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Kultur och historia är en viktig del av en bygd
Hotagens Hembygdsföreningen samlar in bilder från förr och lägger ut dem på nätet.
Har du någon intressant bild i dina gömmor så kontakta dem.
Läs mer sidan 6.

Fotografiet är taget i Backen, Hotagen den 28 maj 1916 då Olov Persson och Maria Sandberg gifte sig.
Foto Gustaf Löfling.

I DETTA FJELLNYTT :
•

Information om öppettider och erbjudanden från bygdens företag

•

Minnen från en arbetsdag med plogbilen 1944

•

Bygdeforskning i Hotagens Hembygdsförening

•

Hur visste man tiden på dygnet innan man hade en klocka?

•

Information från styrelsen

Återblick
Under den här rubriken presenteras intressanta händelser från en svunnen tid.

En dag på jobbet i december 1944
Skrivet av John Sandström
krafter skulle orka uppför de branta backarna mot Sandgården. Bilen hade enkla 10,50 sommardäck med kedjor som
var monterade på drivhjulen.
Vi hade inga lyftanordningar för plogarna så det var besvärligt att backa och speciellt på våren då vägbanan hade tinat
upp. Jag har vi tre tillfällen fått framplogen under bilen.

John Sandström framför plogbilen, Scania 1934 med vedsäckar
på taket och en breddad framplog, i Valsjöbyn.

Så skulle vi ploga vägen till Rörvattnet, där allmänna vägen
slutade. Vändplanen var att köra runt ett bostadshus. Tanten
som bodde där var inte så glad åt vårt bökande för att få
bort snön. Kommer tillbaka till Rötviken och bron över Lockringen. Den var så pass bred att vi inte behövde fälla in sidplogen, men istället hade militären en vägbom där, med
vaktpost för visitation. Nästa flaskhals var Blackberget, som
var ett smalt vägparti, knappt att plogutrustningen fick plats
på vägbanan. Militären hade även här en vägspärr, som var
besvärlig att passera.

Vi fick stanna rätt ofta för att fylla på mera gengasved, som
bestod av småhuggen björkved. I Häggsjön var det ofta drivbildning och med en framplog som inte var bredare än lastbilen kom hjulen ofta att gå i nedrasad snökant. Bakplogen
slog ofta i stenar som låg i vägkanten. Då utlöstes en säkring
som var gjord av ett hårt träslag. Då fick Lasse hoppa ut och
sätta i en ny. När vi kom till Skärvången skulle vägen upp till
I väggaraget fick vi börja med att göra upp en eld i en kamin kapellet plogas. Ibland sparade vi den till återfärden,
som var tillverkad av ett oljefat. Det var den enda värmekäl- eftersom vändplan och vägkorsningen vid mejeriet också
lan i garaget. Garaget var byggt under krisåren av överblivna skulle städas. I Skärvången var bönderna på väg till eller från
mejeriet med sina hästar och mjölkforor. Det gjorde att
pengar som Lits vägdistrikt hade sparat ihop av sina tilldesnön packades och ökade mer och mer under vintern. Det
lade anslag. Garaget var inte inrett, det fanns ytterväggar,
tak, fönster och dörrar. Golvet bestod av trampad jord. Last- blev höga sammanpackade spår och det gjorde att det var
bilen (Scania 1934) kördes upp på plank som var uppallade, spännande att se om man höll sig på vägen eller hamnade
så att bilen kunde rullas ut ur garaget, innan man tände gen- ute i naturen.
gasaggregatet. När det var kallt vågade vi inte ta ut bilen
Efter att ha passerat Skärvången och den snörika storskogen
förrän vi hade gas så att motorn startade. I kylaren fanns
kom vi fram till vägkorsningen mot Åkersjön. Där fyllde vi på
ingen glykol eller frostskydd.
den femte säcken med gengasved. Nu var det dags för Lasse
När det hade snöat kopplade vi bara framplogen och lastade och mig att äta frukost, innan vi vände åter mot Valsjöbyn.
ett tiotal vedsäckar innan vi åkte mot Norge. Det var en smal
När vi nådde Stångviken plogade vi enskilda vägen till östra
och besvärlig väg genom Valsjöbyn, med en tre meter bred
Stångviken. Vändplanen var på gården hos Jonas Hansson
bro över Gunnarvassån.
(min mormor Annas hemgård). Vidare var det att köra runt
När vi återkom till Valsjöbyn var det dags att ploga vägen till och ploga alla enskilda vägar i Skärvången. I Häggsjövik plogade vi skolvägen, i Rötviken vägen till Kälen och övre RötviGunnarvattnet, för att hinna före postbussen som skulle
avgå klockan 05.45 till Östersund. Tillbaka i Valsjöbyn kopp- ken. Även plogade vi vägen upp till prästgården i Hotagen.
Jag vaknade kl. 03.30 hemma hos Märit och Lasse Zetterberg
i Valsjöbyn. Jag bodde hos dem de första vintrarna som jag
jobbade åt Vägförvaltningen i Valsjöbyn. Efter att ha druckit
morgonkaffe och packat termos och matsäck i unikaboxen,
gick Lasse och jag till väggaraget. Lasse var vägvakt och min
hjälpreda på lastbilen.

lade vi på sidplogen, matade in en ny säck med gengasved
och fortsatte plogningen. Vid Klintaberg fick vi fälla in bakplogen för att komma igenom den vägspärr som militären
hade där. Så kom vi till gamla bron över Toskströmmen, som
hade en bredd på tre meter och en fri höjd på tre och en
halv meter. Vid Trasflyn var det stopp i en ny vägspärr. Efter
vägspärren var det frågan om vår Scania på cirka 80 häst-

Efter att ha passerat alla vägspärrarna igen var vi tillbaka i
Valsjöbyn sent på eftermiddagen.
1946 blev jag stationerad i Valsjöbyn och flyttade dit med
min fru Aina. Först bodde vi i ett litet rum intill väggaraget,
men sen byggde vi ett eget hus. Jag trivdes gott i Valsjöbyn
och jobbade kvar där i 38 år fram till pensioneringen .

BJÖRKVED SÄLJES
Vad går upp mot en värmande brasa när
Du känner Dig frusen?

Torr björkved packad i 60 liters säck
säljes för 65 kronor styck,
köp 10 säckar och få en på köpet!

FLOTTARGÅRDEN
SKOG•FISKE•BOENDE
VALSJÖBYN

070 296 59 87
Camping, Stugor
Restaurang
Öppet året runt

Camping & Stugor
Välkomna till Campingen i Rörvattnet
önskar
Raphael och Michael

0702455331

Restaurang
Snöskoteruthyrning
Öppet året runt
Välkomna till Rörvattnets Fiskecamp

önskar
Raphael och Michael
0702455331

BJÖRNRUN

Vi finns i Vallrun. Kommer du med skoter har vi skyltat
från sjön och genom byn.

Vi har öppet:

Fre-lö 25-26/2 kl. 11-16
Fre-lö 4-5/3 kl. 11-16
V.10 To-lö 10-12/3 kl. 11-16
Fre-lö 19-20/3 kl. 11-16

I cafét serverar vi älghamburgare, gulaschsoppa på
älg, våfflor och hembakat fikabröd mm. I butiken
hittar du prisbelönat mathantverk utan onödiga
tillsatser. Chutney, marmelader, örtsalter, glögg, salsa
mm.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och har ett begränsat antal sittplatser i cafét, därför
har vi även ordnat sittplatser ute. Vi tar gärna emot
bokningar om ni är ett sällskap över 8 personer.
Varmt välkomna Maria och Ulf.
Mobil 073 8374454

FB. Vallgårdens bär

HANTVERKSBUTIKEN HAR ÖPPET:
Nästan
alltid om du
först, Ring
070-3800202.
Ö kunder
ärringer
välkomna.
oss före
För allmänna öppettider se facebook
besök!
Följ Fjällbjörken design
Fjällbjörken design.

eller ring för mer information.

Fint hantverk i trevlig miljö.
070/3800202
Se ävenRut
utställningen
”Alster från kamera och vävstol”.

Kurt Varmt
070/3383633
välkomna hälsar Rut & Kurt

Rötviken
Öppettider
!

Mån-tors kl. 10-18
Fre kl. 10-19
Lör kl. 10-14

Tel. 0645-77 09 00
Ni hittar oss även på facebook:
Servicepunkt Handlarn Rötviken

14 februari Alla hjärtans dag - Vi har allt du
behöver för att uppvakta dina nära & kära;
blommor, choklad & presenter.
25 februari Fettisdagen – Vi laddar upp med

våra supergoda semlor som vi gör iordning här i
butiken! Förbeställ gärna för att vara säker på
att du inte blir utan.
Sportlov - Vi har allt för ett gott sportlov i
fjällen; korv, dricka, snacks & frukt m.m.
Varmt välkomna!

Till medlemmarna i föreningen Ansättfjällen

Aktiviteterna i föreningens styrelse har varit låga beroende på
pandemin. Vid det senaste fysiska årsmötet den 1 mars 2020
fick styrelsen i uppdrag att snickra på stadgeförslaget och bjuda
in till ett extra årsmöte. Snickrandet har pågått och styrelsen kommer, så snart det är möjligt,
att kalla till ett medlemsmöte där stadgefrågan och föreningens framtida roll ska diskuteras.
Samtal med Mattias Lönn, som arbetar med ett skoterprojekt i kommunen, har genomförts
löpande under senaste 1,5 åren. Denna fråga bidrar också till föreningens eventuella
framtida roll.

/ Styrelsen för Föreningen Ansättfjällen

Då kunde fjälltopparna fungera som klockor
En artikel i ÖP lördag 9 oktober 1993, av Gösta Olsson
På femtiotalet hände det att vi fick ett armbandsur i konfirmationspresent. Tidigare var fickuret—rovan—med guldkedja en statussymbol.
Fattigfolket hade inte råd med klocka. Före industrialismens tid behövdes den knappast. Man
jobbade ändå….. så länge det var ljust och vädret tillät.
Ville man ha reda på tiden fanns det andra sätt än armbandsur.
Kanske var det skolläraren i Rönäs i trakten av Hemavan som kom på att solen stod över en fjälltopp klockan tio och en annan klockan tolv. De två topparna kallades ”Tiokobben” och
”Tolvkobben”.
-Så var det, minns K-G Stadigh, Frösön, som var där som ung folkskolelärare. Tiden stämde om
man stod vid skolhuset.
Från byn Ansätten syns många toppar, men klockan sju stod solen över ”Klockansjuklumpen”.
Kanske var det dags för kvällsmat då, eller troligare dags för mjölkning.

Fjälltopparna visade alltid rätt tid. Det stämmer knappast på dagens sommartid. På sommaren
nu för tiden är klockan sex när solen står över ”Klockansjuklumpen”. Fjälltoppar kan man ju inte
flytta på.
Hilding Johansson hjälpte mig att få reda på ytterligare en fjälltopp.
-Från kapellet i Hotagen finns en som visar klockan åtta. ”Klockanåttaklumpen”.
Troligtvis måste det finnas fler klockklumpar i länet.

Fotot är från Ansättbyn, med ”Klockansjuklumpen” i horisonten.
Fjället finns utmärkt på fjällkartan. Foto: Rut Magnusson

Ansättfjällens medlemmar:
januari 2022
Magnussons Fjällanläggn. Bakvattnet
Fjällbjörken design, Björnrun
Rörvattnets Fjällhotell
Fahlströms Bygg i Valsjöbyn AB
Skärvångens bymejeri AB
Önruns Fjällby
Camping Åkersjön AB
Valsjöbua
Hotagenkortet
Häggblomman, Häggsjövik
Häggsjöviks El & VVS
Jänsmässholmens Fjällhotell
Mats skoter AB, Lillholmsjö
Åkersjöns fiskevårdsområdesförening
Gästgivargården, Lillholmsjö
Flottargården, Valsjöbyn
Rötvikens byalag
Bakvattnets byalag
Rörvattnets intresseförening
Valsjöbyns byalag
Val Trä & Teknik, Valsjöbyn
Skansen Klintaberg, Valsjöbyn
Hotagens hembygdsföerning
Åkersjöns Snöskoterklubb
Handlarn, Rötviken
Åkersjöns Högruns byalag
Hotagens Snöskoterklubb
Föreningen Blomsterleden
Bakvattnets fiskev.omr.förening
Häggsjöviks byalag
Skärvångens Skogs– och Tomt AB
CG Westlund AB, Valsjöbyn
EH. Svets & Smide, Rötviken

Erixons Entreprenad i Rötviken AB
Rörvattnets Fiske Camp
Hotagens Administration & service
Rörvattnets stugby
Vallgårdens bär, Vallrun
Gunnarvattnets byggnadsförening
Skärvångens byalag
Lake House Media-Webb,Print
&PR
Hotagen Sports Club
Öberggruppen AB, Vallrun
Svenska Kyrkan
Myhrbodarna, Valsjöbyn
Gruvelns Byförening, Hotagen
Åkersjön Skilodge
Bränna Gårdsmejeri, Valsjöbyn
Hel och hållen i Hotagen
Vallruns byamän
Hotagens kursgård
Stödjande privatpersoner:
Rune Mellergård, Häggsjövik
Tord Blom, Häggsjövik
Karl Schiller, Valbo
Harriet Backlund, Sundsvall
Mats Larsson, Skärvången
Marianne & Per-Erik Magnusson
Sonja Hansson, Johan Petrusson
Elisabeth,Christer Byström, Nälden
Kristina Molin, Häggsjövik
Ambjörn Sandler, Frösön
Tommy Jonasson, Strömsund
Eva, Anders Hansson, Östersund
Åsa Wiklund, Nälden
Roger Österman
Rolf och Sonja Hestner, Åkersjön

FJÄLLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nummer kommer ut
vecka 14. Manus senast 20
mars 2022. Fjällnytt trycks och
finns tillgängligt på butiker och
företag inom Ansättfjällen.
Dessutom skickas det på mail
till alla medlemmar. Alla får
gärna hjälpa till att sprida det.
Fjällnytt finns även på Ansättfjällens hemsida.

Föreningen Ansättfjällens
styrelse 2022
Ordförande Gunnar Heibring
Kassör Maritha Grelsson
Ledamot Gunnar Fahlström
Ledamot Jeanette Olofsson
Ledamot Eivind Haugen

Ledamot Kristina Heibring
Suppleant Michael Jonasson
Suppleant Stig Vallén

BLI MEDLEM ?
REDAKTION
Katarina
fjallbacken@bakvattnet.com
Rut
fjallbjorken@bakvattnet.com

Alla företag och föreningar i
bygden från Lillholmsjö upp till
Gunnarvattnet är välkomna som
medlemmar.
Kontakta Marita Grelsson
tel. 070-2988218 så får du
veta mera.

www.ansattfjallen.com
Ansättfjällen

