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Nu fer löuve
Nu fer löuve å fålj ma vinna
fånderingan kom å rolen e minna
ta ungdom å sommor
når ahllt sto i blom.
Nu ere håst
men snart kom advent
som barna man gle se
når ljösa ståur tänt.
Å jula sa tinnrenes fin
hu staur å sa shläng e fort
test ma gaur mot vår.

Text: Elsa Wallén 1991

www.ansattfjallen.com

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

Botelnäsälgen – en i bygden omtalad historia om
den största älgen som fällts i området. Den hade den
största älgkrona som setts. På en internationell utställning i Berlin 1937 mättes kronan till 360 poäng. Då var
det rekord. Hornet ägdes en tid av Herman Göring och
hängde då i hans jaktslott Karinhall i Berlin. Hornet finns
idag på naturhistoriska museet i Göteborg.
Texten här kommer från skriften Jakten i Jämtland och
Härjedalen (okänt årtal). Sanningen om Botelnäsälgen Här är den märkliga historien om Botelnäsälgen. Artikeln
är skriven av Karl Halvarsson som var med om jakten och
den var införd i ÖP 1936.
Jag vill här så gott sig göra låter berätta hur det gick till
när den älg som sköts som påståtts vara utrustad med
Europas största hornkrona. I oktober 1918 begåvo vi oss
på jaktstigen, en kusin till mig, P.M. Johansson, björndödaren John Ingvall Tallbom samt undertecknad, alla från Hotagen. Vi tänkte egentligen fiska sik i den s.k. Skinnarviken,
men då under jakttiden samma år en älgtjur av ovanlig
storlek blivit sårskjuten på Botelnäset togo vi med oss våra
älghundar och gevär för att, om lyckan var god, söka
skjuta jätteälgen. Eggade av älgens storlek brydde vi oss
inte om att det inte var jakttid utan voro säkra på att bli
kallade hjältar, om vi skulle lyckas fälla älgen. Vi lastade
sålunda båten med våra fiskredskap och lade ut våra nät i
Skinnarviken, varefter vi foro över till Hotagssjöns södra
strand till Botelnäset. Här huserade vi under natten i en
timmerkoja. I arla morgonstund påföljande dag voro vi i
farten med att vittja våra fiskredskap för att senare på dagen gå ut på jakt eften den så mycket omtalade
”Europaälgen”. Efter överläggning beslöto vi att först fara
rätt över sjön åt Botelnäset till. Sedan skulle Tallbom vara
med båten till kojan för att göra i ordning ved och koka
kaffe tills vi anlände. Johansson och jag skulle ta landsvägen med hundarna, men Tallbom skulle göra sig redo att
ta emot älgen om han fick höra skallet. Väl komna en bit
upp i skogen träffade vi på spår efter älgen ifråga och av
hundarnas beteende sågo vi att han ej kunde vara långt
borta. Vi släppte då hundarna som ögonblickligen försvunno. Omedelbart därefter gåvo de skall men det blev
ingen ståndjakt utan drevet gav sig i väg norrut åt Hotagssjön till. Då vi visste att jagade älgar brukade simma över
sjön på ett visst ställe satte vi kurs dit så fort vi förmådde
för att om möjligt hinna före älgen. Då vi sprungit c:a 200
m, vilket var tillräckligt för att vi skulle få det erforderliga
försprånget, stannade vi för att välja lämpligt postställe. I
samma ögonblick fingo vi syn på älgen, som kom i fullt
galopp snett emot oss från höger på ett avstånd av omkring 75 m. Johansson hann skjuta först, varvid älgen

tvärstannade så att kvistar och moras stänkte. Då avlossade jag mitt skott och i samma ögonblick var älgen försvunnen, men av hundarnas häftiga skall ett 30-tal meter
från oss förstodo vi att vi träffat det ståtliga djuret. Vi
sprungo dit och sågo älgen stå och försvara sig mot sina
angripare, d.v.s. de ilskna hundarna. Då Johansson hade
finare kaliber – 12,7 m.m. – på sitt gevär sade jag till honom att gå fram och ge älgen nådeskottet genom huvudet.
Han riktade sitt skott mot pannan, men på grund av huvudets vaggande rörelse bommade han men sände omedelbart därefter ett nytt skott, denna gång mot öronroten,
med påföljd att älgen föll. Jag gick då fram för att med
kniven göra slut på honom med ett stick i nacken, men då
jag fattade tag i djurets öra för att inrikta sticket precis
sprang han upp oaktat han hade endast ett framben att
stödja sig på då det andra var skadeskjutet. Jag måste i all
hast springa åt sidan för att ej bli söndertrampad av jättedjuret, ryckte till mig mitt gevär och avsköt då mitt andra
skott mot öronroten från motsatt sidan som Johansson
skjutit. Älgen föll ned livlös. Johanssons första skott, som
träffat halsen framför bogen var ej av dödlig verkan. Mitt
första skott, en turbinkula kalib. 16, träffade vänstra bogen, som den gick igenom, varpå den passerade hjärtrummet, snuddade i högra sidan. Mitt andra skott träffade
som nämnt öronroten. Enligt tidskriften ”Från jaktmarker
och fiskevatten” av år 1919 skulle minst ett dussin skott ha
avlossats, men sanningsenligheten av denna uppgift får
väl författaren av denna notis själv svara för.

Strax därefter det älgen dödats gingo vi fram till djuret för
att skära av en smakbit åt hundarna. Då jag var sysselsatt
härmed ropade Johansson att han såg en hel massa karlar, som stodo och tittade på vårt förehavande. Jag ryckte
då till mig min hund och sprang genast mot Hotagssjön
till. Johansson var då några meter bakom mig och ropade
att jag skulle stanna och gå tillbaka. Själv hade jag kastat
en blick åt det håll där männen stodo och fått uppfattningen att det var ett stämplarlag, varför jag inte var så
särdeles pigg på att återvända. Då vi emellertid voro rätt
så nyfikna på att se vilka karlarna ifråga voro beslöto vi
oss för att smyga tillbaka för att se om det var några vi
kunde känna igen. Så småningom upptäckte vi
”björndödaren” Tallbom jämte tre personer från Häggsjövik. Vi sällade oss då till de övriga och flådde gemensamt älgen samt delade bytet så att vi samtliga voro
nöjda, varefter var och en begav sig till sitt.

häradsrätten redogöra för våra synder. Resultatet blev att
vi i ett för allt finge betala 550 kr. i böter sammanlagt. På
grund av det skryt och skrävel som kommit i tidningarna
av ”Björndödaren”, som påstått sig vara ”Europaälgens”
baneman, har jag i ÖP fullt korrekt velat relatera hela
händelseförloppet så att allmänheten härav kan bilda sig
en uppfattning om vilka som äro de rätta banemännen.
Hade ”Björndödaren”, som var i vårt sällskap, uraktlåtit
att blanda sig i det andra sällskapet så är det kanske troligt att vi sluppit undan böter, men vi ha ju härmed sonat
vårt brott och vi vill som en tröst tillskriva oss äran av att
ha skjutit Skandinaviens största älg. Vi gräma oss dock
icke så mycket över bötessumman, då det säkert finns
många som gärna skulle vilja utge en lika stor summa
utan att vare sig få skjuta eller ens se skymten av en älg.
Detta är jaktförloppet sådant det verkligen tillgick. På vin- Men hade jag vetat lika mycket då som jag nu vet så hade
tern 1919 sålde vi hornkronan till en skinnhandlare i Bak- nog hornkronan fortfarande varit i vår ägo; åtminstone
vattnet för 100 kr. Denne skickade sedan kronan till Göte- hade den icke varit till salu för 100 kr.
borg. Hösten 1919 kom det en författare från södra Sverige upp till Hotagen. Eftersom han kom i samspråk med
en av de karlar som vid tillfället ifråga stodo och bekikade Häggsjövik i januari 1936 Karl Halvarsson
oss så kom hela händelseförloppet fram. Detta resulterade i att Johansson och jag på lilljulkvällen samma år
fingo en gemensam stämning med anmodan att inför

VANDRINGSPASS
SOMMARENS VINNARE ÄR:
Bland alla som vandrat Ansättfjällens
leder och stämplat vandringspass så
har följande vinnare lottats ut:
1. Erica Oscarsson, Östersund vinner en ostbuffé
vid Skärvångens bymejeri.
2. Zara Willman, Häggsjövik vinner ett pussel
”Barnens naturstig”.
3. Anja Grundström, Frösön vinner en tändpåse.
4. Angelika Gustafsson, Hammerdal vinner boken
”Vandringsleder & natursevärdheter i Ansättfjällen”
5. Inger Lodin Åsfjäll , Björna vinner en fällkniv.
Stort grattis till er alla! Vinnarna har även meddelats personligen. Vinsterna är skänkta av bygdens
företag/föreningar.
FJÄLLBINGON som lanserades i sommarens Fjellnytt
lockade tyvärr inga deltagare.

Rötviken

Tel. 0645-770900

Öppettider Jul & Nyår
Julafton 24/12 kl. 10-12
Juldagen 25/12 STÄNGT
Annandagen 26/12 kl. 10-14
Nyårsafton 31/12 kl. 10-12
Nyårsdagen 1/1 STÄNGT
Trettondagen 6/1 STÄNGT
Övriga tider öppet som vanligt!
Mån-tors 10-18, Fre 10-19, Lör 10-14

Varmt välkomna till oss för att handla
allt du kan tänkas behöva till
Jul & Nyår!

Välkommen till Valsjöbua
butiken vid fjällets kant
BJÖRNRUN

Välkommen till mysiga Björnrun!
Gårdens ladugård är inredd till ett trevligt allrum, där
även min hantverksbutik med keramik, vävt, stickat
mm finns. På logen kan ni se utställningen
”Alster från kamera och vävstol”.
ÖPPET:
Helgöppet i november-december, lördagar kl 11-16.
Se närmare på Facebook: Fjällbjörken design
Ring oss om du vill komma en annan tid.
Vi ser fram emot att träffa er!
Rut & Kurt

Tel. 070-380 02 02, 070-338 36 33
PS. Här finns fina julklappar!

Öppettider:
Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Jul & nyår har vi STÄNGT
24-26/12 och 6/1, annars öppet som vanligt.
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
INFO-Point, turistinformation
Tel +46(0)645 32005
valsjobua@valsjobua.se
Facebook/Instagram #valsjöbua

VÄLKOMMEN!

Välkommen till Skärvången
Öppettider
Måndag-fredag 10-17
Lördag 12-15
Söndagar och helgdagar STÄNGT

Goda lokalproducerade julklappar,
passar stora som små!

Öppettider i lagerbutiken på Bangårdsgatan 31
26-27 oktober 11-17
23-24 November 11-17
20-22 December 11-17

Välkommen på julbord
27/11 kl. 16.00 eller 19.00 samt 10/12 kl 16.00 eller 19.00.

Del i dubbelrum 1085 kr. Enkelrum 1485 kr.
Enbart julbord 595 kr. Barn under 12 år halva priset.
Dryck tillkommer. Endast förhandsbokning, senast 21/11.

Nyårssupé med smak av vilt 31/12 kl 19.00-01.00
Följ oss på Facebook för öppettider framöver.

Bokning: 070 5225671 Berit

Åkersjöns Snöskoterklubb
inbjuder till årsmöte
på Drivan
12/11 kl.15
Med vänlig hälsning
Håkan kassör ÅSSK

EN UPPSKATTAD NYHET
Den lilla boken om
”Vandringsleder & natursevärdheter i Ansättfjällen”

En samling av naturskatter inom Ansättfjällen
— en inspirationskälla till naturupplevelser för alla.
•

Beskrivning av 20 vandringsleder

•

13 naturreservat

•

Flera natursevärdheter

•

Finns att köpa hos butiker och företag i bygden.

…… vandringsleder

Ny attraktion i Norra Skärvången!

Tron på landsbygden och dess utbud, är vår
starkaste drivkraft.
Vi som har den inställningen och tro, är två aktiva människor
som egentligen skulle ha dragit oss tillbaka och levt ett lugnt
och angenämt pensionärsliv.
Men det är precis tvärtom. Vi heter Dagmar Sahlin Axell och
Göran Axell, bor och arbetar i Söderhamn i Hälsingland. Vi har
sedan 16 år tillbaka ett fritidsboende i Norra Skärvången, och
jag Dagmar är uppväxt i Norra, gått skola i Södra och Föllinge.
Så rötter i bygden finns och är djupt rotade.
Projektet med byskolan började vi med 2014 när vi fick möjlighet att köpa den av en privatperson som hade ägt den i många
år, som i sin tur hade köpt den av byn.
Vår drivkraft när det gällde skolan blev efter många tankar och
funderingar att vi skulle renovera den till en modern och fungerande bostad som skulle kunna användas av många olika
grupper med kulturella, kreativa och aktiva intressen,
även
bymejeriet.se
personer som vill på ena eller andra sättet utöva hälsa för själ
och kropp.

063-10 43 60

Utbildning, konferenser, ledningsmöten, krishantering, framtidssökare, bara vara, bokmalen, konstnären, etc. etc.

Förhoppningen är att alla dessa olika typer av grupper, kurser,
turister ska i sin tur generera köplust, arbetstillfällen ge möjligheter för alla dessa små företagare som kämpar för sin överlevnad i småbyarna runt om oss.
Vi måste se till att Tempo i Föllinge, Servicepunkten i Rötviken,
Valsjöbua, Mats skoter, Ulleri, Ok i Föllinge, Fjällbjörken
Design, Jet Sleddogs, Åkersjöns hotell, Taxi runt om i byarna,
Åkerier, Hantverkare i olika yrkesklasser, Skärvångens Bymejeri och alla andra små egna företagare har en möjlighet att
fortsätta sin viktiga service till oss övriga både fastboende
såsom besökare till bygden.
Vår vision är att vi ska kunna få till ett samarbete med andra
företagare som i längden genererar arbetstillfällen och intäkter till det företaget. Ett nyckeltal i branschen (turister och
besökare som övernattar) är att varje person spenderar 1 480
kr/person och dygn, det är oerhört viktiga pengar för verksamheter och dess överlevnad.

Tro och hopp om framtiden, Dagmar och Göran i Gamla
Byskolan i Norra Skärvången Besök hemsidan på:
www.byskolannorraskärvången.se
Bokningar görs via: www.Booking.com

Översättning av Elsa Walléns dikt på framsidan:
Nu far löven
Nu far löven och följer med vinden
funderingarna kommer och roliga är minnena
av ungdom och sommar
när allt stod i blom.
Nu är det höst
men snart kommer advent
som barn man gläder sig
när ljusen står tända.
Och julen så tindrande fin
den står och så går det fort
tills vi går mot vår.

Önskar
Föreningen Ansättfjällen

Ansättfjällens medlemmar:
oktober 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
Byskolan Norra Skärvången

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
Åsa Wiklund, Nälden
Eva, Anders Hansson, Östersund
Roger Österman, Åkersjön
Maritha Grelsson, Rötviken
Johannes och Elias Sandberg,
Marie Blomqvist, Åkersjön
Marie Björnell, Rörvattnet

Föreningen
Ansättfjällens styrelse
2022
Ordförande Gunnar Heibring
Kassör Siv Fick
Ledamot Eivind Haugen
Ledamot Kristina Heibring
Ledamot Maritha Grelsson

Ledamot Marie Björnell
Suppleant Michael Jonasson
FJELLNYTT ÄR
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Utgivningsplan 2023:
Nr.1. vecka 6 (manusstopp 26/1)
Detta nummer ges ut endast digitalt.
Nr.2. vecka 13 (manusstopp 13/3)
Nr.3. vecka 23 (manusstopp 22/6)
Nr.4. Vecka 45 (manusstopp 23/10)
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 och
Facebook.

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.

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

www.ansattfjallen.com

Ansättfjällen

