SAXNÄS
29-30/9
Dag 1 Skellefteå – Saxnäs 37 mil
Avresa från Skellefteå hpl Magasinsgränd 08.00.Vi stannar
för rast på lämplig plats, där vi förtär ur vår egen medhavda
fikakorg. I Vilhelmina äter vi lunch innan vi besöker Doris och
Sven-Åke Risfjell, som visar oss sameslöjd i deras butik. Doris
kommer därefter att åka med oss som lokal guide under vistelse
i Saxnäs. Vid Trappstegsforsen gör vi ett kortare fotostopp med
möjlighet till kvarvarat ur fikakorgen innan ankomst till Saxnäs.
Här börjar vi besöket på Ricklundgården. Från början var detta
ett konstnärshem skapat av Emma och Folke Ricklund på
40-talet. Nu ett spännande museum med två gästateljéer. Hit
kommer konstnärer från när och fjärran och i museet samsas
spännande exotiska ting med föremål från fjällbygden. Här finns
också en unik konstsamling. OBS! Ricklundgården har ej hiss
till övre våningen och kan vara svårt för den som har svårt att
gå. Incheckning på Saxnäsgården som ligger naturskönt vid
den stora Kultsjön. Middag på hotellet.
Dag 2 Saxnäs - Fatmomakke - Ursviken 42 mil
Vi åker de vackra milen till Fatmomakke, sedan gammalt
samernas kult- och kyrkplats. OBS! Från bussparkeringen
till platsen är det en bit att gå. Ej handikappanpassat. En
unik miljö vid Kultsjöns strand som räddats genom en aktiv
kulturminnesvård. Kyrkplatsen har använts av samerna sen
1700 talets slut, senare även av nybyggare i området. Den
lilla vackra träkyrkan från 1881 - 1884 som används än idag är
välbevarad och har en förnämlig altarmålning. Samernas kåtor
och förrådsbodar ligger grupperade längs stigarna upp efter
sluttningarna, medan nybyggarnas timmerhus är placerade
ned mot stranden. Fatmomakke är fortfarande en samisk
samlingsplats med religiösa evenemang och nöjen. Midsommar
i Fatmomakke är en av höjdpunkterna på året. Kyrkan är öppen
under sommaren. Fatmomakke har även ett Kulturum i stuga
nr 27. På en yta av 50 kvadratmeter indelad i två rum samt
förstuga visas utställningen ”Att mötas i Fatmomakke”. Vi har
en kortare bit att gå från bussparkeringen fram till vår guide,
som väntar på att ge oss en intressant stund vid Marsfjällets
fot. Vi äter lunch innan fortsatt färd åter mot Vilhelmina. Vi
stannar och handlar lokalproducerat mat hos prisbelönta M
Bergman Fisk och hantverk. Vi säger adjö till Doris Risfjell och
åker vidare mot Åsele via turistvägen fram till Torvsjö Kvarnar.

Skarpsjöbäcken har av Torvsjöbor beskrivits som en skvalbäck
eller ”rännil”. Som många andra bäckar har den kommit att
kallas Kvarnbäcken. Här finns en av norra Europas märkligaste
vattendrivna anläggningar med skvaltkvarnar, tröskverk, såg
och elverk och en mängd andra anläggningar. Allt byggt för
hand, med stor sinnrikhet, av bönderna i Torvsjö. Här dricker
vi också eftermiddagskaffe. Bussen tar oss via Åsele mot
Lycksele, där vi äter middag. Åter i Skellefteå ca. kl. 21.30.

FAKTA
Pris: 2495:-/person i tvåbäddsrum
Enkelrumstillägg:300:-.
Frivilligt avbeställningsskydd: 100:-/person.
I grundpriset ingår: Resa i modern buss. Logi med
frukost och middag från och med middag dag 1 till
och med frukost dag 2. Lunch dag 1 och 2. Besök
enl. program med guider Torvsjö Kvarnar och halvdag dag 1 och 2 med Doris Risfjell. Emfika dag 2.
Middag dag 2.
HOTELLFAKTA
Saxnäsgården, Axel Arons Väg 4, Saxnäs. Tel: 094037700. www.saxnas.se
Byggnadsår/renoveringsår: 1991/löpande.
Ant. våningar/rum/handikapprum/hiss: 5/39/20/1. Läge: 10
mil till Vilhelmina. Extrabädd. Rumsstandard: Alla rum har
WC och dusch och TV. Nattöppen reception-nej. Övrigt:
Relax, pool, bastu, restaurang, bar.
Vår bedömning: vvv
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