Sammanställd av Torbjörn Andersson
på uppdrag av Bräcke kommun
Håsjö gamla kyrka
Foto: Helen Boström

BRÄCKE SOCKEN
Ortnamnet Bräcke
Det finns två teorier till namnets uppkomst.
1. Att namnet kommer från det nordiska ordet ”breckar” eller ”brickar”
(backe, sluttning).
2. Att byn fått namnet av läget forntiden mellan tvenne broar över bäckar på
ömse sidor om dåvarande gårdens ägor. Bro i fornnordiska hette breeke.

Bräcke samhälle
I Bräcke centrum mitt emot Pressbyrån och gatuköket ligger en vacker
träbyggnad representativ för sin tids epok. Järnvägens ankomst innebar att
ett antal mindre tätorter snabbt växte upp. Dessa byggnader hämtade ofta
sina stilideal från de större städernas stenarkitektur. Bräcke
stationssamhälle kom genast att bli en viktig knutpunkt för tvärbanan och
norra stambanan. Denna träbyggnad ej långt ifrån järnvägsstationen
uppfördes cirka 1905.

De olika byarna och dess namns tillkomst
(enligt Per Persson)
”Bensjö
Innan området kring sjön blev bebyggt var dessa trakter goda jaktmarker.
Högar av den i sjöns närhet har troligen givit den sitt namn.
En bygdesägn berättar, att Bensjös första bebyggare var två finska kvinnor,
Bila och Ella. Dessa hade flytt från sitt hemland på grund av krig. Bila slog
sig ner vid sjöns västra del, Ella vid den östra. En åker i byns västra del
heter än idag Bilaåkern och en udde i sjön heter Ellaudden.

Bröckling
”Brykklin” på folkspråk, samma ord på fornspråk betyder bäck. Alltså
boplatsen vid bäcken. På Bröklings område finns en uthägnad som tydligen i
forntid var bebodd. Där finns en stor ”gravhög”, vilken en sägen berättar om,
att där blivit begraven en ovanligt stor människa, en ”jätte”. Högen är inte
undersökt.

Gråsjön
Namnet torde härleda sig av grå eller gro (groda) och sjö.

Grönviken
Bygdesägen påstår att byn ursprungligen kallats Sörviken, men att den efter
bybornas deltagande i ogärningen mot prästen tillsammans med Norrvikens
invånare, hade fått namnet ändrat till Grönviken, vilket väl i alla fall inte kan
ses som något straffnamn, vilket däremot drabbade den väl mera
skuldbelastade byn öster om sjön.

Hemsjö
Namnet förklarar sig själv. En gammal sägen påstår att Hemsjö skall vara
den förs bebodda platsen i socken och en av de äldsta i Jämtland.

Holmtjärnskilen (kilen)
Stället var en gång plats för tre bondgårdar. Det är numera helt ödelagt.
Ligger i närheten av byn Åsen.

Hällsluten
Namnet av långsluttande berg.

Lillkrogen
Namnet av ställets egenskaper som ett mindre viloställe för resande över den
stora Jämtskogen.

Lövhögen
En lövskogsbevuxen höjd.

Mordviken
En fornsägen berättar att byn ursprungligen hette Norrviken. Huru byn fick
sitt namn berättas sålunda: ” I begynnelsen av kristna lärans insteg i
bygden, voro Norrviksborna mycket ogudaktiga, varför prästen på orten
häftigt förebrådde dem deras ondska. I ilska däröver tog Norrviksborna i
samförstånd med Sörvikens (Grönvikens) invånare, prästen och rodde
honom ut till en stor, sig över vattenytan höjande sten, mitt i sjön mellan
Norrviken och Sörviken, vilket än i dag kallas för präststenen, satte prästen
på stenen och lämnade honom där, meningen var att låta honom svälta
ihjäl.
Men prästen var simkunnig och simmade i land i Monäset (förr även
benämnt ”Mordnäset”). Norrviksborna hade dock varse honom, och passade
på honom vid stranden där de slog ihjäl honom. För denna ogärnings skull,
fick byn för all framtid bära det otrevliga namnet Mordviken.
En annan teori till namnet Mordviken är: Mordviken har förut varit
Mårdviken. Mård = skog, alltså viken vid skogen. Jämtskog lär ha börjat här
i gamla dar. Jämför med namnet Kolmården.

Räggen
Namnet anses komma av större grankäl (käl = skog). Vid Räggen finns
Bäverbäcken. Sägen säger att allt som kommer ned i den aldrig kommer upp
igen. Byn anses ha varit befolkad även i forntiden, men har av någon orsak
blivit öde. Invid Räggen finns en ovanlig sänka i marken, om vilken går den
vanliga sägnen om ”sjunken gård”. Folket på gården lär ha tröskat på
juldagen och som straff sjönk gården ned genom marken.

Slammeråsen
Boplats vid foten av Käringberget nära gränsen (Jämtskogstorp) till
Medelpad. Har fått sitt namn av kördonens slamrande vid färden på den
eländiga vägen Jämtskog. Numera finns bara lämningar av boplatser kvar.

Storberget
Var en gång en boplats med två små torp.

Stugusjön
Namnet på 1700-talet var ”Stugusjölandet”.

Sösjö
Varifrån namnet kommer är mycket omtvistat. Namnet skrevs i äldre tider
”Sodhasio”. Många anser att namnet kommer av ”Söu” (jämtländska för får).

Åsberget
Namnet av byns placering på en höjd (berg). Där finns också en och annan
sidlänt skogsänka ”ås” i jämtländs mening.

Åsen
Även denna by högt belägen.

Öratjärndalen
Har sitt namn av en djup och vid dalsänka väster om byn. Dalen med de två
Öratjärnarna.

Åhn
Läget vid Gimån har gett namnet.

BYN ÅHNS FÖRSTA BEBYGGARE
Nere vid Revsundssjön, rakt nedanför Nils Månthéns gård i Åhn, lär den
första bebyggaren i området legat. Senare flyttade de personer, som ägde
gården av okänd anledning till en plats mellan den befintliga byvägen och
nuvarande E 75. Denna plats ligger rakt över vägen från Månthéns räknat.
I några samband med plöjning av detta område fann Månthén för flera år
sedan några järnföremål. Det visade sig vara rester från en ”måg”, en
anordning man hängde grytor på, bland annat vid matlagning över öppen
eld. Det finns även stenrösen vid denna boplats. Detta rös ligger ej i
närheten av själva odlingarna.

GIMÅN
En skogsälv, som i den fysiska riksplaneringen bedöms vara av riksintresse
för det rörliga friluftslivet.
Gimån i Bräcke kommun, från Revsundssjön till Holmsjön, är det cirka åtta
mil sammanhängande oreglerat vattensystem, med flera forsar, sel och sjöar.
Bra möjligheter till fiske finns. Bland annat kan man fånga den storvuxna
Gimåöringen och fin harr. I selen och sjöarna finns gädda, abborre och sik.
Snälle Gim kallas den delen av Gimån mellan Revsundssjön och
Idsjöströmmen. Detta område är lättåtkomligt och familjevänligt. Rastplatser
med vindskydd och eldstäder finns på flera ställen. Toaletter och sopställ
finns också (men ej bakom varje träd!). Området har ett rikt djur- och
fågelliv och bjuder den uppmärksamme på många fina upplevelser. Vid
Stavreströmmarnas utlopp i Bodsjön finns en så kallad jättegryta i berget.
En färdbeskrivning för kanotister finns för ”snälle Gim”.
Vilde Gim, Gimån mellan Idsjön och Albacken är den dela av ån, som har
de flesta forsar och strömmar.
Stora områden med hällar och blovkmarker och skogtäta stränder förstärker
vildmarkskaraktären. Vägarna ligger långt ifrån ån, bebyggelsen är sparsam
och endast ett fåtal stugor finns längs stränderna. Möjlighet till att ensam få
uppleva naturens närhet finns fortfarande här.
Som kanotled måste denna del räknas som svår, med hårda strömmar svåra
forsar och många lyft. Med god erfarenhet som paddlare blir den ett
spännande vatten, utan erfarenhet blir äventyret kanske för stort.
Men kom ihåg! Friluftsliv och fiske på naturens villkor, ej på dess
bekostnad.

GIMÅN VID STAVRE OCH HUR MAN TOG SEN ÖVER
DEN.
Det gamla vadstället över Gimån hade sin sträckning Mordvikslandet –
Mellanholmen – Västerholmen - Stavrelandet. Namnet Gimån tros komma
av det gamla ordet ”Gyme” som kom av Gym, vilket betyder gå, alltså platsen
där man gick över ån (vadade). Jämför dock Jämtländska ortnamn.
Den gamla bron över Gimån har legat på samma ställe som den nya.
Byggnadsvirke från den påträffades vid nya brobygget.

Fornfynd i Gimån
Jämtlands första bronsåldersfynd gjordes vintern 1932 vid Gimåbron på
Stavre bys ägor. Fyndet var 13.9 cm lång dolkklinga av brons med största
bredd 3,4 cm. Klingan har daterats till 1300-1100 före Kristus
- ett tidsperspektiv du kan begrunda vid nästa Gimåbesök! Dateringen
gjordes i Fornvården V 1933. Bronsbladet betecknas dock som svår
daterbart i arkeologiska delen av Jämtland-Härjedalens Historia 1962.
Fyndet gjordes, när förutvarande bror byggdes. Fyndplatsen är belägen 10 m
från stranden på nordvästra sidan av ån, 35 m nordost bron. Fyndet gjordes
när sten och jordfyll togs till brobygget.
En man i Gimdalen hittade en stenyxa i Båthusnäset i Bodsjö för ett antar
år sedan. Den yxan tog han med sig till Gimdalen och lämnade den till
skolan där. Vart denna yxa sedan tagit vägen är okänt.
Nils Månthén har en del stenföremål i sin ägo, bland annat en sten med hål.
Den stenen har troligtvis använts till ”sänke” på nedertärnen av ett fisknät.

Bronsdolk från Gimån, Stavre. Ett av Jämtlans få bronsåldersfynd, ca 3.000 år gammalt.
Foto: Jämtland läns museum.

VANDRINGSLEDER RUNT BRÄCKE
Björnleden
Vid hembyggsgården i Bräcke börjar en av kommunens vandringsleder, den
så kallade Björnleden. Följ den gula kryssmarkeringen upp över
Smedsvedberget, med strålande utsikt ned till Sösjös strand. Där är en
mycket vacker rastplats belägen. Tillbaka till Bräcke följer leden en annan
väg. Björnleden har en längd av ca sju km.

Knäleden
Vandringsleden, med det något underliga namnet börjar i Bräckes norra del,
vid bostadsområdet på Sösjöberget. Leden går till Eldstjärn, ett område, som
är mycket rikt på sjöfåglel, och som artrik flora. Avståndet Bräcke – Eldtjärn
från och åter är cirka tolv km.

Gimåleden 50 km.
Denna led sammanbinder Knäleden vid Björnleden.
Det finns också möjlighet att börja den vid E 75, landsvägsbron över Gimån.
Gimåleden passerar många vackra intressanta platser bl.a.
Bodsjöströmmarna, Grötingskleven, Vaktfisket Dyngdelarna, Flenhällan,
Kamrisdalen och Kristenberget. Leden är markerat med blå färg.

SEVÄRDHETER I BRÄCKE SOCKEN
Kristenberget, Sösjö
På Kristenberget i byn Sösjö finns ett utkikstorn. Det ligger på cirka 500 m
höjd över havet, och vid klart väder kan man se milsvida omkring.
Byn Sösjö är mycket belägen. Sjön ligger på 387 meters höjd över havet, och
det är ungefär desamma som Åresjön och 100 meter högre än Revsundssjön.
Byn hade i slutet av 1800-talet en mycket besökt badstalt, ett så kallat
kurbad.
Byn hade även ett eget mejeri under första delen av 1900-talet.

Kamrisdalen (vid vägen till Öratjärndalen)
Följ väg 323 från Bräcke mot Nyhem. Efter cirka fem km kommer ni fram till
vägskälet mot Öratjärndalen. Följ den vägen. Efter cirka tre km når man en
vägvisare. Följ stigen cirka 500 meter. Kamrisdalen är en sprickzon, där två
block av berget har rört sig åt olika håll. Detta brukar även kallas
förkastning. Klyftan i berget har cirka 20 meter djupa lodräta väggar och är
cirka 15 meter bred.
Geovetenskapligt intressant objekt, och ett intressant utflyktsmål.

Ramsåg i Stugusjöån, Västra Stugusjön
Belägen på samfälld mark vid Stugusjöån. Sågen är i utmärkt skick, men
vattenrännan upprutten. Skulle kunna användas som den står, om
vattentillförsel ordnades. Byggår 1860 – 1875.

Snödskallsgrottan
I berget Snödskallen, som ligger nära sjön Torringen, finns en grotta.
Grottans nedgång är svår att finn, och den är brant och besvärlig. När man
väl är nere i grottan, upptäcker man, att den har formen av ett stort rum.
Om det finns några gångar från grottsalen är ej känt.

Hembygdsgård
Vid Bräcke folkpark, ”Torpet” ligger Bräckes hembygdsgård med några äldre
byggnader. Aven inom ”Torpets” område finns äldre byggnader, bland annat
en kvarn.
Under sommartid brukar det förekomma en hel del evenemang vid
hembygdsgården. 1981 uppfördes bland annat krönikespelet ”Olof Grön”.
Detta spel handlar om Sverige och Danmarks kamp om Jämtland år 1677,
och om hur en man, vid namn Olof Grön vägrade låta sig inkallas till
krigstjänstgöring under svenska fanan. Han hämtades i Grönviken för att
föras till Gällö och skrivas in vid krigsmakten. Han lyckads dock rymma och
flydde till Norge. Men han valde att vända hemåt igen, och han gömde sig då
i en grotta på en ö i Väster-Märlingen, nära byn Grönviken. Olof Grön var
dödsdömd som förrädare och även den, som hjälpte honom hotades av
dödstraff. Trots detta smög sig folk från Grönviken dit med mat åt honom,
han lyckades enligt sägnen överleva till den allmänna benådningen vid
krigsslutet 1679, då han åter blev en fri man.
Denna grotta är än idag lätt att finna igen.

KYRKOBYGGNADER
När första kyrkan byggdes är okänt, men bör ha varit någon gång på 1200talet, eftersom här, enligt gamla dokument, fanns en kyrka eller kapell i
början av 1300-talet. Denna gamla kyrka stod i närheten av den plats, där
den nuvarande kyrkan är byggd. Den gamla kyrkan som var belägen nere i
byn, revs 1861, antas blivit uppförd åren 1584 – 87.
Som ett minne står ännu borggårdsportalen och den vackra inhägnade
kyrkogården kvar.
Nya kyrkan uppfördes 1859. Den ligger på en höjd söder om samhället.

Minnestavla
Tavelsved cirka två km väster om Bräcke.
Tionde var en avgift, som socknens bönder skulle lämna till kyrkoherden.
Detta var en löneförmån, som ursprungligen grundade sig på den mosaiska
ordningen om tionde av allt som producerades av jordbruk och husdjur.
En olycklig tiondefärd till Bräcke gjorde kyrkoherde Carl Alstadius och hans
maka på försommaren 1707. De hade lördagen den 15 juli upptagit
tiondelsmör i Bräcke. Prostinnan gav sig inte tid att övervaka gudstjänsten,
som skulle hållas på av maken i Bräcke kyrka. Hon begav sig på
söndagsmorgonen sjöleds, med sin smörlast, mot hemmet i Revsund. Men
det blåste upp till storm och redan vid passerandet av Monäsudden förliste
båten.

Minnestavla vid tavelsved, Bräcke. Foto: Leif Milling

Både prostinnan och hennes roddare, 37-årige drängen Brodde Andersson
från Skylnäs, drunknade. Drängens lik hittades genast vid stranden på
Monäsudden. Ett enkelt träkors utmärkte en tids fyndplats. Prostinnans lik
hittades inte förrän den första juli, vid stranden av den så kallade Tavelsved.
Där blev en minnestavla av trä uppsatt. Den gamla tavlan, som med tiden
blev mycket åtgången har ersatts med en kopia. Inskrifterna lyder:
”Här är den äreborna och dygderika matronan Magdalena Berhemina
ärevördige och vällärde Hr Carl Alstadii kjärälskeliga maka d 1 juli 1707
utur vattnet upptagen, sedan hon den 16 juni uti häftig storm olyckligen sitt
lif ändade och den 11 dec i Refsunds kyrka begrafen”.
Hon begravdes ”under tornet” på den gamla kyrkan, som nu är riven.

KUNGABESÖK I BRÄCKE
År 1873, vid midsommartid, på väg till sin kröning i Norge övernattade
Oskar II i Bräcke. Detta skedde i den numera nedrivna ”Jonas Aners”
gården. Som betalning för sin logi lämnade konungen ett guldsmycke och
några guldmynt. Ett av dessa guldmynt har Nils Månthén i Åhn i sin ägo.
Sedan fortsatte Oskar II sin resa från Bräcke till Pilgrimstad med ångbåten
”Refsund”. Denna båt, en hjulångare, var den första, som trafikerade sjön.
Konungens följe reste även denna sträcka landvägen.

DOMARSTENARNA
De såkallade domarstenarna, belägna öster om Hemsjö i Bräcke socken, har
väckt många människors förundran. Att det inte är en naturlig
steninformation, det är alla överens om. Men sedan skiljer sig meningarna
åt, teorierna om stenarnas placering och utformning är många.
Här redovisas några av dessa teorier:
1: Bengt Bengtsson i Gällö skriver så här i ett brev till Jämtlands
Läns Museum:
”På förekommen anledning ber undertecknade att få komma med några
reflektioner angående stenstolarna eller de så kallade Domarstenarna i
Räggens by, Bräcke socken och kommun. Beträffande läsningen av
bokstäverna och årtalen på stolarnas rygg kan jag inte se annat än att den
ena står årtalet 1862 med bokstäverna I E S ovanför. På den andra stenen
står E I S. Årtalssiffrorna under är här svårlästa, men så vitt jag kan se står
åtminstone siffrorna 1 och 6 (med ett kort mellanrum). Angående tolkningen
av bokstäverna kan nämnas att enligt husförhörslängden för Bräcke
församling fanns det på 1860-talet en torpare i Räggen vid namn Erik
Jonsson född på 1830-talet. Hans far hette Jonas Eskilsson. Man kan här
jämföra med den uppgift som nämns i fornminnesförteckning nr 14, om att
en person från Räggen förfärdigat stenstolarna i fråga. Att stenarna på något
sätt skulle ha med den gamla genomfartsvägen över Jämtkrogen att göra,
anser jag föga troligt, då dalgången mellan Torringen och Hemsjön där vägen
gick, ligger två km söder om stolarna. Den gamla vägen mellan Räggen och

Bräcke gick däremot endast ca 200 meter söder om stolarna och ett
samband med den vägen är väl troligt, en uppgift som för övrigt finns i
top.ark. handlingar och i fornminnesförteckningen.”
2. Brev till Björn Stenlund, ordförande i Bräcke Naturvårdsförening från
Frans Andersson, Ansjö, Kälarne.

Domarsäten
När en herre vid namn Mandelgren under sommarresor 1868-69 besökte
Jämtland och Härjedalen fick han av en kyrkvärd i Lit veta att denne sett
stensättningar vid Midskogsselet, som kallades Domarsäten, och högre upp
uti skogen skulle finnas flera. Att upplysningen var riktig kan man få
bekräftelse på om man läser Stugukrönikan av 1957.
Den för sin styrka beryktade Storhögen = ” Hög ” skall ha burit den största
av Domsäteskällans forntidsstenar för att ha till brosten vid sin stuga i
Näverede. Domsäteshällarna dränktes vid Midskogsforsens kraftverksbygge
1944 och samman med dem också stora delar av vad som kallades
flottarstigen, rester av den äldsta fiskare, fångstman , pälsjägare och
pilgrimsstigen Stugun-Lit, med anor förkända vid tiden för Sveaväldets stora
expansion mot Norrland och Nidaros. Förlorad är också Blankastenen på
vilken kung Magnus drottning fru Blanka av Namur, ska ha vilat efter att
hennes häst snavat. Det var när konungafamiljen på flykt från digerdöden,
och på botgörarfärd till S:t Olofs källa i Nidaros tog vägen från Ljungans
dalgång via Fisksjölandet och Själastugun. Detta för sockenhistorien unika
vägmärke ska ha gått förlorat vid en vägbreddning i våra dagar. Förlorad är
också den i trängseln mellan Stuguberget och Älven belägna skansen, med
pallisader, skanskorgar och spanska ryttare, och lönngång för
vattenförsörjningens tryggande ned till Älven. Lämningar syntes ännu i
kyrkbyggaren och prostbrodern Pål Perssons dagar. Ett vittnesbörd om
vägnätets militärstrategiska betydelse, och om hur Stuguns bönder varit
indragna i storpolitiska förvecklingar i 1600- talets gränsstrider mellan
Sverige och Dammark.
Hur många Domarsäten finns kvar i Jämtlands län helt bevarade? Att
Domarsätet mellan Hemsjön och Torringen är av ungefär samma ålder, som
Domarsätet i Midskogsforsen och Domsäter i Borglunda trakten kan tas för
givet, eftersom dessa Domarsäten ligger efter den väg som användes vid
biskopvisitationer, som är kända sedan år 1280. Själastugan i Stugun
räknades som stamfastighet och utvidgades 1303 och 1333. Överhölje i Lit
och Ansjö inom det då så kallade Rotakälen som efter digerdöden började
kallas Hällesjö och Håsjö. Det ska finnas en plats här i Ansjö som hetat
Biskopsåkern och har säkert något med affären i Ansjö 1333 att göra. År
1324 gjorde ärkebiskop Olov Björnsson två resor genom Medelpad.
Vinterresan gick antagligen över Torringen och Hemsjö till Bräcke.

Fanns Domarsätet då?
Undertecknad vill härmed göra en förfrågan vilka möjligheter det finns för att
skydda och bevara Domarstenarna i närheten av Hemsjön i Bräcke.

Eftersom det är aktuellt med gruvdrift i trakten befarar jag att
Domarstenarna, som är ett väl bevarat fornminnesföremål kommer att möta
samma öde som Domarstenarna vid Näverede. Stenarna blev dränkta. Mig
veterligen fotograferades stenarna och negativen skall finnas i något arkiv
enligt en uppgift av en man i Lit. Vad beträffar årtal och initialer på stenarna
tyder det på att katolska biskopar i hundratals år besökt platsen.
Biskopvisitationerna skedde minst vart tredje år vintertid i januari och
februari. Sista katolska biskopen besökte Jämtland 1526. Detta årtal finns
på det ena sätet, på ryggstödet. Dessutom E.I.S. Det andra sätet har 1426
och samma bokstäver. Det kan inte vara personnamn, utan hellre något som
har med biskoparnas helighet att skaffa.
Det skall även ha funnits en runsten efter en sommarväg uppe på
Kärringberget ( namn efter trollkäringar som brukade oroa vägfarande,
kanske utklädda rövare). På trakten närmare Domarstenarna finns ”
Rövarstenen ”. Den har underliga urgröpningar. Röveri förekom efter större
trafikleder, på marknadsplatser m.m, både i Jämtland och Härjedalen. I
Jämten årgång 1933 kan läsas om den försvunna runstenen. Per Persson i
Mellgård försökte hitta runstenen, som före 1900- talet inte kunde hittas av
gästgivaren i Jämtkrogen, trots att han så väl trodde sig veta var den fanns
därför att han hade sett den tidigare.

Hur kan en stor sten komma bort?
Det är många kilometer mellan Kärringberget och Domarstenarna. Vid
stenarna ligger en stor flat sten. Kan det vara så att någon fornminnes
intresserad person på vinterföre har transporterat runstenen dit, rest
stenen, som sedan fallit med runorna mot marken. Stenen borde vändas, det
kanske finns intressantare saker på undersidan.
På nyåret 1621 gjorde den norske länsherren Tage Thott bland annat en
rundresa genom Jämtland. I en från denna färd angiven rapport till kanslern
Fris berättar Thott bland annat om denna väg från Sverige, hur de passerade
Ragunda och Stugun, men däremot nämner han inte ett ord om den
sydligare infartsvägen från Medelpad över Borgsjö och Bräcke (Ljungavägen).
Men efter det denna senare vägförbindelse efter Jämtlands förening med
Sverige blivit föremål för omfattande förbättringsarbeten dröjde det inte
länge förrän det va slut på Indalsvägens storhetstid, ja det gick till om med
så långt att denna farled redan 1646 officiellt avlystes som genomfartsväg
mellan Medelpad och Jämtland. Således blev Ljungavägen nedflyttad från
Kärringberget och genom förbättringar blev den så bra att den blev
användbar både sommar och vinter. Runstenen och Domarstenarna kom
långt på sidan, och blev i det närmaste bortglömda. Jag anser att
Domarstenarna måste vara ett bland Bräcke Kommuns värdefullaste
fornminnesföremål och bör bevakas och bevaras för all framtid.”
3. I Jämtlands läns museums arkiv för fornlämningar finns följande att läsa:

Stenstolarna 5 st, i oval, 8 x 6 m, ), 3-1,2 m h, med ryggstöd, sätesplats
och armstöd av 0,2-1 m stora stenar. Ditsatta i sen tid, troligen som viloplats
för varubärare. Enligt uppgift i Hemsjö uppförda av en man från Räggen. Har
av jägmästare A Staaf publicerats som domaresäten vid medeltida
gränsregleringar.

Foto: Kerstin Andersson

REVSUNDS SOCKEN
Ortnamnet Revsund har somliga ansetts komma från germanskas ”reifen” ,
ropa. Resande ropade på hjälp från andra sidan sundet för att koma över.
Sockennamnet skrevs även under en period i äldre tid Ropsunda. En annan
teori är att ordet räv ligger bakom namnet (Flemström:Jämtländsa ortnamn).

REVSUNDS KYRKA
En av Jämtlans största landsortskyrkor. Den gamla stenkyrkan var från
1200-talet och låg framför portarna till den nya kyrkan. Denna kyrka revs
1876 då den nya kyrkan blev färdig. I denna återfinns mycket från den
gamla kyrkan. Gregorius Raaf, född i Lûbeck, död i Sundsjö 1710, har
tillverkat bl.a. dörren under läktaren, epitafium över kyrkoherde Alstadius
och hans maka och en Communionbössa.
I anslutning till kyrkan ligger resterna av en skansanläggning med en fyra
meter hög kulle. Vallformiga grävningar mellan skanskullen och
kyrkstallarna kan tyda på, att hela udden innehållit en större
försvarsanläggning. I kyrkan finns bevarat ett tvåhandssvärd från 1700talet, som är upphittat i Revsundssjön.
Ungefär 25 meter nordväst om skanskullen finns brofästen till den gamla
bron.

Kyrkan med dess omgivningar värderas som kulturhistorisk miljö av
riksintresse.

Foto: Kerstin Andersson

GÄLLÖ
Namnet på byn skrevs förr Gieldö. Orten har gissningsvis fått sitt namn efter
det germanska ordet ”Gield” som betyder avgift eller pengar. I Äldre tider tog
bofasta vid sundet betalt för att hjälpa resande över detta. Vid större laster
användes en flotte, eljest en båt.

SKANSEN
Under en 100-årsperiod, från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet
var Jämtland med jämna mellanrum skådeplatsen för strider mellan
svenskar och norrmän. Norge löd på den tiden under Danmark. Gällösundet
var i de svensk-norka striderna en strategisk plats. På Gällösidan av sundet,
där Fina bensinstation nu ligger, anlade norrmännen en skans 1644, Gällö
skans. Den första bron över sundet byggdes troligen 1644. Samma år
förstördes den av svenskarna. 1655 byggdes nästa bro över Gällösundet.
Den brändes av svenskarna 1677 vid deras reträtt från Gällö skans.
Ur Gällösundet utanför den plats där skansen låg, har tagits upp en vacker
värja med vackra ornament och mässingfäste. Läderbaljan var i behåll.
Klingan bär märken efter konstiga hugg. På samma plats fann några
timmerflottare år 1920 stommen till en ryttarsadel, med delar av
läderremtyget bevarat.

ARNJOT GELLINE
I början av 1000-talet bodde här, enligt folktron, en jättelik och ståtlig man
vid namn Arnjot Gelline, en verklig kämpe under strid. Om denne märklige
man berättade författaren Axel Lindström i några artiklar i ÖP 1957.

Vem var Arnjot Gelline?
”Att Islands äldsta historieskrivare gav jämtarna en förhållandevis så
framträdande plats i sina berättelser, kan säkert förklaras på flera sätt.
Framförallt var det väl de historiska berättarnas iver att påvisa Jämtlands
ställning som hävdvunnet norskt skatteland, vilket ledde till att vi fick veta
så mycket om Jämtland och då särskilt om landskapets förkristna tid.
Av det namn vi möter intar Arnljot Gelline en särställning. Redan i de
ursprungliga sagorna har han givetvis en nästan överjordisk storhet. Senare
omdiktningar har förvandlat sagans mycket gåtfulle rövare till en så otroligt
ädel viking att han kvävs av sin egen förträfflighet. Sentida omdiktningar har
så väsentligt närmat sig grundsagan, att det ursprungliga blivit undanskymt
där det nu inte helt bortfallit. Det mest utmärkande för flertalet av dessa
litterära tillbyggnader, är att de gör den ”förskräcklige landsvägsrövaren och
ogärningsmannen”, som sagan presenterar honom, till en havsomsusad
viking med ett så ädelt sinnelag, att han snart nog borde ha svultit ihjäl i det
yrke han valt.
Så här lyder den ursprungliga berättelsen där man först möter Arnljot i
något större sammanhang.

Arnljot Gelline
Den mäktige isländske goden Snorre Torgrimsson (död 1031) hade en son,
Torodd, vilken en tid hölls som gisslan av Olav Digre i Tröndelag. För att få
lite större rörelsefrihet erbjöd sig Torodd att fara till Jämtland och kräva
skatt åt kungen. En annan skattkrävare och hans följe hade några år
tidigare försvunnit i Jämtland och ryktet gjorde gällande att de alla blivit
dräpta antingen av jämtar eller Sveakonungens män, men Torodd
Snorresson lät ändå inte avskräcka sig, och sedan kungen givit sitt
samtycke bröt Torodd upp med elva man i sitt följe. Detta tycks ha hänt på
vintern och framkommen till Jämtland sökte skattekrävarna upp Torar
lagman. Han tog vänligt emot dem, men när han fick höra deras ärende,
sade han att andra män och hövdingar i landet rådde lika mycket som han
över vilket svar som skulle ges till detta. Därför skickade lagmannen ut
budkavle och kallade till ting. Men skattekrävarna fick stanna på
lagmannsgården medan Torar lade fram deras sak inför tingsmenigheten och
där framgår det nu klart att jämtarna inte ville betala någon skatt till Olav
Digre. Somliga jämtar föreslog därtill att sändebuden skulle hängas. Där
fanns även folk som yrkade på att skattekrävarna skulle blotas åt gudarna,
men slutligen enades tinget om att hålla sändebuden kvar till dess
Sveakonungens män kom, samt att dessa skulle få avgöra norrmännens öde.
Tingsbeslutet hemlighölls för Torodd ana vad som hotade. Och efter många
äventyr lyckades han och en av hans följeslagare fly.

Sedan fortsätter sagan:
En kväll kom de till en liten gård och gick in där. Vid elden satt en man och
en kvinna. Mannen kallade sig Tore och sade att kvinnan var hans hustru,
samt att de ägde den lilla gården. Bonden bjöd dem stanna där, och han
sade att han flytt från bygden för en dråpsak.
Torodd och hans följeslagare blev väl mottagna och alla åt tillsammans vid
härden. Sedan bäddades det åt Torodd och den andre på en bänk, varpå de
lade sig för att sova. Då brann det ännu på härden. Nu såg Torodd att det
kom ut en man från ett annat hus och aldrig förr hade Torodd sett en så stor
man. Han hade scharlakanskläder prydda med guldband och han såg ståtlig
ut. Torodd hörde honom förebrå värdfolket för att de tog emot gäster fast det
knappast hade mat åt sig själva. Hustrun svarade; var inte arg bror, sådant
händer så sällan. Ge dem hellre ett handtag själv för att du har större
möjlighet till det än vi. Torodd hörde att den store mannen blev kallad Arnjot
Gelline och att hustrun var hans syster. Torodd hade hört om Arnljot, att
han var en förskräcklig landsvägsrövare och ogärningsman. Torodd och hans
följeslagare sov om natten ty de var trötta efter färden, men när det ännu var
en tredje av natten kvar kom Arnljot och bad dom stiga upp och göra sig
färdiga.
Torodd och den andre steg genast upp och klädde sig, sedan åt de. Därefter
fick båda skidor av Tore. Arnljot slog följe med dem. Han steg på ett par
skidor som var både breda och långa, men strax han hade satt staven i
marken var han långt före. Då väntade han och sade att de skulle inte
komma någon vart på det sättet, varefter han bad den stiga upp på hans
skidor, och de gjorde så.
Arnljot rände iväg med båda männen bakom sig på skidorna, och sagan
säger att han ändå färdades så raskt som om han varit ensam. Färden gick
västerut mot fjällen, och medan de vilade i ett ensligt härberge råkade på en
hiskelig trollkärring som trängde in där och förde ett gräsligt liv, ända tills
Arnljot stötte spjutet igenom henne. Då skrek hon styggt och sprang ut och
därmed var hon borta.
Arnjot följde dem inte längre än till detta härbärge och när de skildes gav
han Torodd ett silverfat och bad honom överlämna det till Kung Olav med
vänlig hälsning från Arnljot Gelline.
När Torodd överlämnade silverfatet och framförde Arnljots hälsning till
kungen, beklagade denne att inte Arnljot kommit själv. ”Det är stor synd ”
sade kungen ”att det ska ställa sig så vrångt för en så käck och märklig
man” Torodd stannade hos Olov Digre resten av den vintern (1026-1027
antas detta ha hänt), men när sommaren kom fick han kungens löfte att fara
hem till Island. Och där skildes de som vänner, han och kungen. Så slutar
den berättelsen.
Tre år därefter, då Olav Digre återkommit från sin landsflykt i öster och som
bäst samlade folk för att tukta trönderna och vältra sig upp på tronen igen,

kom en stor flock jämtska rövare och erbjöd Olav sin hjälp. De var
hedningar, men när de fann att Olav Digre inte ville ha hedningar i sin här,
gick de omsider (men ganska motvilligt) med på att kristna sig. Några dagar
senare kom en ensam rövare till härlägret.
Han var så hög att ingen räckte honom längre än till axeln. Han var en
mycket vacker man och hade fagert hår. Han var väl väpnad, hade en vacker
hjälm och ringbrynja, röd sköld och ett ståtligt svärd vid bältet. I handen höll
han ett stort guldbeslaget spjut, vars skaft var så grovt att det fyllde hela
handen. Den mannen gick fram till kungen, hälsade och sporde om kungen
ville ta emot hans hjälp. Kungen frågade efter hans namn och ätt och vart
han hörde hemma. Mannen svarade; Jag har min ätt i Jämtland och
Hälsingland, och man kallar mig Arnjot Gelline. Jag kan också tala om för
dig att jag hjälpte de män som du sände till Jämtland efter skatt. Med dem
skickade jag ett silverfat till dig som tecken på att jag ville vara din vän. Då
sporde kungen om Arnljot var kristen eller icke.
På detta uppges Arnljot ha svarat, att han endast trodde på sin egen kraft
och att den tron hjälpt honom gott ditintills. Men det är dock påfallande hur
lätt han låter sig övertalas och döpas om man jämför hans uppträdande med
de andra rövarnas.
Och därmed torde allt väsentligt ur de skilda sagorna om Arnljot Gelline vara
berättat. Vidlyftigare än så är inte denna historia”.
Den 29 juli 1030 i ”Slaget vid Stiklestad” stupade kung Olav och Arnljot,
enligt sägnen.
Arnljot Gelline är hjälten i B Björnssons epos ”Arnljot Gelline” 1870, Wilhelm
Pettersson-Bergers musikdrama ”Arnljot” som årligen spelas på Frösön.
Statyn vid Camp Viking i Gällö föreställer Arnljot Gelline. En del historiker
vill också göra gällande att han bodde i försvarsskansen vid Gällösundet
under början av 1000-talet.

VIKINGAGRAV
Sommaren 1982 gjordes ett intressant fornfynd i Gällö. En ny villa skulle
uppföras, och när arbetet med husgrunden påbörjades, upptäcktes en grav.
Graven, som beräknas vara från 900-talet e. K. innehöll lämningar av fyra
människor. I graven fanns även skelett av en häst, en hund och en fågel.
Bland de ting de döda fått med sig i graven kan nämnas: en yxa, en glasvas
och pärlor. Glasvasen har visat sig vara ett märkligt fynd och är den enda
som hittats på våra breddgrader. Den kommer troligen från något land vid
Persiska viken.

AMMERÖN
Fångstgropsystem
Ungefär 250 meter för Skåkbron, om man kommer från Revsundsvägen. 35
meter väster om vägen ligger en av groparna i detta system. Jaga med grop
var en jakt metod, som pågick under flera tusen år. Denna, ofta plågsamma
jaktmetod förbjöds i lag år 1864.

Skåkviken, badplats
Sedan man passerat Skåkbron och kommit in på Ammerön, svänger man åt
höger vid första avtagsväg. Genast man kommer in på avtagsvägen, ska man
svänga höger igen. Denna smala väg leder ned till en lång, härlig sandstrand
med badbrygga.

Skåkvallen, fäbodar
Om man följer samma avtagsväg efter Skåkbron, rakt fram i cirka 500
meter, så kommer man fram till Skåkvallen med ett par bostugor och
tillhörande vallar.

Bergsböle, ödesböle
Fortsätter man vägen framåt i ytterligare en km, har man på vänster hand
cirka 150 meter från vägen ett ödesböle. Detta synnerligen välbevarade
ödesböle, kallat Bergsböle, är en kulturhistorisk värdefull fornlämning. Där
finns odlingsrösen, stensängar och upp till en halv meter höga
åkerterrasser. Ödesbölet är ej undersökt, men sannolikt är det som andra
ödesbölen använt några hundra år under medeltidens tidigare del. Kanske
blev denna boplats öde efter digerdödens våldsamma härjningar.

Gravarna vid Blindgubbnäset
Två skogsgravar i form av stensättningar. Ingen av gravarna är undersökt,
men de är av den typ som förekom under järnåldern. En gammal sägen
berättar att en gammal blind man dog här efter att ha blivit utsatt i närheten
av sina anhöriga. Rösena är idag utkastade och delvis förstörda, trots att de
är skyddade enligt Fornminneslagen.

Kopparoxe”, båtvrak
Ungefär 150 meter österom Blingubbnäsets udde, 60 meter från stranden,
ligger en sjunken båt. Det är ingen liten båt. Den är 14 meter lång och 4,5
meter bred. Vid lugnt vatten kan man se båten från vattenytan.
Båten är troligen en så kallad ”kopparoxe”, båtar som Åregruvornas
garkroppar fraktades med utefter Revsundssjön. Under sommartid roddes de
stora båtarna på vattendragen och på vintrarna fraktades kopparen med
häst på land. Lasten i en sån här ”kopparoxe” kunde uppgå till skeppund,
cirka 3.400 kg. mellan åren 1742-1875 utvanns 2.940 ton garkoppar från
Åregruvorna. De ostrunda garkopparskivorna innehöll 97-99 % koppar.
Båten är mer än hundra år gammal och alltså fredad av fornminneslagen.

Katsa
Vid Sunnestbynoret, invid den lilla ön ute i vattnet finns ett fiske av samma
typ som det vid Havstonäset.

HAVSTONÄSET
Ett område med natur- och kulturhistoriska sevärdheter.
Havstonäset ligger på nordöstra delen av Ammerön. Om man kommer från
Revsundsvägen och åker över Skåkbron, så ska man svänga till vänster vid
första vägskälet. Efter två km passerar man Skepparhällan. Efter ytterligare
två km kommer man fram till Havstonäset.

Havstokanalen
Strax innan man kommer in på näset, går vägen över en kanal om vilken
följande historia finns att berätta. Citat ur Per Perssons bok Revsunds
socken del ett:
”PÅ en sockenstämma 1771 påyrkade kyrkoherde Nordenström grävandet av
en kanal genom Havstonäset för att frälsa deras liv som i kyrkofäder och
sjöresor, stå i mycket fara för stormväder i Grimnäs-fjärdarne. Företaget blev
dock icke av förrän en större olycka skett”.
År 1780 den 4 juli förliste mälgåsbornas stora kyrkbåt på Skurufjärden i
närheten av Öster-Grimnäs i en svår storm vid färd från kyrkan, varvid alla
medföljande i båten, 15 personer druknade.
Den förfärliga olyckan sägas hava orsakats i viss mån av att de flesta
manliga deltagarna i färden voro mer eller mindre berusade. Det rådde på
den tiden det bedrövliga bruket att varje man med sig hade en
brännvinsflaska på kyrkofärden. Det dracks och bjöds flitigt på dessa färder.
Det var sällsynt att man kom hem nykter från kyrkofärden. Så berättas det
också ha gått till på denna dödsfärd. Man hade druckit betydligt i
kyrkstallarna och även under hemfärden. Då de nådde ”Näbbsanden”, en
sandudde på Hafstosidan vid början av Grimnässundet satte de i land. Där
togs ytterligare ”mod” ur flaskan.
Då färden åter skulle anträdas insåg de flesta av kvinnorna faran och
vägrade följa med samt ville gå runt sjön och över vid Ammer, men de rusiga
männen tillät icke detta utan återförde dem i båten med våld. Någon eller
några synes dock hava sprungit sig fri.
Sedan fortsatte färden i den förfärliga stormen genom Grimnässundet och
till mitt för början av Fläckberget strax söder om Grimnäsbyn, där började
katastrofen. En ung dotter till dåvarande ägaren av Öster-grimnäs, Annika
Mickelsdotter, som i den sena aftonen vallade getterna på Fläckberget blev
då vittne till den beklagliga händelsen. Hon fick höra skrik och nödrop från
sjön och sprang fram på bergbranten. Hon blev då vittne till den förtvivlade
slutkampen.

Båten hade börjat ta in vatten och kvinnorna hade tömt sin ”kyrkaskar” och
öste med dem för att hålla båten läns, men inom kort syntes det komma en
stor våg och spolade bort rorsmannen. Då båten blev utan styre lade den sig
snart tvärsföre med långsidan mot stormen, varefter en efter annan sköljdes
ur båten tills ett, tre personer voro synliga. Dessa hade stuckit armarna i
årtullsvidjorna, de drunknande även de under det båten vräktes ända bort
till Mälgviken, men deras lik hängde kvar. Modern till en liten gosse hade
vecklat in honom i sina kjolar då hon såg döden för ögonen”.
Att i dag färdas genom kanalen går bara med kanot vid högvatten.Material
från slänterna har rasat ner och kanalen har ”slammats” igen, men det
största hindret utgörs av vägtrumman som lades i kanalen vid
vägbyggandet.

Ödesbölet
Efter att ha åkt över vägtrumman i Havstokanalen ligger några hundra
meter senare på vänster sida av vägen ett ödesböle, som sedan nyttjades
som fäbodar av Grimnäsbor. I dag växer det fullstor skog på dessa före detta
åkrar.

Grottan
Grottan på Havstonäset är troligen en istidsbildning. Den är ungefär tolv
meter djup och har formen av ett stort rum. En stenålderskniv skall ha
hittats där.

Katsa
Mitt emot grottan, på andra sidan av Sönnerviken, går en liten vik in mot
Havstoberget. I denna lilla vik finns lämningar kvar av en katsa. Det var en
gammal fiskemetod som gick till så att man körde ned tunna käppar i
sjöbotten, tätt intill varandra, så tätt att fisk inte kunde tränga igenom. Ofta
hade man långa ”landarmar” som fisken följde in i fiskegården. Därifrån
hade fisken svårt att hitta ut. Sedan vitjades katsorna med håv.

Fornlämning, stenåldersboplats och en plats med tradition.
Skepparhällan.
Ett intressant fornlämningsområde på Ammeröns nordöstra del. På udden
finns en stensättning. Den är ej undersökt, men är troligen en grav från
äldre järnåldern, 400 f Kr-400 e Kr. På stranden väster om Skepparhällan
finns flera stenåldersboplatser vars närhet till graven gör platsen
vetenskapligt mycket värdefull. Hällan på udden , den så kallade
Skepparhällan, är förknippad med en tradition om kung Olav den Helige.
Om Skepparhällan berättar en fornsägen: ”Då den från sitt konungarike
Norge fördrivna Olof Haraldsson år 1030 for genom Jämtland mot Norge, för
att återta sin krona, förde han även med sig skepp, som buros mellan
sjöarna, däribland sitt stora, i stäven järnskodda fartyg. Hans särskilda
ärende åt Revsund var att för sin här försvara den ryktbare kämpen ”Arn i
Gällö ” (Arnljot Gelline). Då han i dimma seglade från Gällö, rände hans

järnskodda skepp med en sådan kraft mot Skepparhällan att det blev en
djup skåra uti densamma, som synes än i dag.

Pilgrimskällan
I samhället Pilgrimstad finns en källa, som enligt traditionen har ett mycket
hälsosamt vatten.
Denna källa ligger utmed den gamla pilgrimsleden mot Trondheim och
användes redan i början av 1000-talet av pilgrimerna vid deras vandringar
till Olof den Heliges grav i Norge.

Mammutfynd
Sensommaren och hösten 1944 gjordes det då mest omfattande
mammutfyndet i Norden. I samband med grus och sandlastning blottades då
stora mammutben vid grustaget invid Hållborgsåns utflöde i Revsundssjön.
Mammutens ålder räknas i 10.000-tals år. Ett av fynden var ett kraftigt
lårben, vars längd var hela 116 cm, men så skört att det inte gick att lyfta
utan att skada. Därför härdades och förstärktes benet med schellalösning.
Efter torkning lindades det in med gasbindor och linneband varefter det
gipsades in.
Läs mer om detta i Sveriges Geologiska Undersökning, Årsbok 39 (1945)
”Om fynd av mammut vid Pilgrimstad i Jämtland” av Oskar Kulling.
I byn Hållborgen ligger byn Norgårn som har fler äldre byggnader. I den väl
bevarade mangårdsbyggnaden finns några av länets förnämligaste exempel
på schablonmålningar utförda vid 1800-talets mitt. I byn bodde på 1600talet den kände bildhuggaren Anders Olsson.

Herrevadsströmmen
Det lite märkliga namnet på denna ström har enligt en förklaringssägen
uppkommit, då någon mäktig herre i forntid fick vada över strömmen, då bro
saknades. Herrevadsströmmen och Mellanströmmen, som ån kallas längre
uppströms, är mycket natursköna platser och där finns möjligheter till fiske
efter både öring och harr.
Herrevadsströmmen kan ses som en fortsättning på Forsaån, som avvattnar
Locknesjön och rinner ut i Bodsjön. Även Hungesjöarna avvattnas via
Våleån, Bodsjön och Herrevadsströmmen, vilket rinner ut i Revsundssjön.
Gimån har sedan sin upprinnelse ur Revsundssjön.

Anviken
Byn Anviken är känd sedan medeltiden. Utmärkande för byn är den delvis
ålderdomliga bebyggelse och det hävdade odlingslandskapet, vars talrika
odlingsrösen visar på en åldrig jordbruksbygd. Den äldre bebyggelsen av
kulturhistoriskt intresse i byn representeras framför allt av lador, härbren,
logar, båthus och bryggstugor samt några mangårdsbyggnader.
Främst är det tre större gårdar i byn som har välbevarad bebyggelse från
1700- och 1800-talen.
I norra delen av byn ligger ekonomibyggnaderna så de bildar en bygata av
äldre oskiftad typ.
Längst ut på näset ligger ett ödesböle med odlingsrösen och åkerterrasser.

Hålbergsgrottan
Utgångspunkt: Järnvägsviadukten invid E 75, tre km söder om Pilgrimstad.
Viadukten ligger på vänster sida, om man kommer från Gällö. Den kan vara
svår att se i sommargrönskan. Det går att köra in under viadukten och
parkera på andra sidan järnvägen. Till Hålbergsgrottan är det cirka en km
att gå i plan och fin terräng med fina stigar. Följ markeringar.
Hålbergsgrottan är en liten grotta, bara cirka elva meter lång, men ändock
en av de mest omskrivna. På 1420-talet beboddes grottan av en fredlös man
från Anviken. Mannen hette Salfve Sverkersson, och han blev förklarad
fredlös efter ha slagit ihjäl förbergsmannen Jon Björnsson i ett bråk om jakt
och fiske. Salve bodde en lång tid i grottan, men blev slutligen benådad av
”Eriker med gudz nåd Noriges, Danmarks, Sveriges Wenda och Gota konung
och hertuger öfver Pommern”
1974 gjorde två amatörgrottkrypare ett märkligt fynd i Hålbergsgrottan.
Bakom några kallmurade stenblock fann de en dryckeskanna som daterats
till 1500-talet. Kannan är tillverkad av stengods, glaserad med saltglasyr.
Kannan har ett tennlock som innehåller en tennstämpel och ett ristat
bomärke. Runt livet löper en fris med dansande figurer. Över och under
frisen löper några textrader på gammal tysk dialekt. Kannan är tillverkad i
Raeren, Belgien, cirka1580.
Från grottan ned till anviksviken, Revsundssjön är det bara cirka 100 meter.

BODSJÖ SOCKEN
Boddas bönhus i Bodsjö
Vid Bodsjö kyrka finns ett unikt timmerhus. Det är Jämtlands läns äldsta
träbyggnad, med virke som med C 14-metoden daterats till 975 e kr, med en
felmarginal på 80 år i båda riktningarna. Denna lilla byggnad är med
säkerhet också en av Sveriges äldsta träbyggnader. I sitt nuvarande skick
härstammar den dock troligen från 1400-talet.
Sägnen berättar att en norsk kvinna vid namn Bodda kom flyende till byn
med sina barn. Hon förvärvade sig ett hemman vid sjön. Hon blev efter sin
död begravd invid detta.
Detta bönhus blev år 1912 flyttat från sin plats Bodsjöbyn till dess
nuvarande plats vid Bodsjö kyrka. Sägnen säger också att socknen Bodsjö,
byn och sjön har fått sitt namn efter denna kvinna.
En rekonstruktion av det gamla bönhuset har uppförts på platsen, detta
efter en ide om det gamla bönhusets ursprungliga utseende enligt Hjalmar
Franzen, Stavre. Han är en person som har forskat mycket kring denna
unika byggnad och dess historia.

Foto: Kerstin Andersson

Bodsjöbyn
I västra delen av Bodsjöbyn ligger gården Nygården som har flera byggnader
från 1800-talet, bl a två boningshus, en bod och en bastu. På gården finns
också ett härbre från 1700-talet. Byn har ett brant och öppet läge på
sydsluttningen ned mot sjön Bodsjöstrupen.

Fornlämning på Finnkäringnäset
På en udde i södra delen av Bodsjön finns två stycken skogsgravar i form av
stensättningar. Gravarna är ej undersökta men är troligen från äldre
järnåldern (400 f Kr-400 e Kr). Läget på en udde vid vattnet och utan
kontakt med odlad bygd är karaktäristiskt för dessa fornlämningar som
tidsmässigt är från den period strax innan länet fick en fast
jordbrukarbefolkning.

Ramsåg vid Sidsjöån vid Sidsjö by
Ramsåg som drivits med vattenkraft. Renoverad med hjälp av AMS-medel
1973, ram saknas. Byggår cirka 1860.

Källbergsgrottan
Skylt finns vid vägen cirka 1,5 km väster om Hunge. Följ skogsvägen,
parkera där vägen slutar. Följ stigen på skjutbanan och de märkta träden
fram till grottan. Källbergsgrottan är den fjärde längsta urbergsgrottan i
Sverige, med en kryplängd på 160 m. En grottlabyrint som rymmer en sal
med måtten 25 x 8 x 6 m och en issjö 10 meter i diameter. Ingångsdelen är
brant och ofta isig, även i juli varför man bör vara utrustad med rep. Grottan
är inte lämplig för små barn, men de brukar bli fullt nöjda med att studera
de övrigas ned- och uppstigning.

Strångbergsgrottan
Sveriges näst längsta urbergsgrotta, med en kartlagd kryplängd på 510
meter. Så långt in i berget lär det vara svårt att komma. Men att gå 75 m
rakt genom berget är enklare. Det är flera ingångar till grottan. På en
närbelägen topp finns inristat i berget MX, vilket betyder, översatt från latin,
1010. På berget finns även ett röse, förmodligen en gränsmarkering. Det
berättas, att det har funnits en järnstång med tydbara tecken, uppe på
röset, men att en boende som behövde järn till att sko sina
jordbruksredskap, smidde om järnet. Ett liknande röse finns i Hälsingland.
Det röset har kvar sin järnstång och på den stången finns flera bomärken
instämplade. Kanske har dessa rösen något samband. Uppe på Strångberget
brukade man förr tända vårdkasar, det vill säga eldar som varnade om
annalkande fiender i krigstider. Vid berget finns ett gammalt kvartsbrott. På
bergets sluttningar finns flera fångstgropar och fångstgropsystem. Jakt med
fångstgropar är en jaktmetod som har tusenåriga anor och förbjöds så sent
som 1864.

NÅGRA GODA RÅD OM DU VILL BESÖKA GROTTOR
Tänk på säkerheten
En grundläggande regel är minst två ljuskällor per person. Visst är det
trevligt om du mantalsskriver dig i Bräcke kommun, men dock inte om det
beror på, att du inte hittar ut ur grottan, när din enda lampa slocknar.

Rör inte lösa block i väggar och tak
Tänk på att du kryper på egen risk – grottorna är inte på något sätt
undersökta eller åtgärdade ur säkerhetssynpunkt.

NYHEMS SOCKEN
STENSÄTTNINGAR, GRAVFÄLT VID KLEVSAND
Efter vägen mellan Nyhem och Gimdalen, vid Idsjöns norra strand, rakt
nedanför berget Västerklevens lodräta stup, ligger kommunens största
kända forntida gravfält. Det omfattar sju stycken stensättningsliknande
gravar. Ingen av gravarna är undersökt, men sannolikt är de från äldre
järnålder (400 f Kr -400 e Kr).
Enligt sagesmän från trakten skall det finnas ett stenröse på västerkleven.
De tror att detta är ett gränsröse. De säger också att här gick en gammal väg
som lapparna använde och att klevens lodräta stup är en ättestupa, det vill
säga en plats där vandringsfolk gjorde sig av med sina gamla när de inte
orkade följa med längre.
Så här berätta Nyhems före detta kyrkoherde Lewi Gredander om

VAKTFISKET VID GIMÅNS UTFLÖDE I IDSJÖN
Benämning ”Vaktfisket” är belagd i en skrivelse av drottning Kristina på
1600-talet. Det är ett tidsfiske som pågår under sikens lektid på hösten
mellan 10 oktober och 30 november. Benämningen ”Vaktfisket” antyder att
fisketiden är uppdelad på vaktavdelningen. Fiskerättsinnehavarna delar upp
vakten så att två män i taget vaktar var sitt dygn.

Ålderdomliga former
Tillvägagångssättet att först anlägga en stenvall för att hindra fisken att
komma längre upp och i stället få den att leka nedanför, har försiggått sedan
hedenhös. Här vid Vakten har väl de nutida fiskerättinnehavarna tänkt sig
att det är en flottningsvall, men det var inte från begynnelsen. Idén är känd i
hela Skandinavien allt sedan 1300-talet.
Omkring 400 meter nedströms anlades sedan fiskebryggan. Den består i
Gimån av sju stenkistor sammanbundna av plankor till en brygga över
strömmen. Mitt på denna, eller just där den gör en vinkel, är en bro för
själva infångandet av fiskarna, i det här fallet sik.

Själva vaktfisket brukar börja måndagen efter Mickelsmäss. Den dagen
kallas ”byggdagen”, ty då hugger man granar, vilka sedan ställs med
topparna ned i vattnet invid bryggan och fastspikas i rotändarna. Hela
bryggans längd utom vid bron, där granarna står lite löst ställda. Sedan fälls
en asp som vitbarkas och trycks ner i botten invid bron längs efter. Den
aspen benämns ”lysskia”. Ovan, flytande på vattnet, läggs en stock, vilken
benämns ”klarskia”. Den lugnar vattenytan. (Ålderdomliga namn, fortfarande
i bruk).
Efter en veckas väntan börjar vaktandet, ty nu vandrar siken upp till
lekplatsen. Fisken passerar nu lätt genom granruskorna, men när den mot
eftermiddagen vandrar tillbaka ned, är den efter leken så hudkänslig, att den
undviker granruskorna och söker sig till bron på mitten, där man nu tagit
bort granruskorna och i stället placerat en notkil benämnd ”Kalv”. Den har
formen av en trål eller strut av sex meters längd. De två som ”vaktat”,
iakttager fiskens vandring över ”klarskia” in i noten och gör därav
beräkningar när man kan dra upp noten. Sedan den blivit tömd återplaceras
den. Nästa dag kommer så en ny vaktavdelning.
Dagens väktare tar med fångsten till fiskekojan och delar upp den, samt
bokför den. Som exempel på bokföring kan vi ta 1941 och 1945. Året 1941
hade man på 39 dagar fått sammanlagt 5.100 sikar, vilket var en
medelfångst per dag med 132 stycken. Året 1945 höll man på i 41 dagar och
fick sammanlagt 5.177 sikar eller 126 stycken per dag.

Fiskerätten
Fiskerätten tillhör egentligen västra Gimdalens gårdar. En rätt som går
tillbaka till 1769, då tingsrätten i Revsund, på grund av nybyggarnas
osämja, i salomonisk dom delade Gimdalen i två benämningar, Västra och
Östra Gimdalen. Västra, som bestod av tre gårdar, fick vaktfisket, medan
Östra fick tidfiskena i Havdosen och Idsjöströmmen.
Under 1800-talet ökades Västra Gimdalen till sex gårdar. I vår tid är antalet
ännu fler. I början av 1950 var andelarna så delade att några bybor ägde
endast 1/48 av fisket. Men Västra Gimdalens byalag har hållit vaktfiskets
gamla traditioner vid liv. Stenvallen som flottningsföreningen på sin tid satte
i stånd för flottningens skull, har man fortsatt att hålla intakt, och
naturligtvis bryggans båda stenkistor och plank.

Första ägarna
Av ett ärkebiskopligt brev år 1324 kan utläsas att SÖDERGÅRD i BRUNFLO
ägt vaktfisket dessförinnan. Via Södergård har det kommit under Uppsala
och nyttjades av ärkebiskoparna. Från 1324 överläst det till Brunflo kyrka,
som ägde det ända in på 1600-talet. Under den tiden uppfördes ett salteri
vid strömmen. Brunflo kyrka arrenderade nuvarande Gimdalen, men
återtogs till kronan under Karl XI:s reduktion. Under 1600-talet övergick
fiskerätten till Revsunds prästgård, för att som ovan nämnts bli nybyggarnas
i Gimdalens på mitten av 1700-talet.

Ängarna kunde utarrendera fisket i vakten. Sålunda kunde det bli föremål
för rivalitet såsom år 1430, då två mordviksbor råkade i slagsmål om fisket
varvid den ene, Olof Simonsson, knivskar den andre, Peter Fastesson, och
dömdes att i ”såraböter” lämna halva fisket. År 1528 arrenderas Gimdalen
med skog och fiskevatten ut av hövitsmannen Vincent Lunge till
revsundsborna Sten och Olof i Sund”.

SKOGSOMRÅDE VID VAKTBODARNA
Mindre skogsområde kring stigen ned till Vaktfisket med drygt hundraårig
skog.
Området anses som ett värdefullt komplement till naturväder som finns efter
Gimån. Den begränsade storleken på området gör det främst intressant för
friluftslivet.

STENSÄTTNINGAR
På Svartnäsudden strax öster vaktfisket finns fornlämningar i from av 3-4
stensättningar på ett område av cirka 13 x 4 meter.
Om det är ett gravfält eller något annat är osäkert. En gränsröseliknande
stensamling finns också på platsen.

VALLSYSTEM
I samma sträckning som ovanstående stensättningar ligger ett vallsystem
bestående av omkring nio vallar. Den sammanlagda längden på dessa vallar
är 900 meter. Vallen är på flera ställen genombruten av vägar och på andra
ställen raserad vid den sand och kullerstenstäckta stranden.

NYHEMS KYRKA
Från 1400-talets börja till 1700-talets mitt fanns inom nuvarande Nyhems
socken endast en bebyggelse, Håvdsjö. År 1750 var folkmängden endast 30
personer. Men nya människor, ibland förrymda knektar och människor, som
av någon anledning inte funnit sig till rätta i sin gamla miljö, flyttande ut
och bosatte sig i ödemarken. Byn Sunnerå tilkom år 1755, Gimdalen år
1757, Ulfsjö och Ramsjö cirka år 1762 och Rotsjö år 1815. Folkmängden
steg snabbt. År 1800 var folkmängden 136 personer, år 1850 195 personer,
fördelade på 25 bondehushåll. Eftersom en färd till Revsunds kyrka var både
lång, 3-4 mil, och besvärlig, anhöll invånarna i tidigare nämnda byar hos
konungen om att få bilda en egen socken. År 1851 kom tillåtelse för orten att
bilda egen kapellförsamling under namnet Nyhem, och en kapellkyrka skulle
byggas. Det nya kyrkbygget startade våren 1852 på ett områden, som
skänkts av bonden Mattis Knutsson i Ulvsjö, under förbehåll att han skulle
äga rätt att tillgodogöra sig gödseln från kyrkstallarna. Byggnadsvirket
skänktes fritt framforslat till byggplatsen av byamän inom socknen, och det
mesta arbetet utfördes genom frivilliga dagsverken. Ritningarna hade
upprättats av arkitekten C G Blom och byggnadsarbetet leddes av
byggmästaren Per Karlsson från Hosjö. Kyrkan invigdes den 25 mars 1855.
Genom pastorastsregleringen 1899 blev Bräcke tillsammans med Nyhem
eget komministerdistrikt och när Bräcke blev eget pastorat år 1921, blev

Nyhem dess annexförsamling. Nyhems konfirmander fick fortsätta att traska
den långa vägen, den så kallade ”Nyhemsvägen” eller ”Hofsjögatu”, så länge
Nyhem var annex under Revsund, trots egen kyrka, det vill säga fram till
1899.

Foto: Helen Boström

HÅVDSJÖ
Håvdsjö by ligger i ett väl hävdat odlingslandskap. Inslag av modern
bebyggelse saknas nästan helt. Däremot finns ett flertal boningshus och
ekonomibyggnader som bevarats i sin ursprungliga karaktär. I byn finns
också två härbren från 1600-talet.

HÅVDSJÖNÄSET
Grusås med våldsamt kuperad yta, vilken ger intryck av kamesområde.
Geovetenskapligt skyddsvärt område och ett trevligt utflyktsmål.
Grusåsen är skyddad enligt § 19 naturvårdslagen.

GETHOLMEN
På ön Getholmen i Håvdsjön finns det två stensättningar från gamla tider.
En av dessa har R-märkts av länsmuseet. Det kan emellertid inte sägas om
det är en grav eller lämningar från en boplats. Det är mera svårbedömt, om
den andra stensättningen är en fornlämning eller inte.

VANDRINGSLED, ”HOFSJÖGATU” ELLER DEN SÅ KALLADE
”NYHEMSVÄGEN”
Från Håvdsjö till Revsundssjön går den gamla kyrkvägen kallad ”Hofsjögatu”
eller ”Nyhemsvägen”. Vägen är ett minne från den tid då nuvarande Nyhems
socken tillhörde Revsund. Från 1400-talets början och fram till 1700-talets
mitt fanns inom nuvarande Nyhems socken endast en bebyggelse, nämligen
Hofdsjö.
Den väg som hofdsjöborna sedan århundraden tillbaka använt som
kyrkoväg, utgjorde också samtidigt västligaste delen av den väg som band
samman Östjämtland med de centralare delarna inom landskapet.

GUNDER HÄGGLOPPET
Ett årligen anordnat terränglopp. Detta lopp är hyllning till en av Bräcke
Kommuns stora idrottsmän. De tävlande följer den gamla kyrkvägen
”Hofsjögatu”. Det är alltså på stigar som trampats i århundraden som denna
tävling går.

SUNDSJÖ SOCKEN
ORTNAMN
Binnäset
I ofredstider flydde folket på orten hit och de band sina kreatur under stora
furor på östligaste näset.
Björsjö
1410 Biwrsio, 1509 Bjursjö. ”Bjur” är bäver. I sjön har förekommit mycket
bäver, därav namnet.
Boggsjö
”Bågge” är norsk bog eller bock. Folkspråkets uttal tyder på det sistnämda.
En sägen om namets uppkomst lyder:
(Citat ur Per Perssons Sundsjö socken)
”Boggsjös första bebyggare var en norsk kvinna vid namn Boga, varav sjön
och byn fick namnet Boggsjö. Boga skall, där hemma i Norge, hava stått i
otillåtet förhållande till sin broder, och därför måst fly. Hon skodde då sin
ridhäst med bakframvända skor, för att vilseleda möjliga förföljare. Hon kom
också oskadd hit till öde-och obygden vid Boggsjön, där hon bröt bygd”.
Börjesjö
Namnet torde härleda till Börja.
Ede
Namnet av läget mellan två vatten, detta kallas ofta Ede.
Fanbyn
Namnet skrevs förr ”Forneby”, antagligen i betydelsen Gammalbyn. Namnet
ändrades senare till Fanbyn, möjligen därför att i danska tider, som det
berättats, krigsfolk, en fana eller ”fänrika” knektar, varit för lagda där.

Fjällsta
Möjligen från läget på en ganska hög åsrygg, fjäll. Namnet ”urfjäll”
förekommer som geografiskt namn.
Hosjö
Namnet torde härleda sig av ho, hoingar, hokrokar, hostänger och andra
med sådan fiskesätt använda hjälpmedel, som företrädesvis använts i den
lilla, fiskrika sjön i äldre tider.
Ismundsundet
Byn ligger på båda sidor av smalaste delen av sjön Ismunden.
Landsom
Namnets härledning är osäker. En sägen berättar, att då ödesbölet
Hannåsen i forntiden var befolkat, hade hannåsborna sina fäbodar i
nuvarande Landsom. Då det var ofarbart över sjön vissa tider och vid vissa
tillfällen när man skulle föra kreaturen till och från fäbodarna måste man
fara den långa omvägen, landsvägen omkring sjön. Därav namnet Landsom.
Löfsta
Möjligen av löv, men folkspråkets uttal av bynamnet ger anledning att
förmoda att det kan komma av lossna, lossgöra eller skiljas åt – märk
motsats till Samsta, på andra sidan sjön, som tros härledas av samlas.
Marsätt
Enligt sägnen skall byn mycket gammalt, i katolsk tid, givits till kyrkan som
Maria-stiftelse, och använts som fäbodland eller säter.
Mjösjön
Denna urgamla bys namn har tydligen fornnordiskt ursprung. Den äldsta
kända formen på namnets stam ”mioa” anses häntyda på sjöns form.
Byanamn med sjö som ändelse, har alltid något gemensamt med
invidliggande sjö, då däremot namn som ändelsen sta, by, näs eller ö,
vanligen härledas av namnet på första bebyggaren.
Samsta
Namnet tros härleda av att kyrkfolket från de delar av socknen, som legat
och ligger nordväst om Sandsjön, samlades till kyrkfärder med storbåtar i
Samsta. Samsta är samlas.
Sörviken
Namnet skrevs gammalt: Siöwiken, Sönwiken och Södwiken. Härledningen
är omtvistad och kommer möjligen av sjövik, men lika gärna av ”söv” (får),
knappast av söder.
Tavnäs
Gamla namn är: Taffuelnaes, Tafflonesi och Tafwelness. Enligt sägnen skall
namnet härledas därav att här, i fornkristna tiden, varit uppställd en ”tavla”
eller altare med krucifix, för vägfarandes gudstjänst.

Torsäng
Om namnet uppkomst berättar följande sägen:
Då stället, som var ovanligt stenigt, började odlas, kunde man blott ta upp
små stycken mellan de väldiga stenblocken. Dessa odlade småstycken,
kallade man kålsängar, och platsen fick också namnet Målsäng.
På Ede bodde en man vid namn Tor , som även förvärvade hälften av
Fjällsta, och flyttade med anledning därav till Kålsäng. Men då började man
kalla stället för Torsäng, efter dess ägare.
Åsen
Sundsjöåsen, Haftoråsen. Byn har fått sitt namn av läget på sluttningen av
en ås.

DIGERÅSEN (Citat Per Persson)
Ödesböle under Åsen.
” Om Digeråsen går en del sagor och sägner, av vilka sagan om ”Haftor” är
den intressantaste, och anförs här, som en del av komminister Grafströms
uppsats efter gamla mäns berättelser, formad till en verklig idyll från
Digeråsen.
Redan i namnet Digeråsen har vi helt visst ett blad ur dess bebyggares
tragiska historia bevarat. De allra flesta av dem blevo en gång skördade av
den mångomtalade farsoten digerdöden, och de få som skonades, flydde
förfärade bort för på andra, som man trodde gästvänligare trakter, bryta
mark och bygga nya hem. Så skall enligt sägnen, den siste i Digeråsen, som
hette Haftor, slagit sig ned cirka ¼ mil längre i nordväst, och blivit den förste
bebyggaren i Åsens by. I synnerhet äldre personer kalla också ännu i dag
denna by Haftor-åsen.
Men det var omöjligt för gamle Haftor att glömma det forna hemmet i den
kära byn. Tankarna gingo åter och åter dit ned till Digeråsen, där hans
armar i kraftens dagar sått och skördat, och där en gång maka och barn
gjorde hemmet ljust. Därtill nådde aldrig tempelklockans fredshälsning dit
ut till Åsen, avståndet var för långt från den lilla kyrkan vid Sundsjön. Men
till Digeråsen hade den nått, då vindriktningen var den rätta. Väl kommo
människor från andra trakter och slogo sig ned på Åsen, väl var den gamle
Haftor åter med i byalag, men enslingen från Digeråsen förblev han alltjämt,
ty han kunde ej glömma. Gärna hade han åter velat flytta in i det gamla
hemmet i den öde byn, men ingen ville följa honom, och ensam kunde han ej
tänka på att begiva sig tillbaka, därtill var han nu allt för tyngd av åren.
Hans lott måste bli att sluta sina dagar i det hem han aldrig känt sig
hemma.
Men ett heligt löfte tog han av sina vänner i Åsen, löftet att låta honom få sin
sista vilostad där nere i Digeråsen. Det löfte blev infriat och än i dag kan

vandringsmannen stanna vid en liten rundkulle i Digeråsen; det är gamle
Haftors grav; han som aldrig kunde glömma den torva av fädernejorden,
långt inne i den täta skogen, som en gång vann hans varma kärlek. Men dit
ut nå alltjämt tempelklockornas fridshälsning”.

SUNDSJÖ KYRKA
Gamla kyrkan: 1200-1830

Sägnen om gamla kyrkans tillkomst. Citat ur Per Perssons bok
”Sundsjö socken i Jämtlands län”
”Man ämnade bygga Sundsjö första kyrka väster om Sundsjön ute på ”näset”
i nuvarande Fanbyn; detta lyckades dock trollen i Galtberget förhindra,
genom att ofreda bygget, varför man flyttade med byggandet öster om sjön,
då trollen blev maktlösa. Men i stället passade det på, då sockenborna skulle
forsla de första kyrkklockorna över sjön till kyrkan, med båt. De ställde då
till så att båten kantrade och klockorna sjönk i djupet. Detta skedde i
närheten av Galtberget, och på det stället fryser aldrig Sundsjön till säker is.
Flera försök har gjorts att få upp klockorna ur djupet, men förgäves. En gång
var man så nära att man hade stora klockan upp till båtkanten, men en av
karlarna glömde försiktighetsregeln att vara tyst och utropade: ”Nu går det!”
I det samma försvann klockan i djupet, och trollen i Galtberget skrattade.
Sockenborna hade då att börja med icke råd att köpa mer än en ny klocka,
och denna fraktade man landvägen omkring sjön, då trollen icke förmådde
hindra dess forslande, och snart var den upphängd i kyrktornet så att den
vigda malmens toner ljöd ut över nejden. Detta oroade trollen på det högsta,
varför de från Galtberget slungade den ena jätte stenen efter den andra mot
kyrkan för att förstöra henne, men ingen nådde fram eller träffade, utan
ligger än i dag i kastlinjen mellan berget och kyrknäset. Slutligen måste
trollen flytta från Sundsjö och upp mot fjällen. Man tror sig ännu vid lugnt
väder skönja de sjukna kyrkklockarna på sjöbotten.
Kyrkan var byggd av kullersten och kalkbruk. Den gamla kyrkans torn
byggdes 1702 av trä. På bevarad dörr till vapenhuset står att läsa: Gudi till
ära och Sundsjö församling till hugnad blev detta torn uppbyggt under
stormäktig Konung Carl d XII regering. Anno 1702” .
Den gamla kyrkan revs 1830. man inbillade sig finna en mängd
byggnadsämne i den för den nya kyrkan. Man fick i stället en mängd arbete
med att slå sönder den förstenade kalkgjutningen, utan att hitta något
dugligt byggnadsmaterial.
Sundsjö nya kyrka uppförd 1829-1831
Byggd i kalkslagen natursten. Väggarna är 2,5 alnar tjocka. Kyrkan är
uppförd några hundra alnar från där gamla kyrkan stod.

Lillsandsbodarna
Öster om sjön Noren cirka två mil från Rissna ligger fäbodvallen
Lillsandsbodarna.
Vallen har mycket naturskönt läge. Husen och ladorna är nyrestaurerade.
Platsen är också en populär badplats, badbrygga finns.
På somrarna brukar Rissna Hembygdsförening anordna festligheter med
dans och underhållning.
Det är Hembygdsföreningen som svarar för skötsel och underhåll av
Lillsandsbodarna.

Urskogsområden
Nära byn Stamnäs, cirka en km från Dalhemsvikens Camping, ligger ett
urskogsområde, helt nära Sundsjön. Reservatet består av ett
blandskogsbestånd med högt virkesförråd. Beståndet utgörs av synnerligen
grov och långvuxen skog. Områdets storlek är ca tre ha. I närheten av
Edevallen norr om Sundsjön finns ett annat urskogsområde. Det är ett
blandskogsbestånd med en ålder av 200 år och är en rest av de gamla
skogar som tidigare fanns inom denna kronopark. Området har ett värde för
djur- och växtlivet som biotop för vissa arter. Den begränsade storleken,
cirka fem ha, innebär dock att området är värdefullt främst som exempel på
en ovanlig skogstyp och som utflyktsmål.
Dessa båda områden är skyddade som Domänreservat.

Tavnäs Föreningshus
Tavnäs föreningshus uppfördes 1904 och har använts av olika ideella
föreningar fram till 1960-talet. Byggnaden är uppförd i plankstomme med
isolering av spånfyllning. Fasaderna är klädda med liggande och stående
spontad panel avfärgad i Falu rödfärg – fasaden till första våningen har
ovanpå ursprunglig panelbeklädnad erhållit en tilläggspaneling.
Fönstersnickerier och lister är vitmålade. Byggnaden vilar på en sockel av
huggen sten.
Interiören domineras av den stora salen med scen. Salens golv är brädbelagd
och väggarna klädda med panel till cirka 2,5 m höjd och däröver papptäckta.
Det tredelade taket är panelat. Scenutrymmet bevarar dekormålade kulisser,
fonder samt ridå. Mittemot scenen, på kortväggen, finns en läktarvåning
uppburen av träpelare. Trappan till läktaren har tillkommit senare.
Bänkinredningen i salen är bevarad till största delen, ca två m höjd. Taket är
klätt med pärlspont. Hallen och trappan till övervåningens bostadslägenhet
har panelade väggar.
Föreningshuset har i stort sett sin exteriör och interiör bevarad från
byggnadstiden. Med hänsyn därtill samt att byggnaden är en av de få och
dessutom bäst bevarade byggnader i sitt slag i länet är den att anse som
synnerligen märklig.

HÅSJÖ SOCKEN
Kälagåttu, vandringsled
Cirka tre kilometer från Håsjö gamla kyrka, västerut efter väg 323 finns en
skylt som visar vart vandringsleden börjar. Denna led är ursprungligen en
flera hundra år gammal väg. Det var på initiativ av föreningen Lions i
Hammarstrand som vägen uppröjdes och skyltades. Denna del av den gamla
vägen sträcker sig från Kullsta i Ragunda kommun och nästan till Valla by i
Bräcke kommun, ett avstånd på sju km.

Avrättningsplats
Utefter denna led, på gränsen mellan kommunerna, finns en
avrättningsplats. Där halshöggs en man år 1831. Mannen hade gjort sig
skyldig till mord på sin födorådskvinna genom att blanda arsenik i hennes
mat. En födorådskvinna eller födorådsman var en äldre person som de yngre
var skyldig att livnära. Om denna avrättning berättas att varje mansperson i
trakten blev beordrad att infinna sig, medförande en spetsig käpp. Dessa
käppar användes sedan för att bilda så kallad spetsgård runt den åtalade.
Avrättningen var offentlig. Bödeln hade kallats från sin koja i skogen. Många
människor hade samlats för att se avrättningen, däribland även barn. Dessa
hade klättrat upp i träden för att kunna se bättre. Det berättas även att när
den avrättades huvud föll, så föll också flera barn ner från träden,
synintrycket blev för starkt. Efter avrättningen spikades den huvudlösa
kroppen upp på en påle. En grop med stenförstärkta kanter, där pålen
kanske stod har igenfunnits på platsen. En ny trädpåle har rests i denna
grop.

Östansjö
Grotta på Pupptjärnsberget.
På berget ovan byn Östansjö finns en grotta. Kryplängd eller djup på grottan
är ej närmare undersökt.

VALLA BY
HÅSJÖ GAMLA KYRKA
En vacker liten träkyrka byggd 1684. Mest känd är dock Håsjöstapeln, av
vilken det finns en kopia på Skansen. Denna vackra stapel byggdes 1779 av
den kände stapel- och kyrkobyggaren Pål Persson i Stugun.
Kyrkans äldsta klenod är den lilla klockan som fortfarande gör tjänst.
Sakkunniga har bedömt att den är från 1200-talet. I pastorsämbetets
berättelse från 1832 om Håsjö gamla kyrka antyddes att det före denna
kyrkas tillkomst skall ha funnits en äldre kyrka på samma plats. Från
denna kyrka skulle det medeltida triumfkrucifixet ha överförts till nuvarande
gamla kyrkan. I den äldre kyrkan skulle också ha funnits en medeltida

träskulptur av Jungfru Maria samt en gammal altartavla, som förvarades i
vapenhuset, med dansk inskription Fader Vår-Tron-BudordenInstiftelseorden och som nu är placerad på väggen bakom predikstolen.
En gängse sägen har bevarats genom århundraden, nämligen att en kyrka
fordom skulle ha legat vid Ängesviken på västra sidan om Singsjön, men att
digerdöden skulle ha ödelagt bygden och kyrkan övergivits. Åtskilligt talar
för denna sägen är verklighet.
Intill kyrkan ligger Valla by, som har ett flertal väl bevarade byggnader från
1800-talet och tiden kring senaste sekelskiftet. Karaktäristiskt är bland
annat de omfångsrika boningshusen, stora mangårdsbyggnader med
sexdelad planlösning, frontespis och lövsågerier.
I byn ligger också ett föreningshus från 1916. Intill kyrkan ligger
sockenstugan och församlingshemmet från 1800-talets slut.
Församlingshemmet är numera omgjort till lägergård, Håsjögården. Norr om
landsvägen och centalt i byn ligger en rund stensättning som sannolikt är en
grav från järnåldern.
Kulturhistorisk miljö av riksintresse.

LÖVUDDEN, SVEDJE BY
Kraftverk
Innan elkraften byggdes ut i stor skala var det ofta vanligt med mindre
bykraftverk som försåg de näraliggande gårdarna med elektricitet. Dessa
små vattendrivna kraftverk minner oss om en tid då allt var mera småskaligt
och många mindre orter ofta hade även egen såg och kvarn. Kraftverket på
Lövudden är uppfört år 1918. Ett minnesmärke som är värt att bevara.

VÄSTANEDE
HÅSJÖ NYA KYRKA
År 1876 blev en ny kyrka, också den av trä, uppförd i Västanede. Denna
kyrka saknade orgel eftersom pengar till orgelinköp saknandes. 1901 beslöt
man att köpa en orgel, för nu hade insamling av pengar gjorts för detta
ändamål.
Orgeln hann dock inte installeras, för den 22 december, mitt under
pågående gudstjänst, fattade den nyrestaurerade kyrkan eld och brann ned
till grunden.
Så saknade västbygdens befolkning ånyo gudstjänstlokal. Därtill kom att
den gamla kyrkan var mycket förfallen. Första uppgiften blev att ställa den i
brukbart skick. Man begärde även hos Domkapitlet tillstånd att få hålla
gudstjänst i skolan varannan söndag, tills ny kyrka blivit uppförd.

Den 30 augusti 1903 beslöts enhälligt att uppföra en ny kyrka på den förras
plats. Församlingen komminister fick i uppdrag att uppvakta Kungl. Maj:t
och begära tillstånd att få bygga en ny kyrka i trä. Detta tillstånd erhöll
Håsjö församling den 9 februari 1906. Den 7 februari 1909 beslöt
kyrkostämman godkänna ett upprättat kontrakt med byggmästaren O P
Hellman i Östersund, att för en summa av 34.950 kr uppföra den nya
kyrkan.
Nya kyrkan invigdes 9 april 1911. Den också byggd av trä och den står på
samma grund som den nedbrunna kyrkan. Kyrkan är fjällbeklädd utvändigt,
taket är av tegel. Invändigt är både tak och väggar beklädda med pärlspont.
Stapeln är helt fristående med fjällbeklädnad och tegeltak. Två klockor blev
gjutna 1910.

KÄLARNE
Håsjö och Hällesjö socknar bildade tidigare egna kommuner. När de 1952
gick samman blev den nya kommunens namn Kälarne. Samma namn som
givits stationsorten när norra stambanan drogs fram genom östra Jämtland
på 1800-talet.
Käl betydde i äldre tid ödemark eller storskog. Att det i dessa trakter funnits
människor redan långt tillbaka i tiden vittnar fornfyndigheter om, bland
annat vid Holmsjön. Där finns gravrösen som är cirka 1.700 år gamla.
Under 1300-talets början står det att läsa om Håsjö och Hällesjö socknar i
olika handlingar. Efter den tiden blir det tyst om dem i mer än hundra år.
När Hällesjö och Håsjö åter nämns i kyrkböckerna, saknas präst och de hör
under Ragunda pastorat. Varför denna tystnad och förändring? Var det
digerdöden som satt sina spår?
1754 hade socknarna tillsammans ett invånarantal på endast 334 personer.
Sedan skedde en snabb befolkningstillväxt beroende bland annat på det
starkt expanderande skogsbruket. Den största folkmängden uppnåddes i
början av 1930-talet. Antalet invånare var då cirka 4.300. 1981 är denna
siffra 2.330.

Fiskeristyrelsens försöksstation i Kälarne
Nybyggnaden omfattar nybyggnad av fiskeforskningsanläggning om en
bruttoarea av 2400 kvm.
Den består av lokaler för tråghall, avelshall, romtagning, kläckeri, verkstad,
förråd, reservkraft, laboratorier och kontor.
Kostnad
Totalkostnad inklusive projektering uppgår till 25 Mkr. Därtill kommer
inredning och utrustning för 5,6 Mkr.
Tidplan
Anläggning invigdes av Hans Majestät konungen den 17 augusti 1983.

Motiv
Odling av fisk för utsättning och inplantering i olika vattenområden har
under decennier varit den helt dominerade fiskevårdsmetoden i vårt land.
Fritidsfisket har utvecklats till att bli en av vårt lands främsta
fritidsaktiviteter. För att fortsättningsvis tillgodose detta intresse är en
effektiv fiskevård en grundförutsättning.
Utbyggnaden av anläggningen i Kälarne är av avgörande betydelse för
forskning- och utvecklingsverksamheten inom fiskevården i Norrland.
I områden med så utvecklad turism som i Jämtland föreligger ett enormt
fisketryck på strömt vatten och sjöar med öring, röding och harr, och
omfattande fiskeutsättningar göres med fisk av dessa sorter.

MINNESMÄRKE, Fugelsta
Ett enkelt träkors, som finns uppsatt vid Raftlon i Fugelsta, Håsjö socken,
berättar om en tragedi, som inträffade här för cirka 140 år sedan.
Inskriptionen, som fugelstabon Olof Ersson skurit in med kniv, lyder så här:
”En fattig nybyggarhustru vid namn K.O.D (skall betyda Karin Olsdotter) i
Håsjö socken träffades här dödens budskap natten mellan 2 och 3 december
1840’. ”
Sägnen förtäljer att kvinnan under dagen varit i Ramsjö och spunnit stry och
lin. Kvällen blev sen innan kvinnan började sin milslånga vandring genom
skogen mot hemmet i Brännan. Vägen gick via Fugelsta. Vädret var dåligt
med omväxlande dimma och snöstorm, vilket gjorde att kvinnan med all
sannolikhet gick vilse. Hon kom att irra omkring i den täta skog som då
omgav Fugelsta by, och lär ha varit nära som 100 m från närmaste gård i
byn. Kvinnan hade vänt om och gick tillbaka mot Ramsjö. Utmattad hade
hon sedan sjunkit ned invid en stor gran vid Raftlon och där frusit ihjäl
under natten.
Efteråt uppsattes det lilla träkorset på den plats, där man hittat den unga
nybyggarhustrun.

HÄLLESJÖ SOCKEN
HÄLLESJÖ NYA KYRKA
Hällesjö nya kyrka blev en originell skapelse, åttkantig med mittlatern och
målad i rosa och vitt. Den invigdes 1853 av biskop Israel Bergman. 1923
genomgick kyrkans inre en omfattande renovering och en nytillverkad
altartavla uppsattes.

Klockstapeln
Den äldsta klockstapelns utseende är inte känt. Att det funnits en stapel
framgår av inventarieförteckningen.

Den nya stapeln blev färdig 1781, daterad genom inskription invändigt i
stapelns nederparti. Byggherre till stapeln är Pål Persson från Stugun.
Denne kände stapelbyggare uppförde staplar på bland annat dessa platser:
Bräcke 1776 (riven), Håsjö (bevarad), Hällesjö (bevarad), Stugun (1794)
(bevarad), Älvros 1795 (bevarad), Haverö 1777 (riven), Multrå 1778 (riven),
Borgsjö 1782 (bevarad).
Stapeln försågs med en del nytt virke och målades 1829. Uppgifterna därom
i räkenskapsböckerna är mycket detaljerade och bland annat står att läsa ”1
¼ kanna brännvin åt arbetsfolket under stapelmålningen”.
Lund, Tomasgård och Prästbordet är byar som ligger i närheten av Hällesjö
kyrka. I dessa byar finns ett flertal välbevarade ekonomibyggnader från
1800-talet och även gamla boningshus.

HÄLLESJÖ GAMLA KYRKA
Denna medeltida stenkyrka uppfördes troligen på 1200-talet. Den hade
gavelrösen av trä, saknade kor och sakristia.
Ett fristående valv, som inramade porten, tjänstgjorde som vapenhus.
Ingångsporten finns ännu bevarad. Den har en höjd av 2,6 m.
Genom den resande konstnären Nils Månsson Mandelgrens teckningar från
en resa i bygden 1868 vet vi kyrkans storlek.
Det var ingen stor kyrka, de invändiga måtten var 9,5 x 5,8 m. Höjden var
cirka 3,5 m.
Denna gamla kyrka revs år 1873. 33 m söder om nordvästra hörnet av
gamla kyrkogården står en minnessten med följande inskrift:
Här stod 1873

HÄLLESJÖ GAMLA KYRKA
Barnen liksom fädrens ljud
Stige upp till samme Gud
Att hans godhet nederkalla
öfwer oss och öfwer alla

ÅBROBACKEN-Hällesjö Hembygdsgård
En plats som helt enkelt måste besökas om man är i dessa trakter, även om
man inte är intresserad av gamla byggnader. Med sitt vackra läge vid vattnet
och med sina väl bevarade byggnader utgör hembygdsgården en skön syn.
Det är främst en man som bidragit till att skapa Hällesjö hembygdsförening,
Malkus Nilsson Eldh. Denne man hade under sin levnadstid lånat, köpt och
bytt åt sig drygt femtonhundra föremål och även huvuddelen av de
byggnader utgör hembygdsgården en skön syn.

Det är främst en man som bidragit till att skapa Hällesjö hembygdsförening,
Malkus Nilsson Eldh. Denne man hade under sin levnadstid lånat, köpt och
bytt åt sig drygt femtonhundra föremål och även huvuddelen av de
byggnader, som nu finns samlade på Åbrobacken.
I slutet av 50-talet förvärvades dessa samlingar av kommunfullmäktige och
skötseln överläts på den nybildade hembygdsföreningen.

ANSJÖ
FINNKYRKAN, Finnäset vid Ansjö
Flyttblock bestående av huvudsakligen två stora stenblock. Det mindre
blocket som delvis rämnat i flera stycken vilar mot det stora. Mellan blocken
har en håla, med tre öppningar, bildats. Hålrummet är cirka 5,5 m stort och
2-2,5 m högt.
Samernas namn på stora stenblock är kerke. Kan det vara så att dessa
stenar användes som bostad för kringströvande samer och namnet kerke så
småningom har ändrats till kyrka ?

TROLLSTENEN Flyttblock med tradition
Stenen ligger söder om stigen ned till Finnkärringnäset. Den allmänna
traditionen är, att stenen vänder sig ett halvt varv när kyrkklockorna ringer.
Huruvida denna tradition är med sanningen överensstämmande kan inte
intygas.

MINNESSTEN
I byn Ansjö finns en minnessten över skogsbolagets Wifstawarfs grundare.
Wifstawarf bolag heter numera SCA, Svenska Cellulosa AB. Stenen är av
granit och 2,5 m hög och följande inskription står att läsa på stenen:

PEHR HELLZEN GRUNDARE AF WIFSTAWARFS BOLAG
Kyrkvägen till Hällesjö
Några elever vid Kälarne skola gjorde i juni 1980 en intervju med Elis
Larsson angående kyrkvägen. Så här berättar Elis Larsson.
”Kyrkvägen kom till i samband med att kyrkan byggdes i Hällesjö. Den första
kyrkan uppfördes på 1200-talet.
Sommartid gick man. På vintern åkte man skidor eller häst och släde.
Hästarna var försedda med trygor. Efter denna väg fraktades lik på släpa till
begravningen. Detts skedde sommartid, eftersom liken förvarades tills tjälen
gått ur jorden.
Den väg vi snitslat med rött var Ansjöbornas väg till kyrkan. Den är cirka sju
km lång.

Gastsjöborna rodde Mellansjön-Ansjön till Nötviken och färdades sedan en
egen stig, som sedan gick ihop med Ansjöbornas väg uppe på berget.
Vallsjö- och Storåsenborna gick via Vallsjön-Mörtsjön till Hällesjö. Alla rodde
över Hällsjön”.
1928 gick Elis Larsson själv denna väg morgon och kväll i en månads tid.
Det var i samband med att han gick och läste.
Konfirmationen ägde rum på midsommardagen då 19 pojkar och 19 flickor
”gick fram”.
En sägen om kyrkvägen finns. Det berättas, att en gårdfarihandlare hade
satt sig på en stor, gammal stubbe för att vila och där satt han och dog. Man
ristade in ett kors och hans namn i stubben. Stubben skall finnas 2-3 km
från Hällesjö vid ett vägskäl. Är det där Gastsjöbornas väg sammanfaller
med Ansjöbornas.

LJUNGÅ HERRGÅRD
Ljungå herrgård uppfördes 1783. Huvudbyggnaden hade ett litet klocktorn.
På 1870-talet revs tornet och ersattes med frontespis med två fönster och ett
rum innanför. Egendomen bestod under 1860-talet av 160 tunnland åker
och äng, milsvida skogar, åtta torp, sågverk, brukskapell med
begravningsplats, arbetarbostäder för ett 20-tal familjer samt den gamla
herrgårdsbyggnaden som bestod av 14 rum. Huset totalförstördes av brand i
början av 50-talet.
På Ljungå fanns ända fram 1880-talet körvägar endast från gården ner till
roddbåts- och ångbåtsbryggan cirka tre km och till Båthällan cirka fyra km.
Vid Båthällan fanns ett båthus med två roddbåtar. Dessa användes vid resor
mot Hällesjöhållet. Vid resor till Sundsvall rodde man de tre milen till
”Holmsjöändan” och åkte därefter med hästskjuts. I början av 1870-talet
anskaffades ångbåten ”Lars” till Holmsjön, vilket underlättade
Sundsvallsresorna.

LJUNGÅ KAPELL
Omkring år 1860 lät dåvarande bruksförvaltaren Flygt, uppföra ett kapell vid
bruket och år 1889 byggdes en enkel klockstapel. Genom vådeld den första
maj 1898 förstördes både kapell och klockstapel. Skönviks Aktiebolag lät
sedmera uppföra ett nytt kapell med klocktorn.

LJUNGÅ SÅG
Jämtlands första exportsåg. ”Ljungå nybyggde är beläget åtta mil från
Sundswalls kiöpstad, 16 mil från Östersund, 26 mil från Gustafs och
Carlbergs koparvärk (Åre), 9 ¼ mil från Frösö marknadsplats och två mil
från Hällesjö sockenkyrka”. På detta sätt angav lantmätare Martin Sunding
Ljungås geografiska läge vid skatteläggningsförrättningen år 1789.

Anledningen till Ljungå-sågens tillkomst
Efter Londonbranden år 1666 blev det svenska träet allt mer efterfrågat och
även det träfattiga Holland behövde virke för sitt växande skeppsbryggeri.
Under första delen av 1700-talet exporterade Medelpad mycket sparrar och
bjälkar. Ångermanland exporterade sågat virke.

De grov- och enbladiga sågarna
De gamla sågarna var ofta enramiga med grovt blad. Detta gav en ojämn yta
som knappast var möjlig att hyvla. Det är högst sannolikt att sundsvallsbon
Nils Gullriksson-Lundberg avsåg att exportera sågad vara, då han den 5 maj
1723 träffade en överenskommelse med Mikael Olsson i Byn och Pål
Andersson i Sandlägden om anläggandet av en sågkvarn vid Ljungån.

Anläggandet av en finbladig såg
1752 ansökte dåvarande ägare om tillstånd att uppföra ett finbladigt sågverk
vid Ljungån. Tillstånd gavs och den gamla sågen ombyggdes 1757 till en
tvåramig, finbladig anläggning. Sågverket brann ned år 1774, men
återuppfördes. År 1853 revs den gamla sågen och ett nytt sågverk med
tvåramar byggdes. Dessutom byggdes en kvarn i anslutning till sågen.
Omkring år 1860 upphörde exportsågningen vid Ljungå såg. Ångkraften
hade då gjort det möjligt att anlägga en såg vid kusten. Det var nämligen en
arbetsam och tidsödande process att frakta sågat virke från Ljungå. Det
sågade virket flottades först längs Holmsjön till Österström som ligger tre mil
öster om Ljungå, sjövägen. Där drogs det upp och staplades för att på
snöföre hästköras åtta km till Gimån vid Indalsälven och följade sommar
flottas till Berge. På lastplatsen i Berge drogs virke på nytt upp, tvättades av
skurgummor och staplades för torkning. Först därefter kunde det skeppas
på små skutor till de olika köparna.
Sågverket användes för husbehovssågning fram till år 1937. 1939 beslöts att
sågen skulle rivas. Rivningen påbörjades, men efter en tid kom en
kontraorder. Riv ej sågen. Det var för sent. Rivningen hade framförts så långt
att rivningsarbetet måste fullföljas.

LJUNGÅ URSKOGSOMRÅDEN
Fyra mindre urskogsområden. Urskogsområdena har ett visst värde för djuroch växtlivet, som biotop för vissa arter. Områdena är ganska små och har
betydelse främst som exempel på en ovanlig skogstyp och som utflyktsmål.

LJUNGÅ KAMESOMRÅDE
Ett välutvecklat kamesområde i form av ett våldsamt kuperat grusfält med
åskullar och dödisgropar. Höjdskillnaderna uppgår till något tiotal meter.

Kames
När inlandsisen smälte blev material som transporterats med smälltvattnet
och avsatt sig i håligheter i eller på isen kvar på platsen, som mer eller
mindre oregelbundna högar.

Dödisgropar
När dödis i någon omfattning funnits nere i jordtäcket bildas håligheter i
markytan då isklumparna smälter och marken sjunker ner över de
uppkomna hålrummen.

NÄTVARPSUNDET, forngravar 1700 år gamla
Längst ute på en udde i Holmsjön ligger fyra röseliknande stensättningar.
1981 undersöktes innehållet i en av gravarna. Anledningen till att den
undersöktes var att den blivit förstörd. Någon hade använt stenarna på
gravröset till att bygga eldstäder.
Den del av graven som hade blivit förstörd undersöktes och reparerades. I
samband med undersökningen togs en del prover. Graven är en brandgrav,
det vill säga kroppen har bränts.
Några kolstenar sändes för åldersbestämning med hjälp av C 14 metoden.
Graven visade sig vara från omkring år 280 efter Kristus. Detta är cirka 500
år äldre än de flesta andra undersökta gravar i länet.
Gravarnas placering tyder inte på någon bosättning. Dåtidens sed var att
man under sina resor begravde sina anhöriga i närheten av den plats där de
dog. Dåtidens färdvägar var oftast sjöar och vattendrag, därför återfinns våra
forngravar där. Dessa gravar är skyddade enligt fornminneslagen och all
åverkan är förbjuden.

GIMÅN, BÅTHÄLLAN ( Sörbygdens Fiskevårdsområde)
I närheten av byn Sörbygden vid Gimån, ligger en plats kallad Båthällan.
Där finns det möjlighet till fiske efter bland annat den berömda
Båthällsöringen och fin harr.
Nere vid denna plats står också en flottarstuga som minne av en svunnen
epok. I närheten ligger också ett naturreservat.

ALBACKEN
Gunder Häggs födelseort
Under sin enastående karriär som idrottsman satte Gunder Hägg från 1941
till år 1945 inte mindre än 16 världsrekord. Han hade världsrekord på
samtliga distanser från 1.500 m till 5000 m.
Till de förnämsta räknas: 3000 m på tiden 8.01,2 år 1942, 5000 m på tiden
13.58,2 år 1942, 1.500 m på tiden 3.43,0 år 1944, 1 engelsk mil på 4.01,4
år 1945.

HUCKSJÖÅSEN
Hucksjöåsens by anlades av nybyggare i slutet av 1700-talet. I byn, som inte
ligger långt från Gimån, finns flera kulturhistoriskt värdefulla gårdar. På
fastigheten nr 1:13 finns ett tiotal hus från 1800-talets mitt. På gården
Västat finns ett hus som uppfördes på 1700-talet av den förste nybyggaren i
byn. Nordväst om byn finns en fångstgrop.
Om ni vill veta mera om Hucksjöåsen och dess historia eller natur fråga då
Harald Eriksson i Hucksjöåsen. Han är en mångkunnig man, bland annat
känd som duktig fjärilsamlare.
I dalen nedanför Hucksjöåsen, där Gimån flyter fram, ligger Rotselet och
Rotselforsen, mycket natursköna platser med möjligheter till fint fiske.
Vid Rotselets början mynnar även Rotån ut. Vid dess mynning finns en
stensättning, kanske en grav, och mycket troligt en boplats. Platsen är ett
bra stenåldersboplatsläge. Fynd av pilspets skall ha gjorts i närheten.
Enstaka kvartsitskärvor iakttagna på stranden. Platsen ligger på höger sida
Gimån, nedströms räknat.

HUCKSJÖÅSEN, HUCKSJÖBODARNA
MINNESTAVLA
Ungefär 175 meter norr om fäbodstuga, två km öster om stigen.
Beskrivning: Minnestavla av svartlackerad stålplåt, rektangulär, 50 x 37 cm.
Inskrift i relief, med svetsade slingor i vitgrå färg.
Tradition: Födorådsmannen, fd hemmansägaren Petter Roth, blev här
mördad av finske medborgaren Gustav Ny. Åldringen Roth undanröjdes av
Ny, emedan den senare ville bli ägare till Roths födorådshemman. Som ett
minne av händelsen har Valter Andersson i Kälarne uppfört minnestavlan.
Sagesman, Abdul Knutsson, Rotsjö, född 1895.
Det berättas även, att den mördade Roth under sin levnad brukade tillverka
stolar. Det sägs, att Roth brukade vandra omkring med stol på ryggen ifall
han skulle möta någon, som ville köpa en. Modellen på stolarna var litet
säregen och därför känner man igen en stol, som har tillverkats av Roth. En
sådan stol har Hugo Håkansson, Ösjö i sin ägo.

BRON PÅ VÄGEN KÄLARNE-STORÅSEN
FISKHUS VID TÄCKELÅN
Sedan gammalt tillbaka använd fiskemetod. Förut fanns det flera fiskhus i
Gimån och dess biflöden. Nu finns bara några få bevarade.

GIMÅN
Måsjöforsen, Nyängesforsen, Getingforsen, Skravelforsen, Täckelforsen och
Täckelsjöviken är några platser inom Albackens fiskevårdsområde, som
bjuder på sköna naturupplevelser och möjligheter till ett fint fiske.

SKAVALTKVARN, GUSTAVSNÄS
Nyrestaurerad välbevarad vattendriven kvarn. Byggd på 1870-talet. Tillhör
numera Hällesjö hembygdsförening.
I denna kvarn malde nybyggarna sin hemodlade säd mellan kvarnstenarna
med hjälp av bäckens vårflod.
En dikt från ortens spelmän kan kanske vara på plats.
Den gamla kvarnen berättar
Text och musik:Helge Jonsson
Från flydda dar i svunnen tid
jag mina minnen haver kvar,
jag gjorde mjöl av säden,
som man till mig bar.
När ofred kom, i natten lång
man hörde jämt min kära sång,
jag gav min mäld till bygdens
folk så mången gång.
Visst haver näcken lärt mig sången,
som jag jämt inom mig bär.
I bäcke bor han,
och han är mig alltid när.
Jag blivit gammal, blivit grå,
men tänker ofta ändå på
den gärningen som jag gjort
för alltid skall bestå.
Fast tiden gått och man mig glömt,
jag mina minnen vårdar ömt,
och minner än i dag om tider som förflytt.
Kan hända skall min sång, i bygdens höras
åter någon gång. Då skall man ära mig
som förr en gång på nytt.
Vissa år brukar särskilda kvarndagar anordnas då man mal säd på det
gamla sättet. Besökande brukar ha möjlighet att få en påse nymalt mjöl med
sig därifrån.

URSKOGSOMRÅDE, ÖSTER- LILLSJÖBERGET
Ett urskogsområde med 200-300 årig tall av grova dimensioner med
underväxt av tät, yngre växtlig gran med insprängd björk, al och asp.
Området är värdefullt som exempel på en ovanlig skogstyp och gör det till en
intressant exkursionslokal. Vid en skogsbrand i området på 1930-talet
förstördes intilliggande skog. Området är avsatt som domänreservatet den 3
januari 1938.

HELA BRÄCKE KOMMUN
FORNLÄMNINGAR
Skriftliga källor och ännu bevarad bebyggelse kan bara berätta om de
senaste cirka 500 åren i kommunens historia. Dessförinnan finns en period
på sannolikt mer än 5.000 år, som speglas i enstaka materiella lämningar,
som stenåldersfynd, gravar och gårdslämningar. Relativt få fornlämningar
har registrerats inom kommunen. Till en del beror detta på att
stenåldersboplatser normalt inte registrerades, när fornminnesinventeringen
utfördes i området. Från det äldsta skedet-stenåldern-som kan ha omfattat
4.000 år eller mer, känner man sålunda känner man bara ett mindre antal
boplatser och lösfynd i form av yxor, pilspetsar och skrapor av sten. Dessa
fynd räcker emellertid som indikation på att kringströvande jägare-fiskaresamlare har uppehållit sig i kommunen under stenåldern. En sådan livsform
kräver att människorna ofta flyttar för att inte tära för hårt på
naturresurserna. Teoretiska beräkningar visar att kommunens yta kan ha
räckt för att årligen föda cirka 100 stenåldersmänniskor, som levat på att
jaga, fiska och samla in ätliga växter och smådjur. Det är troligt att
inventeringar som särskilt inriktas på stenåldersboplatser skulle ge till
resultat att många fler blev kända. Boplatserna ligger ofta omedelbart intill
vattendrag och i samband med exploateringar bör man därför vara
uppmärksam på eventuella lämningar, särskilt som de är skyddade enligt
fornminneslagen även om de inte tidigare är kända.
När det gäller det dunkla övergångsskedet mellan stenålder och järnålder
kring tiden efter Kristi födelse är kommunen ovanligt välrepresenterad på
lämningar i form av så kallade skogsrösen eller insjögravar. Det är enkla
stensättningar eller rösen som lagts över den döde, som ofta fått med en del
personlig utrustning i graven för kommande liv och öden. Exempel på
sådana fornlämningar är Finnkärringnäset i Bodsjön, Blindgubbnäset i
sydvästra delen av Ammerön, Skepparhällan vid Revsundssjön, Klevsand vid
Idsjön och Näsvarpsundet vid Holmsjöns västra strand.
(Hämtat ur Revsunds hembygdsföreningens tidskrift Refsundsbygda nr 6
1977:)
Jämtlands första bronsåldersfynd gjordes vårvintern 1932 vid Gimåbron på
Stavre bys ägor. Fyndet var en 13,9 cm lång dolkklinga av brons, med en
största bredd av 3,4 cm. Klingan har daterats till 1300-1100 före Kristus-ett

tidsperspektiv du kan begrunda vid nästa Gimåbesök! Dateringen gjordes i
Fornvårdaren V 1933. Bronsbladet betecknas dock som svårdaterat i
arkeologiska delen av Jämtlands-Härjedalens Historia 1962.
Fyndet gjordes när nuvarande bro byggdes. Fyndplatsen är belägen tio m
från stranden på nordvästra delen av ån-35 m nordost om bron. Fyndet
gjordes när sten och jordfyll togs till brobygget.
Från Revsunds socken finns också två små gjutformar i täljsten från
övergångsåldern mellan brons- och järnåldern. I dessa täljstensformar gjöts
bronsyxor samt dolkblad av brons.
Ungefär tio år efter Stavre-Gimåfyndet gjordes ännu ett märkligt inom
Revsunds socken, nämligen Jämtlands första treflikiga brons-spänne.
Spännet påträffades vid plöjning på Anders Persgården i Gällö. Enligt uppgift
var det Ville Persson som fann spännet. Det överlämnades sedan till
skollärarinnan Lisa Mattson. Lisa Mattsson använde spännet i
skolundervisningen under många år vid Gällö skola. Efter avslutad tjänst
överlämnade hon spännet till Länsmuseet. Enligt Jämten 1962, är det ett
spänne med förenklad växtornamentik med datering till vikingatiden. Redan
dessa två fynd har blivit viktiga pusselbitar i kartläggningen över vår bygds
ursprungsbebyggelse. Pusslet är långt ifrån färdigt, men just du kan bli en
av dem som kommer med nya bitar.
Från Gällö kommer också en uppmärksammad stenålderskniv. Det är en
skifferkniv med spets och skaftpartierna avslagna. Kniven antas ha varit
djurhuvudformad, och så stor att den utgör den största i sitt slag-större än
Lapplands Fatmomakkekniv som är ett välkänt praktexemplar.
Ett annat stenåldersfynd har gjorts i Sandnäs. Det är en nordskandinavisk
yxa utan närmare fynduppgifter. Från 500-600 talet härstammar en
skafthålyxa av järn som hittades vid Binnsjöns norra ände. Yxan betecknas
som Jämtlands äldsta av denna typ.
Det i särklass mest uppmärksammade fyndet från Revsundsområdet är
mammutfyndet i Pilgrimstad. Sensommaren och hösten 1944 gjordes det då
mest omfattande mammutfyndet i Norden. I samband med sand och
gruslastning blottades då stora mammutben vid grustaget invid
Hållborgsåns utflöde i Revsundssjön.

FÅNGSTGROPAR
I Jämtland och Härjedalen finns cirka 12.000 bevarade fångstgropar.
Groparna ligger ofta i system, det vill säga i långa rader så att de stänger av
passager för älgen, tex mellan två vatten. Ibland fanns det enkla hinder
mellan groparna så att djuret styrdes till dessa.
Arkeologiska undersökningar visar att groparna mera sällan har varit
försedda med spjut eller vassa pålar. Ofta byggdes en låda av trä i botten av
gropen. Denna var så konstruerad, att älgens ben klämdes fast genom
djurets egen tyngd. Genom denna anordning höll sig djuret levande längre

och köttet skadades inte lika mycket som om en vass påle fått tränga in
djurets buk. Detta var viktigt, eftersom groparna ibland låg långt från
boplatserna, så man inte kunde vittja den varje dag.
Fångstgropar som visat sig vara 3.600 år gamla har påträffats vid
arkeologiska undersökningar. Denna hårda och grymma jaktmetod förbjöds i
lag så sent som 1864. Man ansåg med rätta att detta var djurplågeri. En
bidragande orsak till förbudet var att älgen då nästan var utrotad, bland
annat till följd av skjutvapnens utveckling.
Det är många tusentals älgar och även vildrenar som fångats i fångstgropar i
dessa trakter. Många av nutidens älgpass ligger i närheten av en fångstgrop,
en grop som kanske användes så tidigt som på stenåldern.

