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Det är så hälsosamt och
stärkande i fjällen…..

ANSÄTTFJÄLLEN—Ditt eget Alaska!
Passa på att njuta av härliga aktiviteter i naturen, kokkaffe över öppen eld, en grillad korv och
avkopplande samvaro med familj och vänner.

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

När spanska sjukan slog till i Åkersjön
"Med anledning av pandemin skickar jag en text som jag fick av min
granne i Åkersjön Olle Jonasson. Texten som är högaktuell fick jag av
honom innan han avled med förhoppningen att jag "skulle göra något
av den och det innehållsrika material i övrigt som han gav mig. Det här
avsnittet och en del andra har jag infogat i min bok " Fjällbyn med omnejd..."
Text och foto: Ambjörn Sandler

I januari månad år 1919 slog spanska sjukan hårt till hos familjen Helena och Jonas Eriksson i
Åkersjön. Jag, den fjärde av tio syskon, klarade mig från sjukdomen. Men det var nio stycken i
familjen som låg samtidigt, då vi var så många fanns det inte bäddar till var och en, så två och
två fick ligga tillsammans. Efter några dagar dog vår moder 46 år. Efter tre minuter dog också
vår broder Anders 17 år. Vår yngsta syster Karin var då tio månader.
Kistor fanns inte på närmare håll än i Östersund. Då var det att ta kistorna på järnväg till Munkflohögen. Sedan var det en snäll granne som hämta kistorna med häst och släde. Det tog flera
dagar att köra de 7,5 milen Åkersjön— Munkflohögen.
Ja det blev en svår tid, värst för vår fader som blev lämnad ensam med en stor barnaskara, men
man hörde honom aldrig klaga.
Vi hade många djur som skulle skötas och det var svårt att få tag på hjälp. Vår äldsta syster
Anna som var nitton fick ta vid efter sin mamma.
Syster Märta som var fem år fick komma till en Farbror i Stångviken, hon skulle få det så bra där,
men det blev rena slavgörat för henne där, hon gick i skola i Skärvången 3,5 kilometer skolväg,
på morgonen skulle hon först hjälpa till i ladugården och mjölka kor och getter, sedan traska den
långa skolvägen.
Vid 22 års ålder kom hon hem till Åkersjön. Ersättningen för allt slit under skoltiden och tills
hon var 22 år var mat och det nödvändigaste i klädväg.

/Olle Jonasson

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

Torr björkved packad i 60 liters säck
säljes för 75 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 har öppet
V16. Onsd - lörd 20-23/4

kl.11-16

I cafe´t serverar vi hembakat fikabröd,
älg-gulasch-soppa, älghamburgare,
våfflor, kaffe/te mm. Allt är hemgjort.
Hos oss hittar du prisbelönt mathantverk utan onödiga
tillsatser. Råvaror från skog och mark. Gårdsbutiken ligger
vägg i vägg med köket, där vi tillverkar glögg, dessertsåser,
chutney, marmelader, örtsalt och drinkmixer.
Besök Vallgårdens Bär i Vallrun och hitta dina nya favoriter.
Varmt välkomna
Maria och Ulf
Mobil 073-8374454
Kolla våra öppettider på fb. vallgårdens bär

Näset 4864, 83567 Valsjöbyn
0645-71 62 00, info@fahlstroms.nu

OM RÖRA E PÅ HÅGGE

FINNS GREJAN MÄ OSS, SPÖA,
BORRAN, ÅMAN
ÖPPETTIDER I PÅSK
Långfredag, påskdagen
och annandagen STÄNGT
Övrigt ordinarie öppettider
MÅNDAG – FREDAG
LÖRDAG

10,00 – 18,00
10,00 – 14,00

HANTVERKSBUTIKEN HAR ÖPPET:
PÅSK:
Alla dagarär
kl välkomna.
11-16. Dessutom
kvällsÖ kunder
Ring oss
före
öppet på långfredag till kl 20.00. Efter påsk har
besök!
Följ Fjällbjörken design
vi öppet efter önskemål. Ring 070 3800202.

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 Påsk
! 10-18
Skärtorsdag
Långfredag 9-11 och 16-18
Påskafton 10-14
Påskdagen 9-11
Annandag påsk 9-11

Ordinarie öppettider mån-tor 10-18,
fre 10-19, lördag 10-14
Se vår facebooksida för aktuella
erbjudanden och info.
Varmt Välkommen in önskar
Lena med personal
0645-77 09 00
handlarnrotviken@gmail.com

Nu är det dags att betala
medlemsavgiften för 2022!

Förra året (2021)så hade vi 140 (en ökning med 24)
betalande medlemmar vilket är riktigt bra och har en
stor betydelse för föreningens ekonomi och verksamhet.
Lika som förra året så kommer vi att lotta ut Fina
priser även i år till de som har betalat medlemsavgiften senast den 30 juni 2022. Utlottningen kommer att
ske i juli och de som vunnit meddelas personligen.

Årsavgiften är oförändrad, dvs 100 kr per person och
år. Betalningen gör du direkt via swish 123 650 74 20
eller bankgiro 175-3599.
Ange mailadress eller
telefon vid betalning.

PÅSK - TIDER
Skärtorsdag 10-19, Långfredag 9-14
Påskafton 9-14, Påskdagen STÄNGT
Annandag påsk 9-13

Långfredag den 15 april är det dags igen för
den årliga pimpeltävlingen på Rörvattnet.
Plats: Vid vändplanen i Rörvattnet.
Start: 11:00 -14:00 Startavgift: 100 kr/vuxen,
50 kr/barn.
1:a pris: 2 000 kr, 2:a pris: 1 000 kr,
3:e pris: 750 kr, 4:e pris: 500 kr
Kl 14.30 Prisutdelning. Även utlottning på
startnumren. Lotterier. Fikaförsäljning.
Betala med Swish; 073-83 47 179
Välkomna önskar
Rörvattnets Intresseförening

Som vanligt är butiken laddad med Jämtländsk chark,
fisk, ost, bröd, delikatesser, friluftsprodukter och en
massa annat!
*Getmese * Fjällröding * Souvas * Torkat/rökt/fryst
renkött * Älgkorv * Tunnbröd * Renskinn
* Knivslöjd * Mackjärn * Maggot & mask
* Gasol * Korvgrill * Nygräddad toast
* Butiksbakat fikabröd
Sista beställning från Systembolaget för leverans till
påsk är tisdag 12 april kl. 12.45

Valsjöbua, Valsjöbyn 0645-32005

Gårdsbutiken i Skärvången
bymejeriet.se

063-10 43 60

Månd-fred 10-17, Lörd 12-15, söndagar stängt.

Påsköppet: Långfredag, påskafton, annandag påsk 12-15,
påskdagen stängt.
Påsköppet i Lagerbutiken Bangårdsgatan 31, Östersund
12-13 april, 27-28 april, 24-25 maj öppet 11-17

Påskpriser på……
Grill och stekostar- Eldost med Chili

Jalapeno och naturell till påskens grillningar.

En ”förlorad” generation
I Januari 2021 flyttade jag (vi) hem. Då var det 70 år sen jag flyttade ut första gången. Det var 1951 i augusti och
fjöset höll på att byggas. Varje sommarlov under 50-talet återvände jag till Rötviken och det sommarjobb som det
stora Bolaget bestod med. Det räddade terminsavgifterna till skolan i Uppsala. Plantsättning, hyggesrensning,
stämpling var jobb som jag faktiskt längtade till under terminerna. Arbetskamraterna kunde komma från alla delar
av socknen, gamla skolkamrater återsågs och nya ansikten lärde man sig känna igen. Byns släkten kände jag om
inte utan och innan så ganska väl genom mina skolkamrater. Det hände att jag kunde namnen på personer i
grannbyarna. Man fanns med livet i både helg och söcken. En säsong platsade jag t o m som målvakt i Hotagens
IF:s (?)fotbollslag och fick vara med och spela mot t ex Kaxås, Skärvången, Valsjöbyn, Sunne m fl. Livet lekte tills
Nils-Erik kom in i bilden och jag ”bänkades” för evigt som målvakt och förflyttades till spelarreserven.
Jamska var ju allas modersmål, ja det fanns ett par stycken gubbar som var ”bortanett” och det var självklart att
alla talade och förstod. Det kunde hända att någon från byn hade vistats i stan en vecka eller så och kom hem och
”svenske” som man sa. Gud nåde den människan. Det kunde bli en historia för livet. I min släkt finns en hundraårig historia om min mors moster E som mötte ett syskonbarn på en gata i Östersund. När syskonbarnet hälsade
och inte fick något svar sa hon: Man moster! - Näman! Ere du! Solen skiner, så jag bällar inte glåma! Kanske var
det känsligt i onödan, men bekvämt för mig blev det ett memento: prata Jamska! Va int karut! Själv drabbades jag
vid en tillställning på Föreningshuset (Bygdegården) av omdömet: Du e kostu, du din (svärord)!
Nu är det 1996 och vi bor på Alnö. Avståndet till Rötviken har blivit betydligt kortare – noga bestämt 33 mil från
dörr till dörr. Min stockholmsbror Curt kör sträckan Solna – Alnö, övernattar och dan därpå styr vi mot Rötviken.
När det arrangemanget inte fungerar är det tåg och buss som gäller. Ett mycket praktiskt och bekvämt sätt att
resa, speciellt när nån ta pellepöjkan mötte nere i byn. Bussresan innehöll från Föllinge ett otal antal skolungdomar, som rikssvenskade för fulla muggar med varandra. På min fråga svarade en: det är bekvämast så. Besöken i
Rötviken varade 1 vecka – 10 dagar. Under den tiden var det snöskottning, gräsklippning, vedhuggning, slyröjning.
Sällan gavs det tid till att gå i gårdarna. Vi kom inte längre än till Pelles.
Ibland önskar jag att jag hade min fars och min farbror E:s självklara pondus när de mötte en obekant: ”Håkken
höör du te?” Jag har märkt att jag känner få i åldern 60 år och yngre, och det är där min ”förlust” ligger. Förr
kunde man säga att man kunde ta igen en person på släkten. Någon gång när en identitet är klarlagd, händer det
att jag kan jag säga: Jag kände dina far- och/eller morföräldrar. Hos Handlarn är de flesta ansikten okända för mig,
och därför skulle jag önska att alla kunde säga: Vem är du…..? Jag är……

/Bo Sandberg

Ansättfjällens medlemmar:
mars 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
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, Åkersjön
Rolf och Sonja Hestner, Åkersjön
Maritha Grelsson, Rötviken
Johannes och Elias Sandberg,
Marie Blomqvist, Åkersjön

FJÄLLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nummer kommer ut veckan innan midsommar. Manus
senast 23 maj 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.

REDAKTION
Rut Magnusson
Katarina Andersson
Maritha Grelsson
Jeanette Olofsson
Annie Magnusson
Kontakt:
fjallbjorken@bakvattnet.com

Föreningen Ansättfjällens
styrelse 2022
Ordförande Gunnar Heibring
Kassör Stina Norlander adj.
Ledamot Eivind Haugen
Ledamot Kristina Heibring
Ledamot Maritha Grelsson

Ledamot Marie Björnell
Suppleant Michael Jonasson

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM
Enskilda personer som vill stötta
föreningen betalar 200 kr/ år. Betala
med Swish till 123 315 8920 eller
bankgiro 297-2115.
Har du företag eller förening I
bygden och ännu inte är medlem,
kontakta Marita Grelsson
tel. 070-2988218 eller maila till
hotagen.a.s@gmail.com.
Medlemsavgift 550 kr /år.

www.ansattfjallen.com
Ansättfjällen

