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Upplevelser i fjärran

Korpens Öga befinner sig i ständig utveckling. För oss som jobbar här har det blivit ett sätt att leva. Vi
rider 300 mil varje år, sover ute på fjället en stor del av sommaren och hösten, guidar grottvandringar,
arrangerar middagar och anordnar konferenser. Kraft och energi hämtar vi från naturen och mötet
med våra gäster. Målet har alltid varit att med hjälp av naturen, boendet, maten, aktiviteterna och hästarna ge dig som besökare en upplevelse i fjärran. Fjärran från vardagens verklighet och nära dina
drömmar. Varmt välkommen!
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Korpens Öga

Möjligheternas Land
Fjärran från vardagen i den Jämtländska fjällbyn Jorm finns sagan, myten,
äventyret och ett unikt boende i vildmarken. Här har det funnits människor
sedan inlandsisen försvann. Oavsett om man sökt jakt, fiske, svamp, utmaningar eller bara lugn och harmoni är det den karga men sagolika naturen som
lockat. Med utgångspunkt i Korpens Öga, vår upplevelseanläggning vid foten
av fjället, tar vi dig med på äventyr i möjligheternas land.

Området Frostviken bjuder på många möjligheter. Ytan är stor som Blekinge
men har endast en bråkdel av antalet invånare. Ett landskap med mjuka fjällhedar, karga toppar och porlande bäckar. Här finns norra Europas längsta vattenfyllda canyon, Sveriges längsta grotta, Bjurälvens naturreservat och oändligt med utrymme för rekreation och eftertanke.

Korpens Öga
– ett unikt viste
Korpens Öga utgör basen för er vistelse i Jorm. Det ligger naturskönt, högst
upp i byn med fantastisk utsikt över Jormsjön och de svensk-norska fjällen i
siluett. Boendet består av ett gästhus med 10 dubbelrum och egen
dusch/toalett i alla rum. Byggnaden inrymmer även ett härligt samlingsrum
och frukostrum. I Korpens Öga ingår också ett festhus. En tidlös rundbyggnad
i grovhuggen stil där det varje kväll dukas upp till kalas. I eldens sken avnjuts

en måltid komponerad efter traktens tradition och säsongens överraskningar.
Låt er väl smaka! På platsen finns även ett kapell för vigslar och dop, vedeldad
bastu och karbad.
Allt är egenhändigt ritat och byggt av oss. Med influenser från Island,
vikingatid, gallernas värld, vår natur och bygdens historia vill vi förmedla en
känsla av frihet, men också vara en källa till inspiration.
Oavsett vad du varit med om tidigare kan vi garantera att Korpens Öga är
en ny och fjärran upplevelse.

Dagen då Uhrd
möter Korpen Herm
Sägner och sagor har berättats i generationer. Många har fallit ur minnet men
några lever starka än idag. I trakterna kring Jorm berättas en sägen om
stenåldersjägaren Uhrd och hans levnadsöde. En sägen så stark att den i våra
tider format en unik plats som inte lämnar någon oberörd – Korpens Öga.
“Vid den tid när inlandsisen smält och dragit sig norrut, hade sjön Gorm bildats.
Det var innan granen och tallen tagit marken i besittning och skogen mest bestod
av lövträd och ormbunke.
I Gorms norra ände låg en stor ö. Vid öns norra del och på andra sidan av det
smala sundet hade människor kommit väster ifrån och gjort sina boningar.
En dag vid denna tid, där tiden ännu inte nått människan som timmar, minuter
och sekunder och endast solens och månens gång på himlavalvet styrde folkens liv,
skulle något ske som fortfarande har betydelse för människorna som bor kring
vattnet som idag heter Jorm.”
Mer ur sägnen och varför vi som en hyllning till korpen skapat Korpens Öga
får ni höra framåt kvällen vid brasans glöd, i en lugn och fridfull miljö.

Fakta
Var:
Boende:
Mat:
Resa:

I vårt fjällområde finns två par jaktfalkar. Ibland ser vi
dem på våra turer, sittandes högt uppe på klippkanterna
eller i hög fart svävandes fram över fjälldalen i jakt på
ripor. Som ett led i arbetet med märkningen “Naturens
Bästa” har Korpens Öga valt att sponsra Projekt jaktfalk
som jobbar för bevarandet av den numera fredade
fågeln. Läs gärna mer om jaktfalken på www.jorf.se

Karta:
Bokning/Info:
Postadress:
Internet:

Jorm ligger 27 mil nordväst om Östersund
Dubbelrum med egen dusch och wc. Boende inkluderar
sänglinne samt frukost.
Korpens öga serverar mat efter förbokning.
Egen bil, alternativt tåg, buss eller flyg till Östersund och
sedan vidare med buss till Jorm.
Rosa Fjällkartan, Z1
E-post: info@korpensoga.com Tel: 0672-20171
Jormvattnet 680, 83090 Gäddede
www.korpensoga.com

Beställ gärna våra produktblad eller ladda hem dem på www.korpensoga.com
Där kan ni också läsa om vårt utbud av kurser, konferensmöjligheter och aktiviteter.

