
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

_

_
_

_

_
_

																																																	

																																																	 																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

																																																	 																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

																																																	

ÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUNDÖSTERSUND

YTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅNYTTERÅN

TRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKENTRÅNGSVIKEN

BRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLOBRUNFLO

ÄNGEÄNGEÄNGEÄNGEÄNGEÄNGEÄNGEÄNGEÄNGE

Ås

Ytterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunnYtterå brunn

-7-7-7-7-7-7-7-7-7

777777777

000000000

937937937937937937937937937

262626262626262626

HÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅSHÄGGENÅS

ASPÅSASPÅSASPÅSASPÅSASPÅSASPÅSASPÅSASPÅSASPÅS

NÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDENNÄLDEN

KROKOMKROKOMKROKOMKROKOMKROKOMKROKOMKROKOMKROKOMKROKOM

LITLITLITLITLITLITLITLITLITMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSILMÖRSIL

DVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTTDVÄRSÄTT

HALLENHALLENHALLENHALLENHALLENHALLENHALLENHALLENHALLEN

OPEOPEOPEOPEOPEOPEOPEOPEOPE

ORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKENORRVIKEN

868868868868868868868868868

651651651651651651651651651

-2-2-2-2-2-2-2-2-2

000000000

000000000

555555555 666666666

888888888

101010101010101010

474747474747474747

484848484848484848

917917917917917917917917917

674674674674674674674674674

628628628628628628628628628

000000000
000000000

Legend

Hälsobrunn 
badanstalt
från förra 
sekelskiftet

Källa																																																	
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sevärdhet

Klickbar ruta för 
information, bilder,
film eller länkar

Resa lördag 21/8 -04

Resa fredag 20/8 -04

Resa söndag 21/8 -04

Huvudvattendelare för
Indalsälvens vattensystem

�������������������������������������������������

Järnväg

Allmän väg

Vattendrag

Legend

Kommungräns

Sjö

Delavrinningsområde

Tätort

Kalksten

Skiffer med stort
inslag av kalklinser
och kalklager



Tysjöarna  

 

Curt Lofterud övertygar oss om att vi 
ska besöka Tysjöarna under exkursionen. 
Vid vårt besök blir vi helt övertygade om 
att området är det kanske bästa 
exemplet på kalk-tuffkällor och 
kalkbleke i länet. Arbete pågår för att 
göra Tysjöarna till naturskyddsområde 
men många inblandade markägare 
försvårar situationen. 
Foto: Sten Sandström 

  

    
Tysjöarna 
Kommun: Krokom 
Storlek: 3 km2  

Tysjöarna är länets största blekeområde. Området är plant och avvattnas söderut via 
Semsån. Det mest karaktärisktiska för Tysjöarna är de stora och vidsträckta blekefälten, 
som är före detta sjöbottnar. Blekefälten är omgivna av trädbevuxna kalkkärr och 
sumpskogar med mycket rik flora. Här finns också källor och kalktuff med en mycket speciell 
mossflora. I själva bleken är växtligheten svagt utbildad på grund av den extremt höga 
kalkhalten. Här har man påträffat det första fyndet i landet av mossan tegelröd 
bryum. Tysjöarna har tidigare dikats ut för att komma åt den blottlagda bleken. Området 
har också höga ornitologiska värden  och är fågelskyddsområde. Därför finns vissa 
restriktioner under perioden 15 april - 31 juli. Av hänsyn till det känsliga fågellivet får du 
under den tiden inte röra dig innanför den områdesgräns som finns markerad i terrängen. 

Föreningen Blomsterleden 
Valne 1120 
830 44 NÄLDEN 

 

    
Kalktuffkälla vid Tysjöarna. Kalktuffen virvlar upp från botten på grund av det kraftiga flödet 
(bilden till höger). Foto: Sten Sandström 



 

Tysjöarna från fåglarnas synvinkel   
Foto Harry Westermark

 

 

Tysjöarna - riksobjekt 
 
Sälva Tysöarna och naturen runt omkring dem är så märklig att de har riks intresse. 
De angår alltså inte endast Åsbygden och Krokoms kommun, inte endast Jämtlands 
län, utan hela riket! 

Grunden för Tysjöarnas märklighet är kalken i berggrunden. När vatten rinner över 
kalkrikt berg eller kalkrik jord, löser kolsyran i vattnet ut en del kalk. Det rinnande 
kalkrika vattnet kommer så småningom ned till en sänka - där blir vattnet stilla. Då 
försvinner kolsyran och kalken faller till botten som ett fint mjöl. Efter några tusen år 
är kalklagret flera meter tjockt. Sådan kalk heter bleke och den bildar botten i 
Tysjöarna.Blekeområden är ganska vanliga i ett smalt stråk i Jämtlands silurområde. 
Utanför detta kalkrika stråk är bleke mycket ovanlig. Mängden av blekeloka ler kring 
Storsjön, lurar jämtarna att tro  att bleke är vanligt och man värderar inte dessa 
naturtyper särskilt högt. De är onyttiga, bleken smetar på skorna och är allmänt 
besvärligt. I vägen helt enkelt! Ur rikets synpunkt är märkliga, mycket  märkliga! 

Rikkärr 
Hela området runt Tysjöarna är ett enda stort rikkärr. Namnet rikkärr säger vad det är fråga om - våta 
kärrmarker med en rikedom av olika växter. Särskilt skogssluttningarna öster om sjöarna är rika på 
många arter av annars mycket sällsynta orkideer som t ex guckusko, skogsfru, nattviol, tvåblad. 

Själva sjöbottnen ligger vit och fri från växter. Bleken innehåller nästan inga andra näringsämnen än 
kalk och därför tar det lång tid innan växter kan vandra in.  

Någon gång vid 1800-talets slut önskade åsbonder sänka vattennivan för att de skulle få mera 
jordbruksmark. Därför dikades de redan grunda Tysöarna ut så att de blev ändå grundare. Under några 
årtionden kunde bönderna bruka åkrar nära sjöarna, men moderna traktorer är så tunga att de sjunker 
ner i den Iösa jorden. Nu invandrar buskagen i ängarna. 
 

Fåge ls jö  
Redan nu är Tysjöarna fågelskyddsområde. Dels är sankmarkerna omtyckta rastplatser för tranor, simsnäppor, bläs-
änder, knipor, brushanar och många andra fåglar som ska flytta vidare när fjällen blir tillgängliga. Dels häckar många 
arter av vadare och simfåglar vid Ty  söarna och de måste få frid under häckningstiden. Skyddet bör självfallet ut-
sträckas även till växterna runt sjöarna och rimligen bör området bli naturreservat inom några år.  

Sten

Sten
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Karstkällan i Änge - Västra Torrågrottan 
 
SGUs källarkiv (Knr=23:026, inventerad 940827, pH=7.6, spec. ledn.förmåga= 15 mS/m, temp=12 grader C) 
 

Grottor i Jämtland och Jämtlands grottförening  
 
Utdrag ur Jämtlands Grottförenings hemsida  http://www2.utsidan.se/grottor/foreningen.asp 

Historik  
Svenonius var nog den som först visade intresse för grottorna i länet då han i slutet av förra seklet undersökte 
Bjurälvens märkliga dalgång. Även Munthe har beskrivit denna dalgång. Därefter så var Leander Tell på besök i 
länet och har i sin bok "Underjordens vackra värld" beskrivit Hoverbergsgrottan, Isgrottan på Frösön, 
Gysengrottorna samt Bjurälven. 
Under 70-talet så fick svenska speleologförbundets medlemmar upp ögonen för vad länet hade att bjuda på. Det 
finns en hel del skrivit om detta i deras tidskrift. Conny Liljeteg och Torbjörn Doj som sedan började undersöka 
grottorna runt om i länet på varsitt håll har både hittat och karterat en del av vad som finns. I mitten av 80-talet så 
hittades Korallgrottan och länet tilldrog sig intresset igen, vilket resulterade i att vi fick landets största grotta. Den är 
fortfarande störst med sina 5000 meter. 
Under sommaren 1997 diskuterade några grottkrypare i länet om det inte var dags att bilda en grottförening. 
Föreningen bildades så i oktober 1997. Föreningens första träff blev vid Fäviksgrottorna som besöktes en 
Novemberdag med nysnö. Grottans längd utökades då med 10 meter, samt att en ny 5 meters grotta hittades. Träffen 
därpå hade vi i Änge där vi besökte ett par av grottorna, som inte var vattenfyllda. Det pratades om dykningar i 
utloppsgrottan och att det förhoppningsvis skulle bli av kommande sommar 

Änge Grottområde 
Mitt i Änge i Offerdal så finns det flera stycken relativt stora kalkstensgrottor. 

Tegelgrottan 
Ort:  

 
 
Änge 

Längd:  80 meter 
Djup:  3 meter 
Typ:  Fossil karstgrotta 
Sevärdhetsfaktor:  Mellan 
Grottan hittades i februari 1997 och blev det största nyfyndet det året i Jämtland. Troligtvis har man redan omkring 
sekelskiftet känt till dess existens, men sedan fabrikerna som fanns på plats revs så hamnade en del av 
rivningsmaterialet i ingångshålet och därmed föll troligen grottan i glömska under många år, ända till 1997. Grottan 
är mycket lerig och blöt. Längst in finns en sifon som provdyktes sommaren 1998 av Johan Utas. Tyvärr så gav det 
inget resultat mer än att vi nu vet att det är sedimentpropp i sifonen. Några små droppstenar har även letat sig in hit. 
Grottan är bara karterad delvis och ca: 20 meter återstår att kartera 
 
 

 
Inloppet till Torrågrottan     Foto Sten Sandström 
 



Västra Torrågrottan 
Ort:  Änge 
Längd:  65 meter 
Djup:  3 meter 
Typ:  Karst 
Sevärdhetsfakt
or:  Mellan 

Genom att färga vattnet vid Torrågrottans inlopp har man kunnat bevisa att detta är utloppet. Utloppet ligger 400 
meter (fågelvägen) från inloppet och passerar under vägen som går genom Änge. Vägen skulle isoleras av 
vägverket eftersom det blev en naturlig vägbula där varje år, och när man grävde upp vägen kom man ner till ett 
stort stenblock som man lyfte upp och då rann bäcken rakt under detta stenblock som senare fick ligga kvar. 
Isolationen lades ovanför stenblocket och nu stiger inte vägen när kälen går ur marken. Johan Utas var den första 
att dyka i utloppet och gjorde under sitt provdyk där en mängd roliga fynd och beslutade att komma tillbaka med 
fler dykare. 
Sommaren -99 kom Johan Utas, Niklas Myrin och Leif Sigvardsson och dök i grottan. Peter Blombergsson och 
David Eklöv fick också sin första lektion i grottdykning under denna dag. Under dykningen så kom Johan 25 
meter in och såg inget slut så undersökningarna kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle. Då han var där så 
hade han kamera med sig in så vi som väntade utanför kunde följa med på en bildskärm. Vad som var lite lustigt 
var att det låg två ganska stora stockar i ett rum därinne, och dessa har inte kommit in nedifrån.  
Mellan inlopp och utlopp finns det en början till en dolin på en åker och att det i en bok om sägner berättas om en 
bondgård som rasat ner i backen just på detta ställe. Även vägbygget ligger här mellan inlopp och utlopp. 

 

                                           

                                                                                                                                                                                        
Utloppet från Torrågrottan            Foto Sten Sandström 
 

Östra Torrågrottan 
Ort:  Änge 
Längd:  130 meter 
Djup:  2 meter 
Typ:  Aktiv karstgrotta 
Sevärdhetsfaktor:  Mellan 

 



 
 
Grottan är inloppet till Västra Torrågrottan. Dom är inte sammanbundna men Johan dyker i utloppet som är mycket 
lovande. Grottan bevakas från ingången och in till det första rummet 10 meter in av spindeln "Meta merianae" som 
är släkt ing till den spindel som finns i Lummelunda grottan, enda skillnaden är att denne är större och kan bli upp till 
6 centimeter från ben till ben eller ska man kalla det för fram och baktass. 
I första rummet finns det droppstensformationer, bland annat fina bacon och mindre stalaktiter men längre in i 
grottan i sandsalen finns den största droppstenen på 13 centimeter. Grottan har flera rensbara sidogångar varav den 
mest lovande är det akriva gången i sandsalen, samt den av bråte igenfyllda sifonen längst ner i huvudgången. 
Grottan har troligen fossiler i en del av väggarna, dessa ser ut som tvättsvamp som sticker ut och är mellan 5-15 
centimeter i omkrets.  
Framför ingången sitter ett galler för att hindra barn i byn att komma in där. En liten missräkning då gallret i sig 
själv är farligare med sina vassa utstickande armeringsjärn än vad grottan är. Det är obetydlig rasrisk och att gå vilse 
är ingen större fara i denna grotta. 
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Glösa hällristningar 
 

 
 
Glösa - budskap från forntiden 
Vad är det egentligen Älgklanens folk vill berätta? I omkring 6000 år har deras älgar 
funnits inristade på de släta berghällarna vid Glösabäcken. 
45 älgar, alla utom två med nosarna pekade i samma riktning, på vandring uppför hällen 
mot vinterbetet, eller om det är mot landet som gömmer sig bakom berg, sol och måne. 
6000 år gamla... Tanken är hisnande! 
 
Älgen - en livsförutsättning 
På den tiden levde människorna i och med naturen. Älgen var det viktigaste bytet, inte 
bara som föda. Älgen gav också skinn, som användes till bl a kläder, hyddor, kokkärl 
och fällar. Av hornen gjorde stenåldersfolket yxor, hackor och prydnader. Benen 
snidades till mejslar, spjutspetsar och musikinstrument. Även klövarna använde man sig 
av för att tillverka olika småkärl och prydnader. 
 
Levde nära älgen 
Men älgen hade också stor betydelse för människorna på ett annat, djupare plan. Det 
fanns så mycket runt omkring som inte gick att förklara, så mycket oförståeligt som 
hände. Det åskade, regnade, blev torka och köld. Bytesdjuren försvann och fisken var 
borta. Då var tron det som gav trygghet. 
 
Respekt för jaktbytet 
Människa och djur hade gjort upp om vad människorna fick göra med det levande. Om 
älgen dödades skulle t ex de fyra benen samlas ihop så att älgen kunde finna igen dem 
när han återuppstod. Om överenskommelsen bröts straffades folket och älgen försvann 
ur jägarnas marker. Då var älgens rådare tvungen att tillkallas, som kunde berätta vad 
som kunde få älgarna att komma tillbaka. 
 
Utställning 
Vid Glösabacken finns en utställning, i en "älglada" där taket är klätt i älghudar och 
älgben pryder väggarna, som är öppen dygnet runt, som berättar om älgklanens folk 
och de trosföreställningar som fanns under stenåldern. I stenåldershyttan kan du få höra 
sannsagor berättas av stenåldersvärdinnorna, som också serverar torkat älgkött och 
örtte. 
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Lunch på Wångens värdshus 

 

 

 

Trav- och galoppskolan i Wången är belägen 
ca 4 mil nordväst om Östersund vid stranden 
av sjön Alsen. Wången startades som ett 
centrum för uppfödning av nordsvenska 
brukshästar och därtill en utbildningsplats för 
elever med intresse för brukskörning. 
Wången är idag, tillsammans med 
Strömsholm och Flyinge, en av de tre riksanläggningarna för svensk hästsport. 

Wången är sedan 1996 omformat till Svensk Travsports utbildningsanläggning. Den 
nordsvenska brukshästen har ersatts av travhästar. Bland dessa finns dock den 
nordsvenska hästen kvar i form av den kallblodiga travaren. Wången är en toppmodern 
anläggning me d väl anpassade undervisningslokaler både för teori och praktik. Man har t 
ex en stor hall anpassad för körning och ridning, en 1000 rundbana, en ridbana av hög 
klass samt mycket god terräng med stora möjligheter till träning av olika slag. På 
anläggningen finns förutom hippologprogrammets båda åk 2 flera travutbildningar på 
olika nivåer t ex kortkurser för yrkesverksamma, travgymnasium, proffstränarkurser m 
fl., totalt ca 100 studerande. 

Text och bild från SLUs hemsida. 
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Året är 1087 (ungefär) och en karl vandrar 
upp från de små gårdarna vid Alsensjön för 
att leta efter en boplats. I en sluttning 
finner han en granskog med många 
högväxta örter. Där är bördigt och bra att 
odla upp till åkrar. Han börjar fälla träd 
som han ska bygga sina hus av. Många träd 
blir kvar och tidigt nästa vår bränner han 
stammar och kvistar. Han gör en svedja där 
han ska så korn. Några år senare har han 
odlat upp svedjan och gården har fått 
namnet Svedäng.  

                                                    Foto Jerker Larsson 

Svedäng brukas av många generationer bönder och varje bonde bryter upp nya åkrar. 
Omkring år 1350 händer något som gör att Svedäng överges. Klimatet blir kallare och det blir 
svårare att få bra skördar. Kanske är jorden helt enkelt utsugen och så mager att den gav 
alltför dåliga skördar. 

Så blev Svedäng en ödegård, ett ödesböle. Och ingen kom tillbaka för att bruka jorden. Endast 
prästgårdens kor fann sitt bete där. Så småningom växte skogen upp på de gamla åkrarna. 

År 1977 fälldes skogen och arkeologer började kartlägga var åkrarna låg, var husen fanns och 
hur det kunnde sett ut. Sten Gauffin, Länsmuseét ledde utgrävningarna. Arkeologerna fann 
mängder av sten uppslängd i så kallade odlingsrösen, odlingsterasser och de fann grunderna 
till flera hus.  
Nu finns informationstavlor som gör det lätt att se hur bondgården Svedäng såg ut på 
medeltiden.                  

 Från Alsens hembygdsförenings hemsida (Curt Lofterud), design Helena Larsson. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Utsikt från Svedäng över 
Alsenbygden och 
västjämtlands fjällvärld. 
Foto Sten Sandström 
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Geologisk sevärdhet nära Trångsviken 
 
 

 

Curt förklarar hur sedimentära 
bergarter med olika fysikaliska 
egenskaper påverkats av 
tektoniska rörelser i 
berggrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Sten Sandström 
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Åse Kalkmuseum 
(Anteckningar från ett besök där med 
amatörgeologerna, en försommarkväll i juni, Monica Kempe) 
 
MUSEET 
Det står en kornlada på nedre sidan E14 i Åse. Den var tänkt att flyttas och bli kalkmuseum, tills 
en byggmästare satte upp silhuetten av den på  avsedd plats, och byn kom underfund om att den 
skymde utsikten. Så  kornladan står kvar. Det gör däremot inte den gamla kalkbruksladugården, 
lofthusboden och stallet som fick stryka med när vägen drogs fram på sin nuvarande plats på 
1960-talet. Gården ifråga är Jo-gården, äldst i byn, med anor från medeltiden och bebodd av 
samma släkt fram till 1972. Den siste ägaren skänkte fastigheten till kyrkan, som inte tog chansen 
att bevara en gammal jämtländsk gård med inventarier och allt intakt, utan ställde till med auktion 
i tre dagar och sålde ut hela bohaget. Gården med två mangårdsbyggnader ägs numera av Alsens 
hembygdsförening. Den yngre byggnaden är renoverad med nytt kalkskurat golv och kalkmålade 
väggar i storstugan som används som kafé. Snart tillkommer stenslipningshörna, och det finns 
fina möjligheter till utställningar på övervåningen.  
 
Själva kalkmuseet kom alltså att rymmas i en helt ny byggnad, som ligger lågt i terrängen och 
inte dominerar omgivningen. Museet, som öppnade sommaren 2000, har tillkommit som EU-
projekt, och folk i bygden har villigt ställt upp med åtskilliga dagsverken. Ett museum om kalk 
och kalkbränning är inte ett vanligt museum, men var skulle det ligga om inte i Storsjöbygden, 
där kalkstenen haft så stor betydelse. Grundidén kan betecknas med epitetet ”kalkigt”, och hela 
området känns som en hyllning till kalkstenen. 
 
Utanför museet skall byggas en kort slinga med kalkstenshögar från olika bruk: Åse, Mattmar, 
Lockne etc. Inuti museet skildras, med hjälp av jordglober, tidslinje och kalkstenar, hur Storsjö-
bygden bildades för ca 500 miljoner år sedan. Stenarna är till största delen lånade ur Birka folk-
högskolas stora stensamling. Här berättas om världens kanske största blekeområde, om hur kalk-
bränningen gick till ute i byarna, om hur stenbrytningen gick till, med foton och med original-
redskap från Åslägdens stenbrott, samt om kalkens stora betydelse inom olika områden. Alltså, 
ett mycket trevligt museum som väcker merintresse. 
 
KORALLEN 
För 570 miljoner år sedan exploderade livet i havet. Innan dess hade det varit för kallt för att liv 
skulle kunna utvecklas i någon större utsträckning. Ursprunget till kalkstenen är bl.a. koraller. 
Koraller lever i varma, grunda, salta hav. De lever på plankton och finns idag mesta dels runt 
ekvatorn. De koraller och fossiler som  hittas vid Storsjöns strand levde  för 520 miljoner år sedan.  
Då låg Jämtland under havet vid dagens Australien. I 170 miljoner år låg så Jämtland under 
vatten, sen kom vi upp på torra land, ungefär vid ekvatorn. 
 



BLEKET 
När vatten rinner över kalksten utlöses kolsyra som gör vattnet grumligt. När en bäck rinner ut i 
en sjö kan det stillastående vattnet inte bära kalkutfällningen utan den sjunker till botten, som ett 
gråvitt pulver. Bleke består av 98 % ren kalk, men till skillnad från bränd kalksten går inte bleke 
att använda till gödsel, oklart varför. Bleke har använts att måla  med, då blandad med limfärg. 
Världens sannolikt största blekeområde är Tysjöarna , strax utanför Östersund. En av världens 
ledande experter på området, professor Hugo Sjörs i Uppsala, som Curt Lofterud konsulterat, är 
inne på den tanken.  Möjligen skulle det kunna finns något större område i Ontario. Eftersom 
bleke inte har någon större ekonomiskt betydelse, är forskningsintresset ljumt. I Jämtland finns 
600-800 blekeområden där bleken ligger i dagen, i Dalarna som kommer därnäst, finns ca 20. 
Trots detta är inget blekeområde i länet skyddat! Tysjöarna består av ett 34 m tjockt lager bleke, 
bildat efter inlandsisen. Just Tysjöarna har, eller borde ha, ett trevärdigt riksintresse: Det är fågel-
skyddsområde, det är botaniskt värdefullt, av länets 29 orkidéarter finns här 16. Det finns 
guckusko i sådana mängder att man vid inventering slutade räkna vid 3000 st. Och så det 
geologiska värdet, bleken. Önskvärt vore att det blev naturreservat, men som området har 42 
markägare, med smala skiften, förstår man svårigheterna. Tysjöarna dikades ut i slutet av 1800-
talet. Innan dess var det en helt klar vattenyta. Värdet skogsmarksmässigt och betesmässigt är 
idag klent, och området slyar igen. Men här skall dock göras stig runt om området, med 
fågelskådartorn. 
 
DEN VÄLSIGNADE KALKEN 
Kalk är bra för mycket: 
För växtligheten 
Jämtland har fastlandets vackraste vägkanter tack vare kalken. Vägverket har inventerat våra 
dikesrenar och kommit fram till att det lönar föga att sätta upp skyltar med texten ”Artrik väg-
kant” i Storsjöbygden, alla vägkanter är nämligen artrika. Istället tänker man sätta upp stora 
skyltar med information om vägkanternas rikedom vid infarterna. För att ge de ettåriga växterna 
en chans att fröså sig, får inte vägkanterna slås före den 15 augusti. På försommaren är dikes-
renarna fulla av orkidéer. Av Sveriges när 50 orkidéarter växer 29 i Jämtland, i stora mängder.  
För djuren 
När Vånge ns hingstuppfödningsanstalt uppfördes 1903 för att rädda den nordsvenska hästrasen, 
var en av orsakerna till att den placerades just där, att de kalkrika betesängarna vid Alsensjön var 
bra för hingstarnas benstomme. Och kalken ger våra älgar deras ståtliga  kronor.  
För jordbruket 
Hela Storsjöbygden är rikt jordbruksområde tack vare koralldjuren, som sjönk till botten när de 
dog och förkalkades. Kalken omsluter Storsjön och sträcker sig uppåt Strömsund. Jordbruks -
området täcker inte hela  kambrosilurområdet. Där det är för platt växte svåruppodlade myrmarker 
istället. Men att Storsjöbygden faktiskt är världens nordligaste och största jordbruksområde som 
ligger i inlandet, det kanske man inte tänker på. 
För industrin 
Av de många kalkstensindustrier som funnits här finns nu endast en kvar, i Brunflo. Den vackra 
brunflokalkstenen kan ses i många byggnader världen runt. 
 
KALKBRÄNNINGEN 
En ”förindustriell” kalkugn kunde ha upp till fem pipor eller kanaler, där veden lades in. Hela 
ugnen byggdes upp av kalksten i lagom stora block, större nertill och mindre upptill. Ugnens 
form var rund och upp till 5 m djup, så det måste till långvirke att elda med. Veden måste också 
vara torr för att få upp temperaturen till de 8-900 grader som behövdes. Upp till en vecka kunde 
det ta innan kalken var genombränd, och eldningen pågick natt som dag. (Per Nilsson-Tannérs far 
har berättat hur han som liten pojke en natt fick följa med sin far till en kalkugnsbränning. Det 
var i slutet av bränningen, och i nattmörkret lyste hela ugnen blä ndande röd under stjärnhimlen. 
En oförglömlig syn. I kalkmuseet i Åse har man tagit fasta på detta och målat taket orange, 



mycket effektfullt mot de grå blekemålade väggarna. När kalken var färdigbränd fick den ligga 
och svalna några dagar innan den frakta des därifrån. Den brända kalken kunde också släckas med 
vatten. (Den kalk som fraktades på järnvägen från Åse till stan släcktes inte, utan fick ligga ute så 
att regn och fukt släckte den. Det kunde därför fräsa och ryka om vagnarna ibland). Den färdiga 
produkten användes mest till murbruk, men även till kalkstrykning av väggar och tak. För att 
försöka återhämta den idag förlorade kunskapen om kalkbränning med s.k. fältugnar, ska kalk-
museet så småningom försöka bygga och bränna en kalkugn.  
 
KALKUGNEN FRÅN 1800-TALET 
I slutet av 1870-talet byggdes en fyrpipig kalkugn i Trång. Ugnen brändes aldrig ner, utan står än 
idag kvar ute i skogen, som ett monument från svunna tider. Hembygdsföreningen har gjort en 
vandringsslinga från museet till ugnen, med informationstavlor även över andra intressanta saker 
längs stigen. 
 
KALKINDUSTRIN 
Stenbrytning och kalkbränning var alltså vanlig på många håll inom silurområdet runt Storsjön 
och upp till Strömsundstrakten sedan lång tid tillbaks. Den kalkbruksmurade Kastalen i Brunflo 
från 1100-talet är ett gott bevis på detta, så också de många bevarade gjutna kalkbruksladu-
gårdarna  från 1800-talet. (Lämningar efter själva fältugnarna finns i skogarna, men kan möjligen 
vara svåra att upptäcka.) När behovet av kalk ökade etablerades kalkbruk av mer industriell 
karaktär på flera håll, med modernare typer av ugnar och tillverkning för andra ändamål. Några 
exempel på kalkbruk som funnits i Jämtland: 
Tands kalkbruk, Lockne  
Här anlades tidigt två stationära kalkugnar, där kalkbränning skedde i förhållandevis stor skala. 
Efter Sundsvallsbranden 1888 fraktades stora mängder kalk härifrån till uppbyggnad av 
Stenstaden. Kalkbränningen i Tandsbyn upphörde efter första världskriget. 
Mattmars kalkbruk  
1903 började kalkbränningen i industriell skala . 1938 sysselsattes 40-talet män året om vid de 
bägge ugnarna. Stora mängder kalk gick till industrin, men också till länets jordbrukare. Driften 
upphörde i slutet av 1950-talet. 
Könsta kalkberg, Offerdal 
När cellulosaindustrin startade fick kalkstenen ett nytt användningsområde. Rå kalksten brukades 
vid tillverkningen av sulfitlut som användes till fliskokningen. 1903 började Hissmofors AB 
bryta kalksten som fraktades med pråm och järnväg ner till sulfitfabriken. 
Strå kalkbruk, Åse 
Bonden Per Nilsson i Åse hade börja t bränna kalk mer industriellt redan i slutet av 1800-talet. 
Han skickade först kalken med båt till Östersund, efter 1882 med järnväg. (Den provlåda med 
sten som Per Nilsson presenterade för sina kunder finns idag i kalkmuseet.) Per Nilssons kalk-
bränning upphörde 1905 när konkurrensen från moderna tornugnar blev för svår. Kalkprov från 
1931 visade att kalkstenen i Åse hade mycket hög kalkhalt och därför väl lämpade sig för 
industriändamål. AB Strå kalkbruk etablerade sig här och drev bruket fram till nedläggningen 
1961. Åse Sten AB fortsatte kalkstensbrytningen i Åse och levererade råsten till Wifstavarf i 
Timrå. I Åslägden, 3 km väster om Trångsviken, bröts kalksten till Hissmofors från 1920-talet. 
När SCA övertog driften och lade ner sulfitfabriken 1968 var kalkepoken i Åslägden över. 
Berge kalkbruk, Offerdal 
Även Bergekalkstenen innehöll hög kalkhalt och kalkbruket startade i början av 1930-talet. 
Bränningen pågick vanligtvis under april - november. 1938 producerades t.ex. 900 ton kalk. 
Verksamheten sysselsatte då åtta män. Bruket lades ner 1957. 
Brunflo 
I Brunflo fick kalkstensbrytningen en annan inriktning, när Gusta stenhuggeri startade 1902 för 
brytning av kalksten för förädling till byggnadsändamål. Brytningen i Brunflo är den enda som 
klarat konkurrensen och finns kvar än idag, nu som Jämtlandskalksten AB. 80 % av produktionen 



går på export, bearbetning sker i Ytterhogdal. För den som är intresserad av att studera Gustas 
historia finns dess arkiv på Landsarkivet. 
 
VÄGSKÄRNINGARNA 
Till kalkmuseet hör också två bergskärningar längs E14. Båda är skyltade (maj-september) som 
”Geologisk sevärdhet”. Den ena hittar man ca 2 km västerut från museet. Man vandrar längs 
bergväggen och hittar bl.a. bikakekorall, en mycket vanlig fossil i Storsjöbyg den. Till hjälp kan 
man köpa en folder som visar exakt var korallerna sitter. Den andra bergskärningen hittar man 
500 m väster om nedfarten till Trångsvikens samhälle. Man vandrar en kort stig upp till en 
utsiktsplats över E14. Rakt över vägen syns kollisionen mellan skifferskollan och kalkstenen som 
en bred spricka i bergväggen. Ingen lärobok kunde åskådliggöra detta bättre än naturen själv! Vid 
utsiktsplatsen finns också en överskådlig informationstavla.  
 
LÄSTIPS 
Nils G Åsling , Kalk och kalkbruk i jämtländska bygder. Östersund 2000 . (Åsling berättar om 
kalkbrytningen i Jämtland, med tonvikt på Åse och Trång. Här finns hänvisningar till flera andra 
skribenter i samma ämne. Häftet finns att köpa i Åse Kalkmuseum.) 
J. W. Strömgren, Industri och hantverk i Jämtlands län. Östersund 1939 . 
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Bilder från Ytterån, Jämtlands 
första turistort.  
 
 
 
 

 
En minnesskylt informerar om en 
svunnen epok i Ytteråns historia. 
 
 

    

Entrén till parken där brunns-
paviljongen var belägen. 
 

 
Den gamla hälsobrunnen intill europaväg 
E14.  
 

 

  

 

 
 
 

 
Hit anlände brunnsgästerna med tåg till  
vad som idag återstår av Ytteråns gamla 
järnvägsstation. 

Tidstypisk miljö i Ytterån med 
ett rekonstruerat brunnshus 
av den typ som anses utgjorde 
hälsobrunnens överbyggnad. 

 
 

Rester av en 
gammal, 
tidigare väl 
upptrampad, 
stig som 
använts som 
promenad-
stråk av 
badgästerna, 
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Inte bara pilgrimmer 
Efter denna led har det genom århundradena inte bara färdats pilgrimer, utan säkert åtskilligt 
med annat folk. Såsom rika köpmän och fattiga tiggare, krigshärar, illgärningsmän och tjuvar, 
flyktingar undan krig och farsoter, fogdar och fångtransporter, kungar och biskopar med stora 
följen, även hantverkare och forbönder och naturligtvis bygdens eget folk. Många till häst, men 
man får ändå förmoda att de flesta gick till fots. 

Rödöns HembygdsFörening 1996 
Text och bild hämtad från informationstavla vid nedfart till källan. 
 

Vikeränget 
 
 

 
Pilgrimsleden 

 

Du befinner dig nu på en del av "Pilgrimsleden”, som också kallas Mittnordenleden. En 
vandringsled med 1000-åriga anor. En led där pilgrimer har vandrat mot Olav den heliges 
katedral i Nidaros. 
 
Olav den helige 
Den norske kungen Olav Haraldsson dödades i en strid vid Sticklestad år 1030 och helgon-
förklaras kort därefter. Han får då helgonnamnet "Olav den helige”. Därmed inleds en Olavkult 
av stora mått och den pågår i närmare 500 år. 
 

Till Nidaros 
Redan i mitten av 1100-talet blir Nidaros, eller Trondheim som staden senare kallas, en av de 
mest välbesökta vallfartsorterna i Europa. Man har beräknat att Nidaros varje sommar besöktes 
av mellan 3-4 000 personer. Vägarna till Nidaros var många. Den nordligaste av vägarna gick 
från Selånger vid Bottenviken över Storsjöbygden och vidare västerut över Skalstugan. En 
samtida resenär, biskop Adam av Bremen, skriver år 1075: Redan 40 år efter kungens död är 
vägarna till Nidaros fyllda av pilgrimer från fjärran land. 
 

Delvis ursprunglig sträckning 
Idag har naturligtvis leden till visa delar försvunnit eller blivit ombyggd. Men genom skogen i 
Undrom, genom haglandskapet upp mot Rödöns kyrka, förbi Vallaviken, vidare efter Storsjöns 
strand till Mjälasundet och Sankt Olofs källa, är den bevarad i sin ursprungliga sträckning och är 
i dag skyltad som vandringsled. 



 
 
 

  
 

Sankt Olofs källa vid Vikeränget 
 

 Du har nu kommit till Sankt Olovs Källa. Kallkällan har fått sitt namn efter Olav den helige 
och har brukats under lång tid. Källan var en av många betydelsefulla rastplatser efter den 
vandringsled som gick genom bygden. Drick gärna ur källan och skänk en stunds tanke till an-
dra vägfarande som under 1000 har rastat här vid källan. 
 
Källorna, vandringsledernas rastplatser.   
"Sedan urminnes tid" har det funnits ett system av rid-  och vandringsleder. Genom 
Jamtland gick det en led från öster till väster. Dessa vandringsleder passerade de 
viktiga kall-källorna, där de resande kunde svalka sig med friskt och klart källvatten. 
Källorna var många och här vid "Olsrönningen" invid nuvarande byn Vikeränget låg 
en av dom. Men på den tiden gick vägen sannolikt på andra sidan hagen.  
 
Olav den helige.  
Källan har sitt namn från den norske kungen Olav Haraldsson som levde runt 1000-
talet och dog på slagfältet i Sticklestad år 1030. Vid hans död hände så märkliga saker 
att han kort därefter blev helgonförklarad. Därmed började en Olavkult av gigantiska 
mått och den kom att pågå under nämare 500 år. 
 
  
Speciellt kom Olav att bli de sjukas skyddshelgon och på många ställen i Norden kom 
det att byggas kyrkor och göras minnesbilder till hans ära. I Jämtland kom händelserna 
om den märklige Olav att först berättas av de jämtar som återvände från slagfältet i 
Sticklestad. Olavskulten fick därför starkt fäste i Jämtland. Man visste också att Olav 
åtminstone två gånger hade färdats den här vägen och naturligtvis rastat vid källorna. 
Sista gången var för övrigt 1030, samma år som han dog. Därför kom källorna tidigt 
att få namnet "Olovs källa" eller “Sankt Olovs källa".  
 
Restaurerad på 30-talet.  
Källan var i det närmaste borta, när hembygdsintresserade personer i slutet av 30- talet 
lät restaurera och resa minnesstenen.  

Till Nidaros. 
Vägarna till Nidaros var många men den nordligaste gick från Selånger, genom Storsjöbygden och 
genom Rödön här förbi Mjälasundet och vidare mot Näskott och västerut över Skalstugan. 

                                                      
     
    Rödöns HembygdsFörening 1990 
                                                                         Texten är hämtad från informationstavla vid källan 

                 Foto: Sten Sandström 
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