
 

 

 

 

 

 

Josefleden - en berättelse. 
 

Med bilder och föremål berättar jag hur 
nybyggaren Josef Gustafsson från Kraddsele 

byggde upp handeln med Norge. En tid då 
nöd och svält vändes till utveckling. 

 
Berättelsen tar sin början i nutid. Det handlar 

om hur utgivningen av boken ”Ryp-Josef” och 

ett oväntat telefonsamtal från Norge ledde 
fram till ett turist-projekt om en vandringsled.  
 

Ur innehållet: 

- Hur jag blev bekant med Josef.  

- Svälten 1868 och Norgefärden som livlina. 

- Med ripan som valuta. 

- Relationen med handlare Meijer i Mo. 

- Fyrtio år av handel tar sitt slut. 

- Bilder från Vindelvaggileden 2012. 
 

Berättarkvällen passar utmärkt som en inspiration till 

din egen vandring längs Vindelvaggileden. En led som 

idag ger bekväma strapatser och säkra äventyr med 

stora naturupplevelser. 

Som fördjupad läsning passar boken ”Ryp-Josef”, av 

journalisten och författaren Gösta Laestander från 

Sorsele. Den finns att köpa i receptionen hos oss. 

 
Några ord från din guide och berättare: 

Sedan 1991 har jag varit Ammarnäsbo på heltid och 

arbetat med utvecklingen av Vindelåforsens Stugby.  

Genom åren har jag fått en ökad förståelse för att jag 

har mina förfäder att tacka för mycket.  

Den här kvällen ägnar jag åt att berätta om min 

farfarsfars liv och ni kan få en inblick i en viktig del av 

Ammarnäs historia.  

Urban Berglund, hemmansägare utan bondgård. 

(Foton: Petter Engman, VBM) 

 

 

         

 
 

 

RESFAKTA 
Pris: 140.- /pers 

Ungdom i sällskap 100.- 

 

Avgångar 2016:  

Söndagar 19.30 - 20.30 i 
Kärlekens Tröskloge, Ammarnäs.
Minst fyra deltagare.
Jag öppnar 19.00 så du hinner  
köpa biljett före arrangemanget. 
Förbokning är nödvändig. 

 

Övrigt:  

Information ges av Urban.

mobil 070-6110301. 

 

Tillgänglighet:  

Kärlekens Tröskloge har HKWC och 

berättelsen går att förstå även av 

synskadade. 

Lokalen är inte allergisanerad. 

Guiden ger vid behov information 
även på tyska eller engelska. 

 

Vindelåforsens Stugby, Box 56 
SE 92422 Ammarnäs, Sweden 
+46(0)70-6110301 

urban@bertejaure.se  
www.bertejaure.se 
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