan var det nog ett par femöres
kolla och någon gång en lakritspipa.
Sedan kommer vi till det viktigaste av
allt... en pytteliten genomskinlig celo-
fanpåse innehållande några små
Grodan Boll-godisbitar som var syrli-
ga och hårda. 

I mitt minne var jag aldrig besvi-
ken på min lördagspåse utan jag
såg fram emot denna lördagsfest.
En fest som dessutom räckte så otro-
ligt länge och smakade så gudomligt
om den inmundigades rätt, dvs. man
tar en pytteliten bit i taget, tuggar inte
utan suger sakta, inte hårt för då
smälter det för fort och det goda var
över för snabbt. 
Grodan Boll-godiset
En skatt som skulle inmundigas
under barnradioprogrammet
”Grodan Boll & Kalle Stropp”, som
var mitt älsklingsprogram av och
med Thomas Funck. Funck gjorde
själv alla röster till figurerna och till-
satte ljudeffekter; bland annat skapa-
de han ljudeffekter med sin gitarr,
och Plåt Niklas robotljud gjordes
med hjälp av en nagelfil i plåt. 

Thomas var långt före sin tid
genom att experimentera med olika
inspelningstekniker på sätt som
ingen hade gjort förut. Han framför-
de i programmen också små visor om
och med figurerna, där han själv stod
för text och musik.

Förutom nämnda Grodan Boll,
Kalle Stropp och Plåt Niklas så fanns
även hönan, räven, papegojan m.fl.
(Jag kan själv än idag härma flertalet
av figurerna). Detta radioprogram
var tillsammans med godispåsen
veckans höjdpunkt för lilla Hans-
Birger vilket framkommer i nedan-
stående lilla episod. 
Årets match både på fotbollsplan
och vid radiomottagaren!
Det var dags för veckans höjdpunkt,
jag satt förväntansfull med min lilla

påse med Grodan-Boll-godis och vän-
tade på den välbekanta gitarrplonget,
didutti diduti, di donk di donh didonk
som talade om för den initierade att
nu släpper Thoma Funck ut sina
sagodjur på nya äventyr. 

Året var 1958 och Sverige skulle
möta Tyskland i fotbolls-VM och
det var dessutom semifinal.
Min mycket sportintresserade då tonå-
riga syster Gith hade sett framemot att
få sitta med huvudet mot radion och
följa ”årtiondets fotbollsmatch”. Men
platsen vid familjens enda radiomotta-
gare var redan upptagen. Där satt
redan en liten förväntansfull man
med en med en ”grodan-boll-godispå-
se” i sin hand och väntade på veckans
i särklass viktigaste radioprogram
”Grodan Boll och hans vänner”.
Hårda ord utbyttes och en ny
sportgren uppkom, ”boxbrott-
ning”. Syrran var helt hysterisk men
jag var fast besluten att gå segrande
ur denna kamp, kosta vad det kosta
ville! I denna tidernas begynnelse var
inte reprisen uppfunnen, så här gäll-
de det att kämpa. Först gällde det
bara programmet men det gick över

till ren prestige från min sida, hon
skulle minsann inte… 

När Gith tog upp den stora hov-
tången vi använde för att ställa in
radiostationerna med (plastratten
hade jag sedan länge råkat ha sön-
der) och hotade slå in skallen på mig
tog jag till den feges vapen,     
- PAAAPPAAAA! 

Pappa Axel kom genast inrusande
med Öviks Allehanda i handen, - vad
är det frågan om, är ni helt galna
ungar? - Jag får inte lyssna på fotbolls-
landskampen skrek Gith förtvivlat. 
- Hon tänker hindra mig från att lyss-
na på mitt älsklingsprogram som jag
väntat på en hel vecka kved jag fram
samtidigt som jag lyckades pressa
fram några krokodiltårar. 

Pappa Axel tittade medlidsamt på
den lille gråtande parveln och sa; 
- låt pojken lyssna på radion, du ser väl
att han är alldeles förtvivlad.
Gith slängde en blick på mig som inte
påminde så mycket om syskonkärlek.
Hon hade väl hellre velat slänga hov-
tången på mig. Jag svarade hennes
hatfulla blick med ett skadeglatt leen-
de som gjorde henne rosenrasande.
Gith sprang ut och slängde igen ytter-
dörren så balkongen svajade, satte
kurs på Agneta i granngården med för-
hoppning om att hennes lillebror var
lättare att tas med. - Jag tror att hon
fick lyssna på matchen där.
Sverige tog Silver
Jag kan tillägga att Sverige vann mat-
chen med 3-1 mot tyskarna och gick
till final mot Brassarna som i sin tur
tyvärr vann med 5-2. 

Men det blev i alla fall silver för
Sverige den gången. Det lär ha varit
det mest kompletta landslag Sverige
någonsin haft med i ett VM. 

Här fanns med legendarer som bl.a.
Kurre Hamrin, Orvar Bergmark,
Lennart ”Nacka “Skoglund, Agne
Simonsson, Nisse Lidholm och ”il
Professore” Gunnar Gren och i mål för-
stås Kalle Svensson, han med kepsen.

Gith och Grodan Bollnörden Hans

Thomas Funck  Grodan Bolls och
Kalle Stropps pappa avled 2011, 
91 år gammal.

Svenska VM-laget 1958 STÅENDE fr.v: Lennart ”Nacka” Skoglund, Gunnar Gren,
Agne Simonsson, Bengt ”Julle” Gustavsson, Nils Lidholm.
KNÄSTÅENDE: Kurt ”Kurre” Hamrin, Reino Börjesson, Orvar Bergmark, 
Kalle Svensson, Sven Axbom, Sigvars Parling. 
Bild: Ur tidningen Rekords Idrottsalbumn 3, 51-52 1958.

Välkomna önskar 

Lena med personal! 

Tel. 070-652 28 02

Lunchbuffe 
mån-fre 11-14.00

inkl. sallad, dryck, bröd, kaffe & kaka.

– God hemlagad mat i trevlig miljö –

Öppettider för À la carte och ev. 
arrangemang se vår sida på Facebook:

facebook.com/lenaskokochbar/

BOKA HOS OSS
Konferenser, Firmafest, 

Släkt & födelsedagsmiddag, m.m.
Ring el. maila för offert & meny.

sarnacamping@gmail.com • tel. 0253-108 51

För mer information ring: 0253-108 51

Överflöd inte alltid lycka - Proportioner och portioner…
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Reflektioner över en kopp
kaffe på en stugtrapp.. forts.
- Överflöd inte alltid lycka -
Proportioner och portioner…
För att återknyta till reflektionen
om Proportioner och portioner…
Hunger bästa kryddan…eller hur?

På tal om hunger. 
Vi har ju för det mesta mat inom räck-
håll och petar i oss med jämna mel-
lanrum. Upplever därmed inte den
riktiga hungern och längtan efter
mat, får därför inte njuta fullt utav
smaker och dofter. 

Jag har en riktigt smak- och doft-
upplevelse som jag inte kommer att
glömma så länge jag fortfarande kan
hitta i hjärnans bibliotek.
Jag och min kompis naturfotografen
Christer Parthe bodde en augusti-
vecka uppe i Harrsjöstugan på
Fulufjället. Vi skulle ägna oss åt foto-
grafering och fiske. 

Vi hade sparsamt med mat med
oss då vi skulle leva på fisk och bär
hade vi tänkt i vårt ”naturnörderi”.
Nåväl fisk fick vi så mycket vi öns-
kade, men kosten av fisk och hjort-
ron blev lite torftigt i längden och
smaklökarna började längta efter
något annat. 
En gömd skatt…
I ett av stugans gömslen hittade vi en
liten oöppnat påse jordnötter. Den
påsen räckte två dagar, man tog en
halv nöt i taget, luktade på den, lät
nöten sedan försiktigt fara in i mun-
nen och leka mellan smaklökarna
innan den försiktigt krossades mellan
tänderna, småbitarna fick sedan
snurra runt i munnen tills all smak
var borta och smulorna kunde fort-
sätta sin resa ner genom strupen.
Ahhh… så gott en jordnöt kan smaka!
Doften av stekt fläsk och nybakt
bröd…
Två hungriga gentlemän på väg från
Fulufjället stannar till i Särna för att
inhandla något ätbart och några
folköl att fira återkomsten till civili-
sationen. 

Vi stiger ur bilen och möts doften av
från något hus där det steks fläsk.

Har aldrig tänkt att det legat något
religiöst i stekt fläsk men vi kände
oss faktiskt saliga. Väl inne på
Konsum så luktade det nybakt eller
åtminstone färskt bröd, ahhh!
Hunger skärper verkligen doftsinnet
till det yttersta! Naturligtvis blev det
jätteportioner av stekt fläsk och
makaroner i stugan denna välsignade
kväll. Visst fanns det något religiöst i
detta, det smakade ju himmelsk. Det
var en fantastisk lyx att få uppleva
denna måltid där smaklökar och doft-
sinne stod på tå inne i munnen.

En falsk vän…
Jag måste nog berätta att jag nogsvalt
lite mer än min gode vän naturfoto-
grafen Christer Parthe.
Det hände till och från att Christer
drog iväg på egen hand olika tider på
dygnet. Då brukade det handla om
att att ta bilder i speciellt ljus. En kväll
sa Christer att han i natt skulle gå ner
till Njupeskär så han att kunde vara
på plats där klockan fyra då solen
sken ända in till fallet en halvtimma.
Det var enda tiden på dagen som sol-
ljuset nådde in hade han räknat ut.
Det kunde bli fina bilder att sälja eller
i alla fall komplettera arkivet.

Vid halv två-tiden på natten drog
Christer iväg med ryggsäck, fika
och sin stora kamerautrustning.
Vid lunchtid dagen därpå kommer en
nöjd naturfotograf tillbaka. 

– Bra att du kom jag har just stekt
ett par fina öringar, säger jag.
Christer plockar av sig utrustningen
och sätter sig till bords och börja
berätta om de fantastiska bilder han
har tagit. Han bara pratar på och tar
någon tugga då och då av öringen.
Christer är normalt en mycket mat-
glad person som jag fått hålla efter så
han inte ensam tömde vårt matför-
råd. Men nu går matintaget lite
trögt… En misstanke föds i mitt
huvud. 
- Du Christer, du kom ju tillbaks gans-
ka sent eller hur? Det var inte så att
du efter fotograferingen gick ner till
parkeringen och åt på kaféet? – Jo,
säger en högröd Crister, en färg som
inte hade med solbränna att göra. Jag
kunde inte hålla mig utan gick ner
och tog en pizza, förlåt.
– Och vad har du med tillbaka till mig?
frågar jag. - Inget, säger min före detta
vän tyst. Du skulle inte få veta att jag
tog mig ner till parkeringen och åt
pizza, då kunde jag ju inte ta med
något till dig. Förlåt, jag skäms. Du får
diska och hämta vatten de sista dagar-
na sa jag, och jordnötterna kan du
glömma. OK, sa  Christer, men nu
måste jag vila lite, har lite ont i magen.

Medan jag tecknar ner dessa rader
dyker det upp en annan mathändel-
se (eller brist på mat) i mitt huvud.
Även detta utspelade sig nära
Harrsjöstugan en sommar.
Solen stiger stor och grann upp-
över fjällkanten på Fulufjället
Vi har slagit upp vårt tält på en
liten ås som skiljer två namnlösa
tjärnar nedströms ”Skafferiet”.
Jag stiger upp, kokar kaffe och  inven-
terar matförrådet. Fyra knäckebröds-
skivor, Evas öring sedan gårdagen, en
bit torkat renkött, fyra portioner pul-
vermos, kaffe, te och socker. 

Eva kryper ur tältet och går ner till
sjön för morgontvätten. Snart sitter
hon vid min sida och tittar över fjälls-
jön och höjden på andra sidan som
solen ännu inte lyckats ta sig över
ordentligt.
– Vad bjuder du på? frågar Eva. 
Var sin hård brödbit med ett stort
lass öring på, en bit torkat renkött
blir bra, sa jag.
En brödbit bara? Ja annars blir det
ingen lunch, säger jag. Jag har sparat
två knäckebrödsskivor till lunch. Om
vi fiskar kan vi nog klara oss ett dygn
till här uppe. Jag kan inte lämna det
här livet just nu, detta är nog några av
de bästa stunderna i mitt liv – jag är
lycklig och fri!

Vi bestämmer oss att stanna, vi drar
upp några småöringar till lunch. Vid
tvåtiden säger Eva att hon börjar
känna sig sugen på något. Vi bestäm-
mer oss för att gå ner till
Uppsyningsmannen Leif Frölander vid
Rösjöstugorna, Leif brukar i alla fall ha
lite godis till försäljning. En promenad
på ca 8 km fram och tillbaka. Leif bjöd
som vanligt på kaffe och vi passade på
att fråga honom om stenruinen vi sett
vid Harrsjöhån. 

Trots att Leif vandrat hundratals mil på
fjället genom åren hade han inte sett
den. Han trodde att det kan ha varit ett
båthus som används i gamla tider.
Det kan tänkas att någon forslat upp
en båt vintertid med häst eller ren
och sedan haft stenhyddan som båt-
hus. Huset hade säkert haft ett tak av
trä och torv en gång i tiden. Det var
inte ovanligt att folk från trakten i
gamla tider husbehovsfiskade under
en vecka. Fisken saltades sedan ner i
kaggar och bars sedan på ryggen ner
för fjället i speciella träramar med
läderremmar.
Vi tackade Leif för fikat och
inventerade hans förråd.
Fyra chokladkakor, två påsar bilar
samt tre rullar mariekex blev vår pro-
viant för det kommande dygnet. 
Vi vandrade tillbaka till vårt läger och
hade en fin fiskekväll, så middagen
var räddad. Tur det, pulvermos med
chokladbitar är ingen höjdare.

Lyckliga och trötta gick vi och lade
oss för ännu en skön natts sömn. Jag
gick upp i gryningen för att inte
missa möjligheterna att fiska lite
innan vi började vandringen hem.
Fick några öringar som jag tog ut och
saltade in så de skulle klara vägen
hem. Solen stod redan högt och vär-
men darrade i luften när Eva kom ut
till vår sista frukost vid lägret. 

– Kan vi inte stanna ett dygn till?
försökte jag bedjande. Vi skulle stan-
nat en natt på fjället och vi har stannat
tre. Det får räcka jag har en del att ta
hand om i stugan och du har lovat att
laga bryggan. Vi packade ihop och
vandrade tillbaka till
Njupeskärsparkeringen för vidare
transport till stugan.
I bilen tänkte jag, du är förmög-
nare än de flesta!
En fru som tycker om dig och älskar
naturen, fjällvandringar och som
gärna hänger med på toppturer vin-
tertid, fina barn och så Särna-Idre-
Grövelsjöfjällen med alla fina äventyr
som ligger framför oss och väntar om
vi bara får behålla hälsan.

Vad vi åt till middag? 
Ugnstekt öring så klart. Dock bytte vi
ut pulvermoset mot färskpotatis och
en härlig grönsallad. Visst är fjällvatt-
net gott! Men det satt inte helt fel
med en källarsval öl till.

Fulufjället

La. Masksjön

Fulubågan

Vår lägerplats

Skafferiet

Mot Rösjön-Njupeskär

Christer Pathe En av Christers fina bilder på fallet

■■
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9900 åårr

När Järnvägen kom till byn 
Särna Hedlunds OS-Guld i St. Moritz

Elon Hedund 95 år, Särna
Hedlunds kusin, minnes-
mästaren som hjälpt mig
med dessa och många
andra historiska texter.
Även Elon har varit en duktig skidå-
kare med många priser och pokaler i
prisskåpet i Särna.

Särna Hedlund
Per-Erik Hedlund från Särnaheden

Inför OS 1928 sydde kvinnor i
Särna en vit skiddräkt för Per-
Erik Hedlund att tävla i. 
Eftersom han lyckades så bra i OS,
ansågs dräkten medföra tur. 
Därefter var den svenska lands-
lagsdressen i längdskidåkning mer
eller mindre helvit i många år.

Införande av den helvita
skiddräkten
Under säsongerna 1927, 1928 åkte
Per-Erik Hedlund för Malungs I.F.
Malungskarlarna tyckte att deras
representant skulle vara lite extra
utrustad till OS i St. Moritz 1928, 
då föddes den vita skiddräkten som
sedermera skulle bli landslagsdräkt.

Det blev ett himla palaver mellan
den legendariske skidledaren Sixtus
Jansson och Särna-Hedlund. Sixtus
Jansson fodrade att Hedlund skulle
åka i den då blå landslagsdräkten,
annars skulle det inte bli någon fem-
mil för Hedlund. Särna-Hedlund å sin
sida sade att får jag inte åka i den hel-
vita dräkten blir det inte en meter åkt
för min del. 
Den som till slut fick kasta in den
s.k. ”handduken” blev Sixtus
Jansson, 
för Hedlund med sin obändiga envis-
het drog det längsta strået. Hedlund
åkte sina fem hårda mil, kom i mål
med segermarginalen 13 minuter! En
av den största segermarginalerna
någonsin. Efter målgång åkte
Hedlund fram till Sixtus Jansson och
yttrade de bevingade orden: 
- Duger dräkten åt dig nu då? 
- gubbdjävel!

Hedlunds envig med Sven
Utterström i Vasaloppet
Hedlund åkte flera Vasalopp mot sin
"argaste" konkurrent Sven
Utterström som tävlandes för Bodens
S.K, så även vid detta tillfälle.
Hedlund hade egen serviceman, det
var morbrodern Erik Hedlund. 
Sven Utterström hade bara att ty sig
till de officiella matkontrollerna.

Morbrodern var utplacerad på
strategiskt viktiga ställen för
Särna-Hedlund. 
Då kommer Hedlund med
Utterström (Uttern) i släptåg. 
Per-Erik får förfriskningar av sin
morbror Erik. 
Då säger Hedlund till sin morbror; -
Han den här bakom mig skall
också ha!

Morbror Erik nekade till detta som
vanligt var på den tiden, då höjer
Särna-Hedlund sin röst åt sin service-
man med dessa härliga ord: 
- Jag skall inte vinna något
Vasalopp på grund av att den
här djäveln bakom mig svultit
ihjäl.
Uttern fick då sin beskärda del av
Särna- Hedlunds mat och dryck.
Livslång vänskap
Per-Erik Hedlund och Sven
Utterström fick genom detta ett livs-
långt kamratskap. Det påstås att de
två träffades varje sommar i många
år. Ena gången var Uttern till Särna-
Heden. Nästa gång var Hedlund till
Boden. 

En sommar när Uttern gästade
Hedlund kom en turistbuss som ville
se Hedlunds prissamling. Hedlund
höll på med slåtter, och en i bussen
fick uppdrag att gå och fråga Hedlund
om de fick se hans priser. 

Om Hedlund var trött av dagens
slit förtäljer inte historien, men han
skall ha sagt när han blev tillfrågad -
Det här har jag faan inte tid
med, så drängen får bli med er,
vilket drängen mycket riktigt blev. 

”Drängen” visste nästan allt om pri-
serna, var de blivit erövrade och
många gånger även sluttiderna.
Turisterna var idel öra och blev mer
och mer fundersamma och nyfikna
på vilka kunskaper drängen besatt.
Då var det en som tog mod till sig och
frågade hur han kunde vara så insatt
i detta? Då tyckte väl Särna-Hedlunds
dräng att det var på tiden att presen-
tera sig.

Särna Hedlund 1928 tillsammans med Skidförbundets ordförande Sixtus Janson.        
Foto från Wikipedia

9900 åårr

När Järnvägen kom till byn 
Särna Hedlunds OS-Guld i St. Moritz

Särna firar 
Dubbeljubileum!
90 år sedan tåget kom till byn och 90 år sedan

Särna Hedlund van OS-Guld i St. Moritz.

Kringelfjords-Nytt uppmärksammade dessa två händelser för
ett antal år sedan. Men naturligtvis måste även vår tidning vara
med och fira genom att berätta om dessa två händelser som
präglat en hel bygd. 

Att jag kan skriva om två dessa viktiga händelser i Särnas historia
har vi Elon Hedlund i Särna att tacka för. 

Elon som nu har fyllt 95 år besitter en stor kunskap om ortens 
historia och många timmar har jag suttit i Elons kök och lyssnat på
berättelser om tider som gått. 

Gamla tider och dess historia är viktigare än vad många ungdomar tror.
Dessa våra gamla förfäder, de flesta borta sedan länge och många
händelser som utspelat sig en gång för länge sedan har på ett eller
annat sätt format dagens ortsbor, vare sig de tror det eller inte. 

Dessa två viktiga händelser som jag nu skall berätta om  
utspelade sig i en tid då världen var lite större och avstånden långa,
samtidigt som lilla Särna var en egen liten värld, även om 
innevånarantalet då var mångdubbelt mot idag.       Hans

Elon Helund i köket hemma i Särna
Foto: H. Forsslund

- en av Sveriges största
sporthjältar genom tiderna.
För att få lite historia och mera person-
liga minnen av ortens största sporthjäl-
te pratade jag med, och bläddrade i
gamla tidningsklipp hemma hos min
mångåriga vän Elon Hedlund.

Foto: Arkivbild

Forts. sid 8
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Då tyckte väl Särna-Hedlunds
”dräng ”att det var på tiden att
presentera sig.
Han säger: - Jag har deltagit i fles-
ta av dessa lopp där dessa priser
blivit erövrade, och mitt namn
är Sven Utterström! Då blev turis-
terna ännu mer imponerade!

Delad seger
Hedlund och Utterström delade
segern i ett Vasalopp men Hedlund
blev dömd som segrare, detta kunde
inte hedersmannen Per-Erik förlika
sig med utan han ordnade så medal-
jerna blev delade, dessutom kom de
överens om att de aldrig mer skulle
besöka Vasaloppet. 

Hedlund höll sitt löfte till döddagar.
Utterström syndade efter Hedlunds
bortgång i samband med ett jubi-
leum.

Hedlund och Johan-Petter
Martinssons duell i ett 60 km-lopp.
Detta hände i ett 60 km. lopp någon-
stans i Norrland. Johan-Petter var
känd för sin enorma snabbhet på
korta sträckor.  J-P startade en minut
efter Hedlund. 

Det har inte gått många hundra
meter för än Johan-Petter ropar - Ur
spår! - Håll dig efter gutdjävel!
säger Hedlund. Men Johan  -Petter
skulle förbi, vilket han fick.   

När Hedlund åkt några hundra
meter nådde han igen Johan-Petter
som stod och hängde på stavarna,
ingenting blev sagt. Hedlund passera-
de. Efter en kort stund upprepades
historien, Johan-Petter kommer och
ropar: Ur spår! 

Hedlund lämnar fri passage, men
Hedlund hann igen Johan-Petter näs-
tan på en gång, 
Johan -Petter hängde nu över en
gärdsgård och spydde, och just när
Hedlund passerade mumlar Johan-
Petter med kraftlös stämma; 
- Jag döör. 
Hedlund svarar iskallt:  
- Dö då för helvete!

Hedlund och den norske skidle-
genden Torleif Haug
Norrmannen Torleif Haug var på
tidigt 1920 tal nordens stora skidstjär-
na. Det berättas att Haug nått ifatt
Hedlund i en tävling i Nordiska spe-
len i Stockholm, efter det han ropat: 
- Ur spår! och tillade när han passera-
de Hedlund: 
- *Däven har du ikke kummi
längre gutt? *djävlar

Det gick några år, Torleif Haugs
stjärna var i dalande. De bägge gigan-
terna möttes ånyo, och nu var roller-
na ombytta. 

Nu var det Hedlund som ropade:  
- Ur spår! Och här kommer
Hedlunds stora triumf, han säger till
Torleif Haug: - Hå faan har du
inte nått länger du gut!
VM i Lahtis 1956 - Femmilen
Särna -Hedlund på sin ålders höst sit-
ter i en skogskoja någonstans i närhe-
ten av Foskvallen och lyssnar på
radiosändningen från VM femmilen i
Lahtis, Sixten Jernberg (Hedlunds
stora idol) är på väg att vinna ett av
sina stora lopp. 

Hedlund följer med stort intresse
upplösningen av bataljen Sixten
Jernberg kontra Veiko Hakulinen.

När loppet går Sixten Jernbergs
väg brister allt för björnen från Särna,
han knäpper sina knotiga händer och
söndervärkta fingrar runt radioappa-
raten med tårarna trillande nerför
kinderna och utbrister: 
- Nu får dom djävlarna, nu får
dom djävlarna!
Detta är nerskrivet av en gammal
skidentusiast med rötterna i
Gördalen - Särna socken.

Olle Germundsson 

P. S.
Den nämnde Johan-Petter var klubb-
kamrat med Särna-Hedlund och de täv-
lade för Särna S.K. Johan-Petters far
kom från Gördalen och hette Martin
Johansson (Kallades genom sitt yrke
för Skräddaren).
Även modern var Gördaling och hette
Ingeborg (Imber) Emretsson. D.S.

Per-Erik "Särna" Hedlund,
född 18 april 1897 i Särnaheden, nord-
västra Dalarna, död 12 februari 1975.
OS-guld i St. Moritz 1928. VM-guld
Innsbruck 1933. Vann Vasaloppet
1926 och 1928. Fick SVDs guldmedalj
1928.  
Efter sin aktiva skidkarriär var han
med som ledare, bl.a. till OS i
Garmisch-Partenkirchen 1936.  
Inför OS 1928 sydde kvinnor i Särna
en vit skiddräkt för Hedlund att tävla i.
Eftersom han lyckades så bra i OS,
ansågs dräkten medföra tur. 

Därefter var den svenska lands-
lagsdressen i längdskidåkning mer
eller mindre helvit i många år
Jag bläddrade bland gamla tid-
ningsurklipp hemma hos Elon
Hedlund i samband med att jag
intervjuade honom inför artikeln
om ”Skidåkning och skidåkare i
Norra Dalarna”.

Jag fastnade för en artikel som Per
Malmberg på Falu Kuriren skrivit i
samband med 25-årsdagen av en av
Sveriges genom tiderna mest beröm-
da skidåkares dödsdag, Per-Erik
Hedlund, ”Särna Hedlund”. 
Per-Erik bodde hela sitt liv i ett litet
rött hus på Héa, precis vid vägen på
vänster sida (om man kommer från
Särna) mitt i backen upp mot byns
högsta punkt.

HUSET PÅ HEA FINNS KVAR, 
- men det fanns tills för bara ett
par år sedan inget som visade 
att bygdens mest berömde son en
gång bodde här.

Men nu på Särna Hedens Högsta
höjd efter vägen finns en minnes-
tavla uppsatt genom ett initiativ
av Elon Hedlunds dotter Gudrun
Hedlund. 

Även Gudrun är en duktig skidåka-
re med många priser och diplom pre-
cis som sin far Elon, även om
Gudrun och pappa Elon inte kan
mäta sig med sin legendariske släk-
ting, Per-Erik ”Särna Hedlund”, så
har de bidragit mycket till att göra
Särna och Särnaheden till en skid-
bygd att räkna med! 

Jag vill passa på att tacka min vän
Elon Hedlund för all hjälp med berät-
telser och material till dessa och
många andra reportage.     Hans F. 

Per-Erik hemma på Héa      Foto: Rune Ohlén

Särna Hedlund vid sitt digra prisbord någon gång på  40-talet                     Tidningsklipp troligen  DD.

Foto: H. Forsslund
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När järnvägen kom till byn…
BERÄTTARE: Elon Hedlund. Nedtecknare: Hans Forsslund

Invigningståget rullar in i Särna 1928
Foto: Gefle-Dala Jernvägsklubb
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Från väg 311: 
Följ vägvisning mot Mörkret

x

Från korsningen 
mot mörkret återstår 

Ca 2 km till Lissåvallen

Till Idre

70

311

Till Mora

Till Sälen

Kom till rofylld fäbodmiljö!
Servering i störrös med öppen eld. Kolbullar, 
smörgåsar, hembakat, kaffe och souvenirer.

ÖPPET 25 juni - 14 juli sommaren 2013 
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ÖPPET: Torsdag - Söndag 11-18. Vecka 28, 29 31, 32
(Grupper eller enskilda även andra tider, ring för info. och ev. besök).
LISSÅVALLENSDAG: Söndag 1/7 11-17.00
Hantverkare, ”grannens” massage, kolbottenservering, loppis.
Telefontid: Alla dagar. Tel. 070-681 89 61.
(reservation för ev. ändringar i program).
Vill du vara med och sälja något på Lissåvallens dag? 
Kontakta då Annika på Tel nr: 070-681 89 61.

VÄLKOMNA önskar Annika med familj

Welcome to Lissåvallen - a Peaceful summer farm!

Open July 12 - Augusti 12, summer 2018. (Closed week 30)
Thursday - Sunday at 11 am - 18 pm.

Serving in the old cookhouse with open fire. Traditional ”Kolbulle”,
homemade sandwiches and cakes, coffee and souvenirs.

Elon Hedlund från Särna minns och berättar
om när Järnvägen kom till Särna, - och dess
uppgång och fall. 
En järnvägsepok som blev ganska kort. Dryga 40 år är
nämligen inte någon lång tid i järnvägssammanhang.

Hösten 2009 satt jag i Elon
Anderssons kök med Elon på
ena sidan bordet och jag på
den andra. 
Mellan oss stod förutom kaffe-
koppar ett digert brödfat med
allehanda härliga bakverk som
Elons rara sambo Torborg
dukat upp. 
Jag bad Elon berätta om
Järnvägen till Särna.

- Det var en stor händelse
i bygden när järnvägen
äntligen stod klar till
Särna.
Många yngre har nog undrat varför
man drog järnvägen till Särna via
Vansbro och Sälen då man redan på
den här tiden hade dragit järnväg från
Mora till Älvdalen? Men på den tiden
tyckte man att det var naturligt att
samhällena i Västerdalarna, Vansbro,
Lima, Transtrand, Sälen och Särna på

något sätt tillhörde samma region.
Man hade möten i Lima med berörda
parter, jag tror det var 1924. Man dis-
kuterade hur man skulle gå vidare
med järnvägen. 
Då fanns det med en man härifrån
som hette Jacob Jonsson. Jonsson var
Idres och Särnas representant på
mötet. 
På mötet beslöts att med tanke på
skogsbruket så var det en bra lösning
att gå vidare med Västerdalsbanan till
Särna i stället för att förlänga Älvdals-
banan upp till Särna. 

Bygget av den 12,7 mil långa lin-
jen igångsattes av kommunerna
efter sträckan. 
Men kommunerna visade sig inte ha
ekonomiska resurser att färdigställa
banan, långt mindre till köp av lok
och vagnar för trafiken. Statens
Järnvägar tog därför över projektet
och i augusti 1928 var Särnabanan
klar att tas i bruk.
- Vid invigningen av Särna station
1928 var jag fyllda 6 år.

Forts. sid 10.



Jag bodde då på
Särnaheden men fick följa
med till Särna då och då,
och naturligtvis ville ingen
missa invigningen av
Särna station och så klart
var även jag och mina för-
äldrar där.
Det var ju förstås en stor händelse
när järnvägen kom.  Limedsforsen-
Sälen-Särna, oftast kallad
Särnabanan. Själva invigningen förrät-
tades av dåvarande statsminister Carl-
Gustaf Ekman. Folket jublade och
kungahuset hade skickat telegram.
Det var nog den största händelsen i
Särnas historia. 
Jag var ju bara barn så jag minns
mest att det var stor fest, blom-
mor och pynt och mycket förvän-
tansfulla människor vid det
nybyggda stationshuset. 
Jag minns att det var musik och jubel
när det pampiga tåget kom. Eftersom
jag var så ung så minns jag naturligtvis
inte alla detaljer kring invigningen.

Falu Kuriren återgav för några år
sedan (tror att det var 2003) ett refe-
rat från invigningen och efter att ha
läst det vet jag nu lite mer i detalj hur
invigningen gick till. 

Jag kan ju återge en del av refera-
tet här så förstår ni vilken stor hän-
delse och vilken stor uppmärksam-
het invigningen av Särna banan
verkligen var.

Inte bara för oss Särnabor utan det
uppmärksammades över hela landet.

Högtidligt när statsminister Carl-
Gustaf Ekman invigde
Särnabanan sommaren 1928 
Återberättat referat som fanns citerat i
Falu Kuriren 2003.       
”I det för Västerdalarna så historiska
invigningståget fanns bland andra
dåvarande statsministern, liberalen
Carl-Gustaf Ekman, och landshöv-
dingen i Kopparbergs län, Herman
Kvarnzelius. För värdskapet ombord
svarade SJ:s generaldirektör Axel
Granholm. Som kuriosa kan påmin-
nas om att han var född och uppvux-
en vid Kyrkogatan i Smedjebacken. 

Celebriteterna från Stockholm kom i
Granholms direktionsvagn via
Kristinehamn-Vansbro-Brintbodarne
till Malung varifrån högtidståget
avgick. Stora delar av
Skinnarbygdens befolkning uppgavs
av rapportörer vara på plats för att
bevittna den för hela Västerdalarna så
stora händelsen. 

Föraren på ångloket, en flagg- och
girlandprydd J-tank med
Dalarnas vapen på sotskåpsluck-
an, fick klart ut.
Dalregementets musikkår, som tagit
plats i en sommarvagn, klämde i med
regementets paradmarsch när tåget
accelererade norrut. 

Entusiasmen visste inga gränser”.
Stora skaror allmänhet stod vid varje 
station och hållplats för att beskåda
högtidståget.                                  

I Särna kulminerade firandet med
att statsminister Ekman steg upp i
talarstolen och förklarade
Särnabanan för öppnad. Hurraropen
skallade och ett speciellt leve utbring-
ades för hans majestät konungen som
inte kunde närvara utan hade uppvak-
tat med telegram.

Ceremonierna avrundades med
procession genom samhället fram till
nya folkskolan där folk från Nordiska
Kompaniet (NK) hade rest ett jätte-
tält på skolgården. 

KKrriinnggeellffjjoorrddss — Nytt
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Välkomna till:
- fjällskogens, forsarnas, skogshuggarnas 
och flottarnas spännande värld!

Öppettider:
Från 1:a juni till 30:e september 
har vi öppet 11.00-16.00

Välkomna

- En spännande mötesplats för alla åldrar

Besök vårt friluftsmuseum som visar miljöer för skogsarbetare 
från förr eller besök försvarsskansen från 2:a världskriget. 

TTa gärna en fikapaus i vårt café. 
Där serveras frasiga våfflor, smörgåsar och hembakat kaffebröd.

Möt Stor-Per
Sveriges starkaste man

3 km norr om Särna, strax före avfarten till 
Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall

Gilla oss på Facebook 
- Här lägger vi ut nyheter och planerade aktiviteter.
www.facebook.com/lomkallan

För mer info ring:
0253-10049 eller 070 6285059

9900 åårr

När Järnvägen kom till byn 
Särna Hedlunds OS-Guld i St. Moritz

Särna firar 
Dubbeljubileum!

Se utställningen på Lomkällan
Ja, i år är det 90 år sedan järnvägen kom till byn, 
och 90 år sen Särna-Hedlund vann OS i St Moritz.
Det firar vi med en utställning om dessa två för Särna så 

viktiga händelser.  Nytt för i år är även en läshörna i "Hedlunds-
rummet". Här kan man släktforska och läsa tidskrifter och böcker
med anknytning till orten. (Ej utlåning). Fler nyheter är på gång!

Välkomna att uppleva Lomkällan i sommar!

När järnvägen kom…

Rallare, arbetare vid de stora järn-
vägsbyggena under 1800-talet och
början av 1900-talet. 

Rallarna kom ofta från mellersta
och södra Sveriges landsbygd. 
De organiserades i lag som leddes
av lagbasar och drog från bygge till
bygge.

Denna bild är fotograferad på
Inlandsbanan. 
Året är 1927 eller 1928 dvs. under
samma tid som bygget av
Särnabanan. 

Fotograf: okänd 
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Där intogs en utsökt middag och
under festmåltiden underhöll
musikkåren med taf felmusik
under ledning av löjtnant Olsson.
Många av gästerna begärde ordet,
bland andra riksdagens talman,
Bernhard Eriksson, Grängesberg,
bankdirektör J. C:son Kjellberg,
landshövding Kvarnzelius och ekono-
midirektören för bygget, Mauritz
Carlsson. 

Även under returen var många på
plats vid stationer och hållplatser
för att vinka till tåget och hurra
för den nya banan”.
Så långt det återgivna referatet från
Falu Kuriren som återuppmärksama-
de händelsen 

Själva invigningen var naturligtvis
en stor händelse i sig. 
Men viktigaste var att plötsligt blev
Särna ”centralt” och alla tunga trans-
porter som virke, djur, djurfoder och
inte minst malm från gruvan i Vassbo
gick plötsligt så otroligt mycket smi-
digare. Och alla förnödenheter som
tidigare hade gått med häst från Älv-
dalen och upp kom nu med tåg. 

Det fanns nästan inga bilar på den
här tiden så järnvägen öppnade por-
ten till ”stora världen” och det skapa-
de ett väldigt uppsving. De kan nog
vara svårt för ungdomen av i dag att
kunna förstå hur stort det var för
Särna när  järnvägen kom. 

Järnvägen skapade många nya
arbetstillfällen. Skogsbolagen
kunde utvecklas och allt arbete på
den här tiden var handarbete och
det krävde folk. Så mycket folk att
bygdens karlar inte räckte till. Och
även de mindre företagen kunde
vädra morgonluft. 

Vi hade t.ex. en hästhandlare i
Särna, det var väldigt mycket hästar
här på den tiden eftersom skogsbru-
ket var omfattande. Hästhandlaren
kallades för Slaktar Per för han var
faktiskt även slaktare. Det var före-
sten Slakta Per som byggde biogra-
fen Röda Kvarn i Särna. 

Slaktar Per var en riktig storgubbe
här i Särna. Men han var känd för sin
hederlighet i affärer, en hederlig och
bra affärsman.  

I och med att järnvägen nu snabbt
kunde föra timmer vidare till föräd-
lingsindustrierna syd och östöver i
landet så ökade behovet av hästar i
skogen. 

Slaktar Per kunde nu utöka sin
verksamhet och tack vare järnvägen
köpa upp hästar ända nere i
Mellansverige. Även mjölkkor som
köptes och såldes kunde fraktas på
järnvägen. (Slaktar Per hade ett fing-
er med i spelet även i den handeln).
Innan järnvägen så gick det mesta
med häst och vagn ner mot Älvdalen.

Dessutom så kom det övriga
Sverige plötsligt nära lilla Särna nu
när man kunde åka tåg ända ner till
den ”Stora staden” Falun. Så det blev
ett väldigt uppsving för bygden. 

I och med järnvägen
började Särna växa så det
knakade.

Som jag berättade så räckte arbets-
kraften inte till, så det började
komma bolackare som vi säjer och
även rallare från järnvägsbygget stan-
nade kvar och bosatte sig både i
Särna och på Särnaheden. 

Bolackare kallades folk som skogs-
bolagen tog in från utifrån landet.
Naturligtvis blev det ett uppsving för
handlaren också. Vi hade en handla-
re som hette Engselius. Det finns fak-
tiskt kvar en del av Engselius affären
en röd länga på brinken ovan vägen
till höger om Bärgningskåren. Sedan
hade vi förstås konsum som låg unge-
fär där Coop Konsum ligger nu.

Men även på Särnaheden fanns en
konsumaffär ända fram till 1980. Och
före det en privat affär som bara gick
under namnet ”Nilssons”.
Inte bara gods, malm, timmer,
foder och djurtransporter
Det var ju inte bara gods, malm, tim-
mer, foder och djurtransporter som
transporteradespå banan, utan natur-
ligtvis var den även den viktigaste per-
sontransportmedlet söder ut.

Särnavagnen
Det var särskilda vagnar som gick hit
upp till Särna. 
Särna vagnen som var en kombivagn,
dvs. hälften godsfika och hälften per-
sonvagn finns fortfarande att beskåda

uppställd bakom det pampiga sta-
tionshuset som än i dag finns kvar,
men numera inhyser stationsbyggna-
den hyreslägenheter. Särnavagnen
har ett emblem på sidan, ett mono-
gram eller logotype som man säger,
det är tre ihop slingrade bokstäver, 

GDJ. 
Det står för Gävle Dala Järnvägar”. 

Tåget stannade inte bara och
plockade upp folk på stationerna
efter banan,
- utan det fanns enkla hållplatser lite
här och där efter linjen där det bodde
folk. Det var bara att fälla ner en flag-
ga så stannande tåget och plockade
upp. För det mesta var det kärringar
som kom med sina kassar och
mjölkkrukor. 

Telefon 0253-59 61 54 • www.idresarnaforsamling.se

Välkommen till fjällkyrkoverksamheten 
i Idre-Särna församling!

Gud välsigne dig! 
Välkommen!

SOMMARENS 
VECKOSCHEMA:

SÖNDAG
Friluftsgudstjänst på 

Grängesåsvallen.
TISDAG

Musikkväll i Storsätern.
ONSDAG

Musikkväll i 
Fjällkapellet på Idre Fjäll.

TORSDAG
Friluftsgudstjänst 

vid Njupeskär.
Nattvard på Idre Fjäll.

Ljusgudstjänst i Storsätern.
DESSUTOM:

Fler gudstjänster samt dop 
och vigslar i kapellen, 

kyrkorna eller utomhus, 
kontakta oss gärna!

Särna station med städjan och Fjätervålen skymtande i bakgrunden.
Vykort troligen taget på 30-talet. Lägg märke till hur öppet landskapet var.           Fotograf: okänd

Gävle Dala Järnvägar

Forts. sid 12
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För det mesta var det kärringar
som kom med sina kassar och
mjölkkrukor och skulle på byn
för och handla. 
Senare byggde man även omlast-
ningskajer för timmer. Man hade
redan börjat köra timmer- och virke-
stransporter med lastbil men lastbi-
larna körde oftast bara fram till järn-
vägen som stod för de vidare trans-
porterna söder- och österut.

Allt gick väl mer eller mindre på
järnväg på den här tiden, även mat-
transport och djurfoder. Det var säl-
lan något gick med bil.

På 40-talet var ju skid- och sport-
intresset stort så man åkte ju
mycket på tävlingar också.  
Skulle man iväg för att tävla eller för
att vara åskådare så var det alltid iväg
till station. 
Nu var det inte bara vi ortsbor som
åkte iväg utan det blev även tillström-
ning av turister hit upp och inte minst
kom det folk till hopptävlingarna vid
Mickeltemplet och naturligtvis till
”Särna tävlingen”, som var en stor
skidtävling på 20, 30, 40 ja faktiskt
ända fram till 70-talet.

Särnatävlingen var omåttligt popu-
lär och drog mycket folk och inte
bara tävlande. Det kom folk från när
och fjärran bara för att se på. 
Det gick till och med extra tåg från
Stockholm och Göteborg hit till
Särna för de här tävlingarna. Och
norrmännen anlände i stora skaror i
inhyrda bussar. 

Särnatävlingen var en stor hän-
delse här i byn, nog den största
händelsen under året.
Det var ju inte bara det att det var spän-
nande med en tävling, det blev ju full
fart och mycket folk i rörelse i byn.

Sedan blev det ju naturligtvis lite
extra ”klirr” i kassan. Många hyrde
privatrum och byns enda hotell
”Gästis” var ju alltid fullbelagt en
sådan här gång. Gästis är ju stängt
sedan många år men som byggnad
står Gästis fortfarande kvar med
skylt och allt och minner om byns
bättre dagar. 
Om än i ganska förfallet skick trots
att det fick nytt kök i slutet av 90-talet. 

Särnatävlingen hade start och
mål där skolan nu ligger, 
sedan gick det vidare mot Sörberget
där man hade en kontroll. Sedan gick
banan vidare runt berget och upp
mot Mikeltemplet där det också
fanns en kontroll, sedan ner mot sko-
lan igen. Hela tävlingen var på tre mil
men banan var bara en och en halv, så
man fick köra två varv och man var-
vade vid skolan. 

Det var en väldig rusch under de
stora Särnatävlingarna och nu har
man tyvärr förstört tävlingen genom
att lägga den på Idre Fjäll istället.
Idag har man bytt namn till “Idre-
Särnaloppet”,  med start på Idrefjäll
och mål här på Särna camping
Ja, överlag har väl intresset sjunkit
för längdskidsporten på orten. De är
ingen som har riktigt tagit tag i den
biten här i Särna, nu är det bara fot-
boll för hela slanten.

Jag minns speciellt en händelse
på 30-talet. 
Det var en gubbe som hette Polsk
Jon och som var döv. Gubben bodde
uppe på berget här. Polsk Jon skulle
ner och titta på Särnatävlingen. Han
hade koll på den ordinarie tågtidta-
bellen så han visste att han kunde ta
banvallen ner som var den genaste
vägen. 

Men den här gången hade gubben
inte en aning om att man satt in ett
extra tåg. 

Tåget kom och gubben som inte
hörde tåget flyttade sig inte så gubben
blev överkörd av tåget och dog. 

Stationen och stationskiosken,
byns medelpunkt.
På stationsbyggnaden sitter fortfa-
rande stationsskylten kvar med tex-
ten: ”SÄRNA 444 höjd över havet. 326
km från Kristinehamn”. 444 möh. 

SKI-DOO LYNXHALLEN IDRE
  

 Tfn 0253-205 01  www.idreskoter.com  

Behöver inte vara en dröm...

- Inte försent att välja ATV 
- Inte förtidigt att titta på en
skoter.          (Nytt- beg.)

Välkommen in till oss 
i sommar. 

Vi har semeserstängt:
v 32, 33, 34.

ÖPPETTIDER: 
Mån-tor 08-17.00. Fredag 08-16.00. Lunch 11-12.00

Välkomna till en bra affär

Gamla stationskylten. Foto: H.Forsslund

Elon framför Särnavagnen, hälften godsfinka och hälften personvagn.        Foto: H.F.

Särna stationshus 2009. Foto: H.Forsslund

När järnvägen kom…



KKrriinnggeellffjjoorrddss — Nytt 13

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.

Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2019.
Kortpriserna har höjts denna säsong, se tabell nedan!

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 eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön,
Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn, Stora Flysjön, Jämngäddtjärn och 
Glytjärn. I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske tillåtet. 
I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare (2 spö/fiskare gäller i alla vatten, alltså även i Grövelsjön
och Hällsjön).

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen -
Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms -
Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet. Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, un-
dantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas.  

Fiskekortet gäller även i: i: Sveaskogs vatten (ej privatarrenderade och skyltade), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön,
i Storån upptill bäcken vid Rusk-Perskojan och i Foskan tom Ulvsätern gäller kortet (se nya fiskekartan). Barn under 16 år fiskar på målsmans 
fiskekort.

FISKETIPS, FRÅGOR: Särna-Idre FVOFs hemsida www.sarnaidrefvo.se, och telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

KORTPRISER
1 dygn 90 kr 3 dygn 150 kr
5 dygn 220 kr 7 dygn 300 kr

Säsongskort (1/5- – 30/4) 400 kr
Make + Maka-kort 1 säsong (se ovan) 600 kr
Gruppkort 1 dygn (10 personer) 400 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 m.fl. För fullständig information se vår hemsida.

Fiskekort kan även köpas på hemsidan.

"De som vill lösa fiskekort för delägare på Särna-Idre FVOs vatten, måste enligt 

våra stadgar själva visa att de är delägare i fisket. FVOFs styrelse har undersökt 

fiskerätten för Kringelfjordens fritidsområde och kommit fram till att delägare i den 

samfälligheten inte äger fiskerätten på den. För frågor får man vända sig till 

Besparingsskogens kansli, som ajourför en förteckning över delägare i fisket."

Särna-Idre FVOFs styrelse
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Stationen låg 6 meter lägre än banans
högsta del som låg på 500 möh. 

Järnvägsstationen blev naturligtvis
byns viktigaste plats och byns
nerv.
Det var ju här på stationen världen
började! Och naturligtvis hägrade
kiosken alldeles extra för oss ungar.
Stationsområdet var även väldigt pyn-
tat och fint, ja nästan parklikt. I den
fanns blomsterrabatter, trädplante-
ringar och till och med en liten syren-
berså med bord och stolar.

Stationsvägen kantades av en vack-
er björkallé. Det vackra stationshuset
stod som ett litet sagoslott mitt i idyl-
len. Omgivningen runt stationen var
ljus och öppen och inte alls så igen-
växt som det är i dag. Särna var vida
känd för sin vackra station och inte
bara i järnvägskretsar. 

Allt var rent, städat och prydligt,
men det var kanske inte så konstigt
för Statens Järnvägar hade på den
tiden råd att hålla stationen med
både städare och faktiskt hade sta-
tionen till och med en egen träd-
gårdsmästare!

Vi barn fick väl lite förmaningar
om att inte hållas vid station och
att akta oss för spårområdet när
vi var i Särna.
Men barn är ju barn, och allt som hör
tåg till har barn alltid tyckt varit spän-
nande och dragits till, så också jag.
Kiosken drog naturligtvis, men det
fanns spännande saker även inne i
stationsbyggnaden..

Där inne i stationsbyggnaden
fanns ett tekniskt under, 
- man bara tryckte på en knapp så
sprutade det en vattenstråle ur gapet
på ett lejon. Det var bara att ställa sig
på tå och försöka nå strålen med
munnen och dricka. Stinsen tyckte
att vi ungar var väl “törstiga” och
körde för det mesta ut oss.

Annars var det väl inte så mycket
bus vi gjorde på järnvägsområdet. Jo
förresten, det hände väl någon gång
att vi la en kopparpeng på spåret och
sedan la man örat emot och för och
lyssna om tåget kom. Om vi kände
oss riktigt rika hände det någon gång
att vi lät pengen ligga kvar för att se
hur platt den blev. 

Tidtabellen på stationens anslags-
tavla tog inte så mycket plats.
Turtätheten var inte mycket att skry-
ta med dagens mått, men då var det
en stor sak att det överhuvudtaget
gick tåg. Tåget gick härifrån vid nio
på morgon och kom tillbaka vid nio
tiden på kvällen. 

Det var ju inget snälltåg precis, det
gick väl skapligt härifrån och ner,
men på uppväg från Sälen och hit
gick det sakta, ibland bara 20-30 km. 

Vi brukade skoja och säga; 
”skall vi gå ut och skjuta på”! 
Det var ju ångtåg och det gick tungt i
uppförsluten.

På platten gick det väl 60-70 km och
man tog sig väl från Särna till
Vansbro på en tre, fyra timmar så där. 
Tågen hit upp var inte så långa. 
Oftast var det bara loket och Särna-
vagnen som jag nämnde tidigare, den
var ju hälften godsfinka och hälften
personvagn. Men vid storhelger som
jul, nyår och påsk så var det fler vag-
nar. Och man kan nog säga att det var
ett “klasslöst resande”, då det var trä-
bänkar som gällde, både för fattig
som rik. 

Det kändes alltid lite festligt när
man skulle resa. Inte var det så dyrt
heller, jag tror att det kostade 7-8 kro-
nor att åka från Särna till Malung på
skinnarloppet på fyrtiotalet.  

Fjällanläggning i Mörkret  -
storslagna planer i järnvägens
spår.
Med järnvägen kom också storslagna
planer på att satsa på vinterturismen.
Det här var före Idre Fjäll började byg-
gas. Det var på 1950-talet Jag var själv
med om planeringen av anläggningen
på Fulufjället och har ritningarna kvar
här hemma i någon låda. 

Tanken var att fjällturisterna lätt
och bekvämt skulle komma till Särna
med järnvägen och skidanläggningen
skulle ligga på Fulufjället vid
Njupåsen inte så långt från Mörkret.
Platsen låg strax innan man kommer
till Tjärnvallen. Det var förresten här
som den gamla stigen till Njupeskär
och Rösjöarna började. 

I kommunfullmäktige satt en drif-
tig karl som hette Erik Hjelm och
även en driftig kvinna på kommun
som jag glömt namnet på.
Tillsammans jobbade vi hårt för det
här. Vi planlade det hela och fick
planritningar gjorda. 

Men då började Idre att proteste-
ra, de skulle inte vara med och
satsa någonting som låg i Särna.
Då tändes idén i Idre om en fjällan-
läggning på Grängesåsvålen istället,
det som vi i dag känner som Idre
Fjäll. Detta gjorde att våra storslagna
planer om fjällanläggningen på
Fulufjället blev nedlagda.
På Grängesåsvålen fanns det ju bättre
utrymme att bygga pister och stugor
på, och så blev det som bekant.

Så här i efterhand kan man ju tycka
att det var rätt att satsa på Idre Fjäll. 
Men då var vi naturligtvis mycket
nedslagna och besvikna. 

Den lilla skidbacke som man i
dag ser vid Mörkrets Fjällgård
(numera ”Fulufjällsgården”) som
man ser på vänster sida när man tagit
av upp mot Njupeskär. 
Den skidbacken med lift byggde en
kusin till mig som hette Arvid. 

Det här var på 1950-talet och det
gjorde han helt på eget initiativ. 
Men med Idre Fjäll inte så långt
borta så blev den här backen inte
någon större succé.          

Under Särnabanans storhets-
tid förekom också direktgåen-
de tåg Stockholm-Ludvika-
Särna fram och åter.
Dalafjällen drog och speciellt under
vintersäsongerna var dessa tåg myck-
et välbesatta och i resgodsvagnarna
fanns massor av polletterade skidor
och annat bagage. 

Visserligen klev väl de flesta vinter-
turisterna av i Sälen, men tänk vilken
potential järnvägen skulle haft i dag
nu med Idre Fjäll och Fjätervålen och
om det nu blir av det här med
Himmelfjäll.

Det skulle kunna gå fulla tåg bara hit
upp flera gånger i veckan. 

Jag tror även att fritidsboendet som
t.ex. ni Kringelfjorden kunde ha haft
glädje av att slippa riskera livet på
vägarna. Bara ha en lugn tågresa med
en god bok upp till Särna där man

sedan har en liten andrabil stående för
vidare färd mot Kringelfjorden.  

Järnvägsnedläggningen
Nedläggningen av järnvägen kom lik-
som smygande bit för bit. Vilket
säkert var en genomtänkt strategi
från SJ. En arbetsgrupp föreslog
omfattande "trafikomläggningar",
som SJ-byråkraterna föredrog att
uttrycka sig när det handlade om
neddragningar. 

Nu började avvecklingen, tågturer
upphörde och ersattes med lands-
vägsbussar                   Rälsbussen fort-
satte faktiskt att gå fram till 1961.

Men rälsbussen tog ju egentligen
inte så mycket gods så det mesta fick
gå på lastbilar. Så det hela ebbade ut
och den sista rälsbussen avgick från
Särna station den 1 september 1961.
Jag tror hela Särna kände en stor sak-
nad den dagen!

Harryssons Rörservice
Allt inom 

VVS

Din närmaste fackman inom
VVS

Välutrustad servicebil

Mobil: 070-5460477
Byvägen 9 • 790 91 IDRE

När järnvägen kom…

Godsterminalen finns 
fortfarande att beskåda 
Foto: H.Forsslund
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Det som var avgörande för ned-
läggningen av banan var när
Boliden AB sa upp avtalet med
järnvägen. 
Vassbogruvan skulle nu istället börja
frakta malmen med lastbil ner till
Mora för omlastning till järnväg där i
stället för Särna. SJ beslutade då att
det skulle ske en s.k. ”trafikomlägg-
ning” på sträckan. Trafikomläggning
var SJs omskrivning för nedläggning. 
Och rätt som det var bara tåget borta
och man satt in rälsbuss i stället. 

Det var liksom början till slutet.
Jag tror det var i mitten på 40-talet
som man satte in rälsbussen. Det
blev en väldig uppståndelse inte bara
bland byborna här, utan även kom-
mungubbarna misstänkte vad som
var på gång försökte nog påverka
järnvägsbolaget att hålla banan
igång.

I mars 1960 begärde
Järnvägsstyrelsen att all person-
trafik norr om Sälen skulle över-
föras till landsväg.
Den 1 september 1961 rullade sista
rälsbussen ut från Särna station.
Trafiken på Malung-Sälen lades ned i
samband med tidtabellsskiftet i juni
1969. Det allra sista tåget, ett diesel-
lok och några godsvagnar, avgick
från Särna nyårsaftonen 1971. 1973
var banan riven ned till Sälen. Sedan
revs spåret upp etappvis ned till
Malungsfors. 

Vi kände oss nog lite till mans
som den döva gubben Polsk Jon
som blev överkörd av tåget.
(om han nu kände något). 
Visst förekom det protester inte
minst från Gästis som var ortens
enda turisthotell. Hotellet eller motell
som det senare kom att heta byggdes
någon gång på 20-talet och drevs väl
vad jag minns fram till senare delen
av 90-talet, sedan har det varit stängt.              

Gästis är de låga gula rätt förfall-
na byggnaderna du har på höger sida
strax du kommit in i Särnbyn från älv-
dalshållet. 

Det var staten som var motstånda-
ren och den kampen kände vi att vi
inte kunde vinna. Vi hade kanske inte
heller riktigt orken och självförtroen-
det att ta upp kampen med ”draken”. 

Hade vi haft dagens demonstra-
tionsvana ungdomars kurage hade vi
nog i alla fall kunnat ge lite motstånd
vilket nog hade varit bra för den
inresjälvkänslan hos oss Särnabor.

Sedan vi miste järnvägen har
det gått lite utför med Särna.

Särna som i långliga tider varit cen-
tralorten här i norra Dalarna. Jag
skall väl inte skylla allt på SJ. Tiderna
förändras och via den moderna skid-
turismen har Idre har tagit över som
den ledande byn på orten. Idre som
en gång i tiden var långt mindre bety-
delsefull än lilla Särnaheden som fak-
tiskt var den första fasta bosättningen
här uppe i de djupa skogarna. 
Jag menar inte att jag missunnar
Idre sin framgång, 
men det är tufft att se arbetstillfällena
försvinna här i Särna. Järnvägen sys-
selsatte mycket folk när den fanns.
Särnasågen som var en lönsam verk-
samhet brann på 1990-talet och ägar-
na ville hellre satsa försäkringspeng-
arna på annat håll än bygga upp
sågen. 

Samma sak med Siljans Golvs hyv-
leri som brann förra sommaren. Även
här flyttade man verksamheten i stäl-
let för att använda försäkringspengar-
na och bygga upp hyvleriet igen. 

Vi hade även Björnhus, ett företag
som tillverkade småhus här i Särna
men det försvann i samma veva som
Sågen brann. Det moderna skogsbru-
ket ger inte heller så mycket jobb.
Men det är i alla fall trevligt att Abris
Sjö och Snö har flyttat in i den tomma
Icahallen. Den har stått som ett monu-
ment över Särnas avfolkning. 

Vi kan ju även glädja oss åt att
Språngs har återuppstått som
Särnaffärn. Synd bara att speldelen
försvann till OKQ8 i samband med

Språngs konkurs. Språngs ”spelhall”
var ett trevligt ställe för oss Särnabor
att råkas och bråkas på.                                
Vi får hoppas att vi kan få hit lite
fler företag till Särna.
Gärna någon liten träindustri. Vi har
ju råvarorna här inpå knuten, och
duktigt folk som vill jobba. Vi har vis-
serligen ingen järnväg men till hös-
ten har vi en helt ny bred och fin väg.
Riksväg 70 renoveras och breddas
hela sträckan från Särna till Mora där
tåget väntar för vidare transport.                  
Stöd våra entreprenörer i Särna
Ett litet tips till läsarna är väl att stöd-
ja våra lokala handlare i Särna så vi
kan behålla den service vi har kvar
och kanske till och med kunna känna
lite framtidstro.

Elon Hedlund / Särna
Sedan detta skrevs har Särna faktiskt
fått en ny husfabrik: 3-vision med 15
anställda. Tyvärr har Byggmäster i
Särna som också var delägare i 3-
vision nu gått i konkurs efter en
rekordsnabb tillväxt.
– Byggmäster har drivit fabriken i
Särna. I väntan på att det även ska
börja bygga 3-Vision-hus så har de
tillverkat vanliga hus där.

3 Vision i Sverige AB blir kvar om jag för-
stått allt rätt. De skall tillverka och levere-
ra energieffektiva, kostnadseffektiva bygg-
element i trä till permanenthus, fritidshus
och offentliga byggnader till miljöinriktade
och kostnadseffektiva kunder i norra
Europa. Produktionen av byggelement för-
läggs till Särna och Drevsjö.

SSÄÄRRNNAAFFFFÄÄRRNN
Välkommen till det

“LILLA VARUHUSET” 
i Särna - mitt i byn 

(fd. Språngs)

HÄR HITTAR DU bl.a
Järnvaror •Färg •Tapeter •Vitvaror •Fiskeutrust-
ning/kort •Kartor •Leksaker •Hundartiklar •Åter-
försäljare för Cylinda produkter, tillbehör 
– och mycket mer. 

Särnaffärn •  Särnavägen 133 •  0253-104 30 

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

Vi är även ombud för: 
SYSTEMBOLAGET

SOLARIUM
bara att boka en tid.

NYHET!
Skyttesimulator
- Med sikte på äljakten,  eller
bara på skoj. Vem är bäst, du
eller kompisen?

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

Tidiga skidturister i Dalafjällen. Har säkert tagit tåget upp.

Fotograf: okänd

Den sista rälen… 
Arbetetslaget i färd med att lägga sista rälen i Särna 1927. Grunden till det 
blivande stationshuset kan man skymta bakom rallarna. Kyrkans torn syns uppe
till vänster.                   Bild: Gammalt tidningsurklipp från Elons samlingar

■■
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URSKOGSRESERVATET TVÄRHUGGET
– Bortglömd av de flesta, eller ”förbiåkt” kanske är sanningen närmast?
Åk någon timma tidigare och stanna till vid Tvärhugget nästa gång ni åker till Njupeskär, då får ni två fina sevärd-
heter på samma gång. Fast egentligen är Tvärhugget värd en egen resa, så varför inte packa ner lunchen i rygg-
säcken och stanna några timmar och njuta lite extra, även om man klarar av urskogsvandringen på en dryg timme
utan fika. Tvärhuggets naturreservat är kanske Älvdalens minsta reservat. Leden är bara 1,2 km lång men hinner
förutom den fantastiska skogen passera En vacker bäck med vattenklöver och vackra myrar.

Månghundraåriga reser träden mot himlen. En del fortsätter sitt hemliga liv och lever alltjämt i grön välmåga. 
Andra silvertorn står stolt sovande. Kanske har de genomlevt ett stormigt fjäll-liv i 300-500 år och genomlevt
tusentals stormar. Nu är de inne i sin nästa tre eller femhundraårs-fas och genomleva tusen stormar till innan vin-
den härsknar till och fäller dem med ett brak. Då är det dags för nästa 500-års fas innan de en gång så ståtliga
träden helt återgått till moder gjord.

Min Skog
Min skog som fanns där när jag
behövde dig, du skog som tog hand
om mig då allt rasade.
Du omslöt mig, i din famn fick jag
vila, du var tålmodig och
ingav mig trygghet.
Du såg mig i vrede, sorg, besvikelse
och trötthet. Jag var bara där bland
dina träd, vilade på mossans mjuka
bädd, inandades jorddofter och du
bjöd in den befriande vinden.
Jag ville inget när allt var tungt, det
var svårt att andas ikapp med mig
själv.
Jag hånade marken, jag trampade på
det sköra och dyrbara, skakade 
träden, jag ville ha svar.
Svaret kom, det tog tid. Älskade skog
du lärde mig att vara tolerant i mitt
eget liv, tålmodig, försiktig och att
bära den gröna skogens krona med
stolthet.
Men förstod att jag inte kunde äga
allt det sköna du har.
Jag mindes sången från mina tidiga
år, sången som tog bort det onda i
mig. Skogens sång. Jag behöver dig.

Lisa Malmgren
Konstnär, silversmed, diktare

I höstas var jag på en konstutställ-
ning på Tyresö Slott. På ett bord
låg vackra och ovanliga silver-
smycken med trädetajer. På bordet
låg också denna vackra dikt som
jag genast tog till mitt hjärta och
nästan gjorde till min.

Lisa Malmgren hette den duktiga
och poetiska konstnären.

Hans

Tvärhuggets branta sydslutt-
ning drar ögonen till sig från
långt håll. Bergets topp når
drygt 665 meter över havet.
Men det är inte branterna som
imponerar mest i detta område
- det gör de mäktiga, runt 300
år gamla tallarna.

VANDRING GENOM URGAMMAL
SKOG
En 1,2 kilometer lång stig slingrar
uppför bergets sluttning. Över blöta
partier finns spänger så du kan gå
torrskodd. Lägg märke till alla silver-
färgade torrtallar, kullfallna trädstam-
mar och granar med avbruten topp
på din väg genom reservatet. Så ser
en riktig gammelskog ut!

300-ÅRIGA JÄTTETALLAR
Reservatets äldsta tallar är över 300
år gamla. En av de mäktigaste trädjät-
tarna är 24 meter hög och mäter 270
centimeter runt midjan. I många av
gammeltallarna har någon hackat
stora hål. Det är spillkråkan - vår stör-
sta hackspett och en av få fåglar som
klarar av att hacka hål i tallens hårda
ved. När spillkråkan överger sitt
bohål kan andra gäster flytta in, som
pärluggla och sparvuggla,

ORTER OCH LAVAR
De magraste markerna domineras av
olika slags lavar. På mer näringsrika
platser växer örter som ekbräken,
skogsnycklar och stenbär.
Där luftfuktigheten är som högst är
granarna vackert draperade med
hänglavar.
På ett par av myrmarkens gamla
torra kor växer den sällsynta vargla-
ven i praktfulla bestånd.

SPÅR EFTER FÄBODFOLK OCH
SKOGBRÄNDER
Skogen har stått orörd under lång tid
men här och var syns murkna, gamla
stubbar. 

För länge sedan hämtade fäbodfolket
från Nysätervallen ved och virke här.
I de branta sluttningarna betade
deras kor och getter. 
Från de öppna våtmarkerna hämtade
man hö till vintern.
Några spår efter slåtter och bete är
svåra att upptäcka idag. Då är det lät-
tare att se att området härjats av
skogsbränder. I skogen finns många
kolade gamla stubbar. 

På flera av gammeltallarna syns brand-
ljud, det vill säga skador efter eldens
flammor. Ärren i barken börjar nertill
på stammen och smalnar av uppåt.

SKYDDAT SEDAN LÄNGE
Att skogen på Tvärhugget är speciell
har varit känt sedan länge. De centra-
la delarna av området skyddades
ursprungligen som ett internt reser-
vat av förra markägaren Korsnäs.

TVÄRHUGGET

Mot Särna

Mot Mörkret

Bild: ovan: Länstyrelsen

Karta: Fjällkartan Fulu-Sälenfjällen W2

Faktatext: Länstyrelsen
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JJ OO NN EE SS    EE LL    AA BB
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.

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 • info@jonesel.se

Beställningsvaror tar vi hem på 4-5 dagar

Rätt inställd 
parabol
= störningsfri
bild.

Ring oss för 

antennjustering
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Sommarerbjudande:
10% rabatt på våra
VÄRMEPUMPAR

Sommaren är rätt tid att planera för vintern.
Passa på att skaffa luftvärmepump med 10% rabatt. 

Väljer du PAKETPRIS = Värmepump plus installation
så gör du ytterligare en bra affär!

Välkommen att kontakta mig för värmepumpspriser, 

och offert, komplett med installation om du så önskar.

Bengt-Arne

Gäller t.o.m. sept-19

Då så, då ger vi väl oss iväg på
vår lilla vandring i Tvärhuggets
Naturreservat där vi kommer
närmare skogen än vi anade.
Obs. vill du se bildreportaget i färg så
gör du det i webbupplagan på: 
www.kringelfjordens-stugby.se 
välj: Kringelfjordsnytt
Som så ofta förr består vår lilla grupp
förutom mig själv, min stigfinnare
genom livet, Eva och min dotter Lina.
Vi låser bilen och börjar vår vandring.

Alldeles vid informationsskylten
börjar den lilla stigen ut i reservatet.

Stigen är så smal att man förstår att
det är glest mellan besökande fötter.
Strax blir det blött, men det är väl
spångat precis som på alla ställen med
blöta efter stigen, det är alltså inga pro-
blem att gå med gymnastikskor.

Strax dyker den lilla men rätt djupa
bäcken med det vackra namnet
”Utterkällan” upp. På sommaren är
bäcken ofta alldeles vit av vattenklö-
verns blommor. 

Vi dröjer en stund vid spången
över Utterkällan och njuter av omgiv-
ningarna innan vi ger oss över långs-

pången som leder oss till urskogs-
landskapets rand. Precis när man
kommit över myren så finns en enkel
liten rastplats. Här kan man välja om
man vill gå höger eller vänstervarv
eftersom stigen går runt i reservatet
kan man välja vilket som.
Rastplatsens läge gör att man kan
välja att fikat nu eller på återvägen. 
Vi kände det liksom naturligt att gå
vänstervarv.
Här börjar urskogen
- och man ser direkt att i trädens värld
fungerar det ungefär som bland oss
människor ”ung hjälper gammal”. 

Redan här börjar skogen berätta
sin historia för oss - och under hela
vår vandring så hör vi dess sus som
övergår till alt tydligare viskningar: 
- Jo ser du, hör vi skogen säga. vi
gamlingar som står kvar här och som
du fortfarande kan skönja lite grönt i
”barret” på, vi är de segaste och livs-
kraftigaste som stått i denna skog. 
Vissa av oss har klarat upp till sex
skogsbränder och fortfarande lever.
Hur du skall veta att jag talar san-
ning? viskar skogen.  - Om du letar
på stammarna så hittar sår efter varje
brand, de kallas brandljud har vi hört. 

Utterkällan Foto: H. Forsslund

Foton: H. Forsslund

Forts. Sid 18
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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.
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Välkomna till

Grövelsjöns
Fjällstation

Skogsbränderna kan vara svåra här-
uppe när elden fått fäste och den
syrerika vinden från Fulufjället fått
fart över dalen och för elden med
hissnande fart upp mot oss på
Tvärhugget. 
Då är det brandljud vill jag lova!
-  Ett oerhört dån som dränker all
levande naturs rop på hjälp, fort-
sätter skogen. Då dånet lagt sig
och bara knastret från den sista
glöden i sotet hörs, då har land-
skapet förändrats vill jag lova. 

Av de flesta av oss är inte mycket
kvar. Sotiga förvridna stammar
ligger barr och grenlösa. De käm-
pade förgäves in i det sista. Men
några av de starkaste av oss står stol-
ta men sårade kvar. 

För en del av oss var elden ingen
nyhet, utan ”det här har man klarat av
förr”, och så står vi där med lite grönt
i håret nästa år igen. Sörj inte de fall-
na gamlingarna, säger skogen. 

De får påbörja sin kanske 500-åriga
sömn i mjuk härlig mossa innan de
går helt in i naturens eviga kretslopp
och återuppstår som näring till nya
släktingar. 
För oss är inte bränderna en
katastrof utan en nödvändighet,
fortsätter skogen. Jag ser att du und-
rar varför somliga får leva när andra
av oss dör? – Det handlar om evolu-
tion och gener, viskar skogen, precis

som för allt levade. De starkaste skall
överleva för att kanske göra kom-
mande generationer ännu starkare.
(Tur att det inte gäller den moderna
människan, tänker jag som är knappt
en sjuttio lång och har glasögon
ibland och känner att jag borde se
evolutionen som ett personligt hot). 
Skogen fortsätter att berätta: 
- Elden är inte vårt största hot om du
tror det, man kan säga att elden är
vår vän. Ur askan stiger nya friskare
generationer och de urstarka jättarna
som står kvar och kan så nya jättar i
askan.
Nej, hotet mot oss kommer från
dig och dina släktingar, 
viskar skogen, med en vass under-
ton. Era trevliga förfäder har besökt
oss i många hundra år, en del med
sågar och yxor. Men se, vi kom rätt
bra överens, vi och dina förfäder,

säger den nu lite leende skogen och
solens strålar blixtrar till lite extra
glatt mellan stammarna. De fällde
några träd till husbyggen och
vedbrand. Där de träden föll kom lju-
set ner och snart sköt de unga träden
upp i höjden, de som stått och väntat
under moderträdens skuggande kro-
nor och fyllde dess plats. 

Det är skillnad mot idag.  Nu är vi,
den riktiga svenska skogen utrot-
ningshotad. 

- Se själva, säger skogen, vi får
någon eller några kvadratkilome-
ter här och där att leva på! 

Brandljud (enl. människan) Foton H. Forsslund

Men ”brandljud” det är något helt
annat tycker vi, fortsätter skogen.
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Jag rös till av skogens berättelse
och såg framför mig de jättestora
kalhyggena ovanför Särnaheden.
Skogen fortsatte. - Mina andra släk-
tingar är nästan alla borta, precis som
våra starka gener. Gener som vi ska-
pat genom årtusendena. 

En sorlig sanning är att vi, den rik-
tiga svenska skogen snart bara kom-
mer att finnas i några naturreservat
och nationalparker, fortsatte skogen.

Nu är det produktionsmängden som
räknas och kom ihåg när jag köpte
fönsterbågar till mitt förra hus. Det
fanns inte en bit större än en meter
som inte var skarvad och redan efter
första vintern började de mörkna och
spricka trots lasyr. 

För några år sedan var jag uppe vid
Skärvallens eller om det var Brottets
fäbodar på Fulufjällets sluttning. Där
fanns en byggnad som rasat ihop på
grund av taket börjat läcka. En del av
fönsterbågarna på den nu kanske två-
hundraåriga husruinen var hela, även
om glaset var trasigt. Träet hade en
fin silvergrå ton. Jag skrapade med
kniven i det hårda träet och fram kom 

vitt oförstört trä! Detta senvuxna
virke låter tidens tand minst sagt
gnaga med försiktighet.  
Hallå ropar skogen…
Jag skall berätta en hemlighet för er,
vi träd är sociala varelser precis som
ni. Om alla förstått det så skulle vi bli
behandlade på ett helt annat sätt. Vi
träd behöver varandra, och kan inte
bli starka och få ett långt liv, om vi
inte hjälper varandra. Dessutom har
vi inte så bråttom, stress är inte bra. 
Ta oss träd här i fjällskogen t.ex.
Vi reste oss nere i de djupa skyddade
dalarna och hjälpte och skyddade
varandra när vi gick träd, för träd upp
mot fjällkanten där fjällvinden sa vän-
ligt men bestämt, - Nu räcker det! och
vi tillslut inte orkade mer. 

Fjällskogen fortsatte, - Mer än en
fjällsluttning har kalhuggits av mind-
re vetande, och som sedan gång på
gång förgäves försökt plantera nya
skogar på de gamlas plats. 
- Vi skjuter inte bara rakt upp ur
fjällbranterna!
- Vi vandrar upp, precis som ni. Lär er
det! viskar skogen nu, med lite väsan-
de stämma. 

Jag stannar upp, tittar mot några
av skogens veteraner och säger
rakt ut till skogen, vad menar ni
med att ni har ett socialt liv?
- Förstod du inte? sa skogen, jag
berättade ju alldeles nyss om vår
vandring upp hit! Jag skall förtydliga
mig, sa skogen. 

Vi träd jobbar helt enkelt ihop, vi
behöver varandra precis som ni män-
niskor. När vi vandrar upp för fjället
t.ex. så gör vi det gemensamt. 
Vi skyddar varandra från de starka
stormarna och hjälper till så fukten
blir kvar i marken och får oss att
växa. Dessutom har vi en underjor-
disk gemenskap, våra rottrådar har
kontakt med varandra. 

Jag har hört talas om att ni ofta är
s.k. webbuppkopplade och har
trådlös kontakt med varandra,
fortsätter skogen.
- Ni tycker förstås att det är en revolu-
tionerande händelse. Jag säger bara
”rotuppkoppling”! Den uppkoppling-
en är långt mer avancerad än
Internet. 

Med rotuppkopplingen kan vi inte
bara skicka meddelanden till varand-
ra utan även fysisk hjälp till varandra.
Förstår du inte, säger skogen, om en
släkting är sjuk eller saknar vatten
kan vi märka detta och skicka både
vatten och näring. Ok, vi kanske inte
klarar allt själva, men då fixar ”svamp-
net” det med sina kilometerlånga
markbundna nät av mycel.  

Innan jag susar vidare, sa sko-
gen, skall jag sammanfatta kort
vad jag menar.
En eller några träd är ingen skog, de
är några stackars ensamma och
deprimerade förlorare utan större
framtidsutsikter. En skog har sam-
manhållning. Sedan handlar det om
riktiga gener som utvecklats under
många tusen år. Gener som snart inte
finns kvar.
Tack för mig, nu susar jag vidare,
sa skogen.

Jag såg mig omkring i beundran
över naturens skapelser, hit skall
jag ta mitt barnbarn Arvid om ett par
år tänkte jag. Så mycket jag har att
visa Arvid bara här uppe! Plötsligt
rann en tår ned för min kind när san-
ningen uppenbarade sig, -jag kom-
mer aldrig att hinna med hälften!
Fika! ropar en glad röst.
Jag tittar upp, vi är tillbaks vid den
lilla rastplatsen vid stigdelningen och
Lina och Eva har dukat upp lunchen.
Lev nu gubbe, tänkte jag och krama-
de om mina flickor och ännu en tår
rann nedför kinden, - men denna
gång av glädje! 

Foton: H. Forsslund

KARTA: Länstyresen

Denna lilla vandrings- och skogsbetraktelse tillägnar jag minnet av min vän 
Lasse Olsson i Mörkret som nyligen lämnat oss. / Hans
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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

Minnenas Väg
En resa i tid och rum genom

egna och andras minnen. 

Sammanställt av:  H. Forsslund

30-år efter 

En jubileums historia…
som började i vinternumret 
2016-17.

Kringelfjords-Nytt 

32 år!
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Minnenas Väg

Foskdalsvallen

Klutsjön

Storån -
Storvätteshågna

Lillfjäten

Lofjätåsen

Småsjödalen

Stenåsen

Brattströmmen

Älvrosfjorden

■
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År 2016 så 30-års jubilerade Kringelfjords-Nytt och då
påbörjade vi en resa efter vad jag kallar Minnenas väg.
Trodde att jag skulle klara av resan på par nummer av
denna tidning, - men minnen efter denna vägsträcka
visar sig bli allt fler eftersom resan fortskrider. Det är
väl bara att köra på tills vi är tillbaks i Kringelfjorden.
Jag fick idén till artikelserien när jag rodde drag utanför Älvros vid Tännäsvägen i
Älvrosfjorden. Jag fick ingen fisk, men väl en fantastisk kväll, ensam med några av
mina bästa vänner, d.v.s. mina minnen! 

Dags att ta sig hem och få en nattasmörgås och en pilsner.
Att sätta igång snurran en sådan här natt blev det inte tal om. Det skulle klyva tyst-
naden och bryta förtrollningen, och man kan inte vara helt säker på om det kom-
mer några fler trolska, och ljumma nätter av samma kaliber under denna sommar.

Minnen strömmar fram…
Roddturen tillbaka till Kringelfjorden är lång - och båten är inte gjord för rodd,
så mitt huvud hinner gå igenom många händelser, kulturhistoria och ”små
äventyr” jag upplevt genom åren efter ”minnenas väg”, se karta.
På vår resa har vi hitintills klarat av minnen från:
- Sprängningen av Hedsundsbron som Elon Hedlund i Särna berättat för mig om.
- Älvros och rekordlaxen. Utanför en av öarna utanför Älvros drog undertecknad
och Seved Ebers från Särnaheden upp en laxöring med en vikt på över sex kilo!

- Foskvallen och bilgaraget som blev ett ofrivilligt bussgarage och lite om 
skidtävlingen Raiden.

- Foskdalsvallen fäbod, 
- Städjan, 
- Lingman och bussen.
- En vådlig ”seglats på Fjätervålen.
- Lillfjätens dansbana.
- Lofjätåsen, 
- Småsjödalen.
- Stenåsens Fäbod
Vi svängde av 211:an till vänster innan Sörvattnet in på Ödebygdsvägen där
vårt första stopp var 
- Klutsjön och ett besök hos Klutsjö-Sven.
Nu åker vi vidare ner mot Foskros, men vi tar av innan upp till höger mot
- Hällsjön, Storån och den spännande stigen mot Storvätteshågna.

Naturen är mitt fritidsintresse och
många gånger varit min arbets-
plats, inte minst i Särna-Idre-
Grövelsjöfjällen.
Naturen är en kär vän, men när jag ner-
tecknar dessa rader i Kringelfjorden
dagen efter hemkomsten från
Storvättes- hågna, då verkade inte vän-
skapen vara besvarad. Det stormade och
tallarna ligger som starrgräs efter back-
en.
Den 12 juli 1996 lämnade vi
Kringelfjorden för att upptäcka
Storådalen. 
Det var min fru Eva och jag (våra hög-
skolestuderande barn hade fått som-
marjobb och vi var för första gången på
många år ensamma).

Vi tog bilrundan Tännäsvägen upp
förbi Fjätervålen och svängde in på
”Ödemarksvägen”, tog sedan av upp
mot Hällsjön mot Storådalen. Jag viss-
te hur vägen var så jag hade fyllt i så

mycket luft som jag vågade i däcken. 
Trots detta så slog bilen i då och då de
sista tre kilometrarna upp mot
Siljanskojan. Farten var inte större än
att Eva kunde gå eller småspringa
framför. Minst sagt jobbigt, att köra.
Troligen jättekul om man har jeep. 

Vi parkerar vid Siljanskojan och går i
tjugofemgradig värme till Spångkojan
där vi kan ta oss över älven. Vi rastar i
Spångkojan för att slippa knotten vid
lunchen. Jag var genomblöt av svett av
att bära 15-20 kilo packning på ryggen. 
Jag undrar om det beror på min hjärt-

muskelinflammation som jag fick efter
tre veckor på fjället med en virusin-
flammation för två år sedan. Röntgen
visade ett sår på hjärtat men jag tycker
att jag varit frisk i nästan ett år nu.
Troligen var det väl min dåvarande
övervikt som gjorde sig gällande!
(Idag är jag nere i normalvikt igen, 69-
70 kg).                             Forts. Sid 21

Lång men vacker väg till
Storvätteshågna, via Storån och
Hånglägret. Ett härligt minne!
Mina bilder från denna vandring försvann tyvärr i flytten till mitt nya hus. 

Jonas Gardsiö i Idre har vänligen lånat ut några bilder till denna artikel.
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Efter rasten i Spångkojan tar vi
den markerade leden över den
lilla bron och följer stigen som
går mot Hävlingen.
Vi förvånas redan från början av den
smala stigen, den här vägen är det tyd-
ligen inte många människor som valt.
Stigen blir mindre och mindre ju läng-
re vi vandrar upp i dalgången. Vi kom-
mer fram till den vackra Töfsinghån
och beslutar att slå tältet vid det gamla
båthuset. Förvåningen är stor att finna
ett båthus här speciellt som endast
flugfiske är tillåtet och fiske från båt
förbjuden. Antagligen en kvarleva från
flottningen på 30-40 talet.

Vi vandrar utan utrustning en kilo-
meter uppströms och hittar då det
perfekta nattlägret vid en fors. Vi
vandra tillbaka, river tältet och går till
den nyupptäckta platsen där vi gör
upp ett nytt läger.
Denna otroliga vildmark med
sina otaliga stenblock som gör
vandringen svår.
Storåns meandrande, ibland en älv
kraftigt brusande, ibland tre älvar
som korsar varandra i ett oförståeligt
virrvarr. Ån är fylld med stenar,
ståndplatser som säkert är upphovet
till de öringar som fått adliga engels-
män att ta sig ända hit för att flugfiska
i gamla tider.
Vi lagade en underbar middag på
stekt falukorv och pulvermos.
Eva och jag var ense om att ingen tidi-
gare måltid, lagad av flera berömda
kockar (som faktiskt inbjudit oss på
deras mest spännande rätter) var så
välsmakande som denna. 
En miljon knott fick nog en lika god
middag!

”Om jag fiskade?” Naturligtvis.
Femhundra meter uppströms hittade
vi en ström i ett lugnvatten där en från
land utstickande stock gjorde en
strömfåra. Här dök en storöring (eller
harr med tanke på ryggfenan) upp var
30 sekund för att suga i sig en fluga. 

Efter ett par timmars försök att
närma mig fisken gav jag upp. 
Så fort jag kom tjugo meter ifrån så för-
svann fisken och visade sig inte mer på
ett tag. Jag kröp på knä med mitt flug-
spö, men det hjälpte inte. Jag väntade
på mörkret som skulle hjälpa mig.
Klockan ett var det lika ljust som
på dagen, så det blev ingen hjälp.
Efter att ha flugfiskat av två kilometer
av älven utan fisk och inte sett ett rik-
tigt vak så flög den onde i mig! 

Jag struntar i regler om flugfiske.
Jag skall ha fisk! På med en lövmask på
flugkrogen. Svissch for tjuvfiskekastet
ut över forsen. (Förlåt Evert, det var
dock en fluga och flugspö med, och jag
skall inte göra om det. Nu bör det dessu-
tom vara preskriberat). Linan for ner
över ett par stenar i forsen och flöt
sakta bort i lugnvattnet nedanför. 

Plötsligt rykte det i linan som for
med rasande fart upp igen mot den lilla
forsen, rundade en vass sten och,
snärt!!, och så var den sagan all!

Natten var inte speciellt kall, men alla
ni som sovit i vildmarken och hört alla
ljud som kommer från djur, i första
hand ovanliga fågelljud vet hur svårt
det är att sova. Jag säger bara dalripan!

DAG 2. 
Ömma av det ojämna underlaget
samt trötta av för litet sömn, vakna-
de vi till en underbar solig morgon.

Och efter en myggig tvätt, samt
ett tillika myggigt toalettbesök
packade vi ihop tält och pack-
ning. 
(tips: smörj in er med myggolja mid-
skepps före ett toalettbesök i dessa
trakter. Gäller speciellt er grabbar. På
grund av mera exponerade ”delar”.
Jag talar av erfarenhet).

Nu skulle vi hitta en lämplig led upp
till det gamla lapplägret
”Hångnlägret”. Då det inte fanns en
markerad led sig så gick vi upp på det
lägre fjället Gåetietjakke 973 öh.  för att
se var bäcken från Santesontjärnen på
Storvätteshågna ner till Storån gick.
Den skulle leda oss till lapplägret.

Efter en delvis besvärlig vandring
upp rastade vi och åt lunch. Härifrån
såg vi toppen på Dalarnas högsta fjäll,
Storvätteshågna och den (i alla fall
idag) stora brusande bäcken som
kom ner ifrån Santesontjärnen. 

Vi tog på oss ryggsäckarna och gick
ner mot bäckens nedre lopp. Efter ca.
två kilometer hittade vi samelägret.
Det var perfekt beläget på den enda
plana delen i precis i början av björks-
kogsregionen. 

HÅNGLÄGRET
Ett parkliknande område med
härligt grönt gräs och fjällbjörkar. 
Som på ett gräsbeklätt vackert
hattbrätte låg två kåtor, tre eldplatser
med gamla stockar samt resterna av
en riktigt gammal jordkåta av den rik-
tigt gamla typen, samt ett illa åtgång-
et dass. Det var vad som återstod av
lägret. Den ena kåtan var illa åtgång-
en. Mossan hade glidit ner och blot-
tat näverklädseln. Den var fortfaran-
de användbar, men i väldigt dåligt
skick. Den andra kåtan hade man
klätt utvändigt med tjock tjärpapp
och den var försedd med hänglås. 

Ett nästan tropiskt regn kom nu över
oss och Eva började bära in packning-
en i den fallfärdiga kåtan. Jag gick upp
mot den renoverade kåtan och upp-
täckte att låset satt i murket trä och
någon före lossat det varit inne. 
Jag öppnade dörren och därinne
hängde renskinn, sovsäckar, ljus och
div bruksföremål. Jag ropade åt Eva
att vi skulle rasta här i stället. Vi tog
lite av samernas ved. (Skall meddela
våra vänner Micke och Peter i same-
byn om vår stöld av ved senare).

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.

Töfsinghån       Foto: Jonas Gardsiö

Ledkrysset står norr om
Storvätteshågna, väster om Hågnlägret.
Foto: Jonas Gardsiö

Gammal vedspis vid.  Hågnlägret.
Foto: Jonas Gardsiö

Storån           Foto: H.Forsslund

Forts. Sid. 22
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Vi lagade mat i kåtan.
Sedan vilade vi ett par timmar. (Skall
fråga samerna någon gång hur man
eldar i en kåta utan att bli koloxidför-
giftad). Regnet upphörde och vi reste
vårt tält. Solen kom fram och med det
möjlighet att undersöka lägret lite
bättre. Det fanns lite att titta på i kåtan.
Renhudsrullar hängde från taket, diver-
se köksredskap låg snyggt uppradade
efter sidorna. Även en sliten anteck-
ningsbok låg på en hylla. Jag började
bläddra. Se, där dök gamla bekanta upp!
Jag var här (datum) med småpojkar-

na. En blandat nöjes- och arbetsbesök.
Allan Andersson.

Allan han som hjälpte oss att steka
renfilé i vår tältkåta nere vid häng-
bron över Grövlan. Allan hade suttit
här i kåtan med sina söner Micke och
Peter när de småpojkar! De grabbar-
na lärde jag känna som vuxna, och de
har flera gånger hjälp mig med grup-
per här uppe. Det pirrade i kroppen
när jag höll i den gamla dagboken!

Ute fanns en avskrädeshög med rester
av konservburkar och gamla fotogen-
lampor, verktyg och en gammal järn-
spis. Dasset stod öppet och där hade
nalle rivit upp ett hål på fjölens framsi-
da för att smaka på innehållet. Nalle
verkade inte tycka att det var så smak-
ligt då efter att ha dragit ut en del av
innehållet, provsmakat och bestämt
sig för att det finns mera smaklig mat.
Jag hade visa Eva på flera utgrävda
myrstackar samt stora svarta björns-
pillningar efter stigen hit utan att Eva
trodde mig. Nu var även hon säker på
nalles närvaro. Flera svarta mockor
med ris i bekräftade Nalles besök.

Eva ville vila, men jag är en nyfiken
natur och såg på kartan att det skulle
ligga en liten tjärn 500 m nedströms
bäcken. Bäck var denna dag ett blyg-
samt tillmäle.

Den regniga sommaren hade för-
vandlat bäcken till en liten brusande
å där man bara kunde ta sig över på
vissa vadställen. 

Jag började gå nedströms. 
Redan efter 50 meter fann jag det mest
besynnerliga träd jag någonsin sett. En
tall grov som en ek, efter att nått två
meter viker eken av i två stammar i 90°
rakt ut och dessa grova stammar/gre-
nar slingrar sig runt varandra och ser
nästan ut som en fartygsjungfru, en
galjonsfigur från ett gammalt skepp.
Längre ner står flera jättetallar som när
jag lägger armarna runt inte når ens
till mitten på träden.

Den lilla tjärnen hittar jag inte utan
återvänder till lägret då
myggen/knotten är hemska och jag
inte har myggolja. Urskog kan man
kanske säga att det är, men gamla
avsågade stubbar här och där visar
att här fanns en ”dimensionshugg-
ning” vid sekelskiftet, då man fällde
de största träden under tiden skulle
tro att det skedde från 1880 till 1940.

Jag kan inom parentes nämna att vi
såg träd som kanske var dubbelt så
stora i diameter som den träskiva
som vi sett på skogsmuseet i Särna.
Där visar man årsringarna i tidsangi-
velse, från första bosättningen i trak-
ten och Karl XII osv. De tallar vi såg
bör ha varit mellan 4-500 år.
Hånglägrets historia intresserade mig.
Jag tog upp ämnet när jag störde PG
Nilsson och Rolf Eriksson som höll
på att lägga nya rör för utvidgat snö-
kanonsystem på Fjätervålen. 
- I Storådalen och Hånglägret har jag
mina jaktmarker berättade Rolf
Eriksson för mig. 

Lappvistet i Hånglägret är inte så
gammalt som man kan tro. 

På platsen låg fram till 40-talet en tim-
merhuggarkoja. Kojan brann ner och
lapparna byggde sina kåtor på platsen.
Fortsätter Roffe.
På den tiden pågick  dimensions-
huggningen i Storådalen,
berättar Rolf vidare hade man hyrt in
extra hjälp från utbyggaren Saxvald
från Hågdalen, på andra sidan
Storådalen, ca sju kilometer i obanad
terräng från Hånglägret. Vad obanad
terräng i detta område betyder kan
bara den som varit här föreställa sig.
Tät skog, myrmarker och överallt
enorma stenblock. Gubben Saxvald
skulle gå hem till Hågodalen efter ett
längre skift. De övriga gubbarna
skulle bli kvar ytterligare någon
vecka i Hånglägret, men smöret och
osten var nästan slut, berättar Roffe
Då man visste att Saxvald hade
kor och getter frågade man om
man inte kunde få köpa lite smör
och ost? - Hä gå välan bra, sa
gubben och gick hem. 
När gubbarna i lägret nästa morgon
steg upp klockan sju och gick ut för att
förrätta sitt ”morgon-tarv” så stod
smör och ost i en kont utanför stugan!

DAG 3.
Nu skall vi bestiga fjället
Storvätteshågna. En löjlig bedrift på
”bara 400 höjdmeter”! Att säga att det
var tufft att gå upp för denna fjällets
branta sida, det bär mig emot, jag har
träffat en av grabbarna som för antal år
sedan besteg Mount Everest. Jag är
trots allt ärlig, det är tufft att gå mot top-
pen med packning från det här hållet.

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 
2018

M/S Sylöra går alla dagar från:
25 juni till och med 30 september 2018
- 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 genom att ringa 070-336 25 80. 
Extraturer kan även köras efter överenskommelse.

BOKA DIREKT PÅ TEL (+46) 070-336 25 80
Bokningen öppen alla  öppen varje dag mellan kl 08.30-17.00 
från 18  juni till 30 september.
Du måste förboka plats. Ring och boka plats, tel (+46 70 336 25 80) 

PRISLISTA 2016
Vuxen enkel SEK 150
Barn 3-14 år enkel SEK 100
Barn 0-2 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
Du betalar när du går ombord. Med kort eller "swisha". 
Ange "Sylöra"

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 2018

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

Storvätteshågna Forts. 

Utsikt över Hävlingesystemet med alla håarna. Längst upp skymtar Vånsjön och till
höger ser man en bit av Rogen.                                                 Foto: Jonas Gardsiö
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Det var kallt! Man svettades inte ett
dugg, (inte ens jag). Temperaturen
som säkert var +15° i Hånglägret är nu
nere i ca +3. Vem tänkte på vantar när
vi gick hemifrån stugan. Här saknade
vi dom verkligen. Växtintresserade
kanske undrar om det fanns någon
utbredd eller säregen flora?
Då bergarterna i området är närings-
fattiga så blir vegetationen fattig. 
Inte så mycket ”rara” örter.

Några att nämna är: ängskovall i
trädgränsen och utbredda mattor av den
fantastiska purpurbräckan på fjälltoppar-
na, dessa pyttesmå ”rosor” som med sin
ringa höjd av en-två centimeter täcker
högplatåerna från snösmältning till höst
och lyser upp sommarfjället. Lappvide
och den korvliknande ormbunksläkting-
en fjällummer sticker upp sina gröna
”korvar” här och var. Att de vita renlavs-
klädda fjällen som Linné skriver om i sin
Dalaresa finns inte mycket kvar.
Renlaven är betad av renhjordar ända
ner till backen var man än kommer.

Uppe på toppen var det svårt att
stå rakt med packningen utan att
blåsa i kull.
Vi satt ner vår packning bakom några
stora stenblock, Vi har inte sett ett spår
av människor, då menar jag inte ett
enda fimp, godispapper, ingenting! 

Nu dyker en ledarledd grupp på
andra sidan den besynnerliga sjön.
Troligtvis från den populära fjällsta-
tionen vid Grövelsjön.  

Säkert en jättefin upplevelse för dom. 
Vår vildmarksupplevelse naggades
dock lite i kanten. Tjärnen som ligger
uppe på 1200 m heter
Santessonstjärnen, varför vet jag inte.

Det första man tänker på när man
ser den nästan runda relativt stora
tjärnen är att om detta inte är en vul-
kan så måste en meteorit slagit ner
precis här på toppen. 
Tjärnens kristallklara vatten vak-
tar på en sägengenomspunnen
hemlighet. Här lär ligga ett antal
stora träd på botten. Jag har hört

detta berättas tidigare, men och bara
hört en enda människa, Jöns
Spånberg som påstod sig sett dessa
trädrester. Naturligtvis såg vi inga
träd vi heller bland de vågor som gick
halvmeterhöga i kulingen.
Vid ett av mina besök hos Jöns och
Sonja Spånberg på Foskdalsvallen,
där de som ett par av de sista entusias-
terna drev en levande fäbod. En vacker
fäbod med bl.a. med några av den sista
spillrorna med fjällkor som finns i lan-
det. Vi hade tänkt köpa lite hemkärnat
smör, men som vanligt när man har lite
gemensamma intressen så börjades det
språkas och vi blev kvar ett par timmar
med kaffe, prat, jönbröd, hemsmör och
nyskummad mjölk därtill.
Jag berättade om vår vandring
över Storvätteshågna.
Santesontjärnen samt den säregna
sägnen om träden på sjöbotten som
ingen sett. Då säger Jöns, – i min ung-
dom, en torrsommar var jag uppe på
Storvätteshågna med ett par kamrater.
Tjärnen var halvt uttorkad och trädröt-
ter stack upp och stammarna låg helt
synliga för oss, - det är ingen lögn utan
dagsens sanning, säger Jöns med
eftertryck. Jag har forskat lite i ämnet
och vet nu att man hittat träd i någon
av Foskjöarna som ligger ca 200 höjd-
meter längre ned på kalfjället.

Jöns berättade att Statens prov-
ningsanstalt tagit prov och har med
hjälp av kol-14 metoden kommit fram
till att träden är över 3000 år gamla!
Väl bevarade i denna sterila miljö.
3000 år sedan, alltså före sista istiden! 

Då var vår fjällkedja täck av stor och
präktig skog. Dessutom var fjällen
säkert minst 100 meter högre då.
Tanken svindlar eller hur? sa Jöns.
Utsikten från Storvätteshågna
topp denna blåsiga men klara dag
är enorm!
Rendalsölen i sydväst med toppar på
upp mot 1800 meter, massivet i nord
väst med sin vita mössa, Rondane,
över 10 mil in i Norge lyser i ett lätt
dis. Mot väst såg vi större delen av
Hävlingesystemet upp mot Våndsjön,
och jag tror även att vi såg en flik av
Rogen. I nordlig riktning hade vi
Helaxfjällen i Jämtland/Härjedalen. 
I sydost steg hemfjällen fram
Nipfjället, Städjan och Fjätervålen.
Även Hovärken i Lofsdalen med sina
skidbackar var utskilkningsbara.
På den andra sidan Santeson-
tjärnen ser vi en rengärda.
Ett besynnerligt ställe, att driva upp
renar på denna höga höjd kan vara
svår att förstå om man inte vet bak-
grunden. Samen Micke Andersson
berättade för mig när jag undrade
varför. Det är ett perfekt ställe för
kalvmärkning. Renarna drivs ihop
med hundar och rop, kan bara
komma högre och närmare rengär-
dan och slutligen in silen, den runda
inhägnaden där kalvarna märks. 

Här finns även vatten och är
myggfritt. Silen är rund och gör att
renarna springer runt, runt vilket
möjliggör ett vant sameöga att urskil-
ja sin vaja med kalv för märkning,
berättar Micke.

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

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 passa på att 
uppgradera din spinn-met-flugutrustning. 

— Färsk mask, drag, spinnare, flugor —

� FISKE
� JAKT
� AMMUNITION
� FRITID
� BOENDE

info@idrefjallenssport.se

Toppröset med Santessontjärnen i fonden

Foto: Jonas Gardsiö

Forts. sid 24.



Ordföranden har ordet...
Skall vi kalla 2018 för rekordå-
ret? Även om vi bara är halvvägs?
Det undrar vi nog lite till mans.   
Minnet är kort brukar man säga och
visst, det har säker varit både mer
vatten i älven och även mer snö och
kallare, men det var nog väldigt, väl-
digt länge sedan. 

Det vi kunde glädjas åt av dessa
tre ”rekord”, var det nog bara snön.
Snön som länge låg runt metern,
nästan ända till påsk. 

Fantastiska skid- och skoterspår har
Skid-& Friluftsföreningen kunnat
köra upp åt oss. Det kanske Hans
berättar lite mer om längre fram.

Kylan var väl så där rolig.
En upplevelse kanske, men det
begränsade utelivet avsevärt. Till och
med mina hundar fick tvingas ut för att
göra sina behov. En husägare lade ut
en bild på Facebook med en termome-
ter som visade 37,9 grader men det
rycktas om ännu lägre temperaturer.

Och så har vi vårfloden! 
En vårflod högre än på många,
många år. Jag tror alla båtar som låg
efter stugbyudden hamnade under
vatten. Även båtar vid badstranden
hamnade illa till. Någon båt och bryg-
ga flöt iväg. 

Jag själv tillsammans med Kjell
Gustafsson var ut och bärgade Jan-Ivars
nya fina brygga. 

Sedan blev det lite problem med vatten-
försörjningen men det tar jag upp under
rubriken ”Vatten och reningsverk”. 

En viktig sak jag vill ta upp här
även om det är Skid-& Frilufts
Föreningens bord.
Vi i Skid-& Frilufts styrelse och några
till har fällt träd, sågat upp dessa till
virke till föreningens nya maskinför-
råd. Men nu behövs det extra krafter
för att få förrådet på plats. Vi är över
200 fastighetsägare så det måste finnas
några av er därute som kan hjälpa till.
Ring, mejla mej eller skriv i vår
Facebook-grupp om att du kan hjälpa
till. Naturligtvis inte bindande men vi
får en liten ”arbetsbank” att kontakta.
Nu önskar jag alla medlemmar en
fantastisk sommar med bär, bad och
båt i och omkring en av Sveriges
bästa fritidsbyar. Härliga vandringar
och utflykter inte att förglömma.
Kurt Pettersson
Ordförande

ANLÄGGNINGAR

HALVÅRSRAPPORT

Här kommer lite information om

vad som hänt i vinter, och plane-

ras att hända i sommar.

VA-SYSTEMET 
Frysning: Vi har haft en del frysta led-
ningar mellan serviceledningen och
till enskilda fastigheter. Dessa led-
ningar är varje husägares ansvar, vil-
ket vi informerat om både på
Facebook och på hemsidan.
Föreningen ansvarar bara för värme-
kabel på serviceledningen. Har du haft
problem så bör du installera egen vär-
mekabel på din anslutningsledning. 

Vattenverket
Det extremt höga vattenståndet nu i vår
gjorde att vår vattentäkt riskerade att få
in älvvatten, vilket gjorde att vi rekom-
menderade medlemmarna att koka
dricksvattnet tills godkänt provsvar
inkommit. Med tanke på att vi har
reningsverk uppströms som betjänar
många tusen personer så kändes det
viktigt.
Svar på vattenprovet har inte inkommit
när detta skrivs, men läggs ut på hemsi-
dan och Facebook direkt det inkommit.
Reningsverket
Reningsverket har fungerat tillfreds-
ställande även i vinter. En viss upp-
rustning behöver vi göra under som-
maren. Styrelsen håller på att utvär-
dera ett program över vad som behö-
ver göras/åtgärdas.
SNÖRÖJNINGEN
Det har varit tufft för våra snöröjare PeRo
denna vinter med rekordmycket snö.
Som alla förstår kan vi inte ha speciel-
la snöröjare för Kringelfjorden som
bara sitter och väntar på att rycka ut
till oss. PeRo har precis som alla
andra entreprenörer som jobbar med
snöröjning också andra vägar att röja.
Det gör att vid stora snöfall och som
kommer tätt kan det ibland dröja
innan man kommer upp till oss. Inget
vi kan göra något åt. Vi är jättenöjda
med PeRos arbete!
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Förenings- 
nyheterna

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Lång men vacker väg till...

Man kan bara låta renarna
springa runt ett par tre timmar
sedan måste de ut på fjället igen
för att äta, dricka och vila. 
Fortsätter Micke. - Nästa dag får man
samla ihop hjorden igen och driva in
dem i silen. Detta pågår tills alla kal-
var är märkta. Det finns även alltid
någon observatör från grannsameby-
arna för att kontrollera att man inte
fått in renar från deras hjordar. Hur i
helsike bär de sig åt för att skilja
några snitt i öronen från varandra?!
Frågade jag Micke. Medfött, svårt att
förklara säger Micke när jag frågade.
Tyvärr gjorde blåsten och kylan
att vi inte kunde stanna så länge
vi skulle önska uppe på toppen.
Magen kurrade och ropade efter mat.
Vi gick ett hundratal meter ned på
läsidan och kurade ihop oss bakom
några stenblock i en bäckravin. Fick
igång stormköket efter ca en halv ask
tändstickor. Kaffet tog lite längre tid
på sig än vanligt, men puttrade snart
muntert ändå. 

Innan jag tar bort kaffepannan från
köket måste jag ha en sten i bered-
skap att lägga nere i köket som
annars blåst iväg. Eva brer smörgå-
sar. - Vad vill du ha för pålägg frågar
hon? Ost säger jag. Eva gör två försök
men osten bara blåser av. Ta kaviar
och räkost på mackorna säger jag.
Det fungerade bättre.
Regnväder på regnväder drog
förbi i dalgångarna nedanför oss.
Men vi fick bara några stänk på oss.
Detta fenomen med att uppvindarna
vid höga berg skapar klara ”fönglug-
gar” ovanför sig har vi haft glädje av
många gånger, inte minst vintertid.
Stigen som gick ner från toppen och
tillbaka mot Spånkojan var enaståen-
de vacker, otaliga bäckar och med ett
litet ”delta landskap” där de olika små
bäckarna rann ihop.

Nere i skogslandet rann en större
strid bäck utan spång, vilket gav oss
vissa svårigheter att ta oss över. 
Väl över kom en regn- och hagelskur
som blötte ner oss helt. 

Framme vid Spånkojan frös vi så vi
gjorde vi upp eld och klädde av oss
alla kläder. Hängde sedan kläderna
på tork runt kaminen. Såg faktiskt
riktigt trevligt ut. Inga andra vandra-
re kom som tur var och såg vår nakna
fägring. (Fägringen stod min vackra
hustru för, som vanligt). 

Vi kokade soppa och kaffe i
kojan medan regnet öste ner
utanför. När våra kläder var torra
gick vi med lätta steg de tre sista kilo-
metrarna till Siljanskojan där bilen
stod. Ännu ett av våra ”små” äventyr
var tyvärr slut.                     Hans

Regnbåge över sommarfjället  Foto: H. Forsslund

Foto: Webbkameran

Foto: Carina Björklund Ström

Foto: Martin Smith

Tel. 070-601 24
E-post:kurt@pettersson-co.se
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VÄGAR
Vägarna har klarat sig skapligt i vin-
ter. Vi har inspekterat
Kringelfjordsvägen och några mindre
”potthål” kommer att lagas. (Är nog
gjort är du läser detta).  Även grusvä-
garna bör nu ha vår skrapats/slad-
dats och kommer att saltas på för-
sommaren

I vår blev det heller ingen över-
svämning av Kringelfjordsvägen vid
utfarterna från Dalälvsvägen/
Byggningvägen. Vi slapp ispropparna
i diket denna vår. Inte bara pga. av
vädret utan vi har även grävt upp och
dränerat på platsen.

AVVERKNING AV SKOG OCH SLY
Slyröjningen och skogsgallring kom-
mer att ske enligt Skid-& Frilufts upp-
drag att sköta skogs- och parkmark.
Vägkanterna på Kringelfjordsvägen
slyröjs fortlöpande om möjlighet ges. 
Hjälp gärna till och gallra sly och
småträd efter Kringelfjordsvägen.
Det ger en ljusare och vackrare bild
av Kringelfjorden. 
OBS. Lägg sly och träd i samlade
högar direkt efter Kringelfjordsvägen
så hämtas det upp.  
Har du större träd som du vill ha bort
så kontakta Skid-& Frilufts så får vi se
om vi kan hjälpa dig. Du kan förslags-
vis ringa Kurt på 070 601 24.

BRASUDDEN
Även här fortsätter vi upprustningen.
bl.a. skall vi försöka få tag i massor
att fylla ut slänten mot älven med.
Tältduken tas ner lagas och impreg-
neras. Till kommande vinter kommer
duken nog att borta fram till påsk för
att slippa ödeläggas mer.
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.
NYÅRSBRASAN 2017
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.
NYÅRSLOTTERIET
Förra års utlottning av den populära
”Kringelfjordsbänken” har vi gjort till
en nyårstradition. 
200 lotter a 20 kr gick snabbt åt vilket
gav vinnaren den unika
Kringelfjordsbänken. Vilket gav för-
eningen ett gott tillskott i kassan. Vi
tackar alla generösa medlemmar för
bidraget till föreningen.

Kringelfjordsbänken skänktes som
tidigare av två vänliga ortsbor.
SJÄLVA BÄNKEN tillverkades och
skänktes till föreningen av ”Snickar-
Anders”, Anders Jonasson, Östomsjön.
Anders tillverkar allt från hyllor och
bänkar till sängar och gedigna allmo-
gebord på beställning.   
D.v.s. det mesta du kan behöva till
stugan. Har själv köpt både bänk, tall-
rikshylla och ett stort matrumsbord i
härlig kraftfull allmogestil.

Behöver du hjälp med någon
furumöbel så besök gärna Anders i
hans ”Snickarbu”. Men det är bäst att
du ringer först. Tel. 0253-109 92
KURBITSMÅLNINGEN/TEXTNING
har Rigmor Johansson Särna
bestått, både konstnärligt och kost-
nadsfritt. Rigmor har en liten butik
snett emot Sko Klädes i Särna. 

Här i sin butik säljer Rigmor hant-
verk, antik och kuriosa. Butiken är
inte stor men det är sortimentet. 
En butik kul att besöka, man hittar
alltid något nytt (eller gammalt). 
PULKA / SKIBOARDBACKEN
Vår fantastiskt fina pulka- och skibo-
ardbacke har röjts lite till och varit
pistad när möjlighet funnits och alltid
till de stora helgerna och loven. 
Det har varit roligt att se att backen
utnyttjades så flitigt. Man kunde se
hela familjer som tagit med fika sitta i
backen och njuta mellan åken. (Såg
nästan ut som en del av en skidan-
lägging emellanåt).
Kvällsbelysning har vi även haft i vin-
ter. Strömmen bjöd Marcus Ruser på
från sin närbelägna stuga
Näverbäcksvägen 77. Stort tack
Marcus!

Träd kommer att tas ner för bättre vy
genom Stugbysundet upp mot fjällen
mot fjällen
KUL i PÅSK
Kringelfjordens största event.
Succé som vanligt med hundratalsbe-
sökare. Det kunde emellanåt tyckas att
det var färre besökare än förra påsken.
Så var inte fallet. Våra nya program
splittrade upp besökarna ordentligt.
Tipspromenaden (för icke skidburna)
drog mycket folk, precis som familje-
rallyt på skoter och Stora Hasaloppet.
Mest folk var nog samlade vid
Madrassduellen i den härliga backen
som Göran och Jan-Ivar kört ihop med
pistmaskinerna och vid prisutdelning-
en och lotteridragningarna.
Kul i Påskaktiviteter 2018
Familjerally med Snöskoter
Stora Hasaloppet
Lilla Hasaloppet för de yngsta
Madrassduellen
Miniskotersafari 
Renskiljning
Stjärtlapps-kana
Tipspromenad
Gissa antal påsk fjädrar
Lotterier med dignande vinstbord
Fiskdamm
Gratis fika med kanelbulle
Gratis grillkorv
Kort sagt så liknade Brasudden
stundtals en vintrig nöjespark.
Vill passa på att tacka er alla som ställt
upp som funktionärer, spårare, tävlings-
arrangörer/ledare och naturligtvis
Mattes Bröd som skänkt alla korvbröd
och kanelbullar. Sist men inte minst alla
medlemmar som varit jättegenerösa när
det gällde att skänka priser till lotterier-
na. Många otroligt fina saker. 

Precis som förra året så var det vacker
konst av konstnärer från vår by som var
de populäraste vinsterna, tavlor med
motiv från orten. Tack Lina Werdelin
och Birgitta Haberman för era vackra
och otroligt uppskattade konstverk.
Undrar om det var någon besökare som
gick tomhänt hem från Kul I Påsk 2018?  
MAJBRASA
För tredje året i rad flammande
majbrasan glatt mot blåa skyar.
Valborgshelgen är ingen stor helg
befolkningsmässigt i Kringelfjorden
men ett tjugotal hurtiga medlemmar
hälsade våren välkommen, och för-
eningen bjöd på fika och grillkorv.
PUT AND TAKE-FISKE
Fiskutsättning blir i juni.
Fiskekort beställer du på hemsidan
(medlemssidorna) eller på:
hans.skidofriluft@kringelfjordens-
stugby.se

Du som inte har tillgång till Internet
kan även skicka SMS till Hans på 
tel. 070-683 78. 
Uppge  ”fiskekort”, namn, fastighets-
beteckning samt e-postadress som
kortet skall skickas till. (Postadress
om du inte har E-post).
Fiskeregler och information hittar du
på hemsidan och infotavlan vid spår-
centralen.

MINIGOLF
Det blir tyvärr inte några minigolfba-
nor på Brasudden. Styrelsen har kom-
mit fram till att det blir för mycket jobb
att hålla banorna funktionsdugliga.

HUNDPÅSAR
Vi fick önskemål om att tillhanda
hundbajspåsar då det var flera med-
lemmar som hört av sig och ondgjort
sig över hundbajs efter vägar och i
skidspåren.
Verkar ha fungerat bra, strykande
åtgång på påsar och vägrenar och skid-
spår var ovanligt rena från hundskit.

BYGGHJÄLP - VIKTIGT!
Det här är så viktigt för oss så jag repe-
terar vad Kurt skrev på föregående
sida: Vi i Skid-& Frilufts styrelse och
några till har fällt träd, sågat upp
dessa till virke till föreningens nya
maskinförråd. Men nu behövs det
extra krafter för att få maskinförrådet
på plats. 
Vi är över 200 fastighetsägare så det
måste finnas några av er därute som
kan hjälpa till. Ring, mejla Kurt eller
skriv i vår Face Book grupp om att du
kan hjälpa till. Naturligtvis inte bin-
dande men vi får en liten ”arbets-
bank” att kontakta.
Kurts kontaktuppgifter hittar du på
föregående sida.

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

SKIDSPÅREN
Denna vinter har bjudit på rekordsnö
vi har i stort sett kunnat hålla alla spå-
ren öppna från december till påsk. .
Vid några tillfällen har även ”milspår”
dragits upp på älven.
Spåren har varit väl använda denna
säsong och det har trillats in lite slan-
ta även från utomstående, både i
bidragslådan och på Swish.
Spårgänget har jobbat natt som dag
vissa tider för att hålla spåren öppna.

WEBBKAMERA 
Uppkopplingen upphör 31 maj då
Telia byter system och vi får ett nytt
trådlöst.
Webbtjänsten kommer att ligga nere
någon vecka innan ny mjuk/hårdvara
installerats.

Foto: Carina Björklund Ström

Vi väntar…
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Nybakt bröd varje dag 
I vårt butiksbageri bakar vi varje dag  

gott mat- och kaffebröd

Kafeteria och 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

Mikael och Marie med personal

Frukt & Grönt 
Fräsch frukt och grönt hela året.

Naturligtvis med årstidsanpassning på primörerna.

Se veckans erbjudande på hemsidan…
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TEL ÖPPET Måndag-fredag kl 7-17, Lördag kl 9.30-13 
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SERVICE OCH FÖRSÄLJNING:
nytt & begagnat

Välkommen till oss i SÄRNA - torget i fd. Icahallens lokaler

Öppettider: Mån-fre. 8.00-17.00 • Lunch 12.00-13.00

ATW fr. 78 000:- inkl moms
Kom in och hitta den modell som 
passar dina behov och din plånbok.

Flera kampanjer på ATW i butiken

BåtAR
ÄVEN PAKETPRIS

med motor

– DET MESTA FÖR EN PERFEKT SOMMAR –

Roddbåtar & kanoter 
Suvi, Linder

Suzuki och Mercury båtmotorer samt elmotorer från minnkota.

TILLBEHÖR: Åror, paddlar och lite annat smått och gott som du kanske behöver

Släpvagnar och båttrailer från Majava

Husqvarnas kvalitetsprodukter

Röjsågar även till uthyrning

POPULÄRASTE SMÅBÅTEN I FINLAND

ABRIS -  Vi har fullserviceverkstad för alla våra produkter
Besök gärna vår utställning och butik i Särna

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS GÄRNA:

Särna: 0253-100 10 •  Mora: 0250-59 35 00  
Leksand: 0247-346 32


