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Berättelsen om den stora Elven i Jämtland – Storå´a
med dokument från områdets kyrkohistoria sedan urminnes tid.
redigerat av Jan Nilsson
Mitt intresse för mina anfäders praktiska och rent handgripliga verksamheter från början av
1800-talet i min hemsocken Kyrkås´ kyrkliga angelägenheter har nu gett mig anledning att
titta närmare på var någonstans de kan ha inhämtat sina uppenbart dokumentärt grundade
kunskaper om den egna och omgivande socknars kyrkliga och religiösa historia. Det finns
flera dokument och kartor från gamla arkiv, som antyder att deras dokumentära kunskaper
kunde sträcka sig så långt som tusen år tillbaka.
Senaste nya kyrkan i Kyrkås sockenannex och Kyrkovärden Jon Johansson
Den förste av mina kända anfäder som engagerade sej för att söka påverka den lokala
kyrkohistorien var den alltför tidigt avlidne bonden och Kyrkovärden Jon Johansson i Lungre,
Kyrkås.
Jon var född 1792 i Rödön och dog s a s på sin post år 1848, 56 år gammal och bara tre år
efter att han tillsammans med sin parhäst i Kyrkås, sockenskrivaren Anders Larsson i Kläppe,
hade varit med om invigningen av Kyrkås nya kyrka.
Jon och Anders hade dessförinnan samarbetat framgångsrikt under tio år som informella
byggherrar för både planering och genomförande av kyrkbygget. Formellt stod enligt
hittillsvarande historieskrivning pastoratet i huvudförsamlingen Lit för ledning och
anskaffning av traditionella arkitektritningar från Överintendentämbetet.
Våra lokala byggherrars slutresultat avvek på många väsentliga punkter från arkitektens
förslag, vilket aldrig kommenterades i skriftlig form från pastoratets sida. Sannolikt har
därför inte heller några sentida kyrkoforskare vågat sej på att söka alternativa förklaringar
till avvikelserna.
De två nämnda byggherrarna Jon Johansson och Anders Larsson hedrade Jons närmaste
granne, drängen Ivar Pålsson med minnesplattan ovanför kyrkporten, såsom varande den
praktiskt ansvarige byggmästaren för ett betydligt mer storstilat kyrkobygge, än som var
tänkt från början. Och alla var nöjda eftersom det hela dessutom genomförts nästan helt
med en av länets minsta socknars egna resurser och utan några sura efterräkningar –
behållningen i kyrkokassan var densamma efter invigningen som den hade varit före
byggstart. Alla detaljer finns redovisade i http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås
Jon Johansson var nog den som läst mest böcker av dessa tre, och det kom sig av att han
själv var född och uppvuxen på ett större hemman i Häste, på Rödön, en av länets största
socknar. Familjen flyttade under Jons uppväxt till Wike, Rödön, vilket låg betydligt närmare
Rödösundet mot Frösön än byn Häste. Geografin beskrivs på kartbilder sidan 34 och 35.
Med en kort men viktig båt- eller färjepassage till frösösidan låg det gamla Västerhus nära
och bortom detta byn Stocke med Kungsgården och Frösö trivialskola, dit det var utbredd
tradition bland välsituerade Rödöbönder att skicka sina söner på ”fortsättningsskola” oavsett
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om dessa senare hade för avsikt att läsa vidare på gymnasium i Härnösand eller återvända
hem till jordbruken.
Jon hade flera bröder som ”växte upp” till landstingsmän, vilket också tyder på att pojkarna i
hemmansägaren Johan Nilssons familj i Wike, Rödön fick en längre skolgång än den vanliga
småskolan på den tiden.
Vad hände egentligen i Kyrkås under 1800-talet?
Jag har inte sett några noteringar om Jons egen skolgång, men vi vet att han som etablerad
familjefar i Lungre, Kyrkås, skickade sin ende femtonårige son Per till Frösön på två vintrars
trivialskola (1838-39) som påbröd till de högst tre års ambulerande småskola som erbjudits
i Kyrkås.
Per hade också en två år yngre syster, Brita Jonsdotter, som vi känner igen som blivande
hustru till Hans Andersson, sockenskrivaren Anders Larssons i Kläppe äldste son.
Det slår mig nu att Brita också var i en ålder vid Pers skolgång på Frösön, att hon på
hemmaplan mycket väl har kunnat följa delar av den kunskapsinhämtning som Per och
sannolikt även deras far Jon hade erhållit på Frösöskolan och som hon senare i livet kunde
förmedla till alla sina egna, som det visade sig mycket vetgiriga och läsbegåvade barn.
Under Pers skolperiod pågick planering och start för det stora kyrkobygget hemma på deras
egen gård, vilket också blev ett intressant och fantasieggande äventyr att följa framöver för
de båda ungdomarna Per och Brita.
Det kanske inte bara var en slump att pappa Jon samma år (1838-39) som Per gick på
Trivialskolan löste in en inklämd jordbrukfastighet i Bringåsen under pågående laga
skiftesförrättning, och kunde därmed omedelbart begära omskiftning för sitt köp till en
dittills obebyggd utmark i byns utkant mot Lungre.
Jon visste helt säkert innan från gamla kartor (se längre ner) att den nya odlingsmarken hade
medeltidshistoriska anor både som jordbruk och som kyrkplats. Han visste också, att den
stenkyrka i Kyrkbyn som han nu var kyrkovärd för, i sina inventarier hade flera olika objekt
med högmedeltida anor.
Det äldsta och förnämsta av dessa fornminnen var det så kallade Kyrkåstäcket, vilket ända
från dottern Britas tidiga ungdom och fram till hennes död vid 96 års ålder kom att
förknippas med hennes eget och hennes döttrars i flera generationer nedärvda
konstvävnadsintresse och kunnande.
Den senast publicerade redogörelsen för Kyrkåstäckets sägenomspunna historia skrevs av
Britas ddddotter Christina Mattsson: Vikingatida spår, i Årsboken Jämten 2010. En
digitaliserade kopia på denna hemsida har getts namnet MattssonsBerättelse.
http://www.busvebacken.se/MattssonsBerättelse
Christina var vid den tiden den första kvinnliga styresmannen för stiftelsen Nordiska museet,
som fram till 2013 i huvudsak förvaltat vävnaden, sedan Hans Andersson och Brita
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Jonsdotter på Nils Månsson Mandelgrens begäran fraktat den till Stockholm troligen år 1871.
År 2013 kom vävnaden tillbaka ”hem” till Jamtlis museum.
Sedan dess har vi också funnit förbisedda dokument som i viss mån förändrar en del av de
tidigare skrönorna kring kyrkåstäckets ”återfinnande” i mitten av 1800-talet, vilket jag
redogör för i Litsboken 2019 i TidsaxelKyrkås
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås?action=AttachFile&do=get&target=TidsaxelKy
rkås.pdf
Brita Jonsdotters kunskaper från fadersarvet
Brita och Hans Andersson, liksom även Britas bror Per Jonsson, kom i vuxen ålder att spela
en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av den Kyrkåshistoria som jag samlat
dokumentärt under flera olika rubriker på min hemsida www.busvebacken.se .
När Hans år 1870 blev riksdagsledamot, en ställning som varade i 20 år, startade också en
intensiv serie av brevväxlingar mellan de två under alla de riksdagsterminer som varade från
januari till maj varje år, då Brita själv höll ställningarna hemma på gården, där alla de sex
barnen var minderåriga i början.
I breven förs resonemangen mellan Hans och Brita på en jämställd nivå som tyder på att
även Brita var beläst och kunnig långt utöver den dåtida småskolenivån.
Ett annan intressant kyrkohistorisk kommentar hittade jag i ett brev som Brita Jonsdotters
yngsta dotter Brita Kristina skrev år 1901 till sin bror A J (Ante) Hansson. Brita Kristina var nu
hustru till Lars Eriksson i granngården Lungre 1:1 till hennes morfar Jon Johanssons hemman
Lungre 1:2 vid nya Kyrkan, vilketn nu brukades av Brita K:s bror, Jonas.
Hon skrev brevet från en bad- och rekreationsresa till Malviksgärde utanför Trondhiem med
sitt första barn och Antes barn. Svägerskan, Antes hustru Ingeborg, var vid den tiden inlagd
på sanatoriet i Mörsil för den tbc som snart skulle ända hennes liv. Hans, som nämns i brevet
är Antes äldste son, 13 år gammal.
” I dag har här varit ”präka” (gudstjenst som vi kalla) här i Malvik här förrättades barndop,
jordfästning, samt skriftgång hvilken hålles alla gånger här är präka, och allt försiggår mycket
katolskt, Hans började dra på flin då den store Nordtömme (presten) framträdde för att framför
altaret iklädas sin messhake. Kyrkan är ej målad inuti utan ungefär som en forlada.”

Kommentaren och hennes observationer tyder på att det fanns en ganska djup insikt inom
familjen om det jämtländska kyrkliga arvet efter den gamla nordiska Sankt Olavskult som
hon här kunde se kvarvarande spår av i Nidaroskatedralens närhet.
Det visade sig att samma katolska Sankt Olafsspår funnits framför ögonen på både deras,
mina och alla nuvarande tiders besökare av Kyrkås gamla kyrka sedan flera hundra år och än
i dag, vilket jag återkommer till på sidan 39 - 41.
Jon Johansson hade i alla fall i sin ungdoms hembygd kunnat skaffa sig ett nätverk av
kontakter och kunskaper som bland annat kretsade kring Västerhus gamla kyrkohistoria,
men även kunskap om de samtidens byggprojekt som kunde förmedlas av trivialskolans
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lärarkår och den intilliggande fältjägarkåren med sina officerare på Frösö läger – kunskaper
som jag nu tror kom till nytta även vid kyrkobygget på Jons donerade kyrktomt.
Det finns också många andra åtgärder, vilka Jon utförde i omgivningarna i anslutning till de
pågående lagaskiftesförrättningarna i Bringåsen, som ett resultat av Jons historiska
överblick. T ex hans förutseende ingripande vid laga skiftet i Bringåsen där han såg till att
förvärva det hemmansnummer som sedan med lantmätarens hjälp, i laga
skiftesförrättningen kunde flyttas till det gamla historiska Bodsvedbackenområdet, där det
flera släktgenerationer senare även blev platsen för min egen födelse och yrkesliv.
Inspirationen bakom Kyrkås nya kyrkas konstruktion
fick som vi först nu börjar förstå Kyrkovärden Jon Johansson från källor långt borta från den
arkitektritning pastoratet i Lit anskaffade från Stockholm.
Den nya kyrkan fick både en otraditionell utformning och en ny typ av glidformgjutet
kalkbruksmurverk, som enligt tillgängliga dokument patenterades under tidsperioden när
kyrkan uppfördes. Tekniken innebar att man byggde upp väggarna genom att gjuta ett ca 2
dm tjockt lager kalkbruk med stenutfyllnad i taget varv efter varv. När ett lager hårdnat
flyttade man upp väggformen för nästa lager.
På så sätt kunde man direkt i bygget sammanföra den här ”stenrika” bygdens olika enkla
råvaror som bestod av lokal arbetskraft, vatten, skog (vedbränsle, brädor och inte minst
skogsfoder till hästdragkraften) och åkersten där man sorterade ut kalkstensmaterialet för
bränning till kalkbruk och använde resten till ballastfyllning.
Vinsten med den nya tekniken låg bl a i korta framforslingar och att man slapp undan de
mycket arbetskrävande momenten med formning till traditionella murverksblock av
antingen huggen sten eller bränt lertegel.
Nu har jag funnit en samtida koppling till en, med Jon jämnårig och i många avseenden
mångsidig och frilansande tekniskt intresserad militär, författare och så småningom år 1841
landshövding i Östersund vid namn Gustav Adolf Montgomery, som under de första åren av
kyrkobygget befann sig i Jämtland. Han var en aktiv idespridare som hade förutsättningar att
kunna förmedla just den här nya tekniken till kyrkobyggarna i Kyrkås.
Tidigare kan Jon och GAM först ha sammanträffat t ex 1818 när GAM tjänstgjorde en period
vid Jämtlands fältjägarregemente på Frösön.
Under en mellanperiod hade GAM en mängd olika militära tjänster och uppdrag runt om i
Norden, där han bl a vid sin tjänst på generalstaben i Stockholm bör ha varit med vid
planeringen av det stora nybygget av Karlsborgs fästning vid Vättern.
År 1836 startade man i Karlsborg en regelrätt prövning av en ny gjuthusteknik i samband
med uppförandet av en kasern som fortfarande står kvar. (se
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås#Nypatenterad_gjuthusteknik )
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G A Montgomery i sin tjänst på generalstaben i Stockholm, kan ha varit delaktig i
planeringsprocessen för Karlsborg i ett inledande skede, men blev senare anställd som
förvaltare på det statligt ägda kopparverket i Huså, Kall mellan åren 1837 till -41.
Det var en period när han nog ofta hade ärenden i Östersundstrakten och där kunde han ha
varit tillgänglig för tekniska konsultationer och konstruktionsuppdrag, som grundades på
hans mycket tidiga insidesinformation om det ännu ej slutredovisade Karlsborgsbygget,
vilket skrevs ut först år 1842.
Kanske var Montgomery också med och konstruerade den Zetterströmska
biblioteksbyggnaden på Frösön, som uppfördes med oklar dokumentation under 1830-talet?
GAM fanns kvar i Östersund fram till slutet av 1842 då han förflyttades till en tyngre
landshövdingestol i Umeå, så han hade utan tvivel stora möjligheter att dessförinnan delta i
startfasen av kyrkobygget i Kyrkås och även på plats ge den nyinsatte byggmästaren Ivar
Pålsson handgripliga instruktioner.
Denna helomvändning i byggplanerna kan ju också ha varit ett skäl till brytningen mellan
Kyrkås församling och den från början anställde byggmästaren från Östersund, som kanske
inte ville avvika från sina gamla invanda mönster, eller gå ifrån pastoratets traditionella
ritningsförslag för mer traditionella materialval. Nu fick Ivar Pålsson ta över stafettpinnen,
vilket även bör ha givit församlingen ekonomiska fördelar på avlöningssidan.
Efter dessa funderingar kring det senaste kyrkobygget i Kyrkås övergår jag nu till den äldre
byggnadshistoriken.

Fale Burmans resedagbok för år 1799
Mitt eget dokumentsök startar med Härnösandslektorn Fale Burmans uppteckningar i den
resedagbok som han skrev under de allra de sista åren av 1700-talet. Han hade starka
personliga kopplingar till Västerhusområdet och Kungsgården på Frösön i och med att han i
sin ungdom bevistat Trivialskolan som låg i samma område. Fale Burman föddes och växte
upp vid gruvan i Huså, där hans far var chef under en period.
Här bör också påpekas att den fullständiga dagbok i skrivmaskinutskrift som jag nu kunnat
läsa, inte hade funnits utgiven och läsbar i sin helhet förrän efter år 1928, och inget tyder
på att min idogt historieforskande morfar AJH hann ta del av detta innan han avled 1932.
Den fanns inte heller tillgänglig för nya Kyrkås kyrkas byggherrar Jon Johansson och Anders
Larsson, vilka själva kom till Kyrkås efter Fale Burmans död år 1809. Hans efterlämnade
anteckningar låg då obearbetade i Härnösand, och kanske var också uppgiftslämnarna i
Kläppe (se sid 8) borta.
I följande utdrag som skrevs när Fale Burman befann sig vid Ås kyrka beskriver han några
företeelser från den katolska tiden eller som han ofta skrev, ”den påviska tiden”, men
berättar också om en ”byggd väg af en mils längd att tjäna för Skattemilars utstakande”
mellan Ås och Kungsgården på Frösön.
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De ena ändpunkten skulle vara en ”pilgrimskälla” i Ås vilken enligt hans beskrivning borde
ligga i svackan mellan Trättgärde och Kännåsen. Om man drar fågelvägen därifrån till västra
delen av Frösön landar en gammalsvensk mil på ca 10,6 km i området mellan Västerhus
(Fornminnet i vitt R på kartan) och Bynäset där det låg en kungsgård.
Den fysiska vägsträckan här emellan är i huvudsak vattenled vilket på högmedeltiden varit
förstaval för all samfärdsel enligt mina följande källor. Avståndsmätningarna kan ha utförts
med trigonometriska kartvinkelmätningar och beräknades mellan olika, samtidigt synliga
punkter eller kyrkor på Frösön, Rödön och Ås.
Den bekvämaste infarten till de administrativa enheter som på högmedeltiden var samlade i
närheten av fornminnesmärket på den moderna Frösökartan (nedan) bör ha varit med båt
från alla väderstreck på Storsjön till hamnar innanför Bynäset på kartan.

Västerhusområdet är märkt med ett R strax till v om Ö i Östersunds flygplats.
Från Ås fortsatte Fale Burman över Kännåsen till närmaste byn i Kyrkås socken, Kläppe i
kartans högra kant. Gästgiveriet som nämns i dagboken låg vid skylten ”E45” på kartan.
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Dagbok från besök i Ås 1799

Dagbok resa till Kyrkås år 1799 Fale Burman
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Vid besöket i Kläppe (Klepp på lokalmål) noterar Fale Burman först två släktnamn – dels den
just då levande släkten Nordström, den siste av två generationer dragoner vilken avled 1803,
som bonde på Kläppe No 4. Då fanns en dotter på gården som gifte sig till ett nytt
släktnamn. Samma släkt på gården har för närvarande efternamnet Broman.
Den andra släkten som FB kallat för Collanden var en son till Nordström som enligt
noteringar i mitt släktregister hade studerat.
På den s k Arongården i Kläppe ligger det gamla gästis där herrarna på den här resan hade
sitt nattläger. Dåvarande bonden på ”Arongårn”, Olof Olovsson hade mamma och mormor
som ättlingar efter den Jöns Ersson Agerberg som två generationer tidigare kommit från en
gård i Brunflo till Kläppegården år 1720, och som bör ha haft god kännedom om
ägarrelationerna till Gunnilsböles avradsland, varifrån man på femtonhundratalet
avstyckade Stenkyrkans fastighetsunderlag i Kyrkbyn.
Det finns en möjlig koppling även till Fale Burmans ressällskap, C. Agerberg från Ås, som
också kunde vara en tänkbar uppgiftslämnare eftersom även han var en senare släkting till
Jöns Ersson Agerberg.
Denna Agerbergsläkt finns fortfarande kvar på KarlLarsgården i Kläppe, fastän i min
generation under namnet Margaretha Andersson f. Larsson.
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Min egen mormor som ”invandrade” till Busvebacken år 1905 var född år 1870 ur samma
Jöns Ersson Agerbergsgren på hemmanet Rösta i Ås.
Stenkyrkan i Lungre/Kyrkbyn
De mer intressanta noteringarna här gäller för Kyrkås kyrka, som då var ensam kyrka i
socknen. För enkelhets skull har jag i fortsättningen av texten kallat den för Stenkyrkan.
Denna har hittills i alla historieböcker ansetts vara en medeltidskyrka åtminstone från 1300talet, eller äldre.
Fale Burman konstaterar att platsen för ”kyrkan och ett litet prestbord” blivit skänkt från
Gunilsbölet, att kyrkan är liten men snygg och ligger som ett eremitage på en obebodd
fäbodvall, som dessutom till viss del ingått i Åsbönders avradsland, fastän detta år 1799 låg
inom Lungrebyns gränser.
Hela situationen visas tydligt på nedanstående kartmontage med Stenklyfts Lungrekarta från
1693 mot Törnmans Bringåsenkarta från 1776.
Det ska också noteras att den fullständiga Lungrekartan hade flera andra bydelar
uppförstorade och att den bebodda byn finns på ett separat blad med i stort sett alla hus på
gårdarna, gärdsgårdar runt och stenrösena på åkrar utritade – på den här kartdelen syns
bara själva byns tre gårdar som små prickar i en öppen yta strax till vänster om bynamnet
Lungre medan kyrkan står ensamt, omgiven av träd och en enda husmarkering för det nya
prestbordet.
Kartbildsdokument som avbildar gamla kyrkan från 1540-talet

.
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Obs att kartorna centreras kring gränsknäet mellan byarna. Jag försköt bilderna här till en
breddad gränszon för att få med de intressanta svarta busvedägor på Bringåsenkartan som
låg inne på Lungres område. En obesvarad fråga här är vid vilken tidpunkt man stakade ut
bygränserna och fastställde socknens geografiska läge och utbredning?
Kartskalorna skiljer ca 50 %. Proportionerna framgår av att avståndet från gränsknäet till
utloppet från Jellsjön är förskjutet mellan kartbilderna vid gränsövergången. Varje del på
alnlinjalen är 1000 alnar = 600 meter på högra Bringåsenkartan och motsvarar ca 1200 meter
på den vänstra Lungrekartan.
Den stenkyrka som Fale Burman besåg och inhämtade lokala uppgifter om byggdes enligt ny
C14-datering omkring årtalet 1545. Kyrkplatsen förlades enligt kartunderlaget på igenvuxna
fornåkrar i en vid byggtillfället öde by, vilken som tidigare nämnts klassificerats som en del
av det dåvarande avradslandet Gunilsböle.
Gunilsbölet räknades uppenbarligen på 1500-talet till Brunflo sockens utägor/avradsland. De
nära förbindelserna med Brunflo skulle också kunna betyda att stenmaterialet till Stenkyrkan
hämtades ifrån Brunflos gamla kalkstenbrott, som borde ha varit aktivt redan när kastalen
vid Brunflo kyrka byggdes med liknande stenmurar på medeltiden. Har den möjligheten
varit arkeologiskt prövad?
Ursprunget till namnet Hjellsjöås och namnbytet till Kyrkås
Eftersom vi nu kanske kan enas om att det inte fanns någon kyrka i Kyrkbyn före 1545, så
måste det ju också ha funnits ett annat namn på den medeltida by med förhållandevis
vidsträckta åkrar som legat här.
I den kontexten är ett tänkbart förslag att utgå från de gamla kartornas namn på den
närbelägna sjön, Hjäll eller Jell. Kan det helt enkelt ha varit namnet på någon tidig nybyggare
på platsen? De sentida namnformerna Gällsjön, Gillersjön och Gillran för utloppsån har som
jag förstår uppstått som omskrivningar gjorda av moderna lantmätare.
Om detta är sjön där den förste nybyggaren började svedja och bosätta sej så blir det rätt
naturligt för t ex en utomstående kyrkoledare att kalla åsryggen från Ljusberget i Kläppe till
Brynje längs vilken hela socknen (utom byn Skjör) enligt ett vanligt jämtländskt mönster
sträcker sej, för Hjällsjöås efter den närmaste bosättarens namn.
Man kan också notera att den som på högmedeltiden betraktade ”Bodsvedkapellet” från
Frösöperspektiv (via Rödösundet) och/eller Åsperspektiv såg en tydlig koppling mellan det
Hjällsjön man passerade på vägen över Kläppe innan man nådde det strax därbortom
belägna Alvarbölet med Capellet.
När man flyttar perspektivet till Litskyrkan och går vägen därifrån förbi Hökbäck-Bye-Skjör
till annexCapellet i Bringåsen upplever man ingen direkt koppling till Jellsjön.
Den andra vägsträckningen söderut från Litskyrkan går via färja eller bro vid Klösta över
Åsmundgården i Hölje till Kläppe och ansluter sedan till ett vägkors i Kyrkbyn, varifrån man
kan fortsätta till Brunflo på den gamla brunflovägen, som syns på kartan ovan sträcka sej
längs efter bygränsen mellan Bringåsen och Lungre. Då kommer man över byn Gräfsåsen ner
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till Torvalla vid Storsjöns strand, och kan därifrån gå på land till Brunflo eller välja
båtlägenheter till valfria båtstäder och bryggor runt hela Storsjön.
I biskopsbrev från ärkestiftet år 1303 överfördes avkastningen från en tidigare
prästegendom i Hölje, Lit till själastugan i Stuguns disposition. Den naturliga
kommunikationsleden mellan Hölje och Stugun vid den tiden måste först ha följt den ovan
nämnda kyrkvägen från Hölje till Kläppe, och sedan gått i stort sett efter rät linje över
Bringåsen – Brynje – Mellansjön - Lillsjöhögen till den närmaste båtstaden vid Älven, gamla
stället Näveredestadh nedanför Näveredeforsen, varifrån gods och personer kan lastats på
båtar för vidare färd ner till Stugun. (Efterledet ”stadh” till Näverede angav att detta rörde
sig om en båthamn.) Älven mellan Lit och Näverede var inte farbar med båt på den 22 km
långa och helt folktomma sträckan mellan Fjäl i Lit och Näverede i Stugun.
Kan namnbytet på socknen ha att göra med skiftet till ny starkare moderförsamling, efter att
digerdöden försvagat Frösöförsamlingen?
Det gamla sockennamnet Hjällsjöås nämns senast år 1407 i ett tingsdokument, som var
utskrivet i Näskott (norr om Rödön) och ca 20 år senare dyker namnet Kyrkås upp i flera olika
köpehandlingar som skrevs i Lit. Det nya namnet Kyrkås dök upp redan hundra år innan
Stenkyrkan blev byggd, och kan därför inte kopplas till reformationen och det därav följande
bygget i Kyrkbyn. Namnet Busvebacken syns första gången i ett pergamentbrev som
stadfäster ett ägarbyte av egendomen Budhesvidije år 1525.
Märkligt nog har ingen hittills funnit några anteckningar om det nya stenkyrkobygget från
alla de sex angränsande socknarnas prästerskap i en tämligen sen tid, då det fanns mängder
med skrivkunniga präster och fogdar i länet, i Härnösandsstiftet och i ärkestiftet i Uppsala,
som alla hade olika intressen i den här frågan.
De som var minst intresserade av att skriva om namnfrågan borde vara de fåtaliga bönderna
i den här lilla socknen som knappast hade hunnit med någon större återhämtning för sin
jordbruksproduktion i den ”lilla istid” som fortfarande rådde på klimatsidan, när t ex Bälten
och Öresund kunde frysa till på vintern och bära hela krigståg med hästar att färdas mellan
Sverige och Danmark.
Det är ju också möjligt att vi trots de kärva omvärldsförhållandena hade lika företagsamma
bönder i Kyrkås då liksom senare under 1800-talet, och som även då kunde genomföra ett
självständigt bygge utan yttre inblandning. Det fanns inga kända lokala mecenater och
sannolikt inte mer än ca 15 skattebetalande bönder efter en nedgång från närmare det
dubbla före digerdöden år 1350.
Kunde stenkyrkan annars ha tillkommit genom utsocknes stöd som initierats av den så
kallade jämtlandsprosten Erik Andersson, som residerade i Oviken, men som också vid den
här tiden hade styrt in flera ingifta mågar som kyrkoherdar i de angränsande socknarna?
Prosten Erik stödde nu efter reformationen ivrigt Gustaf Vasas förbud mot helgondyrkan och
borde ha intresse för att utplåna det gamla vägledsmärket Busvedkapellet längs vägen
mellan Stugun och Ås-Vesterhus , och i stället markera en mer moderniserad vägsträckning
från Brunflo-Torvalla förbi Stenkyrkan och vidare norrut mot Lit och Hammerdal?
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Såg prosten Erik till att hans underordnade kollegor fick munkavle i denna fråga?
Erik Andersson fick ju också olika egendomar i förläning av kungen i både Västerhus och
Bispgården. Dessa belöningar/ersättningar hade väl något syfte som kanske skulle kunna
kopplas till bland annat Kyrkås och det svaga annexets påtvingade behov av platsbyte för
kyrkobyggnaden?
Vi vet fortfarande inte vid vilken tidpunkt den lilla annexförsamlingen i Kyrkås får sina
formella sockengränser eller vid vilken exakt tidpunkt socknen Kyrkås byter pastorat och
flyttas över till Lit.
Men nu kan det vara dags att titta på socknens geografiska utformning och dess tidigaste
historia.
Sockenhistoria med pilgrimsleder
En tidig kartläggning av katolska kyrkominnen finns beskriven i Olaus Magnus stora och
beträffande kyrkor mycket detaljerade nordiska kartverk Carta Marina som jag nu tittat
närmare på.
I
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås?action=AttachFile&do=get&target=Carta+Mar
ina+och+De+Nordiska+folkens+historia.pdf har jag samlat lite levnadshistoria och utdrag ur
bröderna Olaus och Johannes Magnus verksamheter på 1500-talet.

Först en rättelse av uppgiften om att den i Litsboken 2019 färglagda kartan trycktes år 1539.
Det tryckåret gäller för det här ovanstående utsnittet från orginalet, som hade ett mycket
större och mer detaljerat totalformat och som saknade färg. Den färglagda handkopierade
och förminskade kartkopian som återgavs i Litsboken 2019 trycktes år 1572, flera år efter

13

bröderna Magnus död och den senare kartan hade många detaljändringar jämfört med den
första upplagan.
Men kartan ovan antyder också vad som i Olaus Magnus originalversion av Carta Marina var
viktigt i det nordiska landskapet, där den patriotiske Olaus Magnus i sin självbiografi
uttryckte att han ville visa den katolska världen vilket betydelsefullt och storslaget område
som byggdes upp efter kristnandet, men som Vatikanen nu förlorat efter reformationen.
Den andra, och kanske viktigare slutsatsen från studiet av Carta Marina är att kartverket från
mitten av 1500-talet är en mycket seriöst genomarbetad framställning av en vid det laget
nära tusenårig vikingatrafik från Norden och ut i världen. Med andra ord är det ett detaljerat
sjökort som ska visa olika alternativa vägar från havet och in till de flesta vid den tiden kända
katolska kyrkplatserna, som i inlandet kunde nås med en kombination av gående på
landstigar eller lokal båttrafik och, där det var möjligt, gav 3 – 4 gånger längre avverkade
dagsträckdor än vad som kunde presteras på land med gående och medföljande rid- och
packhästar.

St Olavslederna
Jag läste i en gammal historieskrivning om pilgrimstrafik, att man betraktade Sankt
Olavsleden som startade från Selånger vid Sundsvall, som den mest frekventerade
huvudleden.
Den gick längs Ljungans dalgång upp mot Borgsjö, sedan genom skogen över Jämtkrogen till
Revsundssjön-Brunflo-Östersund-Frösön och vidare över Kölen till Nidaros.
I dag utformas den leden som en möjlig fotvandring för enskilda personer hela vägen, vilket
inte stämmer med Börje Sandéns beskrivning av vikingars och högmedeltidens
fortskaffningsmöjligheter i dåtidens väglösa och krigsdrabbade landområden.
Det var inte praktiskt möjligt att bära med sig en packning som räckte hela resan, en reskassa
på en ensam resande var mycket rånbegärlig, och att en större mängd botgörare skulle
kunna resa och gästa efter vägen på folks givmildhet fungerar bara inte i verkligheten.
Alla (eller åtminstone de flesta!) måste på ett eller annat sätt göra rätt för sig i vardagen för
att en civilisation ska fungera och utvecklas. Vikingarna i den här miljön hade tidigare löst
sina långväga resekostnader med en kombi av rån och kanske hederlig handel, men detta var
inte möjliga alternativ här enligt den katolska filosofin.
Man kan inte heller bortse ifrån att huvuddelen av den påbjudna pilgrimstrafiken i början
gällde för kyrkoledare och småkungar på alla nivåer, och att dessa personer sommartid kom
med skepp från olika Östersjöhamnar, till vilka på högmedeltiden även räknades Uppsala,
Västerås, Arboga och Strängnäs. Vid all sommartrafik var sjöfart med rodd och segel en
nödvändighet och energivinst överallt där det var praktiskt möjligt.
Biskopsvisitationer till många olika sockenkyrkor utfördes företrädesvis vintertid att döma
av utfärdade biskopsbrev. Då kunde man resa snabbt och bekvämt med hästslädar som tog
sig fram på både isar och skogsstigar, men även här var man helt beroende av att
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kyrkplatserna också var förenade med ett väl uppbyggt nätverk av skjutsstationer och
gästgiverier på lämpliga hästbytesavstånd av mellan 1 á 2 mils väglängd. Avståndet
avpassades för att uppnå minsta möjliga tidsspillan genom att man kunde byta trötta och
framför allt hungriga hästar till nya utvilade och utfodrade hästar, som kan gå i ett sträck
ungefär två timmar till nästa mat och rastplats. Detta är hästens svaghet jämfört med
idisslande drag och packdjur, som kan gå betydligt längre tid mellan rasterna.
All politisk och andlig ledarverksamhet bygger på att undersåtar och allmoge betalar en
bestämd del av sin produktion eller arbetslön till skatt, som måste taxeras ut, hämtas och
fördelas uppåt i hela ledarhierarkin. D v s i det katolska ledarsystemet se till att en beskärd
del av tionden, böter och offergåvor når ända fram till Vatikanen utan att bli förslösade efter
vägen, t ex på onödigt kostsamma och tidspillande transportvägar.
Ledernas geografi
Här vill jag nu undersöka hypotesen att det systematiskt uppbyggda nätverket av
skjutsstationer och de tillhörande vägmärkena av kyrkor och kapell skulle kunna vara
nödvändiga hjälpmedel för både den lokala och den genomgående samfärdseln i de här
vikingatidskulturerna, som sedan något hundratal år tidigare blivit kristnade.
Kristnandet i Jämtland och Härjedalen skedde mest troligt från Tröndelag på den norska
sidan av resande norska vikingaledare på den livliga havstraden Trondheim-Bergen- Shetland
-Orkney- Skottland-Irland, vilka blivit döpta någonstans på de brittiska öarna eller i
Normandie (också en gammal nordmannabygd). Olav Haraldsson var en av dem och
upphöjdes efter sin död i Stiklastad vid Trondhjemsfjorden till helgonet Sankt Olav.
Kanske var den typiskt jämtländska placeringen av många kyrkor och odlingsbyar uppe på
åskrön en del av det här skapade katolska nätverket för att sammanbinda mellan de mer
naturliga bebyggelsekoncentrationerna på sedimentavlagringarna i dalgångarna längs de
stora norrlandsälvarnas stränder?
De rikaste bygderna i Jämtland ligger runt Storsjön, som i det katolskt högmedeltida
perspektivet omges av ett antal färdhinder, dit jag först vill räkna fjällkedjan Kölen och på
den motsatta sidan den vidsträckta och folktomma Ragundaskogen.
Mellan Storsjön och Ragunda fanns även svårforcerad skog i området mellan Lit och Frösön
med mittpunkten i Kyrkås, samt skogen mellan Bräcke och Ljungans dalgång vid Borgsjö, där
det finns skjutsstation vid länsgränsen i Jämtkrogen med en osäker historia från äldre tider
före Brömsebrofreden.
När man skulle ta sig från bottenvikskusten någorlunda nära breddgraden för Nidaros så
finns enligt Carta Marina möjlighet att passera fjällkedjan (som Olaus kallar för Dovre i
texterna) bäst på två ställen, norr om Sylarna/SULA MONS och söder om Skarsfjället/SKARSA
MONS. På kartan har han felaktigt placerat Skarsfjället norr om Sylmassivet i st för söder om.
Om vi rättar detta så stämmer Carta Marinas fjällpass mitt för S i SCANDIA med den
moderna kartans väg över Funäsdalen-Fjällnäs till Röros i Norge. På kartans gamla norska
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sidan ligger närmast SUNDAL och SOKNADAL medan vi närmast i SCANDIA hittar
LANGA/Långå lite längre ner i Ljusnans dalgång.
Det fanns också en besvärligare överfart som följde Ljungan förbi Storsjö Kapell, upp till
Nedalsjön vid Sylarna och sedan följde Neandalen i Norge ner till Nidaros (som fått sitt namn
av Nean). Carta Marinas hästbild med trygor på man och packhäst kan troligen syfta på
denna led.
Ljusnan når havet vid Söderhamn, en led som i total längd kunde motsvara Selångerleden
från Njurunda längs Ljungan-Storsjön över Storlien eller Skalstugan, vilket var en av de
nordliga vägarna genom VIA MONTANORUM som jag ska visa närmare längre fram.
I Olaus Magnus stora bok ”Historia om de Nordiska folken” som utgavs femton år efter
Carta Marina ger Olaus livfulla och sannolikt realistiska bilder av de vedermödor som
väntade resenärer som ville passera fjällkedjan såväl vinter som sommartid.
De beskrivna strapatserna handlar tveklöst om den idag gällande svenska St Olavsleden som
går förbi Undersåker över Enafors - Storlien – Verdal – Trondheim.
Den nutida vägen genom Kölen byggdes så sent som 1958 – dessförinnan fanns bara
järnvägen från 1879 – och jag minns själv tidningarnas beskrivningar från riksvägbygget, att
man var tvungna att ta sig förbi Stora Helvetet när man gick genom fjällpasset vid
riksgränsen.
Illustrationerna till texten har också samband med Carta Marinas teckenspråk och visar
tydligt vilka hjälpmedel som krävs i form av färdledare och lastdjur. Olaus berättar och
tecknar också om några statyer som fanns uppställda på norska sidan, på kartan ovanför
FROSTENkyrkan med ungefär samma figurer i textillustrationen ovanför Femtonde kapitlet.
Finns andra källor om dessa vägmärken?

Tre realistiska svenska Sankt Olavsleder följde Ljusnan, Ljungan och Indalsälven
Först ett kartutdrag från en ny kyrkostudie över medeltidskyrkor som ”blivit överspelade”.

Detta beskrivs mycket tydligt i en avhandling av Anna Elmen-Berg, Fem ödekyrkor i Norrland,
som trycktes 1997.
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På Anna Elmen Bergsår 1997 publicerade karta ur avhandlingen ”Fem ödekyrkor i Norrland”, där hon
inventerat ett antal medeltida ödekyrkor och kyrkoruiner, tycker jag man kan se ett tydligt mönster
med kluster av dessa fornminnen i tre stora mellannorrländska älvdalgångar, och framför allt en
koncentration av kyrkplatser runt alla älvutloppen vid kusten.
Det gemensamma slutmålet för dessa älvstråk är Nidaros i Norges Tröndelag, och platsen ligger på
samma breddgrad som Åre och Undersåker på Annas karta.
Gemensamt för dessa tre älvar är att alla kusthamnarna ligger långt söder om breddgraden för
Nidaros, men också att den sydligaste av dem ur Uppsalas perspektiv börjar så långt upp vid
bottenvikskusten att det skulle löna sej med havssegling från inre Mälardalen jämfört med att gå
någon inlandssträckning. Den ökade effektiviteten beror på att båttranport generellt kräver mycket
lägre enegiinsats än färder över land, vilket som jag visar längre ner på sidan 23 var välkänt även för
tusen år sedan.
Men ju närmare Nidaros breddgrad man tar sej upp längs bottenvikskusten, desto kortare och
snabbare blir färden över landsträckorna.
Altnativen från det inre av Svealand och Götaland vore att söka en landled genom inre Svealand upp
till Dalälven och Siljan och därifrån gå lång väg över fjällen mot Gudbrandsdalen i Norge och vidare
upp till Nidaros.
Medeltidskyrkorna på Annas karta märker tydligt ut tre huvudalternativ för den tidiga
medeltidstrafik som var en förutsättning för den katolska överhögheten i norra Skandinavien,
framför allt i krigstider när danska kungar spärrade utfarterna i Kattegatt och södra Östersjön.
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1. Från söder kan vi först följa Ljusnan från Skog, Mo, Trönö vid hälsingekusten, därefter i
nordvästlig riktning mot Nidaros passeras Undersvik och Älvros. Den vägen leder vidare på
Carta Marina förbi LANGA/Långå upp till Carta Marinas fjällpass i Härjedalen mellan Fjällnäs
och Röros. Den längsta och kanske även den äldsta leden.
2. Nästa led följer Ljungan, som man kunde finna från havssidan via landstigning i Njurunda
eller på Alnön, vidare upp förbi TORP till BORGSE/Borgsjö där Ljungan viker av mot väster.
a. Med första delmålet att nå Storsjöns stora vattenleder kunde man från Borgsjö välja att gå
mot Bergsviken för en västlig passage, rasta i OVIKEN eller gå på landsidan förbi den gamla
stenkyrkan i Marby, Hallen.
Marby är också båtstad för färjetrafiken över Norderön till SUNDA/Sunne och VESTERHUS på
Frösö.
b. Den dagsaktuella SanktOlofsleden för modern pilgrimsvandring, som nu lanseras av
turismorganisationer i Jämtland och Västernorrland, har valt att satsa på en östlig
Storsjöpassage, som i deras moderniserade version startar i Selånger och fortsätter hela
tiden på landsvägar från Borgsjö över Jämtkrogen – Bräcke - REVSUNDA – Pilgrimstad till
BRUFLO vid Brunflovikens sydspets (som inte kan lokaliseras på Carta Marina!). Sedan vidare
förbi Östersund – Frösön – Rödön – Alsen – Undersåker.
Fortsättningen på sådana Ljunganleder vare sej de genomförs till fots eller med möjliga
båtlägenheter genom någon del av Storsjön, måste först passera UNDERAKER/Undersåker
vid övre Indalsälven innan man väljer endera sidan av Åreskutan för att kunna korsa passet i
fjällkedjan på VIA MONTANORUng och nå inre Trondhjemfjorden.
Den totala sträckan på ”Nya SanktOlavsleden” är tänkt som fotvandring och uppges vara
omkring 55 mil lång.

3. Den tredje och tidsmässigt senast upprättade färdleden följde i stort sett
Indalsälvens hela nederbördsområde utom den nedersta delen med flera besvärliga
forsar på en sträcka som förlängs av en ofördelaktig sydostlig vinkel jämfört med att
gå rakt österut från bispforsområdet ut mot Bottenvikens farvatten, en farlig och
besvärlig sträcka som Olaus Magnus kallar för Knoden i sin nordiska folkhistoria.
Det var knappast någon tillfällighet att Olaus Magnus på 1500-talet visade så stort
intresse för just det här området i sin kartritning. Den linje, som jag kan kalla för
Stugulinjen och ska beskriva närmare längre fram, täcker det område där Olaus
Magnus vistades och sålde avlatsbrev från våren 1518 till våren 1519.
Hans ”kjärelskelige broder” Johannes Magnus gjorde sin sista visitationsresa som katolsk
ärkebiskop från Uppsala i samma Jämtlandsområde på vårvintern 1526, strax innan kung
Gustav Vasa förbjöd den katolska läran i Sverige, vilket framtvingade brödernas omedelbara
landsflykt för resten av deras liv.
Jag har funnit en text från den resan där ärkebiskop Johannes Magnus Svinfot den 7de mars
tagit sig från Brunflo (förbi Kyrkås träkyrka?) till Lits kyrka, där han sammanträffade med
flera högt uppsatta kyrkomän och styrande i länet inklusive den sedan året innan nytillsatte
”Jämtlandsprosten” Erik Andersson från Oviken. Här stannade han till och utfärdade ett
arrendekontrakt för tre bönder från Frösön, Näs och Rödön vars egendomar skulle försörja
ärkestiftets betydande egendom Västerhus på Frösön innan han fortsatte vidare. Hela den
berättelsen finns med ingående kommentarer i slutet av länken
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås?action=AttachFile&do=get&target=Carta+Mar
ina+och+De+Nordiska+folkens+historia.pdf
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Stenklyfts Jämtlandskarta från 1686
Kartan visar en tydlig illustration av de tre gamla Nidaroslederna som beskrivs ovan.
Den första väl uppmätta kartan över hela Jämtland trycktes och publicerades 1763, men var i
huvudsak uppmätt och ritad av Stenklyft och färdig 1686.
Mätningarna gjordes i en mycket krigisk tidsperiod när riksgränsen mot Norge som skymtar i
övre vänstra hörnet växlade namn till länsgräns mot Tröndelag vart och vartannat år ända
till 1814 när den slutligen blev unionsgräns mot Norge fram till 1905.

Anmärkningsvärt är att Kyrkås gamla stenkyrka saknas på den här så detaljerade kartan. Den
kyrkan hade ju som vi nu vet funnits i 140 år när kartan publicerades första gången.
I den här utskärningen är norrpilen riktad mot klockan 2.
I nedre högra hörnet har vi en liten bit av Ångermanälven med Faxälvens inflöde strax norr
om Sollefteå, som måste ha varit Uppsalastiftets bästa hamn för trafiken med Jämtland och
Trondheim.
De prickade linjerna på kartan visar de då existerande landvägarna som endast var stigar
fram till 1800-talet.

19

Från mitten av 1700 och hundra år framåt var kopparbrytningen på Åreskutan (Fröå och
Huså) Jämtlands största exportnäring innan skogen tog över. Fram till 1835 transporterades
all deras produktion över Storsjön till Brunflo och sedan växelvis sjö och landöverfarter ner
till Sundsvall f v b till Stockholm för export som kunde nyttja hjul- och slädtrafik.
Därefter kom ångbåtsfrakt på Kallsjön o Anjan och vägfrakt ner till fjorden i Norge under en
period, innan man år 1867 invigde färdigställandet av Jemtlands kommunikationsbolag och
dess infrastruktur med ångbåtstrafik, hamnar och landsvägar i ett sammanhängande system
från Sundsvall över Storsjön till Skalstugan och Levanger.
Nu var tiden dock snart över för malmbåtar på insjöarna med järnvägens inträde och bolaget
konkursade efter bara två år. Även gruvdriften haltade i fortsättningen, och de nya
ångbåtarna spreds över landskapets sjöar som bogserare för virkesflottningen.

Här visar jag hela originalkartan, där det tydlig framgår att lantmätaren framställt hela
Jämtlands och Härjedalens geografi som ett kommunikationssystem uppbyggt kring fyra
parallella älvars dalgångar eller avrinningsområden - Ljusnan, Ljungan, Indalsälven och en
del av Ångermanälven, vilken här avvattnar Ströms vattudal (Flata) i norra Jämtland, men har
en stor del av sitt nedre lopp inom Ångermanland och slutligen mynnar ut i den gamla
stiftsstaden Härnösand.
De inprickade gamla huvudledstigarna leder egentligen alla mot samma slutmål utanför i
kartans mittlinje – nämligen numera Trondhjem och Levanger som länge varit administrativa
och handelsmässiga centra för jämtar och härjedalingar, sedan de katolska Nidarosresorna
förbjudits.
Kartan är fortfarande en väg och vattenledskarta med det gamla systemet av kyrkor med
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tillhörande skjutshåll och gästgiverier intakta, och den visar också att Carta Marina, som
utgavs 150 år tidigare, hade placerat de viktigaste katolska vägvisarkyrkorna längs
Stuguleden på sina rätta ”GPS-positioner”.
T. K:son Hedraeus´s karta över Jämtland-Härjedalen, finns än så länge endast kvar som en
mycket sliten kopia utgiven år 1645, samma år som den dansk-norska perioden avslutades.

Kartan verkar vara den först utgivna Jämlandskartan med någorlunda väl inmätta
geografiska detaljer. Här visas ett utsnitt över Indalsälvens dalgång med Storsjön mitt i
bilden, och i motsats till den något yngre Stenklyftkartan ovan, så finns här en tydligt
utmärkt kyrka även i Kyrkås, mellan kyrkorna i Ås och Stugun.
Bo Oscarsson har nog med rätta klagat på att Indalsälven har olika lokala namn på kartor
beroende på vilken ort som genomfars. I min pappas första hemort Stugun hette den helt
enkelt Å´a, en förkortning av Storån vilket jag tror (men inte kollat) är fallet i alla socknar
längs hela vattendraget, d v s Älven/ELVEN vilket också stämmer med Carta Marinas utsatta
namn här nedanför. Namnet Storån blir också en rimlig härledning från namnet Storsjön,
som älven geografiskst sett rinner igenom. Alla andra namnförslag får nog hänföras till de
olika kartritarnas förslagslista. Ån var tydligen också det gamla isländska namnet för älven.
När STUVA/Stugun blev en central nyckel för medeltidstrafiken?
Ärkebiskoparna i Uppsala hade också under senare delen av 1200seklet insett att den
kortaste, billigaste och effektivaste inlandsvägen från innersta kusthamnen i
Trondhjemsfjorden, där NIDROSIA METROPOL ligger vid SCANDIAs västsida, borde gå nästan
rakt österut över fjällpasset mot Åreskutan, därifrån på ELVEN förbi Rödösundet i Storsjön i
Jämtland, till närmaste bottenvikshamn. För tusen år sedan låg dagens Sollefteå (SOLETO på
Carta Marina) vid en havsvik med saltvatten liksom även Uppsala och Sigtuna varifrån
huvuddelen av den katolska trafiken utgick.
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Ångermanälvens utloppsvik fann man enklast om man från havsgående skepp sökte
landmärket för Härnösand/HERNESAND.
Det förefaller av OMs märkning på kartan som att man också från havssidan kunde sikta på
Ulvön/ULVEN och därifrån gå i land vid kyrkorna i Ullånger eller Nordingrå och fotvandra
någon mil över land till båtlägenhet i Torsåker/TORSAKER vid Å-älven
Hindret för att förverkliga detta projekt fanns i att det på 1200-talet saknades en
bränslestation och viloplats för folk och fä mitt i den tio mil djupa och obefolkade
Ragundaskogen, där ELVEN erbjöd en sammanlagd farbar båtsträcka på ca tre mil med ett
kort forsavsnitt just på den plats som valdes till ”själastuga”.
Där Stugubyn sedan växte fram fanns också en kort och lämplig färjeöverfart strax ovanför
forsen, för den landtrafik som siktade mot Revsund-Pilgrimstad och Storsjöns södra delar vid
Berg och Oviken .
A J Hansson från Bodsved i Kyrkås skrev år 1926 ut en studie över Stuguns tillkomst i
http://www.busvebacken.se/StuguBoken som håller fortfarande.
När Stugulinjen var utbyggd hade man förkortat totalavståndet mellan båtstäderna vid
Trondheim och vid Bottenvikens motsvarigheter i området mellan Sollefteå och
Kramfors/Höga kusten till ungefär 40 mil, varav minst hälften kunde tillryggaläggas med
insjöbåtar.
Storsjöns och Storåns namn och utsträckning var ointressanta för de resande, bara man hade
klart för sig vilka vägmärken/kyrkor man behövde besöka.
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På kartan ovan kan man dra den allra kortaste vägen från Nidaros till Bottenviken genom
passet ”VIA MONTANORUng” förbi kyrkorna UNDERAKKER (Undersåker) – SUDA (Sunne)VESTERHUS och DOMUS REGIA(Kungsgården på Frösön) -STUVA(Stugun)- RAGUNDFORS(Bispgården)-SOLETA(Sollefteå)-ULVEN/HERNESAND.
Med Härnösand eller Ulvön som landmärke inför inlandsresan fram till Vesterhus och
Nidaros eller bara till ärkestiftets biskopsgård och laxfiske nedanför Storforsen (Döda fallet) i
Fors kan man dra ner den sommartida fotvandringen till högst hälften och färdas resten av
resan med båttransporter. Det är bekvämare, snabbare och säkrare. Förmodligen även
lönsammast i längden för ledens högste beskyddare – Påven. Man ska inte heller glömma att
hela civilisationen i Rom på sin tid byggdes med sjöfart.
Många lejdebrev till Stugun från ärkebiskoparna i Uppsala 1277 till ~1500
År 1277 kom de första breven från ärkebiskopen i Uppsala med uppmaning till en man Gjurd
att upprätta ett enklare övernattningshus eller ”sälohus” på en plats mitt i Ragundaskogen,
som så småningom fick namnet Stugun vid Stuguforsen i den dåtida Älven eller Storån. De
mera kända s k lejdebreven från år 1290 gav Gjurd och hans efterkommande generationer
avkastningen från stora landområden som ett frälse och kostnadsersättning för uppdraget.
Gjurd fick därmed fria händer eller med andra ord ett frälse över ett många kvadratmil stort
skattebefriat landskap där han själv naturligtvis måste organisera tillförseln av allt foder och
alla livsmedel som krävdes för att fullgöra själastugans uppdrag.
När trafiken växte och blev större så visade fortsatt utfärdande av de nämnda lejdebreven
till nya generationer av ”stugukarlar” att denne efterhand av ärkebiskoparna i Uppsala måste
tillförsäkras allt större landområdens tillgångar för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Därmed grundades ett viktigt katolskt transportföretag som fått en central platsmärkning
under namnet STUVA på Olaus Magnus´ Carta Marina. På kartan visas en rejäl
karaktärsbyggnad, som bl a kan symbolisera det kapell som nämns i ett brev daterat 1333,
samt en kedja av bakomliggande och i verkligheten tämligen små bergknallar som är en
typisk horisont för den trånga älvdalens norra sida vid Stuguns gamla kyrkplats (se bild sid
31).
Älvarna kunde man bara se korta stumpar av när man likt Olaus Magnus i sin avlatshandel
färdades mellan de på kartan beskrivna kyrkorna eller själastugorna, och det var aldrig
möjligt att följa ett helt älvlopp så då blev det inte heller viktigt att visa på kartan vilken älv
som gick vart i inlandet.
Här kan nämnas att den gamla kapellplatsen på kullen Busvebacken faktiskt har fri sikt
västerut ända till Åreskutan (Undersåker) och österut vid horisonten till Lillsjöhögen. Jag har
inte kollat, men det är möjligt att man från någon höjd på Lillsjöhögen även kan se
Stuguberget, som fått en framträdande plats på Carta Marina alldeles N om den gamla
själastugan, och vice versa.
För pilgrimer som inte hade några kunskaper om olika vägar blev det bara nödvändigt att ta
reda på vilken kusthamn man borde välja att utgå ifrån. Därefter gick man efter muntlig
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rådgivning från en kyrka eller själastuga till nästa med eller utan ledsagare, hästar och
framför allt med båttransporter på de många och långa lugnvatten som finns i landskapet.
Obemedlade pilgrimer som av olika skäl hade biskopens krav på sig att göra resan, kunde
också erhålla pilgrimspass som berättigade de resande till mat och nattlogier längs vägen.
Man behövde då bara fråga sig fram efter den för tillfället lämpligaste vägen till nästa
nattlogi i riktning mot slutmålet Nidaros.
Om man utgår från landstigning i Sollefteå, så var huvudkursen enkel – res mot solens läge kl
18 i väster. När man inte kunde följa obebodda älvdalar, så gick de torraste och mest
framkomliga lederna på åsryggarna mellan älvarna vilket också underlättade kurshållningen
mellan lämpliga siktmärken. Man såg ofta från ett skjutshåll till nästa.
Det ska också noteras att det enda vattendrag i Skandinavien som fått ett namn på Carta
Marina är ELVEN där kartritaren tämligen säkert avsett Indalsälvens passering genom den på
landbacken svårforcerade Ragundaskogen. Mer om namnet längre fram.
I sin historietext uppehåller sig Olaus Magnus ofta vid de medeltida nordbornas stora
beroende av olika slags båtar, och även vid deras skicklighet med tillverkningen.
Båtledernas betydelse för danskarnas vikingatida trafik vid danska öarna omkring år 1000
beskrevs mycket detaljerat av Adam av Bremen. Han konstaterade då att samma sträcka
som kunde klaras på en dags båtresa skulle ta 3,5 dagar att tillryggalägga på landbacken.

Båtkunskap
Detta stärker också uppfattningen om att mina sentida stuguförfäders kunskaper i
båtbyggnad (se längre ner) och båtbruk har mycket gamla traditioner, som fortfarande lever
kvar på skilda håll i världen i nästan oförändrad form i liknande miljöer. Jag ska nämna några
tillfällen som jag själv varit med om. Jämför Olaus Magnus berättelser om vikingatida
båtkunskap
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås?action=AttachFile&do=get&target=Carta+Mar
ina+och+De+Nordiska+folkens+historia.pdf
Kyrkbåtsrodd i storbåt på Siljan med många årpar förekommer fortfarande som samfärdsel
vid festliga tillfällen och fungerar också som turistisk aktivitet. Jag blev själv deltagare vid en
ganska kort övning, som renderade mig ett godkänt roddcertifikat. Men jag hade tidigare
som uppsalastudent tränat lite tävlingsrodd i utriggare på Fyrisån och tävlat några gånger i
fyror och t o m en gång i åttamanna.
En mer handfast erfarenhet av de gamla långbåtarnas effektivitet på floder och träsk gjorde
jag och Lena i november 2019 på en resa till Equador. Under en vecka flögs vi in i landets
Amazonasprovins, där vi förflyttade oss sammanlagt på flera turer i minst fyrtio mil på en
amazonasbiflod med norrlandsälvars vattenföring.
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Detta skedde i traditionellt grundgående långbåtar för 20 personer, men med 3 X 200
hästkrafters utbordare i baken gick det nog ca 5 mil i timmen i sicksack mellan
sandbankarna. Vi tillbringade sammanlagt mer än åtta timmar i den farkosten.
Från den stora floden gick vi sedan in på en träbro till en träskliknande skyddad naturpark
där vi sedan bara kunde förflytta oss i storkanoter för tio personer till en djungellodge vid en
liten pirayafylld sjö inne i parken. Här var all motortrafik förbjuden och båtarna paddlades
med enkelpaddel av två lokalguider i varje båt, en i fören och en i aktern, som hade full
kontroll och ljudlöst kunde trixa fram båten i smala överväxta naturliga kanaler eller träsk till
olika attraktioner med vrålapornas musik i bakgrunden.
Det blev några mils åkande med den här enkla naturkraftdrivna farkosten på vattendragen i
Amazonas traditionella indiankultur, som också stod i sitt flor samtidigt som nordborna i
Skandinavien rodde fram med liknande farkoster genom Ragundaskogen på högmedeltiden.

Klippet ur Carta Marinas jämtlandsdel nedan visar en samling av de flesta vedermödor som
fanns kring den medeltida sommartrafiken. Från höger och öster kommer man över Stugun/STUVA som ligger mitt i Ragundaskogen. Huvudtraden går rakt västerut till Västerhus, som
tillsammans med Kungsgården/DOMUS REGIA fått bilda egna öar i norra Storsjön. På vatten
tar man sig vidare förbi Sunne/SUNDA och diverse småkyrkor som Norderön och Marby in i
älven vid Arvesund och når Undersåker/ ……..KER för att sedan gå över fjället norr om
Sylmassivet/SULA MONS.
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Alternativt går man från Stugun mot Revsund/REFSUNDA till Oviken och hakar på den långa
Ljunganvägen förbi Långå/LANGA för att sedan gå den besvärliga fjällresan över Skarfjället
med guider och hästar som ibland behöver trygor på fötterna.
Om man bortser ifrån alla fantiserade strandlinjer, så kan man konstatera att Olaus Magnus
ganska väl har prickat de verkliga koordinaterna för alla namngivna platser här utom Brunflo,
vars namn i stället borde sättas på den namnlösa kyrkan vid östra stranden.
I
http://www.busvebacken.se/KyrkornaiKyrkås?action=AttachFile&do=get&target=Carta+Mar
ina+och+De+Nordiska+folkens+historia.pdf
får man också ett tydligt perspektiv över vikingatidens internationella sjöfart och dess
betydelse för katolicismens utbredning till Norden. Jfr Kyrkåstäckets illustration nedan!
Jämför sjöfart med häststödd förflyttning på land med klövjehästar
Adam av Bremen gjorde omkring år 1000 en sådan jämförelse för den trafik som bedrevs
runt de danska öarna, där man ofta hade ett val mellan genvägen på stigar över land eller en
längre omväg med rodda båtar. Här noterade han att den transportsträcka man då kunde
avverka på en dag med båt krävde 3 ½ dagar att göra till fots på land.

Hästarna, som egentligen på den här tiden kanske var viktigast som krigsredskap (bära
armerade ryttare med vapen) användes i transportbranschen på bar mark för att bära svaga
människor och packning, men innebär också tidsförlust jämfört med att gå utan hästar
eftersom dessa måste ha någon timmes betesrast mellan var annan timmes gång för att
underhålla en rimlig bränsletillförsel.
Trygor (syns på kartan) användes på både hästar och människor förutom i djup snö, också
när man behövde ta sig över ofrusna myrar.
Kartbildernas information visar mycket tydligt att man ville beskriva olika möjligheter att
färdas till och från Nordens enda högmedeltida metropol Nidaros och dess Sankt
Olavskyrkan från olika platser i Norden och Europa – en karta för samfärdsel som framför
allt riktade sej till kyrkliga ledares och dignitärers tjänsteuppdrag, samt för den kyrkliga
tiondeuppbörden. Kanske egentligen hur förhållandena här hade sett ut och fungerat under
högmedeltiden före digerdöden.
Jag har ur mina förfäders noggranna kalkyler beräknat, att efter järnvägsrevolutionen i
Jämtland år 1882, sjönk fjärrtransportkostnaderna i ett slag med 80-90% jämfört med
hästtiden, vilket även kan säja något om de realkostnader som gällde för pilgrimsfararnas
hästhjälp på skogs och fjällstigarna.

Storå’ a har alltid varit en pulsåder i länet
Det är väl ganska sannolikt att stora delar av pilgrimstrafiken i Norden upphörde under, och
en tid efter digerdöden – både av rädslan för pesten, men framför allt p g a att stora delar
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av den nödvändiga bränsletillförseln i form av överskottsproduktion av mat och hästfoder
upphörde.
Det blir fel att på de här kartorna leta efter kommersiella handelsleder eftersom all handel i
de nordliga delarna av Skandinavien skedde vintertid när man på det mest energisnåla och
snabbaste sättet kunde frakta tungt gods på hästdragna slädar över hela det bebodda
landskapet. Men även då krävdes att man hade tillgång till ett på förhand känt nät av
övernattningsplatser och möjligheter till foragering för både folk och fä med tämligen korta
mellanrum i tid och avstånd.
Speciellt i landskapen Jämtland/Härjedalen var detta sedan åtminstone tidig vikingatiden väl
utvecklat i den s k forbondetrafiken, som var länets enda fjärrtransportmöjlighet fram till år
1882 när järnvägsförbindelserna både österut och västerut från Östersund invigdes.
Men för sommartrafik gällde det i alla lägen för de nordiska invånarna att ha båtar tillhands
där möjliga farleder fanns tillgängliga.
På detta vis investerades med Stugun för första gången i historien i denna för Jämtlands så
viktiga pulsåder.
Den fortsatta utvecklingen visade också att Storå´a behöll sin betydelse för länet genom att
upprepade omvärderingar och nya investeringar för infrastrukturer med energikoppling
gjordes allt eftersom de gamla kraftmaskinerna överspelades och nya behov uppstod. Jag
återkommer till detta längre fram i texten.
Kyrkåstäckets typiska vikingatidsbåt
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Bilden visar originalet av det så kallade Kyrkåstäcket, som fanns bland ej bokförda
inventarier i den på 1800talet tömda stenkyrkan i Kyrkbyn. Vävnaden har med sin nutida
datering från 1100talet med stor sannolikhet varit i bruk i en högmedeltida kyrklig byggnad
på Bodsvedbacken, vars takkonstruktion i original nu till en del kunnat identifieras i Kyrkås
gamla stenkyrkas tak och dateras till ungefär samma ålder som Kyrkåstäcket, som beskrivs
närmare i http://www.busvebacken.se/KyrkåsTäcket och anses vara ett av landets äldsta
bevarade textilier i sitt slag.
Den stora seglande vikingabåten mitt i mönstret med många bordöppningar för åror och
rutmönstrad markering för ett segel kan ha flera betydelser, men en av dem borde vara att
framställa sjöfartens betydelse för alla som färdades leden här förbi Alvarbölet i Bringåsen.
I Stenkyrkans nuvarande inventarier ingår också en så kallad skeppsljusstake av järn som
kan vara från samma tidsepok.

Den följande översikten visar Carta Marinas olika farvatten ner till Dalälven

Detta blad täcker kusterna vid Hälsingland, Gästrikland och delar av Uppland.
Här kan man följa början till den tidigare nämnda Ljusnanleden upp till Kårböle/COGERBELA
och den trafik som gått genom Dalarna och Siljan/LACUS SILIEN.
Även på detta blad finns ett stort sortiment av symboler och, av bröderna Magnus
egenupplevda faktabeskrivningar, som kanske ännu är outtolkade. Här finns också några
utprickade linjer vars innebörd är oklara.
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Jag har noterat att det fanns några större kyrkosymboler som var utrustade med kors på
tornet. Förutom på Nidaros ser vi kors på Hamars kyrka medan HOLMIA (Stockholm) har
något liknande en krona i tornet (är detta kungaslottet?). Kanske också Olaus Magnus
protest mot Kung Gustav Vasas reformatoriska övergrepp mot den katolska tron?
I övrigt finns en uppsjö av små detaljskillnader på de mer framträdande byggnaderna som
med viss sannolikhet borde kunna härledas till egna observationer av verkliga byggnader på
de beskrivna platserna.
På ovanstående kartblad kan man också följa olika möjliga inlandsleder från Svealand upp
genom Värmland – Dalarna – Telemark - Gudbrandsdalen till Nidaros.
Man skulle också gärna se en utredning om vilka av alla ortnamn på kartorna som kan
härledas till nu kända ortnamn, och därmed också vilka övriga som sannolikt är helt
ödelagda och har försvunnit ur folkminnet.

Landskapet Tröndelag och Trondheim var huvudstad för jämtar och härjedalingar

På detta kartblad är det väl ingen tvekan om att NIDROSIA METROPOL med hela Carta
Marinas största kyrkobild är en central information. Kyrkan flankeras av en borgliknande
byggnad, oklart om det är den eller kyrkan som kallas för TRONDEM. Ovanför borgen står
namnet CASTRU(N) ARE(N)DI.
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Österut från Nidaros når man efter LERDAL/Verdal(?) en tydlig bergsled, VIA
MONTANORUng mellan SKARSA och SULA. (Felplacering av det svenska Skarsfjället som ska
ligga söder om SULA /Sylarna). På den svenska sidan efter fjällpassagen når man en präktig
kyrka i Undersåker/UNDERAKKER.
MONS och MONT- är latin för ”berg”
Nedanför Skarsfjället hittar man på Carta Marina en markerad led som kommer upp längs
Ljusnan, IERSE/Järvsö – IUSDAL/Ljusdal – COGERBELA/Kårböle – LANGA/Långå –
HERDAL/Lillherdal? (har här hamnat i Norge, där denna led bör sträcka sej förbi Röros)

Den centrala delen av Jämtland markeras med ett runt Storsjön omgiven av flera till synes
slumpmässigt utplacerade och namngivna kyrkor. Dessa är SUNDA (Sunne), BRUFLO, OVIKEN
och REFSUNDA . (se också sid 25)
Placeringarna kan förklaras av att de i verkligheten ligger långt åtskilda i olika vikar,
Revsund ligger vid en annan sjö, och att Olaus M besökte platserna vid olika tidpunkter och
kanske kom på landvägar till några av dem.
De viktigaste platserna här är Vesterhus som har varit både kyrka, gård och by, samt DOMUS
REGIA som står för ”Kungsgård”. Båda ligger på nordvästra Frösön med hamnlägen innanför
Bynäset, men saknar här på kartan landfäste. Nuvarande kungsgården har haft flera olika
lägen på ön längre tillbaka i historien.
Vesterhus egendomar donerades till ärkebiskopen i Uppsala år 1480 och hade vid kartans
tillkomstår 1539 förlänats till Jämtlandsprosten Erik Andersson i Oviken av kung Gustav Vasa,
som en del kritiker ansåg att ha utnämnt sig själv till Sveriges ärkebiskop.
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Platserna visas på kartan på ett sätt som antyder att platserna obehindrat kunde nås med
båttransport från alla väderstreck och att det kanske dessutom var önskvärt eller nödvändigt
att alla pilgrimer tog in här innan resan fortsatte. Dessutom var Rödösundet vid Frösös norra
spets en strategisk passage både på längden och tvären, vars skyddsbehov av några forskare
anses ha motiverat uppförandet av Tibrandsborgen på 1300-talet.
Ön med två namnlösa kyrkosymboler mitt i kartans Storsjön får antagligen stå för de två
största öarna Frösön och Norderön som båda idag har var sin medeltida stenkyrka, men
ingen av dessa var betydelsefulla nog att nämnas vid namn på den här kartan.
Kristnandet i Tröndelag och därmed troligen också i Jämtland har nu enligt många nutida
vikingastudier i hela Europa hämtat sitt kristna inflytande och låtit döpa sig via nordnorsk
vikingatrafik mot kelter på Irland och York via Skottland-Orkney-Shetland på den norra delen
av brittiska öarna. Olav Haraldsson, sedermera Sankt Olav, seglade som ung ända ner till
Normandie i Frankrike och lät döpa sig där år 1013. Några år senare erövrade han
kungakronan för Norge i ca tolv år, innan Olav besegrades av danskar och måste gå
ilandsflykt till fursten i Novgorod i två år.
Furst Jaroslavl var gift med en syster till Olavs hustru och av ryskortodox tro, vilket gör det
troligt att Olav här fick med sig en del av de bysantinska (ortodoxa) tecken och märken som
sedan kunde återfinnas på de kyrkliga konstvävnaderna från tidig medeltid som bevarats och
återfunnits på flera medeltida kyrkplatser vid de olika mellannordiska kyrklederna, bl a på
Kyrkåstäcket. Olav Haraldsson färdades enligt historien tillbaka från Novgorod över Jämtland
till Stiklastad vid Trondhjemsfjorden med en här, mötte där sitt öde år 1028 och belönades
postumt med utnämningen till Nordens viktigaste helgon Sankt Olav.
Det är en mer än tusen år gammal kulturpåverkan med religiösa motsättningar som
historiker nu tror kan förklara en del av de kulturskillnader som kan ligga bakom talet om
”Republiken Jämtland” och ses även som förklaring till 1500-talets kyrkliga bildstormar som
härjade just här.
De nordnorska vikingarna stod i ständig konflikt med danerna, danskstyrda vikingar, som
inspirerades från bl a Ansgars missionsresor från Tyskland vilka nådde upp till kristnandet av
bl a Svitjod i Uppsala-Sigtunaområdet och vidare därifrån upp längs bottenvikskusten.
Olaus M har felaktigt lagt kyrkan Indal mellan Tuna och Torp(shammar) – Borgse(Borgsjö)
vilka alla ligger i Ljungans dalgång, men det var oviktigt när man inte kunde ta sej till dem
med båt.
Följande målning visar gamla Stugubyn med Pål Perskyrkan i mitten. Här ser man tydligt
vilket perspektiv Olaus Magnus kunde uppfatta av Stugubergets resning på Carta Marina när
man befann sej i byn eller i båt vid färjeläget på udden mitt för den kala bergssidan.
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Här nedan ligger en mycket tidig karta över Stugun Socken från 1683 av Stenklyft.
Kartan informerar om alla dåtidens viktiga vägmärken, vilka, förutom den självskrivna
Stuguälven och kyrkan, mot norr och västerut består av det nordligaste båtläget
Näveredestad och Näversjön som riktmärke för vandring mot Kyrkås, Lit och Ås över
Lillsjöhögen eller via norra Ismundsjön som skymtar längst upp i vänstra karthörnet.
Landtrafik västerut siktar först mot Boggsjön vid vänstra kanten för att sedan med samma
riktning nå Revsund, Bodsjö, Näs och slutligen Berg/Oviken vid Storsjöns sydligaste del.
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Kyrkås socken en följd efter själastugans tillkomst?
På den hopfogade kartbilden nedan med det medeltida ”capellet” inlagt, kan man se den
befintliga sockenvägen förbi Busvedbacken österut mot Stugun markerad på den högra
Bringåsenkartan av lantmätaren Björnlind från 1765.
På Stenklyfts Lungrekarta (från 1693) saknas den än i dag i Kyrkbyn synliga fortsättningen av
busvedbackenvägen som ska gå vidare västerut på Lungrekartan förbi stenkyrkan och vidare
mot Kläppe-Ås-Rödösundet, eller alternativt i Kläppe grena norrut mot Hölje och Litskyrkan i
Klöstabyn.

Byggnaderna på Busvebacken var ganska säkert byggda av trä, vilket förfaller fort om de blir
stående utan underhåll. Nu har den senaste fornforskningen visat att delar av ett kyrktak
från elvahundratalet faktiskt har underhållits så väl genom århundradena att det kunde
återanvändas till undertak på den stenkyrka som byggdes i Kyrkbyn omkring år 1545.
Enligt de ovan redovisade köpebreven började socknen aktiveras igen i början av 1400-talet
och att kapellet på Backen och kanske t o m fått kyrkostatus i samband med att man ändrat
moderförsamlingen från Frösön till Lit, kunde vara ett skäl för nya utsocknes kyrkoledare att
ändra sockennamnet till Kyrkås. (se sid 10-11)
Busvedmyren har hängt med som namn på kartan ända fram till nittonhundratalets
generalstabskartor, och den odlades upp igen omkring år 1910 under en kortare period av
min morfar AJ Hansson.
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Jag har själv nyodlat (egentligen återkultiverat) området vid det som kallas Busvedänge
mellan åren 1980 -1990. Området Bodsved/Busved ligger enligt Fale Burmans sagesmän på
Alvarbölet i Bringåsen, vilket möjligen kan ha sammanblandats med samma ödegård som
blev det förmodat vikingatida Elfvensböle, där länsantikvarien Eric Festin gjorde arkeologiska
utgrävningar omkring år 1920 i Kyrkbyn.
Vid den tiden ansåg alla att gamla stenkyrkan här hade ett högmedeltida ursprung varför det
kanske kunde vara naturligt att koppla ihop namnen Alvar och Elven till samma ägarnamn på
kyrktomten.
Olof Holm skrev i ett arbete år 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kyrkås

”Alvarbölet” [nuv.

föregångare till

Åslägden, motsv. V

sockenkyrkan

ödesböle

Burman [1793–1802]
2010, s. 118

hälften av Kyrkbyn]
Kyrkås

1/8 mil Ö om

gammalt kapell

ödesböle

Hülphers 1775, s. 190;

sockenkyrkan [dvs. i

jfr Lindberg 1937, s.

Busvedbacken vid

101, 108 f.

Bringåsen]

Intill vägen på ödesbölet ”Alvarbölet” eller Åslägden i Kyrkås socken (tabell 1) fanns förr en
ålderdomlig byggnadsgrund och här hade det, enligt lokalbefolkningen på Burmans tid, en
gång i tiden legat en föregångare till den närbelägna sockenkyrkan. När byggnadsgrunden
undersöktes arkeologiskt 1916 visade den sig dock vara grunden efter ett bostadshus, troligen
från slutet av vikingatiden
Flera oavsiktliga feltolkningar av det gamla kartmaterialet har skett här:
I Burmananteckningarnas sentida (1928) maskinutskrift finns det ett bindestreck mellan
namnen Alvarbölet – Bursvedbacken.
Det betyder väl att man använde två olika namn i syftningen för samma plats, och att
benämningen ”bod” syftade på minnet av en betydelsefull kyrkobyggnad som hade stått på
den tidigare aktiva Alvargården? (se ägarbyte sid 11)
Åslägden är idag en fristående egen fastighet bredvid prästbordet – har ingen koppling till
vare sig alvarbölet eller stenkyrkan. Den byggnadsgrund som omtalas avser det Elfvensböle
som Festin undersökte. Den låg på 1900-talets så kallade Thorhusfastighet väster om
Åslägden.
Thorhusfastigheten byggdes upp vid slutet av 1800-talet av den lungrebördige och
historieintresserade ungkarlen Hans Jonsson, som då kallade sin gård för Lundhem.
Elfvensböle blev av Festin bedömd som ett vikingatida långhus? Skulle med omgivningar
kunna avskannas på nytt med avseende på lämningar efter den tidigmedeltida by som legat
här i den närmaste triangel av högmedeltida byar, som man kan tänka sig ha omgivit
bodsvedkapellet. Dvs de gamla byarna Bringåsen, Lungre och den här ”Jellsjöbyn”.
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Capellets förhistoria
Här har vi kommit fram till att det har funnits högmedeltida kyrkobyggnader, som låg på ett
ödesböle mellan de gamla byarna Kläppe, Lungre, Bringåsen och en ödelagd fornby strax
norr om Jellsjön .
Mina slutledningar här talar också för att fornbyn med flera gårdar vid Jellsjön bör ha haft en
egen identitet och namn på högmedeltiden - kanske något med Elfven?
Det gamla kapellet hade med stor sannolikhet använt den mycket tidigt tillverkad bildväv
som senare förvarats och troligen använts även i den senare 1500-talskyrkan för att, när den
ersattes med en tredje sockenkyrka på 1800talet, bli överförd till museét som
”Kyrkåstäcket”.

Det finns väl goda anledningar anta att vävnadens bildspråk i sin användning hade ungefär
samma syfte som de katolska kyrkornas väggmålningar – nämligen att förmedla olika kristna
budskap, symboler och historia till en analalfabetisk menighet.
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Tillverkningen har nu daterats till 1100-tal i ull, lin och växtfärger som man anser kommer
från regionen. Liknande gamla bildvävar med figurer av människor, djur, båtar ( vissa fall
förkristna symboler) samt kors och svastikor har också kommit fram från socknarna
Överhogdal i Härjedalen, Marby och Revsund i Jämtland och från Skogs kyrka (SKOKIRKIA på
SVECIA-kartan längre ner) vid Ljusnans utlopp i Söderhamn, Hälsingland. Mera uppgifter och
bilder på alla har jag samlat i länken www.busvebacken.se/KyrkåsTäcket
Kyrkplatsernas betydelse
Finns det några gemensamma nämnare för dessa olika socknar? Det kanske var så att dessa
tidiga kyrkplatser tillkommit som en typ av tidiga gårdskyrkor före det organiserade
sockenväsendet?
En nämnare som nu i modern tid blivit mycket omtalad och som återupplivas på många
platser i Europa är den katolska pilgrimstrafiken till heliga platser och helgonminnen.
Ett sådant helgonminne fanns eller kanske rättare sagt skapades i Nidaros St Olavs kyrka.
Under den katolska medeltiden ledde en mängd olika pilgrimsleder från hela Norden hit.
Nu kommer vi till frågan om hur man enklast förflyttar en mängd pilgrimer mellan STUVA
och Vesterhus.
Stuguledens Kyrkåsdel
Kan det bara vara en slump att vi hittar den lilla socknen Kyrkås utsträckt som ett smalt band
på den åsrygg, som i Kyrkås går längs efter den tidigare nämnda nästa raka Stugulinjen från
Nidaros över Vesterhus-Stugun-Sollefteå till Ulvön eller Ångermanälvens utlopp vid
Härnösand?
Kyrkås socken efter laga skiftet med alla hemman och tre olika kyrkoplatser år 1855 (bynamn
och kyrkor inskrivna av JN)
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På Kyrkåskartan ovan ser man i förstoring de gamla lederna som grenar sej i Kläppe mot Lit,
Ås och Östersundet medan vägen längst bortåt höger når Lillsjöhögen strax utanför kartans
högra kant. Från korsningen i Kyrkbyn ser vi den gamla Brunflovägen söderut till Odensala,
medan den fortsätter norrut mot Lungre och Skjör – Bye - Hökbäck
Från Lillsjöhögen är det en dryg mils gångväg till lugnvattnen nedanför Näveredeforsen och
ytterligare en dryg mil att ro eller gå efter stranden ner till färjeläget och själastugan i
Stugun.
För övrigt visar kartan tydligt att den nu år 1855 aktuella och kraftigare markerade
genomfarten i Kyrkås kommer söderifrån Torvalla, går upp mot Kyrkbyn förbi stenkyrkan,
sedan vidare en sväng förbi Lungre och nya kyrkan innan den drar vidare förbi Skjör och
Mosjön till Lit. (Ingen av kyrkorna var utsatta på den här originalkartan.)
Bioenergikällor färgmarkerade
Färgläggningern på sockenkartan ger en överskådlig bild av markanvändningens olika
bioenergileverantörer som gällde i alla socknar strax innan effekterna av laga skiftet med de
nya fastighetsgränserna inlagda, slog igenom.
Inhägnade odlingar under plog för spannmålsodling i varje by är gulmarkerade, medan de
omkring femtio gånger större ytorna med skogs- och myrslåtter till nästan allt hö som
behövdes för hästar och kor är avskogade, välröjda och här grönmarkerade..
Resten är skog som före skiftet endast lämnat ved och byggmaterial till byn, samt
myrimpediment där man tog ut en del torvströ och svart myrjord till inblandning i
stallgödseln.

Karta över ett centralt tvärsnitt genom Jämtlands gamla socknar, där Kyrkås socken i äldre tid nådde
fram till närmaste gränsknäet mot Stugun och byarna Lillsjöhögen och Ismundlandet enligt gröna
kartan ovanför. Här ser vi de gamla sockengränserna (något stympad i Kyrkås östra), samt de större
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vattendragen markerade.
Avsnittet av älven mellan sockengränsen Lit-Stugun och byarna i Lit var inte farbar på vattnet eller på
båda landsidorna.
På sockenkartan för Jämtland ovan ser man då hur leden över Kyrkås direkt kan förbinda Stugun med
Ås.
Röstahammaren vid Birka rakt nedanför Åskyrkan var den närmaste medeltida båtstaden vid
Storsjöstranden för trafiken över Åssjön mot Rödösundet och Västerhusområdet (innanför Bynäset).

Min tanke efter denna upptäckt blir att Kyrkås socken kanske blev organiserad och
uppbyggd som en behövlig mellanstation för Stuguleden genom skogarna mellan Lit och
Frösön. Det fanns ingen anledning att ta en lång och svår omväg förbi Lits kyrka om man inte
hade ärende dit. Den vägen har ofta framförts som den vanliga pilgrimsvägen från Stugun till
Frösön.

Västerhus markerat med vitt R strax V om ”Östersunds Flygplats”. Rödösundet är passagen
norrut över sjön till byn Silje på Rödön (som egentligen är en halvö).

Kommenterad [JN1]:
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Busvedkapellet från högmedeltiden
Vid ett besök i Kyrkås år 1799 inhämtade lektor Fale Burman följde uppgifter, som han skrev
ner i sin detaljerade dagbok, vilken renskrevs på maskin först år 1930 innan den blev
offentligt tillgänglig.

Uppgifterna från Fale Burman stämmer väl med Abraham Hulphers notering enligt A J
Hansson: Abr. Hulphers säger i sin beskrifning öfver Jemtland (utgifven år 1775) "att
lemningar efter ett gammalt kapell eller kyrkobyggnad varit synlig 1/8 mil i öster från gamla
kyrkan," således på Bosvedbacken. Efter dessa lemningar synes nu ej något spår.
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Den här dagboken av Fale Burman hann inte bli offentlig innan AJ Hansson dog, så han
kunde inte ta ställning till de nya uppgifterna, men han saknade ju också de nutida C14
dateringarna för att kunna placera gamla stenkyrkan rätt i tiden.

Kapellplatsen och min familjs gård ligger vid den bläckomringade siffran (3 I) under texten
”Lungre” på Törnmans kartblad över Bringåsen från år 1776.
Området ovanför trean har siffran 7 och kallas i textbilaga för Blomsterloken. På det
moderna satellitfotot härunder står ordet källa på platsen för den nämnda siffran 7, och den
befintliga åkern där har i min livstid alltid hetat Loken.
Gamla Bringåsenbyn ligger inhägnad rakt högerut medan gamla stenkyrkan från år 1545 är
bläckmarkerad (II) snett upp mot vänstra övre hörnet.
Byn Lungre ligger långt upp till vänster, där nya kyrkan är markerad (III) ovanför L i ”Lungre”.
Hur stämmer kartorna med olika tiders verklighetsuppfattningar?
Händelser som berört Kyrkås och som har kopplingar till St Olafskulten och den
tidigare ”vikingen” Olof Haraldsson.
År 1000
Talar inte de följande meningarna för att individuella pilgrimsresor startade först
flera hundra år efter kristnandet? 1300 eller 1400-tal?
The concept of individual Christian belief did not become
widespread until centuries later. Christianity was, moreover, introduced into
a collective society, and it is therefore only natural that this religion, in the

40

same way as the old religious custom, was mostly collective.
Varför nämner inte någon något om ”pilgrimage” i dessa studier omkring
tidigmedetida religiösa seder och bruk?
Man beskriver här den tidiga katolicismen i Norden, som en flera hundra år lång
period av kollektiv ”uppfostran” av menigheten med nya religiösa riter, som
fortfarande kunde innehålla inslag av gamla förkristna traditioner.
Den nya tron kom till varje lokalt område med ”vikingakungar” eller lokala ledare
som blivit döpta och hämtat sin nya tro från gamla kristna områden i Saxen,
Normandiet eller på de Brittiska öarna. Därifrån hämtade de också präster och
missionärer som stöd för uppbyggnaden av den nya tron i sina nordiska
hemområden, och byggde här den tidiga typen av gårdskyrkor som stödpunkter för
de nya riterna.
De enskilda medborgarnas personliga tro och övertygelser blev enligt denna
förklaring inte väsentlig förrän flera generationer efter det första kristnandet, när
man började kräva syndabekännelser, botgöring och helgondyrkan från menigheten
med framväxten av individuella pilgrimsresor till heliga platser.
Här finns också en möjlig förklaring till funktion och bruk för de olika mycket tidiga
kyrkovävnaderna, där Kyrkåstäcket är ett av flera exempel.
Den fasta organisationen med tydliga socknar och församlingar kring varje
sockenkyrka kom senare i samband med lagstiftng över större områden för att
fördela makt och skatteuppbörder mellan kyrkan och den världsliga makten.

Alvarbölet – Bodsvedbacken och Capellet
Alvarbölet med sitt kapell mitt i triangeln bör, i en sammantagen tolkning av rådande
omständigheter från den första tidsperioden efter kristnandet, ha varit en ”gårdskyrka” i stil
med Västerhus och även med Stugun. Alvar skulle då kunna antas ha varit en av många
vittberesta tidiga vikingaledare som låtit döpa sej någonstans i Europa och sedan som
vasaller till stormän i Nidaros eller Uppsala etablerat ett av många tidiga sälohus längs den
nyupprättade Stuguleden.
”Stugun” var den viktiga nyckel som låste upp hela den möjliga genomfarten genom
Ragundaskogen (se http://www.busvebacken.se/StuguBoken där Stuguns hela
dokumenterade utveckling fram till år 1925 beskrivs).
Den nya insjöleden utgick från landstigning i någon av de inre vikarna vid Höga kusten eller i
den havsvik som då nådde ända in till Sollefteå, gick till fots ca 4 mil över till gamla Älven i
Ragundatrakten och passerade sedan omväxlande med båt och fotpassager förbi Stugun,
”gamla Kyrkås”, Ås, Västerhus/Rödösundsområdet, Undersåker innan den lämnade Älven
för passagen över gränsfjället ner till Trondhjemsfjorden i Frosta och Nidaros.
Alla platserna ingick i det långväga kommunikationssystem som måste upprätthållas
mellan Påvedömets centrum vid Medelhavet och det nykristnade Sverige.
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Det första dokumentet som beordrade starten av Stugun skrevs år 1290 (lite drygt 100 år
efter att både Sverige och Norge fått sina första ärkestift) från ärkestiftet i Uppsala, vars
domkyrka vid den tiden låg i havsviken Mälaren. Det följdes under hela resten av medeltiden
av nya ärkebiskopsbrev som reglerade tillsättandet av nya föreståndare och deras
skatterättigheter när de föregående föll ifrån.
Den leden blev nödvändig i tider då konflikten mellan danernas och det norska
”Nidarosfolkets” maktanspråk ledde till att utfarten genom Kattegatt spärrades av danerna
för att hindra de norskvänliga katolikernas administrativa trafik mellan svenska fastlandet
och Vatikanen i Rom.
Det stödjer också uppfattningen om att Gustav Vasa tryckte på för att utplåna spåren av den
pilgrimstrafik som kanske blev mera aktuell på senmedeltiden med stigande välfärd. I
Kyrkåsfallet misslyckades han såtillvida som att församlingen tydligen lyckades gömma
undan bl a Kyrkåstäcket och delar ur något altarskåp (träfigurer och pilgrimsmusslor) som
senare blivit katolska delar av altartavlan i den reformerta stenkyrkan trots
Jämtlandsprostens intentioner.

Den här altaruppsättningen talar ett helt annat språk om kyrkåsbornas fornminnesvård än
den som den lutherskvänlige ”Jämtlandsprosten” Erik Andersson från Oviken troligen kan ha
försökt genomdriva genom att flytta bygget av den första äkta församlingskyrkan till en ny
plats i Kyrkås.

42

Altartavlan i en luthersk kyrkas korrekta utsmyckning under bildstormarnas tidevarv borde
ha bestått av en enkel fyrkantig texttavla med utdrag ur den lutherska katekesen – en
katekismustavla.
Man ska också observera att originalen i de här helgonfornminnena i gamla kyrkan bör ha
varit tillverkade under en senare medeltid med livligare pilgrimsvandring, än det mer
berömda Kyrkåstäcket, vars tillkomst är daterad till den allra tidigaste perioden av
kristnandet i länet.
Spännande vore det att få se en datering av några av dessa träföremåls verkliga ålder och
eventuella ursprung.
Med tanke på att de gamla vikingarnas utfärder egentligen aldrig hade några geografiska
begränsningar, och hade pågått under flera hundratals år före kristnandet av de nordiska
folken, så kan man nog anta att åtminstone delar av dessa artefakter också kan ha flyttats
långt i både tid och rum.

Satellitfoto tidig vår 2015 över kapellplatsen märkt med rött kryss och medeltidsvägens
sträckning vitstreckad av JN. Tydliga spår efter den urprungliga vägens sträckning syns fr o m
det röda korset och upp till vänstra hörnet och kan följas vidare ända fram till
hembygdsgården i Kyrkbyn. Gården Busvebacken nere till vänster.
Området mellan röda krysset och källan är relativt orört och borde kunna undersökas
närmare med avseende på fornlämningar.
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Gästgivareminnen
Jag avslutar med några bilder ur familjearkivet som visar, att min pappas mycket gamla
släktanor från gästgivare och färdledare för pilgrimer i Stugun, fortfarande är levande.
Anorna är än så länge genetiskt fastställda bakåt till början av fjortonhundratalet.
Det arbetas nu ivrigt i Stugun på att finna genetiska spår som kan överbrygga glappet efter
digerdöden och bevisa släktskapet från år 1290 till den nämnde Gjurd, som fått tillnamnet
Bodakarl.

På denna bild från omkring 1940 sitter några av mina kusiner i en liten ”övningsroddbåt”
som min farfar byggt åt sina barnbarn. Dom ror i en liten damm på min faster Elmas gård
Åbacken i Näverede där man landsteg i Näveredestad på 1300-talet efter roddtransport av
pilgrimer på älven från Stugun. Bortom husknuten på andra sidan av älven ligger gårdarna
där både min pappa Nisse, faster Elma, farmor Katarina och farfar Nils växte upp.
Jag själv tog mina första årtag här också vid mina tidiga besök hos faster Elma.
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Från Åbackens ”näveredestad” kunde man sedan vandra till och förbi Lillsjöhögen vid
Stuguns sockengräns mot Kyrkås. På ålderns höst köpte farfar och farmor år 1935
gästgiveriet här på ”Högen” och drev sedan pensionat tillsammans med några av pappas
syskon. Bilden visar tre av bröderna på permission från krigsberedskapen 1940 hemma hos
deras syster Gudrun med man. Pensionatsskylten syns på hörnet.
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Här står en av farfars sju söner, Otto, i sin verkstad i Lillsjöhögen och visar hur man i familjen
bygger en traditionell Stugubåt, liknande som barnbåten ovan, allt ifrån rotstående träd till
provtur. Det visas i en liten videofilm på 20 minuter från 1980-talet som heter ”Otto
båtbyggaren”.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mCeeJLcrwQE
Här gjorde farfar också den lilla båten på föregående bild. Båtbyggandet bland stugufolket
har gått i arv sedan urminnes tid.
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Lillsjöhögens stavkyrka

Det har kliat i fingrarna även på Ottos son och min kusin Göran som år 2010 tillsammans
med ett granngäng av hantverkare snickrade ihop denna skapelse som också står på samma
fastighet som båtverkstan och gamla gästgiveriet. Den kände kyrkobyggaren Pål Persson från
Stuguns 1700-tal har väl kanske också varit inspiratör här?
Till kapellet hör också en klockstapel, och år 2019 har anläggningen även kompletterats med
en askgravlund där bybor kan begära att Lits församling gravsätter anhörigas aska.
Stavkyrkan är trots namnet inte invigd utan ska betraktas som religiöst obunden, och kan
därmed användas till sammankomster för alla olika intressen i byn.
Man har också här en sägen om en pilgrimskälla belägen vid Ösjöns sydspets på fornvägen
mot Kyrkås.
Älven genom Stugun i Jämtland, som också både fyller och avvattnar Sveriges femte största
insjö Storsjön, har funnits med i hela min berättelse som en röd tråd eller pulsåder för
transporter av alla slag.
Genom hela historien har den fascinerat de politiska ledare och samhällsbyggare i länet, som
insett vilken betydelse älven alltid har haft även för rikets centrala delar.
Det politiska intresset och beroendet av Älven har som vi sett alltid funnits även i min
hembygd Kyrkås, som inte har direkt älvkontakt, men ligger helt inom avrinningsområdet.
Berättelsen får avslutas med några av de insatser som bl a Riksdagsmannen Hans Andersson
i Bringåsen (Hans brevadress i Stockholm) gjorde under sin tid 1870 - 90 i andra kammaren.
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Järnvägsbyggandet till Östersund 1876 - 1882
Den första stora frågan på riksdagsprogrammet och den som Hans Andersson förmodligen
lade ner mest arbete på, var järnvägsbyggandet i norra Sverige. Detta var ju en oerhört
betydelsefull fråga för just jämtlänningarna som hittills varit enbart hänvisade till
fjärrtransporter med häst för sin varuförsörjning utifrån och för sina personresor.
Sommartid gick kommunikationerna med sjöfart till närmaste hamnar, Sundsvall och
Trondheim, men även därifrån var landvägen lång till hela Jämtland, och alla tunga och långa
transporter utfördes helst vintertid på slädföre. (Jämför kommentarerna i mest alla vinterbrev
om slädförets kvalitet). Men vintertid frös Bottenviken, sjöfarten till Sundsvall upphörde och
då återstod enbart häst för transporter och resande hela vägen ner till Uppsala vid 1870-talets
början - en resa som tog ungefär 7 dagar från Östersundstrakten – obs, bara om man körde
själv med lätt släde och hade råd att byta hästar varannan timme så långa dagar som man
orkade köra.
Under större delen av 1870-talet (HA:s första riksdagstid) pågick kampen i riksdagen om hur
järnvägsnätet norrut mot i första hand Sundsvall, Östersund och Trondheim skulle se ut, och
inte minst finansieras. I följande ÖP-artikel från 1979 JämtländskaRiksdagsmän ger den
gamle historielektorn vid läroverket i Östersund, Hans Jacobsson, en sammanfattning av HA:s
riksdagstid och bl a behandlingen av järnvägsfrågan. Det är nog tveksamt om Hans
Jacobssons påstående att HA slogs ut vid 1890 års riksdagsval stämmer eller om han avgick
frivilligt, vilket han i alla fall tydligt funderade på enligt brevväxlingen från den tiden.
Däremot slogs han ut vid 1884 års val, men det berodde på schabbel med rösträkningen som
missgynnade HA, och han återkom ju efter nästa val 1887.
Älven och skogsbruket
Järnvägsbroschyren nedan tror jag HA tryckte som informationsblad på egen kostnad. Han
var dessutom inte nöjd med den första upplagan, som innehöll en massa tryckfel, så han
gjorde även en omtryckning. Den innehåller en omfattande utredning med intressanta
statistikuppgifter om länets skogsbruk och flottningsverksamhet på Älven (Å´a på stugumål)
och även kostnader för järnvägstransporter i andra delar av landet vid den här tiden. HA:s
alternativa dragningsalternativ förde stambanan förbi Torpshammar - Håsjö över Älven vid
Dusnäsviken i Näverede och följde sedan älvens norra sida upp till Lit. Härifrån gick den till
Krokom och anslöt till den projekterade tvärbanan till Trondheim i Näskott.
Fortsättningen norrut mot Umeå-Luleå skulle då grenas av i Ragunda, i stället för som nu i
Bräcke, vilket hade blivit en avsevärd förkortning av norra stambanan jämfört med det
segrande Bräckealternativet, som vi fortfarande lever med idag.
Svagheten var att Östersund då måste förbindas med bibana från Lit, dvs samma system som
sedan genomfördes i praktiken för både Umeå och Luleå på norra stambanan.
JärnvägsBroschyr med "Tankar om de föreslagna jernbanorna i Norrland" skrev Hans
Andersson år 1876 för sitt arbete i riksdagen. Han använde broschyren som en del av
argumentationen för sina motioner inför beslut om sträckningen av norra stambanebygget.
Hans förslag förlorade i konkurrens mot starkare intressen från Sundsvallsregionen och i viss
mån även från Östersunds stad, men skriften innehåller en mycket klarsynt framtidsvision av
samhällets behov av billigare transporter och kommunikation.
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Här redovisas också en mycket detaljerad analys av den snabbt växande norrländska
skogsindustrins funktion och kommande behov av effektivare transporter.
I praktiken var det nog så att den arbetskrävande och långsamma flottningen som
transportnäring redan 1876 byggt fast sig i en alltför stor och komplicerad struktur för att
industriintressena skulle vara beredda att ifrågasätta dess existens, så Hans Anderssons
visioner realiserades inte förrän närmare 75 år senare när kraftverksutbyggandet i
flottningsälvarna hade gjort det mer eller mindre omöjligt att fortsätta som förut.
Träindustrierna fortsatte att i huvudsak ligga kvar vid kusten där dom en gång startat men
hädanefter blev alla råvarutransport till slut fördelade på Hans Anderssons gamla järnvägar
och den långt senare tillkomna biltransportindustrin.
I Hans Anderssons senare riksdagsarbete efter stambanans invigning 1882 tog skogsbruket
och särskilt skogsvården en större plats. HA motionerade i Jämtlands läns landsting om
skogsskyddslag för länet år 1886. Målet för lagstiftningen var i första hand att komma till
rätta med ”skogsskövlingen”, ett begrepp som ofta nämndes i brev under HA:s hela
riksdagstid.
I ett brev (25 juni 1897) mellan gamla pensionerade riksdagsmän framgår av innehållet, att
de fortfarande engagerade sej i skogspolitiken, och att en statlig skogskommitte nu arbetade
och det var väl den som resulterade i Sverige första nationella skogsvårdslag 1903. Några år
senare var också sonen AJ Hansson ledamot i den första nationella skogsvårdsstyrelsen.
Älven och elkraften
Jämtlandsälvens fortsatta roll i svenskt näringsliv blev nu efter 1950-talets avslutade
flottningsepok att vara en betydande leverantör av elkraft i stället för bioenergi i
skogsprodukter till landets centrala och södra delar. Det är en roll som i hög grad lever och
frodas i vår moderna och starkt föränderliga energipolitik.

