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Årgång 22 Nummer 8 

1 Potatis 
1 Vi befinner oss i skördeti- I 
I 

i den. En del av er har sä- I 
I 

kert redan plockat både 

orange, blå och röda bär. 

Snart är det dags att 

gräva upp det vi sådde i 

början av sommaren, 

potatisen. I 
I 

Här kommer några in-

tressanta fakta om vår 
! älskade "knöl": 

I -Inka-folket i Sydame

rika var de första männi-
1 

I 
I 

skorna som odlade pota

tis. De började odla rot

frukten 200 år f.kr . 
i 
1 

- I genomsnitt äter varje 
I världsmedborgare 33,3 

kilo potatis per år. I Sve
rige äter vi i genomsnitt 
50 kilo per person per år. 
- Namnet potatis kom

mer från spanska patata 
och ... 

- ... det var just Spanien 
som introducerade pota
tisen i Europa under er
övringen på 1500-talet. 
- Varje år skördas om-

/ kring 500 000 ton potatis. 
Två populära sorter i 

Sverige är King Edward 
och Bintje men det finns 
över 2 500 olika sorter i 

världen. 
(Källa: Svenskpotatis.se och 

mittkok.expressen.se) 

- ptt 
Utgivare: Åsens Hembygds- och slä.ktforskningsförening 

TACK! 
Åsens SK vill rikta ett stort och varmt tack till alla som 

hjälpte till att genomföra 2019 års GambudslopJ!, 
som var det trettiofjärde sedan starten 1986. 

Ett speciellt)tack till våra sponsorer: 

Byggvaruhuset, Digerbergs Sltogsservice, Fjäril, Hed Data, ICA Su

permarket Olssons, Knuts Bygg AB, Mellanskog, Mixtrum, RB Mek 
AB, Salong Hårkällan, Uvboet AB, Älvdalens Färghande1, Älvdalens 

Redovisningsbyrå, Älvdalens Sportcenter och Älvdalsbygg. 

... ' 
Cykelvasan, Ultravasan och Vasastafetten m.m 

Ett till stort tack till alla funktionärer som ställde upp och i älpte 
Åsens SK med servering i Mångsbodarna och cykelutlämning mm i 

Oxberg. Era ideella insatser är ovärderliga för vår förening! 

Åsens SK 

Fäbod utfärd! 

Alla är hjärtligt välkomna till en utfärd till ett par av Åsens fäbodar. Vi 
samlas 09.00 vid Åsens bystuga lördagen den 7 september 2019. Avfärd 

till Matisbudär eller Martinsbodarna och Nybudär eller Nybodarna. 
Vandring ca 1 km till Nybodarna p.g.a. dålig väg. Hemkomst ca 12.00. 

Tag med egen fikakorg! 

Välkomna hälsar Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av september. 

Lämna ditt bidrag senast 27 september i brevlådan 

Brunnmyrvägen 18 eller via e-post: 

ing-marie.bergman@telia.com 



Välkomna till Håltby höstfåbod 

Vi har öppet till och med 30 september 

(3km från Evertsbergsvägen, sväng mot Hållberget 7) 

Här finns Grymtoxar, Fjällkor, Rödkullor, Getter, Värmlands skogsfår 
med kalvar, killingar, lamm och Hedemorahöns. 

Lilla fäbodbutiken har ett stort sortiment av fäbodböcker, 
samer om traditioner i våra skogsbygder, barnböcker mm. 

Blindarbeten som mjölborstar-disktvagor, målade väskor, plånböcker och glas, 
tomtemotiv med våra djur som Fjällkossan Fjällros som levt på Åsen, 

finns på muggar, skärbräden, brickor, glasunderlägg, julkort 
och pussel, servetter, kylskåpsmagneter mm. 

Fäbodstintans kådsalva. Afghanskt kvinnohantverk. Sv. Lantrasskinn 
Fäbodprodukter som smör, gubbost, småost, ko/get/blandost, likaså messmör, långfil och kärnmjölk. 

Titta gärna på foton på sortimentet bl.a. sen i julas på Facebook: Prästbodarnas fabod 

Beställning på kött/färs från grymtoxe, får, get, kalv m.m. mottages. 

Bertil 073-588 6174, Baqer 070-0500 879 
PS. Vi tar gärna med det ni önskar till Åsen! 

Något unikt har ägt rum i de djupa Älvdalsskogarna!! 

Åsens SK:s fotbollsherrar har för första gången i modern tid tagit hem seriesegern! 

Med två matcher kvar att spela leder Åsens SK 
division 7 norra med ett ointagligt försprång. · 

Ett stort grattis tillönskas alla de spelare, ledare och övriga som varit med på denna 
fantastiska resa och fört vår förening Åsens SK fram till 

en sådan överraskande och oväntad framgång. 

GRATTIS! 



KLURINGEN nr 8 

2019 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/9 2019. 

En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 

nästa nummer av Åsen-Nytt.-

Vågrätt 

1. Modd 

2. Skriften 

3. Skåra 

4. Vördat 

5. Klädesplagg 

Lodrätt 

1.Räddhågad 
2. Island 

3. Skriva 

4 . Rike 

5. Förnummits 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

Vinnare i Kluringen nr 7 2019 blev Kia Olsson, Åsen, som belönas med en 

trisslott. 
lösning på Kluringen nr 7 i Åsen-Nytt nr 7 2019 

1. B'rrånend 
2.Sidir 
3. trwass 
-t.farwel! 

5. Fuost i gambelabised 

Lodratt 

1. Jåtå 

i. .SI.ås 
3. Etterrummen 

4. Tuorran frukt 

S. Vova 

1 

1 s 
2 w 
3 E 

4 G 

5 A 

2 3 4 

T A R 

A N u 
D D s 
u s I 

R u N 

5 

5 

T 

R 

E 

N 

A 

7 


