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Hissmofors vattenkraftverk
I Sverige svarar vattenkraften för
nästan hälften av all elproduktion.
Större delen av vattenkraften finns i
norr. Vattenkraften förnyas ständigt
genom naturens kretslopp och är
därmed en säker och förnyelsebar
energikälla.
Vatten är lätt att lagra, det ger
stora mängder energi och är lätt att
reglera. På ett par sekunder kan
vattenflödet ökas eller minskas när
elbehovet förändras. Eftersom el
måste produceras i samma
ögonblick som den används är detta
en mycket värdefull egenskap.
Hissmofors vattenkraftverk ligger i
Indalsälven vid Krokom.
Indalsälven avvattnar Åreskutan med omnejd och är en av Sveriges vattenrikaste älvar.
Indalsälven mynnar ut norr om Sundsvall. Några biflöden är Kallströmmen, Långan, Hårkan
och Ammerån.
Hissmofors är den största av Jämtkrafts 17 kraftstationer. Hissmofors producerar 310 GWh,
det ger el till 6 000 villor. Vattenkraften i Hissmofors
har utnyttjats sedan 1956.
Hämtat från Jämtkrafts hemsida

Allan Edwalls värld
I Jämtlänska Hissmofors vid indalsälvens strand, föddes Johan Allan Edwall. Det lilla
brukssamhället började strax före sekelskiftet etablera industrier som kraftverk, såg och
massafabrik med tillhörande bostäder. Här fanns också skola, butiker, smedjor,
virkesterminaler mm.
Denna miljö formade Allan Edwall till att en dag bli en av Sveriges mest älskade
skådespelare.
Allan Edwall återvände alltid regelbundet till bygden och förgyllde kulturlivet med olika
premiärer som Oidipus, Doktor Glas, Den milda, mm.
Många av hans visor handlar också direkt om Hissmofors samhället under olika
tidsepoker.
Byns stolthet Folkets hus i hjärtat av Hissmofors är nu förklarat som byggnadsminne
med rikshistoriskt intresse. Här spelades Allan Edwalls urpremiärer upp.
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Sankt Olofs källa i
Brunflo.

Källan ligger vid den gamla
Pilgrimsleden som passerar
Brunflo, förbi Åre och vidare
mot Nidaros. Källan är rikt
flödande och är idag utbyggd till vattentäkt.
Området i anslutning till
källan är under upprustning
med vindskydd, eldstäder
och informationstavla. Leden
förbi källan är röjd och
spångad över den sankmark
som sträcker sig söderut
från källan.

Brunflo kastal och S:t Olofskälla
Det var Brunflo som utgjorde den viktiga porten till Storsjöbygden för den vandringsman
som kom ifrån medelpadshållet. Brunflo hade i mångt och mycket en särställning i det
medeltida Jämtland. Där låg gården Hagnastad, som var tjänstebostad för lagmannen,
han som var landskapets främste och ansvarig inför norske kungen. Men gården
närmast kyrkan ägdes däremot av självaste ärkebiskopen i Uppsala. Den gästades var
gång biskopen gjorde sina visitationsre sor. Gamla kyrkan lä r ha varit helgad åt S:t Olof,
men den finns tyvärr inte bevarad. Kyrkan var av en ovanlig typ med korsformad
grundplan. Den utvidgades och byggdes om år 1775 till sitt nuvarande utseende. Inne i
kyrkan står fortfarande den dopfunt som tillhört korskyrkan. Funten är ett gotländskt
stenarbete från 1200-talet, prydd med scener ur Jesu liv. Det var nog ärkebiskopens
förtjänst att det var just Brunflo och ingen annan jämtlandskyrka, som fick en sådan
speciell dopfunt.
Det imponerande försvarstornet, kastalen från 1100-talet, står kvar än idag invid
kyrkan. En pro menad upp i tornets slingrande, trånga stentrappa är en sällsam
upplevelse för den som inte har anlag för cellskräck!
Förbi kyrkan gick den gamla huvudvägen mot Frösön. Många pilgrimer har säkert
stannat och svalkat sig i den S:t Olofskälla som springer fram ur marken cirka 500 meter
norr om kyrkan, mitt emot nuvarande Lövberga skolmuseum.
Källan finner man, om man från skolmuseet går över vägen, fortsätter över hagen och
ned i slänten cirka 100 meter från vägen. I nedre delen av släntkanten springer
källvattnet fram ur backen.

Det är en sällsam upplevelse att gå
upp i det imponerande
försvarstornet från 1100-talet.

Foto Sten Sandström

Text hämtad ur boken Pilgrimstid, sammanställd av Sven Olofsson m.fl.
utgiven av Jämtlands läns museum och Jamtli förlag 1997
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Pilgrimskällan i Pilgrimstad

Foto Sten Sandström
Redan under medeltiden tjänade Pilgrims-källan
som rastplats för pilgrimerna på deras
ansträngande väg till Olov den heliges grav i
Nidaros/Trondheim.
Källan var omtalad för sin helbrägdagörande
kraft. Den som drack av dess vatten blev befriad
från sjukdomar och krämpor. Sägnen berättar
hur halta och lytta kunnat lämna sina kryckor
efter att ha smakat det undergörande vattnet.

Interiör från pilgrimernas hus
med utsikt mot källan.
Foto Sten Sandström

"Vila vid denna källa
efter Din Vandringsdag.
Lova Herran i Höjden.
Han är Din
Vandringsstav."

Texten och ovanstående bild från:
www.pilgrimstad.nu/index.html

Pilgrimernas hus med källan i bakgrunden

Pilgrimskällan försörjer idag
Pilgrimstad med kommunalt
vatten.
Även Pilgrimstads av all rikets
ölexpertis så hyllade bryggeri,
nyttjar källans rena vattnet i
sin produktion. Pilgrimstads
pilgrimskälla har inga av de
tillsatser som ofta tillförs
kommunalt vatten. Rent och
naturligt!

Foto Sten Sandström

Till karta

Hälsokällan och kryckkyrkan vid Börön

Informationsskylt vid vägkanten
Foto: Sten Sandström

Det cirka 3 meter höga flyttblocket Kryckkyrkan ska ha fått sitt namn av alla de
kryckor som människor som botats ställt
mot stenen.
Observera kryckorna!

På Locknesjöns östra sida ligger
byn Börön, och strax utanför byn
finns en källa, en gammal väg och
en märkligt formad sten som
kallas Kryckkyrkan. Stenen är
pyramidformad och man påstår
att den fått sitt egenartade namn
av alla de kryckor som hängdes
upp här av pilgrimer och andra
som druckit av källans
hälsobringande vatten och kunnat
gå vidare utan krycka. Platsen
ligger alldeles invid byvägen och
en informationsskylt står intill
vägdiket. Själva källan finner man
på myren, cirka 25 meter innanför
skylten. På väg till källan passerar
man den gamla gångvägen över
myren. Om du går gångvägen åt
höger kommer du efter cirka 75
meter fram till en vacker glänta
och i dess bortre ände står stenen
Kryckkyrkan. När du går
gångvägen över myren kan du
lägga märke till de nedsjunkna
stockar som du trampar på. Detta
är en så kallad kavelbro av det
slag, som lades redan under
medeltid för att underlätta
vandringen över blötmyrarna. Hur
gamla just dessa stockar är vet vi
inte.
Från byn Börön går en väg söderut mot Pilgrimstad. Från byns
centrum med de många fina gamla gårdarna, kör man exakt två kilometer längs den vägen. I en
vänsterkurva i svag nedförsbacke
ser man Kryckkyrkans skylt och
en vattenränna på vägens högra
sida.
Text hämtad ur boken Pilgrimstid,
sammanställd av Sven Olofsson
m.fl. utgiven av Jämtlands läns
museum och Jamtli förlag 1997
Till karta

Locknesjön
är en av Sveriges renaste sjöar. Ett rent och klart källvatten ger ett siktdjup på 10 meter.
Den är en av mycket få sjöar som är skyddad enligt miljöskyddslagen. Ph-värdet är 7,5 8.2 och sjön har en unik förmåga att motstå försurning.
Fram till sekelskiftet var här människorna beroende av sjön som kommunikationsled.
Vintertid körde man häst på isen och sommartid använde man båt. Byarna runt sjön höll sig
med kyrkbåtar. Den äldsta är Alexander från 1888.

Massdöd efter meteoritnedslag
För 455 miljoner är sedan slog en jättelik meteorit, 800 meter i diameter, ned i nuvarande
Locknesjön två mil söder om Östersund. Meteoriten skapade en krater som var 3,5
kilometer i diameter och släckte ut allt djur- och växtliv upp till 10 mil från nedslagsplatsen.
Geologen Erik Sturkell vid Stockholms universitet har i en doktorsavhandling kartlagt hur de
unika bergarterna på platsen bildades.
När meteoriten slog ned var hela Sverige täckt av hav. Havsvattnet forsade med våldsam
kraft ned i den nybildade kratern under havet och skapade en unik uppsättning bergarter.
Explosionen vid Lockne motsvarade 25000 ton trotyl.

Ann Bäckström - examensarbete 20 p
Sammanfattning
Locknesjön är en källsjö. Vattentillförseln till den sker i huvudsak genom de breccierade
bergarterna som beror på kratern som bildades vid meteoritnedslaget vilket skedde här för
455 miljoner år sedan. Då grundvattentillförseln kontrolleras av porositeten i dessa
bergarter är den av stort regionalt intresse.
Ett samband mellan porositeten oc h den elektriska resistiviteten hos bergarterna finns och
har använts för att bestämma porositeten i dessa. De breccierade kristallina bergarterna i
nedslagsstrukturen visar en porositet som varierar mellan 1-5% vilket är högre än
porositeten hos normala kristallina bergarter (< 0,5 vol%).
Locknebreccian uppvisar porositeter som har större spridning, från 1 till mer än 6%.
Sedimentära bergarter överlagrar de breccierade bergarterna. De består till huvudsak av
kalkstenar i närheten av sjön. Dessa kalkstenar fungerar som aquitarder och kapslar in
vattnet i breccian. Detta orsakar att det bildas undervattenerosion längs stränderna i sjön
(Lindström, pers. kom.) I området kommer grundvattnet från de stora ytor där de
breccierade bergarterna hittas på markytan eller är täckta av morän. Bergarterna har
undersökts med resistivitetsmätningar och har hög porositet i de breccierade bergarterna
som troligen kan hålla stora mängder grundvatten.
Resistivitetsmätningarna som gjorts i denna studie visar vissa resultat som kan tolkas som
bevis för en större krater, med Nordanbergsberget som sin centrala uplift, än tidigare
publicerats men för att fastställa det krävs det mer undersökning av området.
En metod för att uppskatta sprickfrekvensen hos kristallina bergarter i nedslagskratrar har
också framförts och testats. En god korrelation mellan elektrisk resistivitet hos kristallina
bergarter och sprickfrekvensen mätt på häll kunde konstateras. Denna korrelation kanske
kan användas i senare studier av nedslagskratrar för att med resistivitetsmätningar
uppskatta sprickfrekvensen på större djup.
Hypotesen att de oxiderade mineralen i en vittringsyta orsakar en skillnad i susceptibiliteten
hos vittrade ytor jämfört med opåverkat berg undersöktes. Den vittrade ytan stör
mätningarna hos ett instrument som inte kan penetrera igenom den. För att undgå effekten
av den vittrade ytan hos en häll krävs ett instrument som mäter en större volym av stenen.
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Jamtli vandrarhem – här bor vi!
Vandrarhemmet ligger i Östersunds
stadskvarter anno 1895 - mitt i Jamtli
Historieland. Några stenkast bort ligger
gårdar från 1700- 1800- och 1900-talet
som befolkas med folk och fä som förr varje dag kl 11.00 - 17.00 från
midsommar till mitten av augusti.
Adress:
Museiplan, 831 28 Östersund.
2-4 bäddsrum, 30 bäddar.
Tillgång till TV, dusch och wc.
Tvättstuga. Kök för självhushåll.

Bokning och information: tel. 063-12 20 60
E-post: vandrarhemmet@jamtli.com

Bokningen öppen: 1 juni - 30 september,
alla dagar 8.00-10.00, 16.00-20.00
Incheckning: 8.00-12.00, 14-20

Här bor vi också!

Frösötornets Härbärge Vandrarhem
Utsiktsv. 10, 83296 FRÖSÖN
Tel: 063 51 57 67

Vi erbjuder familjevänlig inkvartering i lugn
skogsmiljö på toppen av Östberget.
47 bäddar, självhushåll, dusch, speciella
arrangemang för grupper. Inkvartering i timrad
loftbyggnad från 1750-talet eller i fristående
stugor.

Från det närliggande utsiktstornet
har man en milsvid utsikt över
Storsjön och Jämtlandsfjällen.
Utsiktstornet med cafeteria öppet
alla dagar under turistsäsong.
Till karta

Sunne kyrkoruin

Ruinen av Sunne kyrka som norske kung Sverre Sigurdsson
lät bygga sedan han besegrat jämtarna.
Vid Storsjöns strand står resterna av norske kung Sverre
Sigurdssons kyrka och kastal. Han hade vintern 1178
besegrat den jämtländska bondehären på isen i Lillsundet
mellan fastlandet och Andersön. Som en erinran om
jämtarnas underkastelse lät Sverre bygga både kyrkan och
det märkliga försvarstornet - kastalen, som är en intressant
parallell till den svenske ärkebiskopens kastal invid Brunflo
kyrka. Sunne kyrkoruin är både en plats av stor historisk
betydelse, eftersom den markerar inledningen till Jämtlands
500-åriga tillhörighet till Norge, och ett uttryck för den
maktkamp, som under medeltiden pågick inom Jämtland
mellan den norske kungen och den svenska ärkebiskopen.
Text hämtad ur boken Pilgrimstid, sammanställd av Sven Olofsson m.fl.
utgiven av Jämtlands läns museum och Jamtli förlag 1997
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Sannsundet

Foto Sten Sandström

Sannesundet med Sannsundsbron som är Sveriges tredje längsta bro 1325 meter färdigställd 1983. Vid fjärde bropelaren finns en 83 meter djup håla med uppströmmande vatten
benämnd Sannegröppan. Området ligger helt inom en kalkstensformation (se kartan) där
man kan förvänta sig att karstvittring förekommer.
Till karta

Marby gamla kyrka

I Marby församling finns en av de mest oförändrade
medeltidskyrkorna i Jämtland. Idag används den som
utställningsplats för kyrkliga inventarier, från både
Marby och Hallens kyrkor. Interiören uppvisar därför en
salig blandning a v kyrkbänkar och annan inredning från
både medeltid och nyare tider. Kyrkans mest berömda
föremål är dels en 1400-talsmatta från Kaukasus som
på okända vägar har nått till Marby, dels en
geometriskt mönstrad vävnad från 1000- eller 1100talet som var fastsydd vid mattan när Statens
Historiska Museum i Stockholm förvärvade den. Varken
mattan eller vävnaden förvaras i kyrkan idag. Däremot
finns där bland annat ett triumfkrucifix och en annan
Kristusbild, bägge från 1400-talet .

Marby gamla kyrka är en av de mest
oförändrade medeltida kyrkorna i Jäm
Foto: Urban Norberg/JLM
Text hämtad ur boken Pilgrimstid, sammanställd av Sven
Olofsson m.fl. utgiven av Jämtlands läns museum och Jamtli
förlag 1997
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Höge
Källan i Höge är belägen i kalkberggrund. Den har ett kraftigt flöde och
används av en av gårdarna i Höge som vattentäkt både för hushåll och
djurhållning. Uppgifter från SGUs källarkiv (inventerad 950726) anger ett
flöde av ca 15 l/sek. Temperaturen var 4 grader C, pH 7.15,
spec.ledn.förmåga 48 mS/m.
Foto önskas!
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Här äter vi vår middag!
Att äta i Höglekardalens Fjällpensionat

Vi behåller dom gamla mattraditionerna. Några specialitéer är
t.ex. helstekt fjällröding, rensadel
mm. Jämtländskt tunnbröd hör
självfallet till. Som efterrätt kan vi
erbjuda dig glass med varm
hjortronsylt.

Hos oss får du dagligen hembakat
bröd och kokkaffe. Samtidigt kan
du se ut över fjällvidderna och
bara njuta.

Jag heter Inga och för arvet från
farfar, som startade pensionatet på
1920-talet.

Fjällröding är en specialitet som mina
gäster tycker mycket om. Till det
serverar jag pressad potatis och sås.
Men dessförinnan måste du smaka på
vårt tunnbröd. Ring någon dag innan
så vi kan planera kvällen. Du får
också gärna komma förbi någon dag
under din fjällsemester för att boka
en rödingafton. I regel har vi röding
på fredagar, men huvudsaken är att
vi får veta det minst en dag i förväg.

Vid vårt långbord kan vi duka till
en riktig fest. Beroende på
sällskapens storlek anpassar vi
dukningen.

Från Höglekardalens fjällpensionats hemsida.
Till karta

Kvällsaktivitet

Storsjöodjursspaning ….

... och annan underhållning
Irländsk och jämtländsk musik.
Inom den jämtländska folkmusiken är det vanligt att
spela flera låtar tillsammans i set. På det viset kokar No
Time For Tea samman irländsk och jämtländsk musik till
en mustig brygd.
Till karta

Storsjöodjuret
Historik
Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV) bildades under ett (Jamta-)Mot år 1960 i syfte att verka för att
Storsjöodjurets faktiska livsvillkor förbättras. Detta har skett genom att stimulera till en i positiv anda bedriven
forskning om Storsjöodjuret och dess verkningar. Under årens lopp har Samfundet nått betydande framgångar i sitt
arbete, och ett antal stipendier har efter beslut på årskongresser vid tiden för Storsjöns islossning delats ut till
personer och organisationer som värnat om Storsjöodjuret.
Den som slutligen kom till stånd den 22 januari 1986, i och med kungörelsen 1986:3 i Jämtlands läns
författningssamling, kan avgjort anses vara höjdpunkten i Samfundets historia. Fridlysningen var resultatet av
Samfundets och därigenom Jamtamots genomtänkta och uthålliga sätt att infiltrera den svenska byråkratin genom
uppvaktningar hos länsstyrelsen i Östersund, remissyttranden till jordbruksdepartementet, opinionsbildning m.m.
Mera om samfundet:
http://www.ima.mdh.se/personal/lln/jamtamot/dokument/jubileumsskrift1985/js1985_nr24_samfundetstorsjoodjurets-vanner.html - fridlysning

Teckningen är ritad av Hederspristagaren 1985,
Karl-Iwar Karlsson, och har tidigare publicerats
i Jamtamots i Uppsala Jubileumsskrift 1985.

Mera om storsjöodjuret på
http://www.storsjoodjuret.com/

Jämtlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
Kungörelse om fridlysning av Storsjöodjuret inom Storsjön
(i centrala Jämtland).

23 FS 1986:3
Utkom från
trycket
den 31 januari
1986

utfärdad den 22 januari 1986
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 14 § naturvårdslagen (SFS 1964:822 omtryckt SFS 1974:1025)
förbud mot att inom Storsjön (i centrala Jämtland) döda, skada, fånga levande djur av arten
Storsjöodjuret. Förbudet gäller även att borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo.
LARS CALLEBERG
Olof Ternström
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