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Välkommen ljuvliga sommar!
Ur innehållet:

Återblick ”Gyminga i Hotagen”

Sommarprogram
Loppisrunda
Fjällbingo
Vandringspass
Annonser från bygdens företag och föreningar

Foto: Britta Olofsson

www.ansattfjallen.com

Återblick
Under den här rubriken presenteras intressanta händelser från en svunnen tid.
Ute på gårdstunet hade vi
den gamla ladugården snett nere
Gyminga är en gammal lek i en hel del byar i Jämtland (källa
till höger. Mera för formens skull
Folkminnen av Bengt af Klintberg.) Ursprunget till leken är
började vi gå igenom den fallfärokänd men om någon har en teori eller vet mer hör gärna av er diga byggnaden; det kändes nästtill redaktionen för Fjellnytt.
an lite skrämmande att ta sig
Här kommer en liten berättelse från en upplevelse av Gyminga i fram över plankor som kanske
kunde knäckas när man minst
Hotagen av Knut Klefbom, f.d. lärare i Hotagsbygden:
anade. Men just när vi var på väg
I Hotagsbygden rådde inför Kristi Himmelsfärdshelgen alltid en att ta oss ner till byn igen hände
något mycket märkligt. Jag kände
liten extra förväntan utöver den vanliga. En gammal sedvänja
med ens att någonting öppnades,
som fortfarande levde kvar när jag bodde där i början av 60talet kallades för ”Gyminga”. Jag är verkligen tacksam för att jag det kunde vara en dörr eller
kanske ett fönster. Plötsligt är jag
fick ta del av denna tradition som säkert hade större utbreddär i laduöppningen på Häggnäset 1956 igen med salongsgeväning under tidigare årtionden.
ret i handen. Tiden har liksom försvunnit. Men ingen orgelmuDet var något med skolflickornas tisslande som först väckte sik. I stället stirrar jag på det enorma lavklädda klippblocket en
min uppmärksamhet. Vad var det som jag kanske inte borde få bit bort i skogen. Känslan är pirrande påtaglig, påfallande lik
veta? På min försiktiga fråga fick jag ett litet förläget svar -´Vejt den djupa förälskelse jag börjat känna den senaste tiden. Plötsdu int att de e gyminga? Jag kände mig som ett enda stort frå- ligt bara vet jag…
getecken men flickorna kom tjänstvilligt till hjälp. Entusiastiskt
Jag får med mig en motvillig Stig. Som grabbar brukade vi
berättade de att kvällen före varje Kristi Himmelsfärdsdag var
bestiga alla klippor, stora som små. ´Häng med nu, vi måste
det sed att flickorna i god tid skulle försvinna och gömma sig
och att pojkarna vid ett överenskommet klockslag fick börja leta bara opp, vi tar den högra sidan!´ Väl uppe inspekterar vi den
rätt på dem. Man fick bara gömma sig ”inom fyra väggar”. Om lodräta baksidan. När vi lutar oss ut över kanten får vi en riktig
man blev funna inom den överenskomna tiden – jag tror att det överraskning. I den smala skrevan längst därnere ser vi en rad
häpna ansikten som tittar rakt upp mot oss. Häpenheten förrörde sig om två timmar- fick man ordna en fest, annars fick
byts alltmer i en slags skamsenhet och efter några pinsamma
pojkarna göra det. Var det skottår gjorde man tvärtom –
sekunder var det någon som sa att det var en av flickorna som
´pöjkangymtseåståschanleett´.Varje by hade minst ett
drabbats av cellskräck, därav valet av det något udda gömstäl”gymargäng”, till exempel kunde de yngre ha en egen gyming
let.
och de mera vuxna ha ett kanske större och mera avancerat
upplägg.
Hur det hela sedan avlöpte minns jag inte så noga, vi fick

GYMINGA

Efter en lång och seg vår var den plötsligt där igen. Samma
trolska stämning som rådde den gången Staffan och jag hörde
den dödsvarslande orgelmusiken i Häggnäset fem år tidigare.
Nattvakan och morkullan ackompanjerades av porlandet i den
vårystra lilla kallkällbäcken. Broder Stig och jag hade fått haka
på gänget ynglingar som skulle leta rätt på ”hotagsståschan”
som gömt sig någonstans inomhus i den utbredda byn. I egenskap av nytillkomna inom flickletarskrået blev vi tilldelade uppgiften att undersöka den övergivna bosättningen ”Nygåln”
någon kilometer väster om byn. Att flickorna gömt sig där ansåg vi så gott som uteslutet men det spelade ingen roll; huvudsaken var att få vara med om själva spänningen.

förstås vår fest, men för egen del hade jag återigen fått uppleva
hur dörren till en instinktiv värld öppnats för några sällsynta
ögonblick!

Det gick förstås många dråpliga historier om fantasifulla
gömställen och andra listigheter i samband med Gyminga, men
en episod som jag fick berättad dröjer sig särskilt kvar: Ett
skottår hade det bestämts att flickorna skulle samlas prick
klockan 7 för att sätta igång med sökandet. Det här var i Rötviken och utgångspunkten låg vid postbussgaraget strax efter
korsningen på vägen mot Hotagen. Här residerade den skojfriske Henry som just kom hemkörande med den gula postbussen efter dagens långfärd ner till stan. Efter att ha släppt av ett
Snart nådde vi upp till det lilla krönet. De gråröda brädväg- par passagerare körde han in bussen i garaget samtidigt som
garna med trasiga fönsterrutor andades av en ärevördig patina flickorna spred ut sig åt olika håll för att leta. Efter ett par timmars fruktlöst sökande samlades ett gäng besvikna unga damer
som ändå förebådade ett nära slut; ”trappern” Bergstrands
åter på grusplanen vid garaget. En illfundigt flinande Henry kom
föräldrahem skulle snart vara ett minne blott. En märklig, lite
andaktsfull stämning kom alltmer smygande när vi tassade över ut och frågade hur det hade gått. Svaret kom snabbt. Ut ur gade knarrande korkmattstäckta golven. Otroligt att unga fräscha ragemörkret stormade en skara glada ynglingar, tillresta per
flickor skulle vara gömda här bland spindelväv och trasiga gar- buss exakt två timmar tidigare!
diner! Säkert fanns de tryggt instuvade i stugvärmen någonMan hoppas att sådana här gamla seder på något sätt får
stans nere i byn.
leva kvar. Varje bygd är förtjänt av att få hålla kvar sin egen
historia!

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

TRÄDGÅRDSDAX
Vi har plantjord, gödsel, täckbark,
pallkragar m.m. Välkommen!

ÖPPETTIDER
MÅNDAG - FREDAG 10,00 – 18,00
LÖRDAG
10,00 – 14,00
SÖNDAG (juli)
10,00 - 14,00

Välkommen till oss på bymejeriet
Från midsommardagen har vi dukat fram vår ostbuffé.

•

Växthus och ostbuffé alla dagar 11-16

•

Butiken vardagar 11-17 helger 11-16

•

Visning mejeriet vardagar kl.13

•

Loppis

•

Egentillverkad glass

•

Glassfestival 23 Juli
Skärvångens Bymejeri AB
Telefon 063-104360
www.bymejeriet.se

VANDRINGSPASS
SAMLA STÄMPLAR OCH VINN FINA PRISER
Ut och rör på dig i sommar och upptäck nya vyer
och vandringsstråk!
Vandra längs: Andrum, Ansättåleden, Barnens
naturstig, Björnråkskällaren, Blomsterleden,
Buvägen, Björnklumpen, Gunnarvassleden,
Kommissionsleden, Strömhöjden, Villa Skottland
och Önruleden.
På varje led finns en stämpel. Stämpelkort hämtas och
l ämnas i en låda vid ledens start från 1/7-1/10.

Blomsterfjället Ansätten
Välkommen på en guidad blomstervandring:
Fred 24 juni Midsommarnattsvandring vid klart väder. Guide Anneli Åman. Kl. 19.00-02.00
Sönd 3 juli Örtavandring med fokus på örters läkande
egenskaper. Guide Jennifer Askaner.
Lörd 9 juli Blomstervandring i samverkan med Jämtlands botaniska sällskap. Guide Christer Pålsson.
Gratis för medlem i JÄBS.
Lörd 16 juli Blomstervandring. Guide Anneli Åman.
Lörd 23 juli Örtavandring. Växter för mat, medicin
och magi. Guide Jana Novak.
START: kl 10.00 i Bakvattnet. Avgift: 200 kr.
Heldagstur, 2x6 km. Ta med matsäck, regnkläder,
stövlar/kängor.
INFO & BOKNING: 070-338 41 99 Jana
Vandra själv. Längs leden
finns QR-koder som du
lätt skannar med din telefon och får information
om ett stort antal växter i
olika miljöer.
Föreningen
Blomsterleden

Lycka till!
Mer info finns hos bygdens INFO-POINTS:
Åkersjöns Fjällhotell, Handlarn i Rötviken och
Valsjöbua, samt på hemsidan
www.ansattfjallen.com

Rötviken
Öppettider Midsommarhelgen
Midsommarafton 10-14
Midsommardagen Stängt
Söndag 26/6 10-14

Ordinarie öppettider sommar
Måndag- Torsdag 10-18
Fredag 10-19
Lördag 10-14
Söndag 26/6-21/8 10-14

Kika in i vår bod som vi har ute på parkeringen, där finner du
grilltillbehör, utelek och utökad loppishörna.

Följ oss gärna på Facebook för att hålla Er uppdaterade
om nyheter och erbjudanden i butiken.
#Servicepunkt Handlarn Rötviken

Tveka inte att höra av dig till oss om det är
något Ni undrar över eller kundönskemål, vi löser det mesta.
Telefonnummer: 0645-77 09 00
Mailadress: handlarnrotviken@gmail.com
Åkersjöns Snöskoterklubb tackar alla medlemmar, sponsorer,
funktionärer och markägare för den gångna säsongen.

Trevlig sommar och välkomna in önskar
Lena med personal

Välkommen till Valsjöbua
butiken vid fjällets kant
BJÖRNRUN

Gårdens ladugård är inredd till ett mysigt allrum,
där även min hantverksbutik med keramik, vävt,
stickat mm finns. På logen finns utställningen
”Alster från kamera och vävstol”.
ÖPPET: torsdag, fredag och lördag kl 11-16
från midsommar och under juli månad.
För öppettider senare se:
Facebook: Fjällbjörken design
Tel. 070-380 0202

www.bakvattnet.com

VÄLKOMMEN!
Rut & Kurt

Sommartider: 27/6 - 14/8
Månd-fred kl 10 –18
Lörd kl 10 –14
Sönd kl 10 –13
I vår lanthandel finner du även delikatesser som
torkat, rökt, fryst renkött, rödingfilé, tunnbröd
och mycket mer.
Fikahörna, korv- och toastgrill
Friluftsmat, tillbehör och utrustning
Fiskekort & mask
Depå för Fjällfararnas Vita & Gröna bandet
Gasol engångs och utbytes
Ombud för Systembolaget
IFO-Point, turistinformation
Tel +46(0)645 32005

ERIXONS ENTREPRENAD I RÖTVIKEN AB

valsjobua@valsjobua.se
Facebook/Instagram #valsjöbua

BEHÖVER DU HJÄLP MED ENTREPRENAD ARBETE?
VI HAR MASKINERNA.
GRUS ELLER MATJORD, GRÄVNING, TRAKTOR,
LASTBILSTRANSPORTER?
VI ERBJUDER ALLA TYPER AV ÅKERITJÄNSTER OCH
VÄNDER OSS TILL FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.

KONTAKTA OSS
070 – 552 33 61 070 – 519 85 11
erixons.entreprenad@gmail.com

TREVLIG SOMMAR

VÄLKOMMEN!

SOMMAR
i Ansättfjällen

Sönd 12 juni

Friluftsgudstjänst på Kallebacken Häggsjövik kl 09.00 –10.00. Präst Cecilia Nilsson, Maritha
Arnsäter. Parkering vid bygdegården. Kort promenad till vindskyddet med utsikt över Häggsjön. Vid dåligt väder flyttar gudstjänsten till Häggblomman. Ta med eget kyrkfika. SV. Kyrkan.

Onsd 22 juni

Gudstjänst i osttältet vid Skärvångens bymejeri kl 12.00. Arr Svenska kyrkan.

24 juni –30 sept Spela Fjällbingo. Gör roliga aktiviteter och spela bingo. Mer info på Facebook Ansättfjällen och
hemsidan www.ansattfjallen.com. Arr. Föreningen Ansättfjällen.
Fred 24 juni

Midsommarnattsvandring till Ansätten. Vid klart väder guidad blomstervandring med Anneli
Åman. Samling i Bakvattnet kl 19.00. Guideavgift 200 kr. Anmälan till 070-3384199.
Arr. Föreningen Blomsterleden.

Lörd 25 juni

Friluftsgudstjänst Myhrbuan, Valsjöbyn kl 12.00 –13.00.
Präst Cecilia Nilsson, kantor Wilhelm Dahlöf. Arr. Svenska kyrkan.

Lörd 25 juni

Växthuset och ostbuffén hos Skärvångens bymejeri öppnar.
Öppet vardagar kl 11-17, helger kl 11-16.

1 juli—1 okt

Gå bygdens vandringsleder och samla stämplar i vandringspasset. Andrum, Ansättåleden,
Barnens naturstig, Björnklumpen, Blomsterleden, Buvägen, Gunnarvassleden, Kommissionsleden, Strömhöjden, Villa Skottland och Önruleden.

Sönd 3 juli

Örtavandring till Ansätten med fokus på örters läkande egenskaper och hur man tillreder
dem. Guide: Jennifer Askaner. Samling i Bakvattnet kl 10.00. Guideavgift 200 kr. Anmälan till
070-3384199. Arr. För. Blomsterleden.

Fred 8 juli

Ostlöpet- ett terränglopp på 12 km - Skärvången, Skalbodarna, Fisksjön, Skärvången.
Start vid Ulleri i Skärvången. Arr. Skärvångens IF.

Lörd 9 juli

Blomstervandring till Ansätten. Guide: Christer Pålsson. Samling i Bakvattnet kl 10.00.
Guideavgift 200 kr. Anmälan till 070-3384199. Arr. Föreningen Blomsterleden och Jämtlands
botaniska sällskap.

Lörd 9 juli

Vinvandring i Åkersjön. Dagen börjar med Åkersjödagen på Åkersjöns Fjällhotell och
kakfrossa, sedan startar vinvandringen (ca 9 km) kl 14.00 i samarbete med M´s winery.
Info och bokning 070-3496444, Åkersjöns Fjällhotell.

15-16 juli

Växtfärgningskurs hos Fjällbjörken design i Björnrun. Info och anmälan till 070-3800202. Rut

Lörd 16 juli

Blomstervandring till Ansätten. Guide Anneli Åman. Samling i Bakvattnet kl 10.00.
Guideavgift 200 kr. Anmälan till 070-3384199. Arr. Föreningen Blomsterleden.

Sönd 17 juli

Gudstjänst i Hotagens kyrka kl 18.00 –19.00. Präst Kristina Eliasson, kantor Helen Alvebro.
Arr. Svenska kyrkan.

22-23-24 juli

Loppisrunda i Ansättfjällen kl 11-16. Åk runt och fynda bland mängder av loppisar i bygden.
Mer information finns på affischer, Facebook och hemsidan www.ansattfjallen.com.
Ladda gärna ner loppiskartan som finns i pdf-format på Facebook och hemsidan.
Arr. Föreningen Ansättfjällen.

Lörd 23 juli

Örtavandring till Ansätten. Växter för mat, medicin och magi. Guide: Jana Novak.
Samling i Bakvattnet kl 10.00. Guideavgift 200 kr. Anmälan till 070-3384199.
Arr. Föreningen Blomsterleden.

Lörd 23 juli

Konsert med Crash n Recovery på spelplatsen i Hotagen kl 15.00. Inträde 200 kr
inkl fika. Visning och försäljning av Olivia Wiklanders tavlor.
Arr. Hotagens hembygdsförening.

Lörd 23 juli

Trivseldag med fisketävling från båt kl 11-14. Starten utgår från Fiske-Campen i
Rörvattnet. Medtag egen båt. Arrangör: Rörvattnets intresseförening

Lörd 23 juli

Glassfestival vid Skärvångens bymejeri kl 11-16.

Lörd 30 juli

Vaajmaraton, 42 km rullskidlopp mellan Rötviken och Sörli. Start i Rötviken och Valsjöbyn
kl 12.00. Arrangör: Hotagen Sportsclub.

5 - 6 aug

Festivalsjöbyn vid Rengsfallet i Valsjöbyn. En fullspäckad helg med fisketävling, marknad,
aktiviteter och pub med musikunderhållning. Mer information via sociala medier.
Arr. Valsjöbyns byalag

Sönd 7 aug

Gudstjänst i Hotagens kyrka kl 18.00 –19.00. Präst Hanna Pettersson, kantor Hjördis Lindé.
Arr. Svenska kyrkan.

Sönd 14 aug

Gudstjänst Stora Stensjön kl. 12.00 –13.00.
Präst Thomas Svedlund och kantor Hjördis Lindé. Arr. Svenska kyrkan.

Sönd 14 aug

Gudstjänst i Skärvången kl 18.00 –19.00. Arr. Svenska kyrkan.

20-21 aug

Invigning av nya leder och natursevärdheter i Ansättfjällen. En del av resultatet av projektet
”För en välkomnande bygd i Ansättfjällen” visas. Lörd. 20/8 kl 10.00 Guidad visning av
Björn råkskällaren i Norra Skärvången och därefter guidad vandring till Lockringsberget i
Rötviken. Sönd 21/8 kl 10.00 Samling i Valsjöbyn för en guidad vandring längs en del av
Gunnarvassåleden. Därefter en guidad vandring från Gunnarvattnet till Villa Skottland.
Projektet bjuder på guidning och förtäring.

Sönd 28 aug

Mässa i Skärvångens kapell kl 11.00 –12.00. Präst Calle Wahlström, kantor Brent Johnsson.
Arr. Svenska kyrkan.

Sönd 4 aug

Gudstjänst i Hotagens kyrka kl 11.00 –12.00. Arr. Svenska kyrkan.

Håll även utkik på anslagstavlor och sociala medier. Det kan dyka upp flera arrangemang som inte kom med
här. Följ gärna Facebooksidan ”Ansättfjällen” för löpande information.

Sommarläsning
av Ambjörns böcker.
Handla gärna hos mig
i Åkersjön.
Ring 070 539 33 22
före besök.
Ambjörn Sandler

SOMMARÖPPET I
CAFÉ OCH BUTIK
11.00- 16.00
To—lö 7/7-9/7, to-lö 14/7-16/7,
to-sö 21/7-24/7 loppishelg, to-lö 4/8-6/8.
I vårt café serverar vi fikabröd, älg-gulaschsoppa,
älg-hamburgare och vår egen glass.

Hos oss hittar du prisbelönt mathantverk utan
onödiga tillsatser. Råvaror från skog och mark.
Gårdsbutiken ligger vägg i vägg med köket, där
vi tillverkar bl.a. saft, dessertsås, chutney,
marmelader, örtsalt och drinkmixer.
Besök Vallgårdens Bär och hitta dina nya favoriter.
Vi deltar på loppishelgen med ett eget tält utanför
cafét.
Varmt välkomna!
Maria & Ulf 073-837 44 54

Välkommen till invigning
av nya vandringsleder
och natursevärdheter
i Ansättfjällen!
Lörd 20 aug & sönd 21 aug.
Projektet ”För en välkomnande bygd i Ansättfjällen” avslutas i höst. Härmed inbjuds alla att se en del
av det som gjorts. En utförligare redovisning kommer i höstens Fjellnytt.
Lörd 20/8 kl 10.00 Samling i Norra Skärvången vid
skylten ”Grotta 3”. Projektledaren Arne Wiklander
berättar om projektet. Guidad visning av Björnråks-källaren (vandring 2 x 200 m).

Sönd 21/8 kl 10.00. Samling vid vägkorsningen i
Valsjöbyn. Projektledaren Arne Wiklander berättar om projektet. Guidad vandring längs en
del av Gunnarvassleden (2,5 km).

Kl. 12.30 Förtäring, Rötvikens bygdegård

Kl.12.30 Förtäring, Gunnarvattnets föreningshus
Kl. 14.00 Guidad vandring till Villa Skottland
(2 x 4 km).

Kl. 14.00 Guidad vandring upp till Lockringsberget och Pelleberget (2 x 1km).

VÄLKOMNA TILL TVÅ INTRESSANTA DAGAR! Projektet bjuder på guidning och förtäring.

bymejeriet.se

063-10 43 60

Ansättfjällens medlemmar:
maj 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
Kristina Molin, Häggsjövik
Ambjörn Sandler, Frösön
Eva, Anders Hansson, Östersund
Åsa Wiklund, Nälden
Roger Österman, Åkersjön
Maritha Grelsson, Rötviken
Johannes och Elias Sandberg,
Marie Blomqvist, Åkersjön
Marie Björnell, Rörvattnet

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

FJELLNYTT ÄR
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nummer kommer ut i början
av november. Manus senast 10 okt
2022.
Fjellnytt 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. Fjellnytt finns även på Ansättfjällens
hemsida.

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

www.ansattfjallen.com

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.

Ansättfjällen

