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Pilgrimsleden S:t Olof, till Ristafallet

Rastplats för trötta pilgrimer.

Dånet från Ristafallet blir allt mäktigare …

En imponerande syn …

S:t Olofs källa
År 1030 kom Olof Haraldsson (kallad Olof den helige
eller den digre) från Gårdarike, fornnordiskt namn på
Ryssland. Han tågade med sin här genom Undersåkersdalen till Verdal för att söka återta sin norska
kungakrona som han förlorade år 1028. Nästan varje
plats han passerat har något minne från denna färd
oftast en källa ur vilken kungen säges ha druckit som
sedan dess lär ha fått hälsobringande egenskaper så
t.ex. denna källa med kosteligt vatten?
Olof återfick aldrig sin krona. Han stupade samma år
vid Sticklestad och blev senare begravd i Nidaros
domkyrka. Olof blev Norges skyddshelgon. St Olofs
källa är också omnämnd i ett tyskt bokverk om
hälsobrunnar från 1000 – 1500-talet.

Text från minnestavla vid källan.
Samtliga foton Sten Sandström

Till karta

Tännforsen är ett av Sveriges största vattenfall. Det har en total fallhöjd på 38
meter varav lodrät fallhöjd är 32 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter
ger detta en lodrät fallyta på 1920 kvadratmeter. Det är faktiskt den största i
Sverige.
Mängden vatten som forsar fram varierar stort mellan årstiderna. Ett normalt år
når vattenflödet sin toppnivå under maj-juni, då 400 kubikmeter vatten forsar
över fallets nacke. Minst är det mellan december och februari, då Tännforsen
istället täcks av en vacker isskrud. Högsta nivån som uppmätts under 1900talet är 740 kubikmeter i sekunden. Det var under vårfloden 1995 och denna
mängd skulle fylla Globen i Stockholm på en kvart.
Ingen av dessa imponerande siffror överträffar dock det enkla faktum att
Tännforsen är en mycket vacker och mäktig upplevelse.

I december 2001 öppnade vi en ny restaurangdel i två plan, med plats för 150
gäster, samt nya lokaler för konferensgrupper.
På menyn finns många fina maträtter att välja bland, där en stor del
representeras av vilt, såsom älg, ren och björn. Vi har även fullständiga
rättigheter.
Tack vare våra nya lokaler kan vi nu ta emot större sällskap än tidigare.
Exempelvis passar de utmärkt för födelsdagsfester, företags- och
bröllopsmiddagar.

Tännforsen som turistattraktion
Ur geologisk synpunkt går Tännforsens historia flera hundra miljoner år tillbaka i tiden, men som turistattraktion har
den inte funnits riktigt lika länge. Det första genombrottet kom med öppnandet av den upprustade Mellanriks vägen
över Skalstugan år 1835. Kung Karl XIV Johan var då själv på plats. På den tiden åkte folket båt över Tännsjön, där
fallet börjar, till den norra sidan av Tännforsen. Det var dock mest överklassen som kunde göra dessa turer. Få hade
tillräckligt med tid och pengar att resa bara för nöjes skull.
1906 kom den stora förändringen för Tännforsen. Då anlade Svenska Turistföreningen inte bara Tännforsens
turiststation, utan även en bekväm körväg till denna plats. Eftersom turiststationen byggdes på södra sid an av fallet
blev detta den vy som besökarna i framtiden skulle få över Tännforsen. Kostnaden för hela turiststationen var 3520
kronor, och vägen gick på 6639 kronor och 97 öre att bygga. Nu kunde ett besök från Duved och tillbaka göras på tre
timmar jämfört med de tidigare fem. Till att börja med var det fortfarande de välbärgade som tog sig till Tännforsens
turiststation, men det dröjde inte särskilt länge innan vanligt folk också började komma hit. Tännforsen ökade snabbt i
STF:s besöksstatistik, och redan 1912 stod 2042 namn uppskrivna i gästboken. Endast två sevärdheter hade fler
besökare - Ornässtugan och Tornet på Käringberget i Leksand.
Tännforsen som kraftverk?
Under stora delar av 1900 -talet har Tännforsen varit föremål för en energiutvinningsdebatt, men starkast blev den
under krigsåren på 1940 -talet. Statens Vattenfallsverk drog fram i älvdalarna med Krigstidslagen. Tillfälliga
utbyggnader tilläts för landets försörjning i en svår, oviss tid, men när turen kom till Tännforsen tyckte folket att det
fick vara nog. Efter hårt motstånd och många turer gav staten 1940 Tännforsen skydd mot utbyggnader de närmaste
30 åren. 1971, när skyddet slutade gälla, hade regeringen och vattenexploatörerna gett upp kampen, så Tännforsen
förklarades till slut som na turreservat. Det är det än idag, och kommer förhoppningsvis så förbli.

Från Tännforsens turiststations hemsida www.tannforsen.com

Ingen var där när Björnstenen föll.
Kanske stod den och tvekade likt ett
barn som ska dyka från bryggan för
första gången. Eller så väntade den bara
på den utmätta tidpunkten som
världsordningen bestämt och rullade
lydigt över kanten när klockan slog tolv.
Ett tiotal årtusenden hade den vilat på
samma plats och på slutet skapat
historier åt folket. Och för den människa
som i september 1992 såg att stenen var
borta, blev den upptäckten en ny historia
att berätta.

Tännforsen (© Gerard Kleywegt, 2003)
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Fröå gruvor

Från Länsstyrelsens hemsida

Kulturmiljö / Riksintressen för kulturmiljövården:

Foto Sten Sandström

Z 35 Fröå, Åre kn, Åre sn

Rekonstruerad stånggång vid Fröå gruvor
Motivering
Gruvmiljö från tiden 1744-1881 och 1912 -1919 på Åreskutans östra sida med lämningar efter
kopparbrytning vid Fröå gruvor och hyttan längre ned vid Fröån.
Uttryck
Gruvschakt, slagghögar, gruvdamm, vattenkonst (nu rekonstruerad) lämningar efter produktionsbyggnader, tjänstemannabostäder och gruvtorp vid gruvområdet; gruvkanal från Fröåtjärnen och Fröån till
dammen vid gruvan; slaggvarp vid Fröå hytta.
Närmare beskrivning
När man 1742 påträffade ett kopparstreck vid Huså på Åreskutans norra sida innebar detta början på en
omfattande gruvdrift i västra Jämtland. Två år efter kopparfyndet i Huså konstaterades kopparmalmsfyndigheter även i närheten av fäbodvallen Högbrännan på Åreskutans östra sida. Här växte så småningom
gruvbyn Fröå upp.
Gruvdriften i Fröå kom att pågå under tre skilda perioder, 1744-1809, 1829-1881 och 1909-1919. Den
första epoken påbörjades i den s.k. Gustafsgruvan med namn efter dåvarande arvprinsen, senare kung
Gustaf III, och utvidgades senare med Drottning- och Carlsgruvorna.
1808 avslutades den första gruvepoken och kopparbrytningen lades ned p.g.a. dålig lönsamhet. 1829
inleddes nästa epok i Fröås historia då nya kopparfyndigheter påträffades. 1881 upphörde gruvhanteringen för andra gången, men endast för att vila till 1909 då P.J. Borgström, en jämte som emigrerade
till USA i slutet av 1800-talet, lyckades entusiasmera några amerikanska malmletare för Åreskutans
kopparfyndigheter.
Amerikanska experter reste till Fröå och Huså, och sedan dessa konstaterat att det fanns mera koppar att
bryta, bildades 1910 ett gruvbolag, Duluth-Huså Copper Mines Company. Gruvbrytningen satte åter fart i
Fröå, gruvbyn fylldes med folk och gruvor och byggnader rustades upp. Men tyvärr grusades de nya ägarnas
förhoppningar då det visade sig att kopparhalten i den nyupptäckta malmen var mycket låg. 1919 gick
bolaget i konkurs, den amerikanska epoken var slut och gruvbrytningen upphörde för tredje och sista
gången.
Från att ha varit en blomstrande gruvby med närmare tvåhundra invånare gick förfallet snabbt efter
gruvbrytningens upphörande. Människor flyttade, marken växte igen och byggnaderna förföll. 1971 flyttade
de sista bofasta från Fröå.
En del av den ursprungliga gruvmiljön är fortfarande bevarad i Fröå; gruvschakt, varphögar, dammar,
kanaler, byggnadsgrunder, smälthytta samt några torpboställen med tillhörande jordbruksmark påminner
om den en gång livliga verksamheten.
Flera byggnader som tidigare varit helt raserade, som Konsthuset med inbyggt vattenhjul och den s.k. pivån
där stållinorna från spelhjulet böjdes för att gå mot önskat schakt, är idag restaurerade eller
rekonstruerade.
Gruvområdet ägs av Åre kommun och förvaltas av Föreningen Fröå gruva, som varje sommar bedriver
turistisk verksamhet i byn.
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Fäviksåns grotta
Ca 90 meter lång karstgrotta i Fäviksån.
Bilder önskas!

Kvarnbäckslabyrinten
I Åreskutans väldiga kropp finns ett hål
som är tvåhundra meter djupt. Där bjuds
människorna in, och de kan skåda ett inre
landskap som formats av vanligt vatten.
Karstgrotta
Kvarnbäckslabyrinten är en cirka 200
meter lång så kallad karstgrotta vid foten
av Åreskutans nordöstsluttning. Lättast
att hitta grottan är det om man går upp
till Gråvalstjärnen och sedan följer
Kvarnbäcken nedströms tills den
försvinner ner under jorden. Inte långt
härifrån finns också två så kallade doliner
som ser ut som gropar i marken. Förutom
denna finns ett flertal andra grottor om
man fortsätter österut genom skogen,
men de kan vara svåra att hitta.
Grottorna finns inom ett stråk där
berggrunden består av kalksten.
Kalkstenen är lättvittrad vilket har gjort
att grottor och gångar bildats där
rinnande vatten sökt sig ner längs
sprickor i berget. Den här grottan är på
sina ställen mycket trång och bör ej
besökas utan erfaren guide. Ytterligare 2
kilometer öster om Kvarnbäcken ligger

Fäviksån där det också finns en
grotta som är omkring 90 meter
lång.
Så hittar du
Sväng av från väg E 14 i Järpen
på väg 336 norrut till Bonäshamn.
Här svänger man av mot Huså.
Vid Grundsviken cirka 4 kilometer
före Huså kan man parkera.
Grottan ligger i anslutning till
Kvarnbäcken vilken avvattnar
Gråvalstjärnen.

Om andra grottbesök i Jämtland från Jämtlands grottförenings hemsida
http://www2.utsidan.se/grottor/artiklar.asp?id=27
http://www2.utsidan.se/grottor/artiklar.asp?id=6
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Besök Bonäshamn fiskeodling

Verksamhet
Vattenregleringsföretagen svarar för reglering av vattnet för kraftproduktion i
•
•
•
•
•
•

Umeälven
Ångermanälven
Indalsälven
Ljungan
Ljusnan
Dalälven

I var och en av dessa älvar finns ett vattenregleringsföretag och verksamheten organiseras gemensamt under
benämningen Vattenregleringsföretagen. Delägare i företagen är kraftproducenterna i respektive älv.
Vattenregleringsföretagen svarar för ca hälften av landets vattenkraftmagasin där det ingår ett 120-tal
regleringsdammar och ett 100 -tal andra dammanläggningar.
I företagets arbetsuppgifter ingår bl.a. att samordna och sköta vattenhushållningen i älvarna, skadereglera, underhålla
egna och på uppdrag delägarens anläggningar samt i övrigt samordna frågor som berör vattenkraftversamheten.
Inom Vattenregleringsföretagen finns specialistkompetens inom områdena vattenbyggnad, hydrologi, limnologi och
miljörätt.
Huvudkontoret finns i Östersund och driftställen i Storuman, Strömsund, Östersund, Fränsta, Sveg och Borlänge.
Vattenregleringsföretagen driver också fyra fiskodlingar. De finns i Långsele, Semlan, Bonäshamn och Särna.

Fiske och miljö
I alla våra älvar förekommer utsättning av lax och öring. I våra egna
fiskodlingar i Långsele, Semlan, Bonäshamn och Särna föds det upp
mängder av fisk - från yngel till avelsfisk på upp till cirka 5 kg. I
Långsele föds det årligen upp 130 500 tvååriga utvandringsfärdiga
lax- och havsöringungar (så kallad smolt) för utsättning i
Ångermanälven. För utsättn ing i älven kläcks också årligen drygt tre
miljoner sikyngel. Även uppfödning och utsättning av insjööring för
Faxälven görs. I Semlan/Bonäshamn produceras varje år cirka 15
ton, främst öring - från rom till 5-6 hektos fiskar - för utsättning i
reglerade s jöar och vattendrag i Indalsälvens vattensystem. I
Bonäshamn har vi också uppfödning och förvaring av den avelsfisk
som behövs. Uppfödning och utsättning sker också på uppdrag av
kraftverksägare med egna utsättningsskyldigheter. I samarbete med
bland annat länsstyrelser och fiskevårdsområden förekommer även
en viss extern försäljning. Öring, röding och harr från våra odlingar
levereras till kunder både inom och utanför länet.
Varför då dessa fiskodlingar ? - Jo, en av naturens mest fascinerande hemligheter är laxens och öringens
lekvandring. En vandring till det vattendrag där den för första gången såg det skimrande ljuset som trängde
genom vattenytan och där den nu vill föra livet vidare. En vattenkraftutbyggnad påverkar dock vandringsfiskens
naturliga liv. Vandringsvägar skärs av och lek- och uppväxtområden förstörs. Det är just därför vi tar hand om
delar av laxens och öringens liv i våra fiskodlingsanläggningar.

Miljö
I vår dagliga verksamhet försöker vi att, i så stor utsträckning som möjligt, ta häns yn till vår miljö och arbetar
efter vår miljöpolicy "vi skall med kompetens, kunskap och kvalitet, i samverkan med våra delägare, öppet och
aktivt verka för en säker och miljöinriktad vattenkraft".
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Från Bo Oscarssons hemsida
http://w1.635.telia.com/~u63501054/Hjerpeskans.kallare.html

Hjerpe skans historia
© Bo Oscarsson

En av de mest spridda bilderna av Hjerpe skans. Den är uppenbart romantiserad.
Jämför bilden nedan, som sannolikt överensstämmer med verkligheten.
I Järpen har det funnits två skansar, en nere vid älven och en uppe på den intilliggande kullen. Båda var byggda av
svenskarna i syfte att befästa den från Norge erövrade provinsen Jamtland.
Nedre skansen byggdes sommaren 1612 av Olof Ingmarsson och hans 300 svenska soldater. Det var under svenska
ockupationen av Jamtland 1611-1613. Emellertid tvingades svenskarna lämna skansen den 6 april 1613 i enlighet
med freden i Knäred.
Nästa svenska ockupation av Jamtland kom i mars år 1644. Man kan förmoda att svenskarna på nytt tog skansen i
besittning. De blev emellertid bortjagade ett par månader senare, när de norsk/danska trupperna återtog Jamtland.
Tyvärr kom freden i Brömsebro år 1645, som ledde till att Jamtland tvingades till Sverige och på senhösten kunde
svenskarna åter ta skansen i besittning.
Men år 1657 återtog de norsk/danska trupperna Jamtland och den svenska besättningen på Hjerpe skans flydde utan
strid, men på nytt kom en fred som gav svenskarna Jamtland. Det var freden i Roskilde 1658. Hjerpe skans var nu i
svensk kontroll igen.
År 1677 var det åter dags för de norsk/danska trupperna att jaga bort svenskarna från Hjerpe skans. Men i slutet av
samma år fick norrmännen order att gå tillbaka till Norge och Hjerpe skans blev åter i svensk besittning.
Nu hade svenskarna insett att skansen måste förbättras om de skulle kunna bita sig fast och försvara det strategiska
Järp-sundet. Omedelbart satte man igång att bygga ett kraftigt stentorn uppe på den näraliggande bergklacken.
Skanstornet, som vi nu ser ruinen av, var enligt ritningarna fyra våningar. Hjerpe skans blev därmed den starkaste
befästningen i Sveriges inland.
De tider svenskarna inte ockuperade Jamtland var Hjerpe skans övergiven, eftersom norrmännen inte hade någon
användning för skansen! Norges riksgräns mot Sverige var ju densamma som Jamtlands östgräns mot
Ångermanland och Medelpad. I Järpen fanns därför inget norsk/danskt militärt intresse.

Trovärdig avritning på en karta från omkr. 1750. Krigsarkivet. Enligt bilden
har skanstornet tre våningar ovan jord. Ruinen utvisar att det därtill funnits
en källarvåning. Ingångsporten vänd mot norr, omgiven av två skjutgluggar
År 1700 förbättrades skansen ytterligare med en hög vall, försedd med palissad, som hade fem bastioner. De
kallades Päder, Strombergh, Palmquist, Leijonsparre och Ulrika. Innanför vallen fanns förutom skanstornet, två
logementsbyggnader. Samtidigt byggdes krutkällaren. Det var en 400 man stark besättning från Hälsinge regemente
som utförde arbetet. Skansen beväpnades med 19 två- och trepundiga kanoner.
Den 18 juni år 1700 påbörjades också arbetet med en underjordisk förbindelsegång mellan övre och nedre skansen,

eller som det heter i det samtida protokollet:
"BO... förtächt och under jorden, men sielfwa hällberge i från den öfre skanzen räckte 70 alnar uthför, och för
den skull ehrfodrades att sänka sig genom brännande 3 alnar diupt under, sielfwa hällbärget ..." Det betyder att
gången var ungefär 1,8 meter djup och drygt 40 meter lång genom berget.
Enligt de samtida kartorna var den underjordiska gången precis under marknivån. På taket av den hade man en ytlig
gång försedd med palissad. Syftet med gången var, utöver det rent militära, att få säker tillgång till dricksvatten vid
belägring. Brunnen låg nämligen strax intill och kunde nås inifrån den underjordiska gången.

Den sägenomsusade, underjordiska gången. Avbildad på en karta från omkr. 1750
Förbindelsegången har gett upphov till mer eller mindre fantastiska sägner, som att den skulle ha utmynnat på andra
sidan älven. Det finns i dag inga spår kvar av gången. Lämningarna förstördes år 1886 då man gjorde en bergtäkt i
skanskullen, för att ta material till byggandet av den intilliggande pappersmassafabriken.
Vid armfeldttåget 1718 reparerades skansen och fick full bemanning. Den normala bemanningen var 100 man.
År 1734 övergavs skansen och kanonerna togs bort. År 1744 togs ritningar fram för att förbättra skansen och sätta
den i stånd. Men först 1788 återupprustades skansen.
År 1808 stod sista striden vid skansen. Den 16 augusti anföll 644 norrmän Hjerpe skans. Skottlossningen började
klockan tre på eftermiddagen och pågick tills det blev mörkt, vid niotiden på kvällen. I skansen dödades en soldat,
Bengt Sidberg från Oviken, och fem sårades vid den sex timmar långa eldgivningen. På norska sidan dödades en
soldat, två skadades svårt och tre lättare. De norrmän som stupade vid belägringen av skansen blev enligt
hembygdsforskaren Erik Olsson sänkta i "Finnviken". Kartan från 1809 visar att Finnviken ligger på västra sidan om
Järpströmmen mellan landsvägsbroarna vid Tossön.
De norsk/danska trupperna drog sig tillbaka, men återkom påföljande år med en större styrka på 1.824 man. När de
närmade sig Hjerpe skans den 16 juli 1809, flydde överstelöjtnant Nordenadler med närmare 200 svenska soldater
österut och norrmännen kunde promenera in i den övergivna skansen. Det påstås att norrmännen rev skanstornet den
23 juli. Den 25 juli skrevs fredsavtalet och den 29 juli påbörjades norrmännens reträtt.
Hade svenskarna stannat kvar och försvarat Hjerpe skans i nio (9) dagar hade kanske skanstornet varit kvar än idag!
Det skilde bara nio dagar mellan norrmännens ankomst och fredsavtalet.
Nitton år senare, i en reseskildring 1838, skriver Johan Em. Wikström: "den fordom så vigtiga Hjerpe-skans, som nu
är blott en grushög" (tryckt i Sthlm 1842).
I dag återstår endast ruinen av skanstornets bottenvåning, samt krutkällaren från år 1713 (enligt Erik J Bergström
2001). Krutkällaren är den äldsta bevarade byggnaden i nuvarande Järpen!

Krutkällaren är ännu i bra skick trots att den är 300 år gammal.
Det runda i mitten är pelaren som håller valvet uppe.
Bilden från kartan, omkr. 1750
Jämför med min ungefärliga uppmätning från 1993
År 1912 restes en minnessten vid skansruinen med texten: 'Hjerpe skans 1808 - 1809, Till minne av 100-årig
fred'. Initiativtagare till stenen var stationsinpektören Algot Rehn i Järpen. År 1993 satte militären på A4 upp en
minnesplatta i brons på detta fredsmonument!

Resterna av den nedre skansen fylldes över så sent som på 1940-talet, då Järpens pappersmassefabrik utvidgade sitt
timmerupplag. Det var givetvis en olaglig åtgärd som borde bestraffats enligt Fornminneslagen. Under fyllmassorna
finns nu lämningarna av nedre skansen, men om det i framtiden skulle finnas intresse så kan man förstås gräva fram
dem.
En märklig upptäckt gjorde historieforskaren Magnus Hedberg 1992, när han tittade på gamla kartor över Järpen. På
en karta från år 1809 fanns utritad en norsk 'skans' på västra sidan av Järpströmmen, mittemot Hjerpe skans. Den
norska anläggningen bestod av en kanonramp för eldgivning med sex kanoner mot Hjerpe skans. Norrmännen
började sannolikt bygga denna anläggning under den tid de behärskade Järp-sundet 1809. Detta bekräftas av
Prestvik, som skriver om norrmännen att de demonterade skansen och anlade nya förskansningar vid Järpströmmen i
juli 1809. Mot detta talar kartan från 1809, som är daterad i mars! Sannolikt byggde norrmännen sin skans redan
1808.
Inga spår av denna norska 'skans' på Järpströmmens västra sida har undertecknad kunnat iaktta, trots flera sökningar
i området.
Hjerpe skans ruin och källare fick vård genom ALU-arbete under min ledning från augusti till november 1993 [1].
Den fullföljdes under början av 1994 . Samma år den 16 juli anordnade jag 'Skansens Dag' med deltagande av 'Det
Norske Grenadier Compagni' från Trondheim i traditionella uniformer från 1808.
Det hade då gått 185 år sedan de röda uniformerna senast sågs i Järpen. De norska soldaterna i det historiska
kompaniet visade excercisövningar med tidsenliga vapenkopior. Den restaurerade Krutkällaren var iordningställd
med ett bord med bänkar och en kandelaber som enda ljuskälla. Där undertecknades på nytt ett fredsavtal, men den
här gången mellan Norge och Jamtland.
Den som önskar att bilda sig en uppfattning om hur skanstornet i Järpen en gång såg ut, kan antingen åka och titta på
det bevarade skanstornet vid Dalarö utanför Stockholm eller skansen Kronan i Göteborg.
[1] arbetet utfördes under min ledning som dåvarande kultursekreterare i Åre kommun
Läs mer om Järpens historia

KÄLLOR:
Handskrift Krigsarkivet; 1700-Åhrs håldne Protocoll
Kartmaterial, Krigsarkivet
Bromé, J/H H del III, sid 507
Bromé, Fornvårdaren V:21934, sid.118
Eric Ericsson, Jämten 1942, sid.172. E E anför som källa boken 'Fra svunden tid'
Erik Olsson, Min hembygd Undersåker, sid.18
Torbjørn Prestvik, ¹Sersjant Skavhaugs saga¹, Trondheim 1964, sid.65
Erik J Bergström, Krutrök över Jämtland, Östersund 2001, sid.105
Vid platsen för fredsöverenskommelsen, nära Semlan i Mörsil, restes en minnessten den 29 juli 1934. Källa: Lennart
Westerberg, "PM Järpe skans" , stencil odat. i Järpens bibliotek
En ny minnessten till minne av fredsöverenskommelsen restes 1997, 'på rätt plats', nära Bleckåsen i Alsen , sex
kilometer öster om den i Semlan.
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Tillägg
Skansarna inom nuvarande Åre kommun
De skansar svenskarna byggde i västra Jamtland är ett dystert minne från krigstiden på 1600-talet. De byggdes för
att säkerställa den svenska ockupationen. Det finns lämningar av svenska skansar på inte mindre än fem orter inom
nuvarande Åre kommun. Det är skansarna i Mörsil, Järpen, Duved, Kallsedet och Häggsjön. På de tre förstnämnda
platserna har det dessutom varit två skansanläggningar, så det totala antalet skansar är åtta! Det måste vara ett rekord
för en svensk kommun.
Skansarna speglar den dystra krigsepok som svenskarna utsatte Jamtland för. Nackdelen med att vara centralt
belägen mellan två riken är att där drar tyvärr gärna krigen fram. Något som våra förfäder bittert fått erfara och som
vi nu bara kan hoppas framtiden skall förskona oss från.
© Bo Oscarsson
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Välkommen till
Kretsloppshuset i Mörsil en ekologisk mat- och
trädgårdsoas i
Västjämtland

Kretsloppshuset i Mörsil är resultatet av ett långsiktigt lokalt engagemang för att skapa en ekologisk mat- och trädgårdsoas
i Väst-Jämtland. Det vackra nybyggda huset ligger mitt i odlingsland och trädgård. I huset ryms en gammaldags hönsgård,
en butik i sekelskiftesstil fylld av produkter med ekologisk profil, en servering i växthusmiljö, bär- och örtförädling,
utbildnings- och konferenslokaler. Allt inbäddat i en mycket vacker miljö, där pekpinnar och präktighet lyser med sin
frånvaro, men där glädje och inspiration till en uthållig livsstil präglar stort som smått. Vi själva och våra gäster mår bra i
denna omgivning och de senaste åren har vi i ökad grad även tagit emot sjukskrivna för arbetsträning och rehabilitering.
Kretsloppshuset ägs av en lokal ekonomisk förening och drivs av en grupp engagerade anställda förstärkt med stora ideella
insatser från föreningens medlemmar.

Själva Kretsloppshuset har följande bakgrund:

Principskiss för ett kretsloppshus ritad av Ingrid Wigur

Begreppet ”Kretsloppshus” myntades i mitten på
80-talet för de små kombinerade höns- och
växthusen, som byggdes i några exemplar främst
för att placeras på skol-och dagisgårdar. Hönornas
gödsel, koldioxid och värmen kommer grödorna i
växthuset tillgodo och växternas avfall blir hönsmat.
En konkret och lätt förståelig modell.
Eftersom vi i ett tidigt skede insåg, att vi måste
förlänga odlingssäsongen genom växthusodling, och
även behövde egen gödsel, så växte idéen på ett
stort kretsloppshu s fram. Några förebilder fanns inte
1996, då vi på allvar började söka efter vägar för att
förverkliga idéerna. 2 år av oändliga vedermödor
följde och många gånger var vi nära att ge upp, pga
att det verkade omöjligt att finna en finansiering för
huset. Me n vi sökte bygdemedel varje år, politikerna
och tjänstemännen i Åre Kommun trodde på våra
idéer och vår förmåga och vi fick viss tilldelning
varje år. Dessa medel togs aldrig ut, utan sparades
tills vi våren 1998 lyckades med att få ett positivt
beslut från EU -Mål-6 och kunde börja bygga.
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