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Berg i mitt hjärta

Välkommen till Bergs kommun!
Här är det inne att vara ute. Bergs kommun kännetecknas av närhet till
vatten, fjäll, skog och mark med ett aktivt friluftsliv där man kan ägna sig åt
många aktiviteter året om. Det finns något för alla att göra. Här hittar man
både lugnet och äventyret!
Jag har haft förmånen att få växa upp i denna vackra bygd som, utöver ett
rikt friluftsliv, även erbjuder kulturupplevelser, lugn och ro, trygghet samt
öppna och företagsamma invånare.
Berg är en turistkommun, där man får många fina njutbara dagar. Att
vandra i fjällen ger en frihetskänsla utöver den vanliga. Man upplever ett
lugn som inte går att beskriva med ord utan man måste helt enkelt uppleva
det själv. Det är balsam för själen!
Att på hösten vandra ut i fjällnaturen för att plocka hjortron, att sitta vid
en sjö eller i skogen för en kaffepaus är något jag unnar varje människa.
I Bergs kommun kan du få många storslagna naturupplevelser. Köp ett
fiskekort, gå och meta efter våra bäckar eller vid Storsjön, där du även
kanske får se Storsjöodjuret komma upp ur djupet.
Jag har åkt runt i kommunen under sommaren och besökt ett flertal av våra
caféer som bjuder på hembakat i vackra miljöer. Man blir imponerad av
alla duktiga företagare som finns runt om i kommunen. Att turista i Bergs
kommun kommer garanterat att ge dig många fina upplevelser.
Skälen till att besöka oss är många. Känn dig hjärtligt välkommen!

Karin Paulsson
Kommunalråd
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Från fjället till spisen
– ljuvliga smaker i Glen
Det fanns en lokal som skulle kunna fungera,

efter lite ombyggnad och ansiktslyftning. Runt om
kring henne fanns de finaste råvaror, och det i slö
sande överflöd. Hennes kockutbildning var ju också
en fast grund att stå på, tillsammans med femton
års kökserfarenhet. Och planerna var väl förankrade
bland grannarna i byn. Det gällde bara att våga ta
steget – språnget ut i det okända. Men Elaine Asp
vågade – och Bergs kommun hade fått sin första
samiska restaurang, Hävvi i Glen.

Text: Bosse Yman
Foto: Joachim Lagercrantz och HÄVVI

Elaine hade ett jobb hon trivdes med, på Systembolaget i
Östersund. Men sedan barnen Ante och Kristina kommit
till världen, hade det blivit allt svårare att få vardagen med
småbarn och långpendling att fungera. Att hennes sambo
Thomas Johansson arbetar i renskogen med krav på sig
utöver det vanliga, gjorde heller inte tillvaron lättare.
Så efter åtskilligt funderande och planerande började
drömmarna få allt fastare form.
– Ända sedan jag växte upp i Gillhov hade jag frågat mig
varför vi inte tog bättre vara på alla de råvaror som fanns runt
omkring oss. Det har varit en ledstjärna i min matlagning
i alla år. När jag nu kan verka i ett samiskt sammanhang
passar filosofin in minst lika bra som tidigare. Nu är det
fjällets råvaror som gäller – men tänkandet är detsamma.
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”Utgångspunkten är
att vi lagar maten från
grunden...”
I Glen fanns en byggnad som tidigare hade rymt ett café.
Det var Thomas farfar som byggde huset när Glen fick
vägförbindelse – och det var Thomas mormor som drev
caféet, i hela 25 år, till glädje för Arådalens skidturister och
fjällvandrare. Men nu var rörelsen nedlagd och lokaler
na tomma. Visst var de i behov av renovering, och en ut
byggnad var nödvändig. Men läget var rätt – det var lätt att
se möjligheterna.
– Så vi tog upp det med samebyn, berättar Elaine. Berättade
att vi ville följa de samiska traditionerna och värna om det
samiska. Och medlemmarna kom fram till att det skulle vara
bra för byn.
Motivet var väl inte i första hand att Glens ungkarlar skulle
få bra alternativ till falukorven och köttsoppan, utan att det
skulle kunna skapa jobb på orten. Det är inte bara Elaine
som är less på arbetspendling.
Restaurangbygget fick högsta prioritet sommaren 2010 och
i augusti kunde Hävvi ta emot sina allra första matgäster. På
menyn finns samisk husmanskost, som märgben, rentunga
och blodpannkaka. Här finns också exempel på det moderna
kökets alla läckerheter – men råvarorna hämtas från Sápmi,
den samiska världen.
– Utgångspunkten är att vi lagar maten från grunden, med
råvaror som ren, älg, öring, röding, svamp och bär. Den mat
vi köper in, som ost och smör, tar vi från producenterna i vår
närhet. Vi har sagt att vi alltid ska veta vad som finns i den
mat vi serverar – och det lever vi upp till, säger Elaine.
Det visade sig snart att Restaurang Hävvi gick bättre än vad
Elaine och Thomas vågat drömma om.

– Första året hade vi bara förhoppningen att klara oss, att
vi inte skulle gå med förlust. Men det gick betydligt bättre
än så.
Glens 10 hushåll utgör ju kanske inte den tryggaste basen
för en näringsverksamhet med restauranginriktning. Men
Elaine och Thomas kunde konstatera att matgästerna var
beredda att åka långa vägar för att njuta av produkterna
från Elaines kök. Första gången kanske mest av nyfikenhet.
Resten av gångerna för kvaliteten på maten. Eller vad sägs
om följande trerätters à la Hävvi:
Förrätt: Carpaccio på älgsuovas med källarlagrad ost från
Kullens mejeri i Klövsjö och portvinshjortron strösslade
med pinjenötter.
Varmrätt: Rödingfilé rökt på samiskt vis, med blomkåls
crème, ljummen fänkål och potatissallad, med hjortron
reduktion och pepparrotspimpat smör från Oviken Ost.
Dessert: Enbärsbrulée med kråkbärssorbet och kanderad
kvanne.
– Vi hade ju turen att dra igång nu när det lokalproduce
rade är klockrent rätt i tiden, säger Elaine. Det hade vi inte
förutsett.
Extra draghjälp fick man också under vintern, då Svenska
Samernas Riksförbund genom Visit Sápmi tilldelade Elaine,
Thomas och Hävvi kvalitetsstämpeln Sápmi Experience –
en utmärkelse för att man erbjuder ansvarsfull, hållbar och
kvalitetsmedveten samisk turism.
Då handlar det inte enbart om restaurangen, utan också
om de andra möten med den samiska kulturen som Hävvi
i Glen arrangerar. Guidat fiske till exklusiva vatten och

strömmar. Ripjakt – om Thomas har turen att dra en vinst
lott i lotteriet om fjälljakten. Eller renskötselupplevelser –
besökarna kan få följa med i arbetet med renarna och få en
inblick i renskötarens vardag som är få förunnad.
– Unikt och till gagn för samebyn och till glädje för
besökaren, konstaterar Visit Sápmi. Och genomtänkt så att
störningar och slitage kan undvikas.
Ett bättre kvitto än så kan nog Thomas och Elaine inte få. u

NU SJUDER DET I RÄTAN:

VI SER ETT BERG
AV MÖJLIGHETER
För inte särskilt länge sedan var Rätan en by med bekymmer. Industrier och andra

företag lades ned, hälsocentralen drogs in, högstadieskolan försvann och befolkningen
minskade. Men idag har framtidstron återvänt, nya företag drar igång och plötsligt
finns här gott om småbarnsfamiljer! Följ med till byn som bestämde sig för att vända
utvecklingen och blåsa liv i bygden igen!
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

Rätans Camping har haft en hård vinter. Stormen Dagmar

kom fräsande över Rätanssjön och slet sönder dörrkarmar
och fönsterfoder. Sedan blev det tvärkallt, även för våra
förhållanden – när kvicksilvret sjunkit under minus 40 frös
vattnet i receptionen och det blev vattenskador.
– Men å andra sidan har vår vedförsäljning gått över all
förväntan, säger Petra Karlsson – sambo med Henrik Nils
son, en av campingens delägare. Visst är det tråkigt att
såna saker händer, speciellt som vi har lagt ned så enormt
mycket arbete och en hel del pengar för att modernisera
anläggningen. Men vi klarar upp det här – det är bara att
sätta igång. Det kommer att vara klart tills sommargästerna
kommer.
Petra har vuxit upp i Rätan. Hon är förskollärare i grun
den, men arbetar som pedagog i teater, musik och bild inom
Kulturskolan i Berg och hade egentligen inga planer på att
börja jobba inom turismnäringen. Men när den ganska
nedgångna campingen blev till salu började idéerna att spira
– tänk vad man skulle kunna göra med en camping i ett sånt
läge! Och efter lite samråd med några släktingar slog de till.
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”Det är vi själva som har
ansvaret för vår egen
framtid...”

Och nu drivs campingen av tre familjer – tre barnfamiljer
till och med, med hela sex barn tillsammans – där alla har
jobb vid sidan av campingen, men med möjlighet att vara
flexibel. Med jour bara var tredje vecka blir verksamheten
inte så betungande för var och en.
I teorin i alla fall – arbetspassen har ju varit betydligt
mer omfattande än så under uppbyggnadsfasen – hela an
läggningen har ju genomgått en renovering och ansikts
lyftning. Och ännu mer återstår – inte bara reparationer
efter vintern, utan för att utveckla anläggningen. Ett stort
lekområde för barnen står högst på önskelistan.
– Men vi tror ju på det här, säger Petra. Läget är ju fan
tastiskt, med närheten till Klövsjö, Vemdalen och Åsarna
på vintern och vårt fantastiska läge vid sjön på sommaren
– det kan ju inte vara så mycket bättre? Men sen är väl inte
vårt mål att bli rika, utan att våra barn ska kunna bo här i
framtiden i en levande bygd. Det är det som är drivkraften!
Petra är den första att hålla med om att det hänt något
genomgripande i byn.
– Det har ju flyttat in både företagare och barnfamiljer,
byalaget är igång som aldrig förr och det finns ett driv i byn
som jag aldrig har upplevt tidigare! Som tur är hann vi få
vändpunkten innan skolan blev nedlagd – hade den för
svunnit så hade det nog varit kört. Men nu ska vi se till att
Rätan blomstrar!
Petra tar oss med på en snabb rundtur i byn för att visa
oss vad som är på gång. I det nedlagda fiskrenseriet finns
numera ett industriföretag som bland annat sysslar med
laserskärning i metall. Företaget drivs av Petras bror, som
flyttat upp verksamheten från Torsby i Värmland. I den ned
lagda golvfabrikens lokaler produceras brännved till den
norska marknaden. Den gamla läkarmottagningen har fått
en ny roll som företagshotell – och här finns plats för många
fler småföretagare.

nyrenoverade Rätans Wärdshus, mitt över gatan,

har fått nya ägare. I köket hittar vi Mattias Jakobsson som
hjälper gästkocken, Viktoria Wedin, att lägga upp mat till
lunchgästerna.
– Vi kan inte sitta här och förvänta oss att det ska komma
någon annan och hjälpa oss att få liv i bygden igen. Det är
något vi måste klara själva. Visst – det finns stöd och hjälp att
få om så behövs – men det är vi själva som har ansvaret för
vår egen framtid!
Mattias har bott i Rätan sedan ett tiotal år. Han växte upp
i Bålsta norr om Stockholm, men hans föräldrar var från
Jämtland och besökte hembygden så ofta det gick.
– Jag har hela tiden känt att Stockholm inte var något för
mig, säger han. Det jag värderar finns inte där.
Så trots bra jobb som säljare och affärsutvecklare inom ITbranschen, blev längtan till Jämtland för stor och när Sykes
sökte account manager till sin IT-supportcentral i Sveg sökte
han jobbet, fick det och flyttade upp. I tre är pendlade han
mellan Rätan och Sveg – sedan blev det fem år på Kleenoil
i Ytterhogdal och ett år på ett schweiziskt oljebolag. Att
plötsligt bli värdshusägare var väl närmast ett hugskott.
– Jag har i och för sig alltid varit väldigt intresserad av
matlagning och älskar serviceyrket med alla kundkontakter,
säger han. Men vi såg affärsmöjligheten och en bra utveck
lingspotential och slog till.
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Tillsammans med kompanjonen Lennart Larsson har han
nu fört en hård kamp för att uppfylla alla de moderna
krav som ställs idag på hotell och restauranger. Men nu är
det klart för att ta emot nya gäster – och Mattias själv kan
njuta av cykelavstånd eller snöskoterdito till jobbet, be
roende på årstid. Tillsammans med hustru Annika och
tre barn har familjen förstås bidragit kraftfullt till befolk
ningsutvecklingen. Det har också kocken med familj. Och
Mattias tro på en framtid för Rätan är hur stor som helst.
– Jag har hur många idéer som helst för att skapa något
i Rätan, säger han. Här finns ett berg av möjligheter – det
gäller bara att öppna ögonen. När vi nu går med i destination
Vemdalen kan vi skapa massor med sommaraktiviteter som
ger ett stort mervärde för destinationen. Här finns fantastiska
vandringsleder, Rätanssjön med alla badstränder, unikt fiske
och hela Galberget har idealisk terräng för att cykla moun
tainbike. Och dessutom sitter vi på en av kommunens bästa
vägkorsningar, där vi får både trafiken från Sundsvall och
Stockholm. Sånt är guld värt.
Mattias vill också lyfta fram miljö- och kvalitetstänkandet.
– Visionen är att kunna ta i princip alla råvaror från när
området. Inte ska väl vi köpa potatis från andra håll, när vi
själva har så bra potatisjordar! Fisk har ju odlats i Rätanssjön
i många år. Och att frakta oxfilé från Brasilien för att lägga
den på en tallrik i Rätan måste vara helt hål i huvudet! Kan vi
med bibehållen kvalitet göra saker på ett miljövänligare sätt,
ska vi naturligtvis göra det.
Att vindkraften nu kommer att byggas ut i området, menar
Mattias innebär en gyllene chans för byn.
– Det här för med sig så mycket arbetsmöjligheter på alla
fronter – vägar, anläggningsarbeten, mat och husrum och
all annan service. Jag tror att de närmaste fem åren kommer
att bli gyllene år i den här bygden – sen är det upp till oss att
fortsätta att skapa utveckling!
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På bykontorET, ett stenkast från Rätans Wärdshus, träf

far vi Kent Rosenqvist som är ordförande i Rätans byalag.
Kent flyttade upp från Stockholm för två år sedan, sedan han
pensionerat sig själv och sin taxirörelse. Han arbetar också
politiskt och representerar socialdemokraterna i både kom
munfullmäktige och kommunstyrelse.
– Nog spirar optimismen här i Rätansbygden, säger han.
Det är så mycket på gång – och framtidstron har fått en extra
skjuts av vindkraftsutbyggnaden.
På Mullberget, en bit från byn, ska 26 vindkraftverk an
läggas under de närmaste åren. Förutom allt det tillför i form
av arbetstillfällen, så kommer byalaget att få del av vinsten.
– Det innebär att vi kommer att få tillgång till omkring
en miljon kronor om året i 25 års tid, i bygdepeng – en helt
fantastisk chans för hela bygden. Det gäller bara att se till att
pengarna används förnuftigt.
Ett första projekt blir att skapa ett nytt affärscentrum vid
korsningen mellan riksvägarna. Anläggningen ska rymma
butiker för livsmedel, fritidsartiklar och fiske, bensinmack,
café och turistbyrå.

– Vi måste få stopp på bilströmmen och visa vägen ner
mot byn, säger Kent. Men det ger också underlag så vi får
behålla affären i framtiden.
Men vindkraftpengarna ska inte enbart komma Rätansbyn
till godo, utan alla byar inom Rätans socken.
– Byalaget jobbar för utveckling av hela bygden, säger
Kent.
Kojbyn BLIR VÅR SISTA ANHALT - även där blir vi påminda

om Dagmars framfart – skogsparkmiljön runt timmerhusen
har blivit kraftigt utglesad sedan stormen vräkt omkull om
kring 400 av de stolta furorna. Men förre skolläraren Åke
Rydström och hans fru Irma låter inte motgången dämpa
entusiasmen – den rustika restaurangen står klar att tas
i bruk, liksom de nytimrade stugorna. Här ska besökarna
bli påminda om den nordiska folktron och om vår historia.
Och här ska bygdens sägner få en chans att leva vidare till
kommande generationer. Skogen kommer att växa upp igen,
även om det kommer att ta tid. Men framtidstron står fort
farande upprätt – och det är kanske det viktigaste. u

När du vill göra
en Prima affär

ROGER GÖRANSSON
0687-581 452

SVANTE SKÖLD
0687-581 453

Bygdens virke till bygdens industri
Primaskog är det lokala fullserviceföretaget för ditt
skogsbruk. Vårt mål är att ytterligare förstärka vår
lokala förankring. Välkommen att kontakta din
lokala samarbetspartner på Primaskog.
Storsjöstråket 15, Östersund
Tel 063-57 75 30
info@primaskog.se
www.primaskog.se

Balviken_______ Hoverberg
Billstadammen__ Hackås
Börtnansjön____ Börtnan
Häggsåssjön____ Gräftåvallen
Ljungan_______ Skålan

Näkten________ Näcksta
Nästelsjön_____ Nästeln
Storsjön_______ Storsjö
Viksjön________ Ljungdalen
* kontrollerade av kommunen
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Ärtor, morrhår
och bälgaspel
En av södra Jämtlands mera säregna kulinariska specialiteter är ärtbrödet – ett

sprött tunnbröd bakat på ärtmjöl. Det finns inte längre så många som kan konsten att
framställa det, men Mait Wahlén i Persåsen har lovat att visa hur det går till. Men när
jag föreslår en dag för besöket, blir jag direkt stämplad som mindre vetande.
– Jag kan väl inte baka när månen är i nedan! Det fungerar ju inte! Ni får vänta tills
månen står i ny!
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

Några veckor senare än planerat stannar vi bilen på gräs
planen framför gården, ett stenkast från Wikners anlägg
ning. Utsikten över Storsjön är fullständigt hänförande i
solskenet, här högst uppe på åsen. Vi måste stanna upp en
stund för att suga åt oss intrycken.
En svart och vit katt är plötsligt vid våra fötter och visar
vägen ner mot bagarstugan. Förmodligen beror det bara
på att den vet var matmor finns. Men det känns inte helt
uteslutet att den har fått uppdraget att visa oss vägen, nu när
månfasen är tjänlig. Vi har fått order om att vara punktliga,
för degen kan inte vänta – när den är mogen måste den
omedelbart kavlas ut.
– Det är en känslig deg, säger Mait. Den spricker lätt!
Mjölet yr kring hennes händer på bakbordet, när hon kav
lar ut degbullarna. Först med vanlig rundkavel, tills degen är
nästan genomskinlig. Och sedan med kruskaveln, så tunn

brödet får den där läckra, lite bubbliga ytan.
– Det här är inget bröd för industriproduktion, säger Mait.
Det måste kavlas ut för hand – annars blir det inte tillräckligt
tunt.
Maits bror Karl-Erik sköter stenugnen och logistiken till
och från den – man måste vara två när man bakar, annars
hinner man inte med. Degen vill som sagt inte vänta på den
senfärdige.
När Mait kavlat färdigt, tar Karl-Erik upp den blivande ärt
brödskakan med sin spjalk – vändsticka skulle den kanske
kunna heta på svenska – breder ut den på fjölen, bröd
spaden, och skickar med en knyck in den i den riktigt heta
ugnen. Det tar bara 20 sekunder att grädda brödet – sedan
viker han kakan till kvartsstorlek och lägger den att svalna
och bli spröd på galler. Ett ärtbröd har kommit till världen.
Mait har tidigare jobbat som kallskänka och kokerska, men
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till vardags hittar man henne idag på turistbyrån i Myrviken
– hon kan det mesta om trakten.
– Det är väl inte så konstigt, säger hon. Jag är ju härifrån!
Hon började baka ärtbröd till försäljning 1987. Den tidi
gare producenten hade slutat av åldersskäl. Men Mait tyckte
att det skulle vara alltför bedrövligt om ärtbrödet skulle gå
förlorat och beslöt sig för att försöka hålla traditionen vid liv.
Så nu bakar hon några dagar i månaden, 80 kakor åt gången.
– Men efterfrågan är ju mycket större än vad jag hinner
baka, säger hon. Jag hoppas att fler kan ta upp traditionen.
Folk ringer ju från hela Sverige och vill beställa.
Jag berättar för henne om mitt första besök i Jämtland
vid början av 70-talet, då introduktionsriten vid Storsjöns
strand i Hoverberg bestod av ärtbröd med rökt sidfläsk, och
en liten whisky därtill – en oemotståndlig kombination i sol
nedgången som satte livslånga – och livsavgörande – spår.
– På den tiden var det bakat på gråärter, säger Mait. Det
ska det egentligen vara. Men jag tycker att det blir lite för
beskt för moderna smaklökar, så jag använder vita matärter
i stället. De odlas på Öland idag – sedan låter vi mala dem
på kvarnen i Ångsta – den är ju 100 år gammal, så där finns
också lång tradtion. Men förr odlade ju alla här gråärter.
Att vikingarna använde ärtmjöl i matlagningen är väl känt,
så ärtan har haft stor betydelse i jämtländsk matkultur i
långt mer än tusen år. När tunnbröd på ärtmjöl kom till är
det väl ingen som vet, men brödet har tillhört traditionerna
länge.
– Mor och far var födda kring förra sekelskiftet, säger Mait,
och de var van det. Men det var alls inget nödbröd – det här
var högtidsbrödet som man åt till jul och bröllop, med gam
melost. Kornbrödet var ju vad man åt till vardags.
Ärtmjölsgröt med fläsk var en annan kulinarisk läckerhet
i Storsjöbygden på 1800-talet, men den maträtten har nog i
det närmaste försvunnit, befarar Mait.
– Men ärtbrödet finns i alla fall kvar, och måste få finnas
kvar i framtiden, säger hon. Det är ju suveränt på ostbrickan
– det ger en så fantastiskt fin brytning.
Och den som vill ha smör på det ytterst spröda ärtbrödet,
får ett enkelt men genialiskt råd av Mait:
– Bred smöret på osten i stället, så får du behålla brödet
helt!
I skydd av buskarna utanför bagarstugan sitter katten och
väntar på att baket ska vara avslutat, och stryker sig mot våra
ben när vi kommer ut i solskenet igen. Vi har blivit fläckvis
18
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pudrade av ärtmjöl, men det är sånt man får ta, när man
ska studera månfasparameterns inverkan på matbröddegars
konsistens. 		
På väg upp mot boningshuset hör vi toner från gitarr

och dragspel från täkten bakom logen. Och sång: Vi kan
knappast rå för att våra småfåglar dör – det är sådant som
småfåglar gör...
Omisskännlig Allan Edwall – den underfundige och sam
hällskritiske visdiktaren och skådespelaren från Hissmofors
på andra sidan Storsjön.
Det är Maits son, David Wahlén som tillsammans med
spelkompisen Alexander Nordstrand laddar för en konsert
på Wikners till kvällen. De genomför just en sommarturné
med Allan Edwalls visor – det som började som en udda
spelning blev en långbokad stormsuccé.

– Egentligen är vi inte så förvånade – Allan Edwall är lika
relevant idag som på 70-talet, säger David. Många känner
igen verkligheten i hans texter. Och vi har verkligen jobbat
för att lyfta fram orden!
Att de bägge råkar vara släkt med Allan gör inte saken
sämre. Grabbarnas respektive farmor var kusiner med Ed
wall. David och Alexander är alltså bryllingar. Fyrmän
ningar säger vi här.
– Men det är kvaliteten på Allans visor som är skälet till
att vi vill framföra hans musik, säger David. Att vi råkar vara
släkt på långt håll är bara en lustig detalj.
Annars är det nog vanligare att han framför betydligt mera
komplicerade verk med sitt dragspel. Han har precis tagit
sin kandidatexamen vid Musikhögskolan i Piteå, som också
inbegrep utbildning vid Sibeliusakademien i Helsingfors.
I höst fortsätter han mot en master med dirigering som
tillägg. Och håller man till på den nivån så pratar man inte
längre om dragspel utan om accordeon, och repertoaren
består av verk av Bach, Buxtehude, Händel, Couperin eller
Scarlatti.
David har spelat sedan han var åtta år – han vann SM i
dragspel redan som 12-åring och tillhör idag den absoluta
eliten i Sverige. Som biinstrument spelar han orgel – han
har givit många dubbelkonserter i bygdens kyrkor under sin
uppväxt.
Men det är långtifrån enbart barockverk som han nu
mera framträder med. Under 2009 genomförde han en
stor Spanienturné tillsammans med Erik Westbergs Vokal
ensmble, då de framförde Jan Sandströms Vid en strand,
på en ö, i ett hav – ett verk för soloaccordeon och stor kör.
Året efter uruppförde samma konstellation Emil Råbergs
verk Dúbito med premiär i Slottskyrkan i Stockholm. Och
under vårvintern i år deltog han som musikaliskt ansvarig i
den experimentella uppsättningen av Tosca – Fascist Javisst
i reaktorhallen vid Tekniska Högskolan i Stockholm, då
man lekte med Puccinis originalmusik och skapade nya
ljudbilder som passade till den nya dramaturgin.
– Jag vill inte bara ge traditionella konserter, säger David.
Jag vill hålla mig i frontlinjen och prova allt möjligt. Jag
tycker inte att man behöver låsa in sig i ett musikaliskt fack.
Jag vill jobba med allt från teater och opera till installationer
eller datorstödd musik. Vilket inte alls hindrar att jag dess
utom ägnar mig åt de klassiska mästarna. Men jag vill vara
med och utveckla musiken, till nya former!

Men idag, på hemmaplan, är det Allan Edwalls visor som
gäller. Och i bakstugan hänger hans egen spjalk, som han
fick när han skulle assistera sin mor i ärtbrödsbaket för
första gången, också det som åttaåring. Just nu är det svårt
att hinna med. Men nog kan han hantera en ärtbrödsdeg
om det kniper, för den traditionen vill han inte vara utan.
Förutsatt att månen är i ny, förstås… u
Grundreceptet till ärtbröd är enkelt – det finns bara tre
ingredienser: ärtmjöl, vetemjöl och mjölk. Det ska vara mer
ärtmjöl än vetemjöl och mjölken ska vara kall – sedan är det
bara att blanda degen till önskad konsistens. Brödet bakas ut
i rikligt med ärtmjöl och gräddas i riktigt het ugn.
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Ett himmelrike
för stora och små
Att döpa ett besöksmål till Himmelriket kan tyckas en smula pretentiöst. Men när man

står på den gröna ängen bland blommorna och ser ut över sluttningen ned mot Storsjön, med
Hackås medeltida kyrka i förgrunden och Oviksfjällen i fonden, förstår man att namnet var
givet. Här har resande främlingar stannat upp i 1000 år för att andlöst beundra naturen, innan
färden gått vidare mot resans mål.
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

När Svenska Kyrkan flyttade pastorsexpeditionen i Hackås
till annan ort, funderade församlingen över vad man skulle
göra med de tomma lokalerna. Området kring Hackås kyrka
värderades högt och man ville gärna göra det mera till
gängligt och attraktivt, både för bybor och besökare.
20
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Nu ligger ju Hackås kyrka mitt på den gamla pilgrimsleden
Jämt-Norgevägen – den väg som trampades flitigt av pilgri
mer på väg till Sankt Olavs grav i Trondheim under kyrkans
katolska tid. Även om helgonens tid är förbi, lever pilgrims
tanken vidare.

Så förslaget fördes fram att skapa ett
modernt pilgrimscentrum i lokalerna.
– Vi i församlingen ville gärna ut
veckla idéer kring pilgrimsverksam
heten, säger kyrkoherden Christin Ny
gren Sundvisson. Pilgrimsvandringar
har blivit väldigt populära, även om
det är få som vill vandra så långt som
till Trondheim. Så vi har arrangerat
kortare pilgrimsvandringar med guide
i närområdet. Att vara turist innebär ju
att man gör en resa – men vi vill gärna
påminna om att det finns en inre resa
också att göra. Och då är väl den här
platsen väl vald som startpunkt.

Men när pilgrimscentret ställdes i ord
ning, såg man att det fanns utrymme även
för ett café i lokalerna och församlingen
formulerade en annons där man sökte en
entreprenör för rörelsen.
Mia Eriksson, från byn Mo på andra
sidan Storsjön, hade hört talas om det
blivande Pilgrimscentret när hon deltog
i ett projekt för att skapa fler anledningar
att resa till Jämtland. Och när hon såg
annonsen svarade hon direkt.
– Jag hade länge haft drömmen att
starta något eget, berättar Mia. Jag gillar
att ha kontakt med människor. Och om
Christin Nygren Sundvisson
rådet är ju så fantastiskt – det var många
bitar som föll på plats!
Parterna kom överens om villkoren och Sockenstugan
I Himmelrikets kulturrum får besökaren stifta bekant
byggdes
om och renoverades till Café Sockerstugan – en
skap med idéerna kring pilgrimsvandringen och det finns
miljö som väl harmonierar med området runt omkring.
utställningar med pilgrimstema. För små pilgrimer finns
Och gästerna lät inte vänta på sig – redan andra säsongen
också ett lekrum i medeltida stil och kläder att låna för
hade Mias sommarcafé dubblat sin omsättning. Draghjälp
lekfulla tidsresor.
har hon givetvis av Hackås kyrka, områdets klenod från
medeltiden, där de äldsta delarna är ända från 1100-talet!
– Det har blivit ett jättebra samarbete, konstaterar Chris
tin. När turisterna kommer till Hackås kyrka på sommaren
så vill vi att de inte bara ska få se en kyrkobyggnad, utan
också möta de människor som finns i kyrkan. Därför har vi
värdar i kyrkan, som kan berätta. Tidigare var det de som
ordnade fika till vägkyrkans besökare. Men nu gör Mia det
hon är bra på samtidigt som vi kan utveckla det vi är bra på
– det blir en win/win-situation!
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”Vi vill vara ett naturligt
utflyktsmål för alla.”

hen
nes Sockerstuga ska få
positiva omdömen från gäs
terna. Här är det lokala rå
varor som gäller – tunnbrö
det till stuten kommer från
Maja på Långbuan, rödingen
inuti från Börtnans Fjällfisk.
Ovikenost ingår i pajen och
kaffet är rostat i Åre.
– Det är klart att vi måste
lyfta fram andra företag i
Mia Eriksson
området, säger Mia. Vi har en liten butik för lokala produk
ter. Och vi ger tips om besöksmål – vi fungerar som en liten
turistbyrå!
– Vi vill att det här ska vara en samlingsplats där ortsbor
och besökare kan träffas och umgås, fyller Christin i. Ett na
turligt utflyktsmål för alla.
Mia och Christin vill också att utbudet av aktiviteter
kring Himmelriket ska öka. Allsångskvällar och tävlingar i
kyrkbåtsrodd arrangeras re
dan, liksom Medeltidsdagar
med medeltida hant
verk.
Fler påhitt ska det bli. Och
man har också börjat funde
ra på om det går att erbjuda
boende på sikt.
– Det finns alldeles för få
möjligheter att övernatta här
i Hackåsbygden idag, säger
Mia. Det tycker jag att vi
borde ändra på! u

FOTO: MARIA SUNDBERG

Mia jobbar hårt för att

Vandra längs

över Skandinaviska halvön
Under medeltiden sökte sig stora
skaror pilgrimer till Olof den heliges grav
i Nidarosdomen i Trondheim. Några av
dåtidens viktigaste vägar ser du här på
kartan.
Mycket långa sträckor har under senare
år röjts och markerats. Idag är människor
åter på vandring längs de urgamla leder
na!
Pilgrimslederna bjuder till både efter
tanke och äventyr på dina egna villkor.
Välj strapatsrikare etapper, där du vilar
i vindskydd eller tält. Eller välj ut någ
ra platser i närheten, som du besöker
över dan. Information om pilgrimsleder
na, kartor och kalendarier hittar du på
hemsidan.

Med stöd av

www.pilgrimsleder.se
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Den lilla gårdsbutiken ger ett lika ombonat och hemtrevligt

intryck som skylten av engelsk pub-typ vid infarten. Här kan man
slå sig ned en stund över en kopp kaffe, medan man funderar
över vilka ostsorter man ska välja. Föga anar man, att det på
andra sidan väggen finns rader av lagringslokaler i rostfritt med
högteknologisk klimatstyrning, eller toppmoderna schweiziska
ystningskar och annan utrustning i mejeriet. Men så producerar
också gården Åkern i byn Häggen vid Oviken ostar som tillhör
den absoluta eliten av vad Sverige idag kan erbjuda.

Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

Så här med lite perspektiv kan man väl konstatera att det mesta Kristina
och Robert Åkermo gjort i livet var förberedelser för att starta Oviken
Ost. Robert utbildade sig till agronom och lantbruksarkitekt och ritade
smarta djurstallar åt mjölkbönder med ambitioner. Kristina hade skolat
sig till veterinär och besökt de flesta djurbesättningar i södra Jämtland
och Härjedalen. Och med åren hade hon utvecklat en särskild förkärlek
för fåret, vårt äldsta husdjur, som varit till så stor nytta för mänskligheten
världen över.
Apropå perspektiv – gården Åkern har varit i Roberts släkts ägo sedan
mitten av 1300-talet! De vikingaättlingar som brukade jorden då hade
förstås också får, för att få kött och kläder. Villkoren för att driva en
släktgård har givetvis ändrats radikalt sedan medeltiden, men Åkern in
nebar en arena och en fast grund för en verksamhet. Och vad de två aka
demiska bönderna skulle satsa på, var egentligen ganska givet.
– Jag hade haft idén om ostproduktion med mjölkfår ända sedan
80-talet, säger Kristina. Jag har alltid varit intresserad av ost och i synner
het fårost. Men i Sverige finns ju inga traditioner alls på det området.
Och det är inte tillåtet att importera levande får från andra länder.
Lösningen fick bli ett långsiktigt avelsarbete med de raser som finns
här, som seminerades med frusen sperma från Holland – i nederländska
Friesland är mjölkfår nämligen både vanliga och högproducerande. Först
idag, efter mer än ett decennium, har Robert och Kristina byggt upp
besättningen så pass, att de kan börja gallra efter tackornas egenskaper
som mjölkdjur.
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Alf Svensson pysslar med hårdostarna.

– Visst var det tålamodsprövande, säger Kristina. Men vi
tyckte att det fanns nog med getgårdar i Jämtland – det var väl
det som hade varit alternativet. Vi ville ju hitta vår egen nisch.
Sommaren 2003 gjorde de den allra första ystningen av
fårmjölk. De hade hyrt ett mobilt mejeri av Länsstyrelsen
som försökte uppmuntra till småskalig ostproduktion. Expe
rimenten i statens barack utföll tydligen snabbt till belåten
het, för det treåriga hyresavtalet hade knappt börjat löpa,
förrän Robert och Kristina bestämt sig för att satsa fullt ut.
Så Robert fick anta sitt livs utmaning som lantbruksarkitekt
– att rita och skapa det ultimata fårmjölksmejeriet.
Under byggnadstiden tog de också ett beslut som skulle bli
avgörande för inriktningen – och för den framtida succén.
Det handlade om mjölkens behandling – Oviken Ost skulle
enbart jobba med opastöriserad mjölk.
– Vi tyckte att det var nödvändigt för att kunna tillverka
riktigt god ost, menar Kristina. Pastöriseringen ”tar död” på
mjölken – naturlig mjölk har ett eget ekosystem av mikro
organismer som i högsta grad medverkar till att utveckla
smakämnena i osten.
Att inte värmebehandla mjölken innebär att produktionen
blir mera riskfylld – en sådan tillverkning ställer höga krav
på hanteringen genom hela kedjan, från foderproduktion till
mjölkbehandling. Men Kristinas kunskaper som veterinär
26
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borde räcka för att man skulle kunna undvika obehagliga
överraskningar.
Robert och Kristina bestämde sig också för att till en början
köpa in mjölk från två andra gårdar. Mjölk från ko och get.
– Det gav spännande möjligheter, säger Kristina. Vi kunde
tillverka tremjölksost, från blandningar av tre olika mjölk
sorter – det fanns det ingen annan som gjorde.
Men i år har Robert och Kristina bestämt sig för att foku
sera mera på den egna fårmjölken. Avelsarbetet börjar ge
resultat i form av ökad mjölkmängd och de nöjer sig med
att komplettera med inköpt komjölk. Eftersom den mjölken
också används opastöriserad ställs det lika höga krav på den
gården som på deras egen. Det blev Roberts kusiner, Martin
och Lennart Karlsson i Bölåsen som fick förtroendet.
– Det har fungerat fantastiskt bra, säger Robert. Vi kan
hämta mjölken spenvarm på gården, och de förstår verkligen
att producera med omsorg – det borgar för bästa kvalitet på
osten.
Det lilla mejeriet i Häggen gör idag ett 30-tal olika

ostsorter men produktutvecklingen är kontinuerlig och nya
sorter kommer till hela tiden. Tillverkningen sysselsätter sju
personer och man är snart uppe i de 40-50 ton ost om året
som mejeriet ska klara.

Deras ostar har uppmärksammats av den svenska kockeliten
och finns på de finaste retaurangerna runt om i landet. Ost
från Oviken förgyllde den senaste Nobelfesten och nu har
även grossister från utlandet börjat höra av sig. Ostarna Pia,
Rossa och Himmelsraften tilldelades var sin silvermedalj i
SM i mathantverk 2011, i konkurrens med 520 tävlande pro
dukter från 150 mathantverkare från hela landet. På fyra år
har Oviken Ost tilldelats hela 15 SM-medaljer! Ren och skär
Jämtländsk kulinarisk historia.
– Det är jättekul att få så mycket feed back, säger Robert.
Och det känns fantastiskt att få vara med om att utveckla
näringen.
Senaste steget för Oviken Ost var att skaffa en smörkärna
re, för att även börja tillverka exklusivt smör av grädde från
opastöriserad mjölk – en produkt som fått snålvattnet att
rinna på mästerchefen himself, Magnus Nilsson på Magasi
net Fäviken. Beställningar på fårsmör finns numera också i
orderboken.
Roberts förfäder, de gamla jordbrukarna från medeltiden,
må betrakta spektaklet med viss förundran från sin himmel.
Men så här går det till att bedriva ett framgångsrikt jordbruk
på 2000-talet... u

Ta en promenad
i det förflutna
besök högARbyarna, 7 km från vägen KLÖVSJÖ-rätan

Välkommen till

Långbacken I SÖDERHÖGEN

Café & Ullbutik

Hemgjorda specialiteter,
lokalt producerade korvar, glass på fårmjölk
ÖPPET Kl. 11-17 • torsdAG KL 11-20 • STÄNGT TISDAG-ONsDAG

PÅ HELGERNA MUSIKCAFé MED

Traditionell irländsk folkmusik
www.ullaffaren.se/LBCafe
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Multisport
i Skålan
Byn Skålan håller sig med en alldeles egen folkfest – sedan 17 år

arrangerar man nämligen en quadrathlontävling för både femmannalag och
individuella deltagare. Cypakutsi är namnet på kraftprovet som lockar atleter
från hela Jämtlands län till Skålan för att CYkla, PAddla, KUTa och SImma.

De som har bra minne vet att det även
långt tillbaka fanns en populär bytävling
i Skålan, men den ägde rum på vintern
med skidor och spark som tävlingsred
skap. Intresset svalnade med åren och
bykampen försvann. Men 1996 tyckte Kor
pen i Skålan att man skulle prova med en
ny motionstävling, men sommartid. Och
efter lite funderande var Cypakutsi född.
Nu har tävlingen nästan blivit byns
varumärke och det är lika många tävlande
som det finns publik den där julilördagen
som viks åt evenemanget. Lagbildningen
är en vetenskap för sig – det kan vara
allt från polska skogsarbetare över tyska

turister till bybor som vill njuta av ära
och berömmelse för ett år framåt. Kons
tellationerna ändrar sig ständigt – men
två lag har faktiskt varit med i alla år.
– Det här har nästan blivit större än
älgjakten, konstaterar Annette Nääs – en
av entusiasterna i arrangörsstaben. Täv
lingen har blivit så stor att vi måste ha
omkring 80 funktionärer. Men vi är ju
bara 180 i byn, så alla som inte tävlar har
en uppgift att fylla.
Anette berättar att det märkligaste är
att det inte har regnat under en enda täv
lingsdag genom åren. Pessimisten kan ju
hävda att sannolikheten då måste vara

enorm för att det blir regn i år – optimis
ten att all erfarenhet visar att det här är ett
nederbördsfritt evenemang. Men det må
bli hur det vill – lite vatten är inget hinder
för en äkta jämtländsk folkfest.
Cypakutsin kräver dock sin man eller
kvinna. Först cykel i 7,8 km – därefter
kanot 1,5 km, sedan löpning 2,5 km och
sist 150 meter simning, tvärs över Ljungan
som kan vara både ström och kall.
– Och sen dans på bygdegården på det,
när priserna är utdelade, säger Anette.
Nog blir det rejäl motion alltid!
FOTO: hampus stenlund

En dröm för den
hängivne fiskaren
När de fem fiskeintresserade släktingarna fick se i en annons att skogsföretaget SCA skulle
arrendera ut fisket i Älgsjön, slog de till direkt. Här hade de löst fiskekort av bolaget i långa
tider och visste att fisk och fiske var av högsta kvalitet. Från början hade de tänkt sig att ha
vattnet för sig själva och satte ut öring och röding för tillväxt. Men när de hade låtit sjön
ligga i träda i sex år, kunde de konstatera att sjön nu var full av stor fisk. Och tanken växte
så småningom fram, att man i stället skulle ta hit betalande besökare som var intresserade
av superfiske. Företaget Älgsjöns Äventyr var fött.

Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz och ÄLGSJÖNS ÄVENTYR

Stig Ohlsson tar emot oss vid Älgsjöns Äventyr.

Det är sen eftermiddag när vi lämnar Hackås för att

runda sjön Näktens norra ände. Dagen har varit varm och
solig här i den östligaste delen av Bergs kommun och vi
lämnar ett ansenligt dammoln efter oss på den mestadels
spikraka skogsbilvägen. Här är glest mellan byarna – vi
känner snart att vi är nära hjärtat av den jämtländska vild
marken. Farhågan att vi kört fel börjar göra sig påmind,
men så får vi äntligen syn på skylten vid vägkanten. Och fem
minuter senare har vi nått vändskivan vid vägs ände – vi är
framme.
Älgsjön glittrar inbjudande i kvällssolen. Vattnet är ext
remt klart – sjön består av 111 hektar renaste källvatten,
med djup ned mot 14 meter. Längst bort mot de sydligaste
vikarna ser vi en båt med två fiskare – vädret är kanske
väl solblankt för att erbjuda det bästa fisket, men vi ser
spötopparna böjas ibland när öringen inte kan motstå det
erbjudna betet. Annars råder här bara tystnad, fullkomlig
tystnad.
– Men man kan höra när glassbilen kommer till Dödre,
säger Stig Ohlsson.
Tillsammans med sonen Anders representerar han Älg

sjöns Äventyr vid vårt besök. Dödre är närmaste by, där
man erbjuder boende om så önskas. Här vid sjön finns bara
tak över huvudet, i form av ett militärtält och en mindre
barack.
– Alla vill inte ha en ordnad tillvaro när de är på fiske
semester, säger Stig. De flesta som kommer hit vill känna
att de är i vildmarken och nöjer sig med enklare skydd mot
väder och vind. Och de flesta tillbringar ju nästan alla dyg
nets timmar i båtarna.
Älgsjöns Äventyr riktar sig mest mot fiskeintresserade
storstadsbor.
– Jag tycker att det är särskilt viktigt att de som är unga får
lära sig att det finns en natur, säger Stig. Här kring sjön har
man goda chanser att få se älg, rådjur och tjäder – kanske till
och med en björn om man har tur – det har hänt!
Men de för fisket kanske intressantaste arterna i den norr
ländska faunan, hittar vi nog under vattenytan.
– Sjön är full av gammarus, berättar Anders. Det är de
små kräftdjuren som gör att det blir så oerhört fin kvalitet på
fisken, och att den växer till sådan storlek – den kan inte få
bättre mat och den finns där året om.
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” Vi vill att det här ska vara ett riktigt
exklusivt fiske.”

Annars är ju den bästa tiden för både fisk och fiskare kring
midsommar, när det är dags för de stora sländkläckningarna.
Det är då flugfiskarna lockas till Älgsjön, för att gäcka
öring och röding med imitationer av insekter i alla utveck
lingsstadier, från puppa till färdig slända. Och det är då de
verkliga tungviktarna söker sig upp ur de kalla djupen för
att äta och visa sig i all sin prakt. En dröm för varje hängiven
fiskare.
Men Älgsjöns Äventyr tillåter normalt bara sex fiskare i
taget vid sjön.
– Vi vill att det här ska vara ett riktigt exklusivt fiske, säger
Anders. Är det fyra i en grupp så kan de få ha hela sjön för
sig själva.
Här är det också catch and release som gäller – en matfisk
per person får lämna sjön, men annars ska all fisk tillbaka till
vattnet under så skonsamma förutsättningar som möjligt.
– Det garanterar ett fortsatt bra fiske, säger Anders.
De första trevande åren som entreprenörer i sportfiske
branschen har tydligen givit mersmak, för släktföretaget ar
renderar nu ytterligare två vatten.
– Älgsjön är för svårfiskad på vintern, så vi skulle vilja få
fram ett mera lättillgängligt rödingvatten, som vi kan an
vända året om. Och vi vill också kunna erbjuda ett bra
gädd- och abborrvatten – det finns många som föredrar att
doppa krokarna i ett sånt. Kan man bara garantera ett bra
fiske – ja, då är folk också beredda att betala bra för det! u
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Tips på fina
Övre Ljungan
och Storsjö-Ljungdalen
I Ljungans dalgång finns några av de finaste orörda ström

1

sträckorna i Bergs kommun. Kring den genuina fjällbyn Stor
sjö är landskapet öppet vilket blir en stark kontrast till den
TOSSÅSEN

kringliggande vildmarken. I själva Storsjön finns det grov öring
upp mot 5-6 kilo och här finns också fin harr. Öjön tillhör också

5

Ljungdalsfjällens bästa vatten och håller rikligt med röding och

LJUNGDALEN

öring. Öjön brukar kallas för de tusen öarnas sjö – här finns massor
av spännande vikar och sund att utforska och det är lätt att finna
bra fiskeställen. Stortjärn är ett litet vatten men med grov fisk,

2
1

LJUNGAN

STORSJÖ
STORSJÖN

liksom Rotsjöarna vid Storsjö med naturliga stammar av extremt

SÖLVBACKA
STRÖMMAR

3

5

storvuxen öring och röding. Nedre Skärvagen förtjänar också
att nämnas – ett vatten med öring, röding och harr.

1

Uppströms Ljungan från Storsjö är de första 18 kilometrarna
upp mot Ljungans källflöden avsatta enbart för flugfiske.
Trakterna kring Ljungdalen bjuder på en naturupplevelse med
glaciärklädda fjäll och kristallklart vatten. Fisket sker mestadels
i fjällvatten men även i skogslandskap vid Ljungan och Skärkån
samt Orrtjärn och Björnskalletjärn. Alla sjöar har fiskbestånd
av röding och öring. I Skärkån går storöringen upp och här finns
rikliga bestånd av stationär harr.

Nedre Ljungan
och Åsarna-Rätan
Kring Åsarna finns fyra mil av strömmande vatten och rikligt
med öring, harr, gädda och abborre. Här finns också de fiskrika
sjöarna Hålen, Äldern, Äldåmagasinet och Nästelsjön. Övre
Hoan har fina öringsträckor med rika vildmarksupplevelser.
I Sörtjärn kan du prova rödingfiske, både sommar och vinter.
Kring Rätan finns också riktigt fina torrflugesträckor – Röjån,

Våra fiskevårdsområden
1 Statens vatten inom
		renbetesfjällen
2 Ljungdalens fvof
3 Storsjö fvof
4 Gruckarnas fvf
5 Tossåsen kfo
6 Börtnans fvof
7 Skålans fvof
8 Klövsjö samff
9 Åsarna fvof
10 Rätans fvof

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Handsjöns fvof
Lill-Nällsjöns kfo
Övre Hoans fvof
Råssjöns fvof
Näktens fvof
Svenstaåns fvof
Hovermoån-Högåns fvof
Storsjön-Bergs fvof
Dammåns fvof
Bodsjöns fvof

Fiskekortförsäljare
Fiskekort kan köpas i de flesta byar inom respektive område.
Kort för flera områden säljs hos:
Landéns Sport, Tingshusvägen 3, Svenstavik, 0687-101 02
Åsarna Skicenter, Olstavägen 45, Åsarna, 0687-302 30

Kvarnån och Nästelströmmen är några. I Mullbergstjärn
finns fina bestånd av öring och röding. Handsjön och Långtjärn
är fina öringvatten och i trakten av Gillhov kan gäddfiskaren
få sitt lystmäte. Örnbergssjön och Baksjön har riktigt grova
gammelgäddor. Mellansjön har bra abborrfiske och vintertid
finns fin sik att hämta på Råssjöns is.

Läs mer om fisket i Berg p
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a fiskevatten
Mellersta Ljungan
och Klövsjö
GRÄFTÅVALLEN

1

Norr om Flåsjön ligger riksbekanta Sölvbacka strömmar med

MYRVIKEN

utsökt fiske efter harr och öring. Strömmen mellan stora och lilla

19

18

Börtnessjön vid Börtnan är en fin öringsträcka för flugfiskaren.
Du som är nattuggla bör under sommaren besöka denna del för
HACKÅS

17

att flugfiska, allra helst när rocken kläcks i början av sommaren.
Den större av sjöarna har bestånd av grov sik och abborre och

STORSJÖN

är lämplig för vinterfiske. Börtnan innehar det svenska rekordet

4

5

20

FLÅSJÖN

12

VÄLLE
STRÖMMAR

tjärnen till Fotingen är det också bra fiske efter öring, harr

DÖDRE

SVENSTAVIK

9

på regnbåge som ligger på 14 kg. En bit nedströms, från Bergs
och sik. Särskilt sträckans övre del, Välleströmmen, erbjuder

NÄKTEN

högtidsstunder för flugfiskaren. Vid Ljungans inlopp i Fotingen

15

6

är det lämpligt att prova kikmete under vårvintern, efter harr

16
7

och sik. I Fotingen kan man också ha lyckan att landa en riktig

LJUNGAN

ÅSARNA

FOTINGEN
LÄNNÄSSJÖN

KLÖVSJÖ

pimpelfiske efter Svartåstjärnens ädelfisk rekommenderas. Efter

KVARNSJÖ

islossningen börjar fisket efter storgäddor i vikar och på grund,

NÄSTELSTRÖMMEN

10

RÄTANSSJÖN

storöring. Klövsjön har bra bestånd av grov sik och abborre och
framför allt vårvinterfisket efter dessa är mycket populärt. Även

NÄSTELSJÖN

KLÖVSJÖN

8

GILLHOV

14

11

samt framför allt i sundet mellan Klövsjön och Lännässjön. I Län
nässjön erbjuds även storabborre i djuphålorna.

LJUNGAN
HANDSJÖN

RÄTANSBYN

Storsjön och Näkten
13

HOAN

SÖRTJÄRN

Näkten har ett unikt rödingbestånd – här simmar riktiga klossar
i den stora och djupa sjön. Är du ute efter riktigt stor fisk är
givetvis Storsjön oöverträffad – här finns storvuxen öring och
kanadaröding. Det är bara att välja vilken metod du vill prova
– trolling, utter, fluga eller spinnfiske. I sjön får man dessutom

Detta är ett litet urval av alla fina

fiska fritt, med handredskap. Vintertid kan du kikmeta i vikarna

fiskevatten som finns i Bergs kommun.

efter harr och sik.

Turistbyråer, fiskekortförsäljare och

I Svenstaån är det bra fiske efter harr och öring från juni till

kontaktpersoner inom kommunens

augusti. Inom Bodsjöns fiskevårdsområde kan du få stor id i

många fiskevårdsområdesföreningar

Bodsjöbyån under försommaren och gädda i Fageråssjön.

kan hjälpa dig med fler tips och upp

Här finns också ål i de flesta vatten, för den som gillar nattliga

lysningar.

äventyr. Herrevadströmmen har fin öring.
Något av det bästa till sist: den 35 km långa Dammån i Oviks
fjällen. Ån är vida känd för sin storöring men håller också stor
harr.

på www.fiske.jamtland.se
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Minnen för livet
– Vi har bestämt oss för att bredda vårt fokus och utbud. Vi ska inte

längre bara tillhandahålla logi på fjället, utan också erbjuda aktiviteter och
upplevelser. Det är vårt mål att den som besöker fjällstationen på Helags ska
ha med sig minnen för livet, när det är dags att lämna anläggningen. Men allt
ska ske med ansvar för en hållbar utveckling!
Det säger Erik Gardfall, platschef på Svenska Turistföreningens fjällstation
på Helagsfjället. Fjällstationen tänker spela en betydligt mera aktiv roll än
tidigare i det gemensamma arbetet med att öka områdets attraktionskraft.
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz OCH STF

När Helags Fjällstation öppnar för sommaren den 21 juni
ser anläggningen ut precis som förr. Men den som varit här
tidigare, för några år sedan, märker snart att mycket har
förändrats. Nu står några mountainbikes lutade mot flagg
stången, redo för uthyrning till hågade kalfjällcyklister.
Den som vill kan få öl eller vin serverad till kvällsvarden
36
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– en liten revolution i fjällstationens mer än hundraåriga
verksamhet. Och, om naturens villkor medger det, finns det
möjligheter att få delta i en guidad tur till fjällrävens rike och
stifta bekantskap med Sveriges enda arktiska rovdjur. Det
har satt sina spår att STF anställde den yngste platschefen i
föreningens historia.

Tjugofem års livserfarenhet låter kanske inte så mycket om
man ska söka jobb som platschef. Handlar det om nästan
lika många års fjällvana, så låter det genast bättre. Och det
var verkligen vid foten av fjället som han växte upp, Erik
Gardfall – i den lilla byn Slussfors i Västerbotten, mellan
Storuman och Tärnaby. En by med 70-talet hushåll i Gier
jesåns dalgång, med Gardfjällsmassivet på ena sidan och
Vindelfjällen på den andra.
– Den påminner rätt mycket om Ljungdalen, säger Erik.
Och har man fjället som bakgård så är det klart att man
utnyttjar det.
– Allt jag gjort hittills i livet har styrts av mitt intresse för
naturen, konstaterar han. Det är där jag helst vill vara och
jobba.
Erik erkänner att han inte visste särskilt mycket om STF
när han började sitt nya jobb.
– Jag hade bott i några fjällstugor under den tiden jag
guidade. Stugvärdarna var trevliga och det var ordning och
reda. Men visst märkte man någon liten ”mossighetsstäm
pel” på verksamheten. Och den tänker jag jobba för att få
bort.

STFs mål för föreningsverksamheten är ganska kaxigt: att
vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige, baserat
på långsiktig och hållbar utveckling.
– Vi ska försöka verka mer i tiden, säger Erik.
Ett exempel på det är just fjällrävsturerna som blev en
jättesuccé. Förra sommaren lyckades Erik få klartecken från
Länsstyrelsen, projektet Felles Fjellrev och Handölsdalens
sameby att ett par gånger i veckan arrangera guidade vand
ringar till en av områdets fjällrävslyor – koordinater som
normalt utgör något av det hemligaste som fjällvärlden
erbjuder. Deltagarna får gå fram till en plats omkring 300
meter från lyan, varifrån de med tubkikarens hjälp kan stu
dera lyans invånare.
– I början på juli är det dags för rävungarna att komma
ut ur lyans inre och förra året var vi väldigt tursamma och
kunde titta på hur fjällrävsvalparna lekte och busade och
jagade sork. Om förutsättningarna i naturen är gynnsamma,
kan vi förhoppningsvis fortsätta med de här exklusiva guid
ningarna även i sommar.
Fjällräven är inte lika skygg som de flesta andra vilda djur,
utan finner sig i besöket så länge människorna håller sig
på avstånd. Skulle honan visa minsta tecken på stress, så
avbryts besöket omedelbart, men det har hittills aldrig hänt.
– Hon vet ju mycket väl att vi finns där, säger Erik. Hon
brukar lyfta på huvudet när vi kommer, och konstatera:
jaha, är det du igen! Och sedan är det bra med det. Men det
är en otroligt givande upplevelse att få följa kullen under
hela säsongen – fjällräven är ett djur som det är lätt att bli

kär i!
Förra sommarsäsongen var som bekant ett riktigt sorkår
med lämmel överallt på fjället. Det gynnade fjällrävarna i
Ljungdalsfjällen betydligt, med den mest omfattande för
yngringen på många år som följd. År med sämre sorktill
gång måste fjällräven stödmatas för att den lilla stammens
existens ska säkras.
– Hela överskottet från fjällrävsturerna går tillbaka till
fjällräven i form av utfodring, säger Erik. Då drar vi vårt strå
till stacken för att bevara det här utrotningshotade djuret,
samtidigt som vi ger besökarna oförglömliga minnen.
Men Fjällrävsturerna kommer inte att vara den enda akti

viteten kring Helags Fjällstation.
– Vi jobbar för fullt med att försöka ta fram en lång rad
guidade dagsturer som kan förstärka upplevelsen av fjäll
vistelsen. Turer till den bästa skidåkningen, till toppen, till
glaciären, till bästa fisket och bästa fågelskådningen och så
vidare.
Men de här planerna handlar inte bara om fjällstationen
utan om området i sin helhet.
– Jag brinner för samverkan, säger Erik. Samverkan med
andra företag, samer och bybor – ja, alla aktörer som finns
här. Jobbar vi tillsammans så kan vi skapa något riktigt att
raktivt, dit många vill komma på besök. Inte bara till Helags
fjällstation, utan till oss tillsammans, i hela området! u

Helags är med sina 1797 meter över havet Sveriges högsta fjälltopp
söder om polcirkeln. Här finns också landets sydligaste glaciär som
täcker en halv kvadratkilometer. Helags fjällstation ligger på 1043
meters höjd – den första fjällstugan på platsen byggdes av STF
redan 1897. Den nya fjällstationen är uppförd som en stugby och
invigdes 1983 – här finns idag 80 bäddar i stugor med kök för
självhushåll, men man kan också äta frukost, lunch och middag i
anläggningens restaurang. Fjällstationen är sommaröppen från 21
juni till 30 september.

Röding Genetay
Har du haft fiskelycka så har du råvarorna till den
här rätten där grundreceptet kommer från en god vän
på småländska höglandet. Har fiskarens skyddshelgon
vänt ryggen åt dig, så får du svänga förbi Börtnans
Fjällfisk i stället, eller inhandla någon annan laxfisk i
lämplig matbutik.
Det här behöver du:
4 portionsstora rödingfiléer
75 gram vit mögelost – helst från Oviken Ost förstås,
		 men annars går det bra med Brie
4 msk fikonmarmelad
10 valnötter
Så här gör du:

Fikonmarmelad
5
5
1
20

hg torkade fikon
dl socker
citron
valnötter

Blötlägg fikonen i vatten över natten. Koka dem i
blötläggningsvattnet i 10 minuter – rör om ibland
så de inte bränner fast. Häll av vattnet, låt fikonen
svalna, ta bort skaftet och skär dem i bitar lämpliga
för mixer/matberedare. Mixa, men inte längre än att
det fortfarande finns små bitar kvar. Lägg tillbaka
de mixade fikonen i kastrullen, riv över citronskalet
och pressa i citronsaften. Häll i sockret och blanda
väl. Koka på svag värme i ytterligare 10 minuter,
under ständig omrörning. Blanda i de grovhackade
valnötterna, häll marmeladen på varma burkar och
tillslut dem noga. Förvara dem i kylskåp sedan de
svalnat.

Salta fiskfiléerna ett par timmar innan tillagningen, så
de blir lättgravade. Smörj en ungsfast form med lite olja
och lägg i fisken. Dra några tag med svartpepparkvarnen
över och bre sedan på fikonmarmeladen. Lägg på några
rejäla ostskivor och strö över de grovhackade val
nötterna. Sätt ugnen på 150 grader och stek i ungefär
15 minuter.
Servera med ris och hollandaisesås och strö persilja över.

Hollandaisesås
150 gram smör
3 äggulor
2 msk vatten
2 tsk citronsaft
		cayennepeppar
Smält smöret på svag värme. Vispa vatten och äggulor
i en skål i sjudande vattenbad tills smeten tjocknar. Ta
bort skålen från det varma vattnet och vispa i smöret.
Smaksätt med citron, salt och cayennepeppar.

Kock: Bosse Yman
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Foto: Joachim Lagercrantz

Hallå där
Gunnar Hammarberg,
tränare och sportchef
för Åsarna Ski Academy…
Hur går det med jobbet och med Skidakademin?

Det går alldeles utmärkt! Jag har haft turen att få ett otroligt
roligt jobb – jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har fått
förmånen att lägga upp verksamheten själv i sin helhet, och
man jobbar ju väldigt effektivt när beslutsvägarna inte bara
är korta utan obefintliga.
Kan du beskriva kort vad Åsarna Ski Academy är?

Det är en verksamhet för elitsatsande skidåkare som gått
ut gymnasiet. Vi ska skapa rätt förutsättningar för träning
och utveckling, men vi gör det utifrån en helhetssyn – vi
ser till hela människans behov. Det innebär att vi står för

full support under varje dag på året, med träningsupplägg,
tester, rehab om det behövs och mycket annat.
Men vi har också ett unikt inslag – Idrottaren AB, där
man får lära sig hur man lever som elitskidåkare – hur man
söker sponsorer och får till ekonomin. Och hur man kan
profilera sig och öka sitt marknadsvärde. Det finns idag
bara en handfull elitskidåkare i Sverige som kan leva på
skidåkningen. Vi ska försöka höja den siffran.
Sen jobbar vi tillsammans här på akademin – ser till att vi
har en grupp som fungerar. Individen måste må bra för att
kunna utvecklas!
u

u

u
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Du själv lade ju tävlingsskidorna på hyllan när du tog

Thomas Wassberg fick ju skruva upp skylten med

det här jobbet, efter drygt tio år i den svenska skid

”Guldbyn” igen i vintras. Det går bra för Åsarna!

eliten. Saknar du hetluften?

Ja, klubben har ju haft enorma framgångar under säsongen
2011/12. Kanske är det den bästa säsongen som föreningen
haft någonsin. Ida Ingemarsdotter och Johan Olsson med
tre världscupsegrar vardera. Teodor Pettersson som vann
sprintvärldscupen – han är förresten ambassadör för Skid
akademin. Emma Wikén som blev dubbel medaljör i U-23
VM. Hanna Brodins SM-guld på tremilen och SM-guldet i
damstafetten. Lars Nelson som gjort enorma framsteg. Jag
kan fortsätta att rabbla hur länge som helst.
Åsarna är ett fantastiskt starkt varumärke i skidvärlden
idag! Och jag är glad att få vara en del av detta, med Åsarna
Ski Academy. Jag tror att Akademin är nödvändig för att
Sverige ska kunna konkurrera med andra skidnationer i
framtiden, och jag är säker på att fler kommer att följa vårt
koncept med tiden. u

Ja, jag saknar tävlandet. Nu blir det bara ett och annat mo
tionslopp. Men jag försöker fortfarande hålla mig i form –
om inte annat för att slippa bli frånåkt av mina elever under
träningspassen...
Nu försöker jag i stället använda mig av mina erfarenheter
för att hjälpa andra till framgång och det är oerhört inspire
rande.
Vad betyder det att hålla till just i Åsarna med Skid
akademin?

Byn är ju helt genomsyrad av skidåkning, och det sedan hur
lång tid som helst, så det är klart att det är den perfekta orten
att verka på. I höst kommer det att finnas 50 personer här
som är kopplade till Skidgymnasiet och till Skidakademin –
och därtill kommer Åsarna IKs ”vanliga” verksamhet i skid
sektionen. Du förstår ju själv att det märks.

42

MAGAZINET BERG

Välkommen till

r
ste
e
sem mer
En
m
ko
s!!!
a
u
n
d
min
t
at

Ljungdalsfjällen
Byarna Ljungdalen och Storsjö ligger i fjällrävens rike och liksom bildar porten till Helags och Sylarna. Här i den orörda
fjällnaturens land finner du vidsträckta vidder, bedårande vyer
och ett landskap som får den mest morgontrötte att vakna
med ett leende på läpparna.
Du som gillar att fiska kommer inte
att bli missnöjd. Vi har tre stora fiskevårdsområden – Storsjö, Ljungdalen samt de statliga
fiskevattnen. Harr, röding och öring tillhör bestånden. Tänk dig en egenfångad smörstekt
röding när du kommer hem efter en lyckad
dag med fiskespöet!

Du som fjällvandrar kan med lite tur få
se fjällräv på lite avstånd, garanterat se renar
med sina kalvar graciöst vandra över fjällvidderna eller kanske se den pampiga kungsörnen glida fram på breda vingar. Det är precis
då man kan känna att tiden stannar ett ögonblick.

Mitt i skidbacken, med utsikt över hela
Ljungdalen, ligger vårt fina lägenhetshotell.
Här kan du hyra skidor och åka i 10 olika nedfarter. Du kan också bo på vandrarhem, i stugor eller mysiga Wärdshuset Helags. Här finns
aktiviteter för hela familjen. Ta en skidtur eller åk vessla till Helags fjällstation. Vinterfiska
i våra fina vatten, eller hyr en snöskoter och
upptäck fjällvärlden på egen hand.

Ljungdalsfjällens
Turistbyrå
Tel. 0687-200 79
info@ljungdalsfjallen.se

Läs mer om aktiviteter och boende året om på

www.ljungdalsfjallen.se

Kälk-SM i Persåsen samlar
deltagare i alla åldrar.

SM I KÄLKÅKNING

Se upp i backen!
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

När den alpina skidanläggningen i Persåsen var akut nedläggnings

hotad på 90-talet, bestämde sig en grupp föräldrar i bygden för att
streta emot. De förstod att den lilla skidbacken hade svårt att hävda
sig i konkurrens mot alla riksbekanta pister i området. Men kunde man
komma på något annat sätt att utnyttja skidliften, så att bygden kunde
få behålla en välbehövlig vinteraktivitet? Idag drivs anläggningen av
Persåsens Skid- och Kälkklubb. Den som vill kan fortfarande åka slalom
eller snowboard i backen. Men på andra sidan liften finns Persåsen Sleigh
Cross Park – Sveriges enda alpina anläggning för kälkåkning! Och i mars
genomfördes för andra året SM i kälkåkning med 125 deltagare.
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SM-söndagen bjuder på finaste vårvinterväder – solen

fullständigt öser energi över folksamlingen vid foten av
backen. Det ryker väldoft från grillar och kolbulleeldar och
från högtalaranläggningen varvas speakerröst med musik
för att höja stämningen. Åskådarna vänder ansiktena mot
solen för att njuta lite extra i pauserna mellan åken. Det här
är en riktig folkfest.
I backen pågår tävlingen för de yngsta klasserna – 0-7 och
8-12 år – och liftkön ringlar sig ända ned mot parkeringen.
Vant ställer åkarna sig i position på kälken för att få det
rätta greppet om knappliften för transporten upp i branten.
Den stakade slalombanan kräver full koncentration för att
man ska hålla ideallinjen och undvika att tappa fart. En
och annan misslyckas med att bemästra farten, voltar med
kälken och kör ur. Men det är bästa tiden av två åk som
räknas, så det är bara att bita ihop och prova igen.
Kälkåkning är verkligen någonting för alla. Den yngsta
deltagaren är bara fyra år och den äldste i motionsklassen,
Helge Sivertsson från Oviken, är 87 år gammal!
– Det är ju det som är det fina, säger David Wikner, som är
ordförande i skid- och kälkklubben. Vi har fått en ny vinter
aktivitet som verkligen passar alla! Alla har ju någon gång i
livet stiftat bekantskap med kälkåkning i någon form – här
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David Wikner – entusiastisk ordförande med tävlingshorn.

kan hela familjen ha kul tillsammans. Men inte bara genom
att åka nedför en kulle, utan i en riktig, doserad bana, med
kurvor, hopp och andra svårigheter. Det är faktiskt jättekul!
David har lite bråttom – som klubbordförande förväntas
han hjälpa till med att lösa problem som uppstår. Men han
är också deltagare i elitklassen – tiden i det individuella
åket räckte till en semifinalplats, och det är snart dags för
gruppstarten i Sleigh Cross. Fem och fem ställer åkarna upp
på startlinjen inför den 650 meter långa banan.

Yngst?

Äldst!

Svenska Bob- och
Rodelförbundets
Björn Bergström
och Tyra Åkerman,
en av de yngsta
tävlingsdeltagarna.

”Det är en fröjd att se
så stort intresse för
kälksporten...”
– Du må tro att tävlingshornen växer i pannan, skrattar
David.
Den förlusttyngda skidanläggningen i Persåsen går idag
runt ekonomiskt – mycket tack vare ideellt arbete förstås,
men klubben har också en anställd. Och merparten av alla
besökare kommer för att åka kälke.
En av åskådarna myser lite extra i solskenet: Björn Berg
ström, ordförande i Svenska Bob- och Rodelförbundet. Det
här är ju rena propagandan för kälkåkningen.
– Det är en fröjd att se så stort intresse för kälksporten,
säger han. Här i Persåsen har man lyckats skapa en mönster
anläggning som är helt unik. Vi på förbundet jobbar hårt för
att få till liknande anläggningar på andra håll i landet. Då
kan vi också få se en ordentlig utveckling av sporten.
Sverige har ju haft elitåkare i bob och rodel tidigare, men
återväxten var klen och idag saknas nationella representanter
på VM och vinter-OS. Men på Bob- och Rodelförbundet har
man insett att all återväxt börjar med vanlig kälkåkning.
Efter några år med sleighcross är steget inte långt till riktig
snörodel. Utan bredd får man aldrig fram någon elit.
– Vi hoppas från förbundet, säger Björn, att det snart går
upp för de stora aktörerna i Vintersportsverige att kälkåkning
är något de borde satsa på. De borde komma hit till Persåsen
och titta, så kanske de förstår vad det här handlar om.
Den som inte tar kälkåkningen på allvar, riskerar att bli
omkörd i konkurrensen – både Björn och David tror att
konceptet kommer att ingå i merparten av framtidens alpina
anläggningar. Hur lång tid det kommer att ta återstår att se
– men det var i Persåsen det började! u

Vi hyr ut lokaler och bostäder
i Bergs kommun

0687-164 50
www.bergshyreshus.se
48

MAGAZINET BERG

Bydalsfjällen
G r ä f t å va l l e n • a r å d a l e n • g l e n

Sevärdheter och utflyktsmål
Vid Kusbölehelvetet vid vägen mot Gräftåvallen finns en 2 km
lång sprickdal – en kanjon. I sprickdalens botten rinner en bäck
som rätt vad det är försvinner under marken. Om du vill gå ner i
sprickans botten så följ kanten österut. Efter några hundra meter
planar sprickdalen ut och du kan klättra ner. Om du är observant
kan du se den lilla unika rödingen som förmodligen är en kvarleva
från istiden. I de branta sluttningarna brukar korpar och rovfåglar
bygga sina bon och på försommaren kan du höra hur de kallar på sina
ungar med gälla skrik.
Ett långt fångstgropssystem med mer än 250 gropar ansluter till
sprickdalen mot väster.
Kusbölegrottan ligger något väster om ”helvetet”. Den har skapats
genom rörelser i berggrunden och har med tiden vidgats genom ras.
Ungefär 2 km innan man når Gräftåvallen passeras Gräftån. Ett
hundratal meter norr om vägen bildar Gräftån ett pampigt vatten
fall.
Gräftåvallen är en klassisk turistort och en utmärkt utgångs
punkt för fjällvandringar – du i stort sett redan ute på Oviksfjällen.
Man kan vandra flera mil efter markerade leder eller strosa omkring
på fjället några timmar och uppleva den härligt vilda naturen.
Ca 5 km söder om Gräftåvallen passerar man Dörrsån där chansen är
god att få syn på bäver. De har sitt tillhåll i närheten och det finns
ett flertal träd som är fällda av bävern i området. Du ser garanterat
spåren efter dem!
Storgräftåvallen är en gammal fäbodvall. Det är många år sedan
kor och getter betade i skogarna runt fäbodvallen. Men fortfarande
finns några små grå hus kvar, och källargropar och husgrunder be
rättar om gångna tider.
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Arådalen ligger på södra sidan av Oviksfjällen och här ligger Västra
Arådalen, som är en gammal upprustad turiststation. Missa inte
det lilla kapellet i närheten av STFs vandrarhem.
Fäbodvallen Östra Arådalen vid foten av Hundshögen har fått
utmärkelser för god byggnadsvård. De äldsta byggnaderna här
stammar från 1700-talet och är efter viss restaurering återställda i
ursprungligt skick.
Besök Hävvi i Glen och upplev samiska smaker och äventyr.
Anläggningen är kvalitetsmärkt med Sápmi Experience av Visit Sápmi.

Evenemang och aktiviteter
Täljstensafton 12, 19, 26 juli, 2, 9, 16 augusti kl. 19 på Fjällgården
i Gräftåvallen.
Själen nära fjällen Lyssna till musik, tankar, ord och berättelser nära
fjället. Arådalens kapell 21, 28 juli, 4, 25 augusti, 1, 8 september.
Buhelg i Arådalen Arådalens kapell söndag 12 augusti kl. 12. Guds
tjänst, flötgröt, Näs Spelmän och Hävvis historia.
Fruntimmersdagar i Arådalen 23-25 augusti. Vandring, bandväv och
fjällflora.
Svampkurs 7-8 september på Fjällgården i Gräftåvallen.
Gärdesgårdskurs 14-15 september på Fjällgården i Gräftåvallen.
Vinprovning 22 september på Fjällgården i Gräftåvallen.

Ljungdalsfjällen
Helags•LjungdaleN•Skärkdalen•Storsjö

Sevärdheter och utflyktsmål
Vid Storsjön (notera att det finns två stycken ”Storsjön” inom Bergs
kommun) finns ett intressant och varierat fågelskådarområde
längs västra sjöstranden. Här häckar rariteter som brushane, brunand,
dvärgmås och brun kärrhök.
Krankmårtenhögen på en udde i sjön, är ett gravfält från järn
åldern, med gravar från tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr.
I Skärkdalen finns ett konstgalleri och det vackra Silverfallet i
Skärkån.
Ta en tur på Flatruet, mot Funäsdalen, på Sveriges högst belägna
landsväg 975 meter över havet. På Flatruets södra sluttning har
inlandsisen skapat kanjonliknande sprickor och Evagraven är den
mest kända. På den östra delen av fjällplatån finns 3000 år gamla
hällmålningar med figurer som älg, ren, björn och människa i röd
ockra.
Den gamla turistbyn Ljungdalen är välkänd bland fjällvandrare
och utgångspunkt för en rad leder, bl.a. till Helags, Sveriges
sydligaste glaciär och högsta topp söder om polcirkeln – 1797
meter.

Vernissage 7-8 juli Monika Sansaricq i Ljungdalens Glashytta.
Akrylmålningar med applikationer av kristallglas, fönstersmycken, fat.
Tjejvecka v. 28 och 30 Följ med på olika aktiviteter som till exempel
fjällrävsspaning, vandring till Helags och flugfiske.
Kanotvecka 29 juli-5 augusti Testa att paddla kanot.
(Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, www.hornet.nu)
”Karibiskt tema” 4-5 augusti i Ljungdalens Glashytta. Philippe
Sansaricq, glasblåsare och formgivare från Haiti, numera bosatt i
Ljungdalen delar med sig av sin kultur till besökande.
Björnidepaket 5-12 augusti Gör ett spännande besök i björnens ide
tillsammans med guide.
(Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, www.hornet.nu)
Bokhelg 18-19 augusti i Ljungdalens Glashytta. Författaren Monika
Sansaricq signerar sina romaner ”Annars krymper själen” och ”LuffarJocke”.
Helags Fjällmara 21 juli Banor i fjällmiljö och grusväg som passar
alla. Även barnen har sitt eget lopp.

Ljungdalens glashytta Se när glas tillverkas enligt medeltida tradi
tioner. Även försäljning.

24H Helags Adventure Race 20-21 juli Multisporttävling för två
mannalag.

Ljungdalens Hemslöjd Vacker butik med slöjd och hantverk.

Helags Adventures Marathon 25 augusti Maratonlopp från Ljung
dalen till Funäsdalen.

Djävulshålet i Tossåsen – en naturupplevelse du inte får missa.
Sägnen säger att tjuvar som stulit kyrksilver i trakten skulle hoppa
över ravinen, men misslyckades och drunknade.

Hembygdsgårdar, museer och kyrkor
Gammelgården i Ljungdalen Hembygdsgård med servering som
martid.
Ljungdalens kapell byggdes vid mitten av 1950-talet och tillhör
Hedebygdens församling.
Storsjö kyrka byggdes 1812. Den rika 1700-talsinteriören är bevarad
från den ursprungliga kyrkan.

Evenemang och aktiviteter
Fågelskådarvecka 10-17 juni På Flatruet kan du bland annat se al
fågel, fjällabb och lappsparv. I Storsjö fågelskyddsområde finns det
smalnäbbad simsnäppa och dvärgmås.
		
(Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, www.hornet.nu)
Midsommarfirande 22 juni vid Gammelgården.
Vandringsvecka 1-8 juli Vandringar på ca 1 mil vid två tillfällen under
veckan. (Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, www.hornet.nu)

Blomstervandring Detta är en av våra högst värderade vandringar i
en unik miljö. Närmare 20 orkidéarter finns i området.
Fjällrävssafari Spaning på fjällräv kräver tålamod och försiktighet!
Fjällräven är utrotningshotad och vi får absolut inte störa dem. Vi
ligger och spanar med kikare och chansen att vi får se dem är ganska
stor.
Flugfiskekurs och guidade fisketurer
Guldvaskning Från Ljungdalen reser vi till en guldälv där vi vaskar
guld på olika sätt med en erfaren guldgrävare.
Helagsturen Efter en trevlig vandring genom björkskog kommer
vi upp på fjället och efter några timmar anländer vi till Helags Fjäll
station.
Vandring till Nedalshyttan En vandring du inte varit med om tidi
gare och inget för den höjdrädde.
Vandring till Dunsjöravinen Leden tar oss mot kalfjället och är
ganska krävande innan vi når ravinen med dess underbara lagun.
Vandring och mindfulness Kom med på denna annorlunda fjäll
vandringsupplevelse med Joy Event.
Aktiviter utan fasta datum kan bokas via turistbyrån.
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Destination Vemdalen
K l ö v s j ö • R ä ta n • S t o r h o g n a • Å s a r n a

Sevärdheter och utflyktsmål
Fallmoran är en vacker plats vid Röjån, ca 5 km från Storhogna.
Två fascinerande vattenfall finns i närheten. Hit kommer man om
man vandrar en bit på Karl XI:s led, som fortsätter till Vemdalsskalet
och Vemdalen.
Klövsjö – enligt många Sveriges vackraste by. Fornfynd visar
att dalen var bebodd redan för 8000 år sedan. Här kombineras en
storslagen natur med levande jordbruk och fäbodliv.
I närheten av Katrinaanläggningen i Klövsjö kan man njuta av Fett
jeåfallet, ett vattenfall med 60 meters fallhöjd. Parkera i Fettjan
och följ den rösade leden i 2,5 km.

Hembygdsgårdar, museer och kyrkor

Klövsjö är även en perfekt plats för att uppleva det jämtländska
mathantverket. Kullens Gårdsmejeri, Klövsjö Gårdsbryggeri och Klöv
sjö Stenugnsbageri är bra exempel på härproducerad mat.

Tomtangården i Klövsjö Kringbyggd gård från 1700-talet. Sommar
öppen med servering.

Caféet i Kojbyn i Rätan har öppet dagligen 30 juni - 12 augusti.

Klövsjö kyrka invigdes 1797 och har inre detaljer från en tidigare
kyrka från 1500-talet. Klockorna rings fortfarande manuellt.

Vid byn Söderhögen hittar du Baltzarkorset som restes till minne av
en tapper yngling under Baltzarfejden 1611. I Långbacken i Söder
högen finns även en ullbutik med café.
Kvarnsjö är en bra utgångspunkt om man vill se vilda djur som
älg, björn och lo. Utforska den sägenomspunna Sandnäsgrottan
ca 3 km norr om Rätansbyn.
I Åsarna finns den vackra välvda stenbron över Ljungan. Bron är
ett unikt byggnadsverk från 1852.
Vid Trångforsen, mellan Storhallen och Skålan, finns en hängbro
över Ljungans virvlande vatten. Här finns även milstensgrytor –
kanjonliknande urgröpningar.
I Skålan finns en K-märkt bensinmack från 1950-talet.

Väst i Sve i Rätan Gårdsmuseum med konstutställning och café.
Skidmuseet i Åsarna Skicenter Studera skidsportens utveckling
och titta på skidåkarnas pokaler, medaljer och pjäxor. Missa inte heller
Dassmuseet.
Åsarna hembygdsgård med parhus från 1700-talet. Hemslöjdsför
säljning.
Rätans kyrka byggdes 1797 och delar av den ursprungliga inred
ningen finns bevarade.
Kyrkorna i Åsarna Den gamla kyrkan, i trä, byggdes 1875-1885 på
samma plats där det tidigare fanns ett 1700-talskapell. Åsarna nya
kyrka byggdes 1964-1966 med stram och modern exteriör. Predik
stolen är dock från 1759.

Evenemang och aktiviteter
Nationaldagsfirande 6 juni kl. 11 på Tomtan i Klövsjö tillsammans
med kyrkan.
Nationaldagsfirande 6 juni på Nästelns Bygdegård.
Traditionellt midsommarfirande 22 juni på Tomtan.
Midsommargolf 22 juni på Klövsjö-Vemdalen GK.
Midnattsgolf 23 juni på Klövsjö-Vemdalen GK.
Ostbuffé tis-sön från midsommar t.o.m. 31 augusti kl. 12-17 på
Kullens Gårdsmejeri.
Fäboddagar i Johankölen måndagar i juli.
Marknad i Klövsjö tisdagar i juli.
Fyrhjuling för vuxna och barn onsdagar i juli kl. 14-17 vid
Klövsjöfjäll.
Notdragning vid Ol-Jons onsdagskvällar i juli.
Sommarfest 1 juli på Nästelns Bygdegård.
Musikcafé 5 och 19 juli på Rätans hembygdsgård.
Järnframställning på forntida vis i Hammarede 6-7 juli, 11 augusti,
26-27 september, 10 oktober.
Tomthelga på Tomtan 7-8 juli.
Kak- och bullfrossa 11, 18 och 25 juli, 1 och 8 augusti på Klövsjö
Stenugnsbageri.
Loppis & Café 12-15 juli på Bölegården i Rätansböle.
Fäbodag i Böleskölen 21 juli kl. 12-15. Bumat, aktiviteter, under-
hållning och slåttertävling med lie och räfsa.
Musik i sommarkväll 12 juli i Klövsjö kyrka. Petrus Dillner, nyckel
harpa och Isabelle Dillner, fiol.
Cypakutsi i Skålan (motionsmultisport) 14 juli med dans på kvällen.
Fjälltouren 2012 En golftävling på tre av Sveriges vackraste fjällbanor.
Den första deltävlingen hålls 1 augusti på Klövsjö-Vemdalen GK.
Stora trolldansen i Rätan 4 augusti. Konstutställning, levande troll,
trollbarnsdisco, musikunderhållning. Avslutas vid Sandnäsgrottan.
Klövsjöslaget 4 augusti. Brännbollsturnering.
Tour of Jämtland En av Sveriges vackraste och tuffaste cykelutma
ningar passerar Klövsjö, Åsarna och Svenstavik 16-17 augusti med
målgång på Storhogna den 16:e och i Åre den 17:e.

Klövsjöveckan 14-21 juli
17 juli Tunnbrödsbakning och guidning på Tomtan
samt flötgrötens historia med avsmakning
18 juli Kaffeprovning på Klövsjö Stenugnsbageri
Kak- o. bullfrossa på Klövsjö Stenugnsbageri
Notdragning vid Ol-Jons med historik av
Torgny Svensson
19 juli Brödspecial med provsmakning av 		
marmelad och te på Klövsjö Stenugnsbageri
Musik i sommarkväll i Klövsjö kyrka 		
Musik och berättande med Duo Gelland
20 juli Choklad- o. tårtdag på Klövsjö Stenugnsbageri
Dans på Klövsjöfjäll

Destinationskampen (familjemångkamp) 25 augusti.
Kräftskiva med dans 25 augusti på Hotell Klövsjöfjäll.
Höstslakten 22 september - golftävling på Klövsjö-Vemdalen GK.
Höstmarknad 22 september på bygdegården med lokala produkter.

Tävlingsveckan på Klövsjö-Vemdalens GK
14 juli ICA-golf
15 juli Torgny Mogren Cup
18 juli Mäklarhusslaget

20 juli Klövsjö Open
21 juli Skistar Cup

Kolning 23- 28 september i Hammarede.

Tillsammans får vi kulturen i Berg att blomstra och
”Kulturåret 2012” är en extra kraftsamling.
Läs mer på www.berg.se/kulturar2012 eller kontakta kulturchef Gunhild Åkerblom
på 070-663 60 24 gunhild.akerblom@berg.se
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Destination Storsjön
H a c k å s • H o v e r b e r g • O v i k e n • P e r s å s e n • S v e n s tav i k

Sevärdheter och utflyktsmål
På Hoverberget, norr om Svenstavik, finns ett naturreservat och i
den gamla granskogen göms både sällsynta lavar och skygga lodjur.
Höga höjder och bottenlösa djup gör detta naturreservat till en
alldeles speciell upplevelse. Vandringsstigar tar dig mellan de olika
attraktionerna på berget. Se storslagna Rämnan, ravinen som sträcker
sig från öst till väst. Dess djup är okänt och tillhör de naturformationer
som inte kan beskrivas, utan måste upplevas
Hoverbergsgrottan – Skandinaviens största klyftgrotta, upp
täcktes 1897. Den är 81 meter lång och ”takhöjden” är 25 meter. En
ligt sägnen beboddes den av Hoverbergsgubben.
Mellan Svenstavik och Oviken ligger Snilleriket. Här har minst 15
uppfinnare och andra snillen inom teknik, bildkonst, musik, samhälls
debatt och litteratur varit bosatta under kortare eller längre tider av
sina liv. För att hedra dem har det gjorts en sammanfattande broschyr
och utställningar i området.
Hovermo Gårdsmuseum med kvarn, kraftverk, ramsåg, smedja och
utställning.
Wikners i Persåsen med utställningar om traktens fäbodar och John
Ericsson, snillet i Snilleriket. På Wikners finns även konstutställning
samt högklassigt trähantverk. Se www.persasen.se för info om ak
tuella utställningar och aktiviteter.
På hembygdsgården i Hoverberg finns samlingar från bl.a. Bingsta
smedjan, Sveriges mest kompletta vapensmedja.
Himmelriket är samlingsnamnet för omgivningen kring Hackås
kyrka. Här har folk vandrat längs Jämt-Norgevägen sedan urminnes
tider. Idag finns här ett pilgrimscenter och café.
Strömbacka kvarn i Hackås är en av landets bäst bevarade. Den
byggdes 1872 och var i drift fram till 1973. Nu bedrivs sommarservering
i den gamla kvarnmiljön.
Vid Hackås finns fäboden Östnorbuan med mycket aktiviteter för
barn samt fika och kolbulle.
Fröjdholmen i Oviken är en populär sommarfestplats med program
för hela familjen. Varje onsdag under juni-augusti erbjuder man bar
och café.
Ridning hos Västeråsens Islandshästar med fantastisk utsikt över
Storsjön och Oviksfjällen.
Nordic Kiwi i Västeråsen – konsthantverk i glas och keramik.
Fäbovägen går mellan Persåsen och Börtnan och är unik i landet i
sin förekomst av fäbodar. Längs vägen ligger Långbuan som har
öppet under sommaren med servering och djur.
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Storsjöodjuret

har en viktig
plats i Storsjöns historia och det finns mer än 200 ob
ser
va
tioner representerande med cirka 500 vitt
nen.
I Bergs kommun finns tre obser
va
tions
plat
ser och i
vinter öppnar Storsjöodjurscentrum.
På en liten stenholme i Storsjön i byn Hoverberg, finns
fem kameror ovan och under vatten. En av kamerorna
är en värmekamera som genom infrarött ljus känner
av och scannar in värme och rörelser från intressanta
iakttagelser och levererar dessa till webbsidan.
Vid Hackås vackra kyrka finns en röd lada som innehål
ler ett Storsjöodjursobservatorium. Väggmålningen i
observatoriet, av konstnären Bo Torstemo, visar riks
dagsman Bromée och hans slåt
terfolks möte med
Storsjöodjuret 1863. Informationsskyltar berättar om
händelsen och allmänt om Storsjöodjuret.
På Hoverbergets topp har det gamla utsiktstornet
gjorts om till Storsjöodjursbevakningstorn. Hela tornet
är omsvept av ett Storsjöodjur som öppnar sitt gap mot
besökarna som äntrar trappan upp i tornet. Från tornet
har man en fantastisk utsikt över södra Storsjön och
man kan vid klart väder se (förutom Storsjöodjur) 13
kyrktorn och ända till Helags! Här finns även servering
i toppstugan.
I Svenstaviks centrum finns ett litet observationscent
rum. Endast här kan du ”här och nu” följa sökandet
av Storsjöodjuret via kamerorna. Du kan även lyssna
på människors berättelser och iakttagelser om Storsjö
odjuret och titta på en mindre utställning, från Jamtli,
om Storsjöodjuret.
I december öppnar Storsjöodjurscentret i Svenstavik.
Centret kommer att vara interaktivt och ger dig möjlig
het att ta del av historien kring Storsjöodjuret.

I Börtnan (Sveriges kallaste by) hittar du Börtnans Fjällvattenfisk
som vunnit utmärkelser för sitt mathantverk. Här finns även ett
sommarcafé.
Konstgallerier finns även på Galleri M i Svenstavik och hamncaféet
i Hoverbergs båthamn.
I Skucku kan du besöka Nancys Trädgård med café som varit med i
TV. I byn finns även ett ekologiskt café.

Hembygdsgårdar, museer och kyrkor
Kövra gamla baptistkapell invigdes 1873 och har en märklig histo
ria. Idag är det inrett som museum.
Brors lanthandelsmuseum i Oviken 1 km söder om Ovikens gamla
kyrka.
Hembygdsgården i Oviken, vid kyrkan. Sägenomspunna byggnader
från 1600- och 1700-talet.
Sjöfartsmuseum i Hackås vid den gamla ångbåtsbryggan från
1800-talet. Sommaröppet.
Brynje Gammelgård från 1700-talet.
Gillhovs kyrka uppfördes i trä 1864-1870.
Bergs kyrka i Hoverberg byggdes 1797. Intill låg en medeltida kyrka
– en salkyrka med långhus och murar av gråsten. Kyrkan har en del
medeltida inventarier. Predikstolen är rikt arbetad med symboliska
figurer. I kyrkan finns även ett kyrkomuseum.
Myssjö kyrka byggdes troligen på 1300-talet och restaurerades i
slutet av 1700-talet. I kyrkan finns välbevarade medeltidsmålningar.
Ovikens kyrkor – den nya kyrkan, som syns vida omkring, byggdes
1905 och användes som församlingskyrka i 30 år innan man återgick
till den gamla 1300-talskyrkan. Interiören omfattar målningar från
1600-talet och inventarier från såväl 1600- som 1700-talet.
Hackås kyrka – en mycket intressant medeltidskyrka vars äldsta
delar härrör från 1100-talet. Den har en praktfull inredning och vägg
målningar av högt historiskt värde från både medeltid och senare tid.
Den enda bevarade kyrkan i Jämtland med absid.

Evenemang och aktiviteter
Filmvisning Snillena i Snilleriket, Wikners i Persåsen dagligen kl.
14-15.
Dans på Fröjdholmen 19 maj, 2, 22, 25, 30 juni, 2,14 juli, 11, 25
augusti, 8 september. Se www.frojdholmen.se för komplett program.

Hackåsdagarna 12-14 juli Marknad, tävlingar, uppträdanden och
mycket annat, som t.ex:
Årets Näck 12 juli Strömbacka kvarn, Hackås. Tävling för hågade spel
män som varken skyr kallt vatten eller avklätt tillstånd. Evenemanget
brukar locka en talrik och storögd publik.
Södra Storsjöbygdens godaste tårta 13 juli kl. 14.00 i Sockerstu
gan Café vid Hackås kyrka. Tävla själv eller var med och rösta fram
vinnaren.
Vidunderliga dagar i Hoverberg 20-22 juli med aktiviteter
bl.a. på Hembygdsgården, Bygdegården, Bergs kyrka, Hamncaféet,
Hoverbergsgrottan och Hoverbergstoppen. Se program och tider på
estrad.norr.se
Teaterspelet Vidundret avslutar sin turné i Hoverberg den 21 juli med
föreställning på färjan Hymer kl. 15 och 19. Teatersupé i Hamncaféet.
Gammeldags marknadshandel vid kyrkan med spel, musik och
gyckel 21 juli kl. 12-20.
Storsjön Runt Cykelloppet med anor ända från 1923, anordnas i
år lördagen den 28 juli. Hela sträckan är 200 km med start och mål i
Östersund. Den kortare banan på 100 km startar i Myrviken.
Trollingtävling i Sandnäset, Södra Näkten 3-5 augusti.
För mer information www.sandnaset.net
JHKK:s internationella hundutställning 4-5 augusti, Galhammar
udden.
Tour of Jämtland – en av Sveriges vackraste och tuffaste cykelut
maningar. Delsträcka 2 av cykeltävlingen går mellan Östersund och
Vemdalen via Oviken och Svenstavik den 16 augusti. Delsträcka 3 går
mellan Vemdalen och Åre via Svenstavik och Myrviken den 17 augusti.
Ungkulfest – ungdomskulturfestival i Hoverbergs båthamn 18 augusti.
Älghälga i Svenstavik 1-2 september. Marknad, uppträdanden, älg
skånkskastning och mycket annat.

KONSERTER
27 juni Ovikens nya kyrka kl 19. Musikaliska höjdare med 		
Astrid Domino sång och Camilla Karlsson sång och piano.
28 juni Hackås kyrka kl 19. Astrid Åslin, Anna Brandt och
Henrik Hallberg sjunger sånger av Lena Philipsson och 		
Peterson-Berger.
2 juli

Vigge bygdegård kl 19. Konsert med David Wahlén på 		
accordeon.

5 juli

Myssjö kyrka kl 19. Psalmer i jazzton med Sofie Nordling 		
sång, Christine Carlsson trombon och Gunnar Åkerhielm 		
piano.

8 juli

Ovikens nya kyrka kl 19. Konsert med Ovikens kammar-		
orkester.

Medeltidsdagar vid Hackås kyrka 7-8 juli.
Allsångskväll i Hackås sockenstuga 11 juli kl 19.
Travdagar på Ovalla
23 juni Midsommartrav första start 13.15
13 juli Kvällstrav med TV 4, första start 18.30
20 juli Lunchtrav med TV4, första start 12.15
Kyrkbåtsrace på Storsjön i Hackås 30 juni kl. 11. Tävlingar i heat
mellan båthamnen och kyrkbryggan.
Barnens Dag i Östnorsbuan, Rogsta.

19 juli Myssjö kyrka kl 19. Scheherazade med Jonas Lindgård 		
violin och Jakob Henriques gitarr.
25 juli Gillhovs kyrka kl 19. Konsert med Ann-Britt Sundqvist, 		
Petra Falk, Lasse Karlsson, Pecka Sundqvist och Anders 		
Sköldqvist.
26 juli Ovikens nya kyrka kl 19. Bengt-Erik Norlén solo på 7 fioler.
2 aug. Ovikens nya kyrka Konsert med David Wahlén på accordeon.
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OMBUD FÖR

Försäljning • Reservdelar
Service • Uthyrning
www.klovsjo.com/preem
Byvägen 61 Tel. 0682-213 12
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KLÖVSJÖ
ÖPPET ALLA DAGAR
Tel. 0682/21013

Annonsguiden

Fjällgården Gräftåvallen

Foto: Marie Birkl

– naturligt gott i mysig fjällmiljö

Vackert beläget vid kalfjället, med perfekt
möjlighet till vandring, fiske, alla typer av
skidåkning och boende. Vi serverar det
naturligt goda från skog, sjö och fjäll i
hemtrevlig miljö. Certifierad av Smakriket
Jämtland. Missa inte våra populära täljstensaftnar. Öppet nästan
året runt.
Gräftåvallen 0643-520 12 www.graftavallen.se
E N D E L AV B Y D A L S F J Ä L L E N

VÄLKOMMEN TILL STORSJÖ FVO

Fiske för alla - året runt
i naturskön skogs- och fjällmiljö

Över 50 sjöar, tjärnar och strömmande vatten
med öring, röding, harr, sik och gädda

Information om boende, fiskekortsförsäljning mm:
Storsjö Fiskecamp 0687-21122

Dagsfärsk

röding &
regnbåge

Fjällhornet i
Ljungdalsfjällen!

Kall- och varmrökt
från det egna rökeriet

Kom och njut av lugnet i
den riktiga fjällvärlden.
Utmärkta leder nära Helags
i Härjedalsfjällen.
Här finns 9 mysiga stugor som
är vinter- och sommaröppna.
Bokas på tel. 010-436 41 08 eller
online på www.hornet.nu

Guldmedaljör
i Mat-SM 2011
för kallrökt regnbågsfilé
och dillgravad regnbågsfilé

Egna gravningar
Lokala delikatesser
OMBUD FÖR

Fiskbutik öppen
mån-fre 10-16

LJUNGDALEN

0687-200 03

w w w. b o r t n a n f i s ke n . s e

Tel. 0687-330 50

Välkommen till Emma-Brita’s Café & Bröd i Börtnan

Sommarcafé • Catering • Tunnbröd – Hos oss är allt hembakat!
ÖPPET 16 JUNI – 12 AUGUSTI KL. 11-17 (Måndagar stängt)

Beställningar & info: 070-3681146
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Inte vilken cykelverksta’ som helst!
Vi är en auktoriserad
Husqvarna Skog & Trädgård- och
Stihl/Viking-butik med egen verkstad.
Och naturligtvis säljer vi även cyklar:
Crescent, Skeppshult och Fuji.

E tt se r v i cef ö r et a g i B e r g s k o m m u n !

Bo 070-3254659

Johan 070-6439007

TV • Hemelektronik
Paraboler • Antenner

Datorer • Skrivare • Mobilt bredband

F Ö R S Ä L J N I N G • I N S TA L L AT I O N • S E R V I C E

Per-Arne Olofsson i Vigge
070-5887797 www.altex.se
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Centrala Antennföreningen

Annonsguiden
Ridturer • Ridläger • Ridskola

MK Hästtjänster

Malin Karlsson 073-8431329, malineckarlsson@hotmail.com
Jag håller till i Västeråsen 2 km från Myrviken hos Västeråsens Islandshästar

Du som uppskattar
en välfylld butik med
kvalitet, hög service och
en skön stämning

Wikners
i Persåsen

Välkomna till naturen,
konsten och hantverket!
Möbler, inredning, belysning,
eget och andras hantverk.
Boende i stugor eller hotell.

- gör ett besök hos
oss på torget i
Svenstavik.

Ring eller gå in på hemsidan för
öppettider i restaurang,
utställningar och
försäljning.

Yvonne, Inger och Ingrid

Telefon

0687-10069

0643-44 55 50

www.persasen.se

Kom till Svenstavik och kör gocart på en riktig tävlingsbana!

BERGRINGEN RACEWAY
w w w. be r g r i ng e n. s e

– för hela familjen!
Kom in och låt dig överraskas
av vårt stora utbud.
Öppet mån-fre 10-18, lör 10-14
Ringvägen 2 Svenstavik • 0687-108 85
skobutiken@berg.se • www.skobutiken.net

En resa i historia och fantasi. Där stillhet möter upplevelse.

CAF É • VANDRING • KULTUR
Välkomna till

Sockerstugan Café

med hembakat, lokala
produkter, änglafrukost m.m.

Allsångskväll Tårttävling
Kurser Vandringar

Pilgrimscentrum
Levande pilgrimsled

®

Hackås medeltida kyrka

Välkommen in och titta och bli
inspirerad av våra vackra saker!
K lä d e r f rå n b l . a .

MÅNGA RO LIGA
INREDNINGSDETALJER
F RÅN BL. A.
DIFFERENT DESIGN
och MILJÖ GÅRDEN

S mycken frå n bl.a .

Kyrkbryggan med båtmuseum
Storsjön Oviksfjällen
Storsjöodjursspaning
Öppettider sommaren 2012: 1/6–19/8 varje dag kl. 11–16
Måndagar från kl. 8 med friskusvandring och hälsofrukost.

Guidning i kyrkan och pilgrimscentrum samt catering kan bokas året runt.
Bokning och kontakt:

Mia Eriksson, Café Sockerstugan, 070-66 66 580
Kyrkvägen 11, 830 23 Hackås, följ skyltning från E45
För mer info och öppettider se:

M A R I A LI N D BER G
&
SIGRID K

www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland
www.sockerstugan.se
– KLÄDER • SMYCKEN • INREDNING –

Himmelriket är ett samarbete mellan

C e ntr umv äge n 8 D Svenstavik • Tel. 0687-107 00
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Magazinet Berg
world wide

Tel 0684-305 82 Vemdalen
0684-310 30 Vemdalsskalet
annikasklipperia.se

Din lokala fastighetsmäklare
med globalt nätverk

Emelie Jibor

Josefin Karlgren

070-346 67 61

076-843 01 50

Reg. fastighetsmäklare

Mäklarassistent

Ann Lorentsson

Reg. fastighetsmäklare

070-346 69 61

RE/MAX Vemdalen Centrumgatan 1
Tel. 0684-301 50 info@remax-vemdalen.se

.
Välkommen hem.

www.remax-vemdalen.se

SPELMANSSTÄMMA I HERRÖ 26-28 JULI

14 km
v Sveg

Torsdag Camping|Servering|Buskspel Fredag: Bl.a. Lill-Stickans, Ukulelegruppen,
Bröderna Trück Lördag: Kl 12 Allspel|The Olingstones, Lill-Stickans, Iggesunds-

gängets Janne Krantz m. bas, Bröderna Trück m.fl.|På kvällen dans till
populära Åke & Marie Band|Försäljn. av lokala produkter & hantverk|
Förtäring av olika slag | För bokning av camping, scenframträdande
& övr. upplysn: Roland Salomonsson 070-6934520, roland@salmens.se
VÄLKOMNA TILL EN HÄFTIG MUSIKHELG hälsar Herrö Byalag
www.herroby.se
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070-634 70 14
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Åsarna Såg & Hyvleri AB
Försäljning av
SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR
PANELER, TRYCKIMPREGNERAT
OCH LISTER

Tel. 070-6394465

Hjälp med bygget?
Låt oss göra jobbet!
Vi tillverkar efter era önskemål.

Allt från hundkorjor och
stugor till husvagnskurer.

För mer information:
070-5090712
ovikenstugan.se
info@ovikenstugan.se

NU I NYA LOKALER!
Industrivägen 2 (f.d.ABC)
Svenstavik

STAKET • SPJÄLOR • HEMINREDNING
HOBBYPRODUKTER MM
EGEN TILLVERKNING - STOR SORTERING

d
me
N u h op !
s
web

Besöksadress:

Hoverberg 403
Svenstavik

070-5445128

www.krumelurverkstan.se

...och dina byggprojekt!
0643-447330

Allt för dina husdjur,
din trädgård...
VÄ N D E R T I L L

073-0711555

VI FINNS I MYRVIKEN

per-arne.hemmingsson@hotmail.com

Vi hjäl

per till

med al

lt f
ert byg ör
ge!
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Välkommen till Rätansbygden!
QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB/VEDEX LEVERERAR

GRINDES
RÄTAN

Skogsvård u Plant u Pellets u Ved
Vedex, Sjövägen 62, 840 30 Rätan
qvarnsjo.se qvarnsjo@hotmail.com 070-2691753

Lanthandel etablerad 1874

Ett litet urval av
sommarens evenemang
Rätans hembygdsgård
15/6
21/6
		
30/6
5/7
12/7
13/7
14/7
19/7
26/7
11/8
25/8

PRO-logdans
Spelgänget
Burma - en diktatur i förändring?
Agneta och Ivan Magnusson berättar och visar bilder kl. 19.
prel. Spelmansstämma
Musikcafé kl. 19
Leffe med kompis
Musikcafé kl. 19
Käringgnället med Sven-Olof
PRO-logdans
Tore Källs
Allsång med Leffe
Musikcafé kl. 19
Thérèse Juel
Musikunderhållning Christina Kjellsson
Rätans IF:s 90-årsjubileum
PRO-logdans
Löpsjötorparn

Loppis-Café, Bölegården
Liesmide, smedjan K-G Lindblad kl. 18-21 Demonstration
hur en lie smids på traditionellt vis med inlagt stål.
Slå med lie, ”prova på” kl. 18-21
Fäbod-dag i Böleskölen kl. 12-15 Bumat, aktiviteter,
underhållning och slåttertävling med lie och räfsa

Lillsved och Nästeln
1/6
1/7
4/8

Tel. 0682-100 05, 070-366 11 13

Energismarta
produkter

Vi säljer och monterar

Rätansböle
12-15/7
16/7
		
18/7
21/7
		

En lanthandel
med 130-åriga anor,
men fräschare och yngre än någonsin!

Nationaldagsfirande på Nästelns bygdegård
Sommarfest på Nästelns bygdegård
Fisketävling i Nästelströmmen

Hammarede
6-7/7, 11/8, 26-27/9, 10/10
Från myrmalm till stål i smedjan / Järnframställning på forntida vis
Kolning: 27-29/8
Kolmilan reses
		23/9
Kolmilan tänds kl. 18
		23-28/9
Kolning

Fönster
Braskaminer
Vattenmantlade
kaminer
Solfångare
Isolering
Skorstenar
Alla typer av
värmepumpsystem
[luft, ytjord, berg och sjö]

Söderhögen

IQsave.se

[bil AC, kylanläggningar, kompressorbyten m.m.]

29/6-6/7 Ullspinnarträff på Långbacken
3-10/8 Tovningsträff på Långbacken

Kontakta gärna bykontoret för mer information
0682-30051 070-578 23 94

IQSAVE AB Sandnäsvägen 59 840 30 Rätan

SOMMARCAFÉ i Handsjön öppet i juli. 0682-300 90

Jakt • Fiske • Fritid
BUTIK I HANDSJÖN!

Välsorterad fiskeavdelning
070-5130067 www.tjuvjakt.se

Vi är certifierade för

kyl- & värmepumpsarbeten

Tel. 0682-400500 info@iqsave.se

Åtelkamera
Acorn Ltl-5210 MMS

2695:-

Flera olika
modeller av

antenner
till Garmin
Astron fr.

200:-/st

Marias Caféria

Ont i ryggen, axlar
eller armbåge?
När vi faller omkull eller lyfter fel utsätts kroppen för stora påfrestningar.
Naturens försvar blir att kompensera detta med att koppla in andra delar av kroppen för att vi ska kunna fortsätta arbeta. Detta leder till att
vi senare kan uppleva smärta på ställen som vi inte alltid kan förklara.
Ortobionomi är en mjuk rygg- och ledbehandling som hjälper kroppen
att släppa dessa kompenseringar, som kan ha funnits i flera år och som
orsakar smärta som kommer och går med olika intensitet. En behandling
tar ca en timme och kostar 550:-.

Välkommen till RÄTSIDAN i Rätan.
Vi har i mer än 17 år hjälpt människor
till ett rörligare liv.

Öppet tor-fre-lör 12-16

Vackert belägen vid
Rätansjöns östra strand
Antal platser / varav med el: 70 / 30
Pris/dygn: 170:- El/dygn: 30:Stugor: från 350:-/dygn
Bad ingår i camping/stugavgiften

Möjlighet att disponera caféet för
mindre sammankomster där jag
ordnar förtäring efter ök.

Ring 070-5981596
om ni vill ha nybakat bröd! /Maria

Café H Mjukglass
Cyklar H Båtar

Vi har även vintercamping

Fint lammkött
finns till försäljning

För frågor och tidsbokning
ring Lisa Kristensson
på 070-2370057,
Postvägen 2 i Rätan.

a!

n
Välkom

Sjövägen 79 Tel. 0682-101 21
www.ratanscamping.se
GPS N62° 28.813260, E14°32.343600

Verkstad
Däck
Tillbehör
Kioskvaror
ATG- &
Tipsombud
Välkommen!

Vi utför alla typer
av städningar
såsom…

Långbackens
Café & Ullbutik
i Söderhögen

Tel. 0722-121400
www.ullaffaren.se/LBCafe

Har du
missat
oss?

Veckostädningar
Kontorsstädningar
Flyttstädningar
Byggstädningar

I vårt kök lagas maten från grunden, baserad på de bästa lokala
råvarorna och vi bakar själva vårt bröd. Dagligen serveras lunch,
och kvällstid är det à la carte som gäller.
För dig som vill övernatta erbjuder vi fräscha, nyrenoverade rum
till angenäma priser.

Du kan utnyttja

Hjärtligt välkomna önskar
Mattias Jakobsson med personal

RUT-avdraget

RÄTAN
0682-100 02

070-248 37 24
Lennart Drotz

Sandnäsvägen 61 (vid rv 315), 840 30 Rätan
0682-100 33 • wardshuset@ratansbyn.se

Här finns så mycket
att upptäcka!

Krustjärnstöten
1094▲

HELAGSFJÄLLET
1797▲

Gråvålen
1145▲

Ljungdalen

Bulfjället
1408▲ Nesjöstötarna
1240▲
Skarsfjället
Mittåstötarna
1593▲
1292▲

i

Grönfjället
1403▲

LJUNGA

Skärkdalen

Särv
9

Axhögen
1321▲
Flatruet
1056▲
FRÅN
FUNÄSDALEN

AVSTÅNDSTABELL i km
Avstånd

Hackås Höglekardalen

Gillhov

Gräftåvallen

Hoverberg

Klövsjö

Kvarnsjö

Ljungdalen

Myrviken

Oviken

Persåsen

Rätan

Svenstavik

Storhogna

Storsjö
Kapell

Åsarna

Östersund

Börtnan

0

60

96

67

75

46

15

47

70

52

57

42

52

40

71

55

32

101

Hackås

60
96

0
67

67
0

44
101

46
18

26
67

58
112

48
103

138
174

16
48

11
53

26
54

62
116

21
74

71
125

123
159

36
90

46
64

67
75

44
46

101
18

0
80

80
0

34
53

65
91

55
81

145
160

57
30

52
35

47
40

69
95

27
53

78
104

130
145

43
69

88
69

Höglekardalen
Gillhov
Gräftåvallen
Hoverberg

46

26

67

34

53

0

41

35

125

23

28

15

49

7

58

110

23

69

Klövsjö

15
47

58
48

112
103

65
55

91
81

41
35

0
11

11
0

128
125

68
58

73
64

58
48

23
10

38
28

10
21

113
110

18
15

102
92

70
52

138
16

174
48

145
57

160
30

125
23

128
68

125
58

0
130

130
0

135
3

120
10

160
73

125
30

138
81

15
115

110
46

195
39

57
42

11
26

53
54

52
47

35
40

28
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Börtnan
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Ruända

FRÅN BYDALEN/
HÖGLEKARDALEN

FRÅN ÅRE

Hannaåshögen
915▲

ANARISFJÄLLEN

Storådörren
1527▲

Hundshögen
1371▲

Tossåsen

AN

n

an

Lågvålen
886▲

535
FLÅSJÖN

vvålen
963▲
Lövkläppen
995▲

Hackås
STORSJÖN

SÖLVBACKA
STRÖMMAR

STORSJÖN

Kövra

Persåsen

Torsborg
Storsjö

Myssjö

Svedje

Valskaftet
1002▲

Husvålen
1121▲

Sanne

Kinderåsen

Arådalen

Munkskallen
873▲

FRÅN
ÖSTERSUND

i

Myrviken

Glen

öfjället
02▲

Oviken

OVIKSFJÄLLEN Gräftåvallen

Vigge

Galberget
690▲

E45

Hoverberg
Skucku

Svenstavik

Börtnan

NÄKTEN

VÄLLE
STRÖMMAR

Skarpåsen
840▲

Dödre

Sandnäset
Brånan

Storhallen
FOTINGEN
Särvfjället

Skålan

Åsarna

Sandviksknallarna
808▲
LJUNGAN

Gillhov

NÄSTELSJÖN

LÄNNÄSSJÖN
Kvällshögen
946▲

Digerberget
Lillsved
Kvarnsjö
Nästeln

KLÖVSJÖN
Klövsjöfjällen
978▲

316

i Klövsjö

Storhogna

Östersund

315
Stockholm

FRÅN
VEMDALEN

Röjan
Nederhögen
Söderhögen

Göteborg

Malmö

RÄTANS315
SJÖN

Handsjöbyn
HANDSJÖN

Rätansbyn
E45
IN

Klaxåsen

LA

ND

SB

Sörtjärn

AN

AN

Södra Storsjöbygdens turistbyrå
Vid väg 321, Myrvikens centrum
Box 153, 830 24 Oviken
Tel. 0643-108 33 Fax 0643-44 52 34
E-post: info@storsjobygdensturist.se
www.storsjobygdensturist.se

Klövsjö turistbyrå
Box 194, 840 32 Klövsjö
Tel. 0682-41 36 60
E-post: info@klovsjo.com
www.klovsjo.com

FRÅN ÅNGE

FRÅN SVEG
OCH LJUSDAL

Ljungdalens turistbyrå
Box 44, 840 35 Ljungdalen
Tel. 0687-200 79 Fax 0687-203 29
E-post: info@ljungdalsfjallen.se
www.ljungdalsfjallen.se

Välkommen till

BIBLIOTEKEN
I BERGS KOMMUN

Svenstavik
Myrviken
Rätan
Hackås

Öppettider hittar du på www.bibliotekmitt.se/berg

Radio Berg
107,7 & 105,8 Mhz

www.berg.se
MAGAZINET BERG
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Restaurang
Frukostbuffé, Dagens buffé, à la carte och pizza.
Vi undviker halvfabrikat och bakar vårt matbröd!

Billigt boende
15 minuter från fjällen och golfbanan!
Skidspår och skoterled från logihusen.
Bad och fiske. Vandrarhem, camping och stugor.

Outletbutik
Stort utbud av sport-, vardags- och fritidskläder, sportskor
och div. utrustning m.m. till ungefär halva ordinarie priset!!!!

Träningsläger och
konferens
Prisvärda, skräddarsydda paketlösningar.

Åsarna är känt
för sina
fantastiska
framgångar i
längdskidspåren
och hos oss kan
du också se en
imponerande
prissamling från
Åsarnas
skidhistoria.

Välkommen
till oss
– året runt!
Åsarna Skicenter
Tel. 0687-302 30
info@asarnaskicenter.se
www.asarnaskicenter.se

Vid E45 i Åsarnas södra infart • GPS: N 62 o 38.445´E 014 o 22.249´

