
Rödöns Hembygdsförening

Genomförda aktiviteter

Här redovisas genomförda aktiviteter årsvis. Det görs genom en översiktlig 
beskrivning och foton från evenemanget.
Aktiviteterna redovisas i tidsordnng med den senaste först.



Träffa Tomten
2022-12-04  15:00 - 16:30

Evenemanget
Årets tomtemottagning var stämningsfull och fin. 
Lite snö, 7 grader kallt och nästan vindstilla. Eldarna 
brann fint och bidrog till den fina stämningen.
Drygt 40 glada och förväntansfulla barn kom i säll-
skap med sina föräldrar för att lämna önskelistor till 
årets tomte. 
Deras önskelistor var långa och innehöll varierande 
allt från raggsockor till hästar och kattor. Leksaker 
stod även i år högt på önskelistan liksom spel och 
böcker. 
Varm saft och pepparkakor serverades och många, 
både barn och vuxna, gick tipsrundan. 

2022



Allhelgonamarknad
2022-11-05  12:00 - 16:00
Årets marknad blev en fin och gemytlig dag 
med glada utställare och besökare trots att 
vädret inte var det bästa. Utställarna var 29 
till antalet och besökarna, i alla åldrar, kom i 
en jämn ström under hela dagen. Marknaden, 
som i år arrangerades för 19:e året, har blivit en 
trevlig tradition i Allhelgonatid vid 
Rödöns kyrka.

Många besökare lockas säkert av det numera välkända kak-
bordet. Bakat och skänkt av ortens damer.
Foton Jämtlands tidning

Många av utställarna har besökt oss under 
alla 19 åren. Det viktiga är att de får sälja sina 
alster och så verkar fallet vara.



Byvandring i Slåtteråsen
          2022-09-17  14:00 - 16:00

Slåtteråsen är byn som saknar 
fastigheter i Lantmäteriets arkiv. 
Fastigheterna återfinns under by-
arna Backen (Kälabacken), Säter, 
Häste, Trusta. Vike, Lund och 
Lägden. Dessa nämnda byar möts 
vid Slåtteråsen.
Det har i huvudsak varit fäbodar 
som senare blivit torp. En del 
fastigheter har skapats genom att 
en torpare köpt ett skogsskifte 
och odlat upp. En by skapad med 
mycket nerlagt arbete. Det är som 
synes små fastigheter där man 
levt ett sparsamt liv.

Karin Kjellström lotsade oss runt genom byn. Vi var ett trettiofemtal 
vandrare som, enligt en deltagare, gick ca 3 kilometer. Många trogna 
deltagare var med. Den här gången hade vi tur med vädret.

Start

Vi samlades hos Karin och hon började berätta om Slåttråsen utifrån 
en karta. Sonen Jerker har inrett ladugården till ett samlingsrum där 
vi alla fick plats.
Vandringen började mot det första målet som var Böle och den byns 
två fastigheter. Nästa mål blev Säter 3:10 en fastighet som Häger Lars 
odlat upp från att ha varit ett skogsskifte.Vi fortsatte sedan ner mot 
vägen mellen Slåtteråsen och Dvärsätt. Vi gick den vägen till dess vi 
kunde se byggnaderna vid Fyrislund. Här vände vi och påbörjade 
turen tillbaka till vår start. Vi passerade Anders Kilians ”Kilen” Säter 
3:12. Väl framme vid vår start intog vi medhavd fika.

Vår guide Karin



Här bor Karin och här både började och 
slutade vandringen. Gården är avstyckad 
från Backen (Kälabacken) .
Gården ägdes av Karl-Eriks föräldrar och 
övertogs av Karl-Erik och Karin. Karl-Erik 
avled för ett par år sedan. Nu bor Karin 
ensam på gården.

Samling hos Karin inför dagens vandring

En av de två gårdarna i Böle.
Gården ägdes av Märit Jönssons föräldrar och 
övertogs av Märit och Ove Jönsson.. Nu är det 
sonen Tomas som är ägare. Han driver fram-
gångsrikt  företaget Jämtlands Konservatorn.

”Pe Lars”.
Häger Lars köpte ett skogsskifte som han odla-
de upp Han byggde själv husen på gården. Allt 
detta samtidigt som han gjorde dagsverken hos 
bönderna. Han fick 10 barn i två giften.. Sonen 
Per Larsson övertog gården.

Anders Kilians föräldrar blev avhysta från torpet 
i Kälabacen. De köpte då det här nergågna torpet 
och påbörjade renovering. Sonen Anders övertog 
torpet och fortsatte renoveringen. Han byggde 
ny mangårdsbyggnad ritad av den kände arkitek-
ten Ragnar Östberg (som bl.a. ritat Stockholms 
statshus). Kilian var poet, småbrukare, smed och 
redaktör för rikstidningen ”småbrukaren”.



Storsjöodjursspaning vid Rödösundet
          2022-08- 20  13:00 - 15:00

Den här dagen var tänkt som en familjeaktivi-
tet med flera aktiviteter för barn.
Nu blev det inte riktigt så bl.a. beroende på att 
aktiviteten föregicks av ett ihållande regn. Reg-
net upphörde dock någon timma före start. Vi 
blev ändå ca 20 personer, de flesta pensionärer  
och inte ett enda barn. Det blev pensionärerna 
som fick följa storsjöodjursspåren från det 
gamla färjestälet till viken vid Tibrandshögen. 
Det blev pensionärerna som fick gå barnens 
tilltänkta tipsrunda.
Vid vindskyddet i viken nedanför Tibrandshö-
gen fick vi höra ett antal personer som vittnade 
om hur de varit i kontakt med Storsjöodjuret. 
Vi avslutade med att grilla korv som var och en 
tagit med sig.

Storsjöodjuret hade gått iland 
vid den forna ångbåtsbryggan. 
Det hade lämnat spår efter 
sig ett par hundra meter mot 
Tibrandshögen.
Vi upptäckte resterna efter 
djurets måltid och det hade 
behövt uträtta sina behov 
innan det gick ner i sjön igen.

Bra förutsättningar att upptäcka något vid vår spaning.

Samarrangemang mellan Rödöns Hembygdsförening och 
Föreningen Storsjöodjuret.



Göte Norlander ordf. föreningen Storsjöodjuret 
välkomnaroch vittnar om sina iakttagelser

Samtal runt korvgrillningen

Evert Festin. tidigare ordförande i förreningen 
Storsjöodjret vittnar om sina iakttagelser.

Isabell Olsson sammanfattar 
tipsrundan

Sjövägen kom Staffan Persson med kompis och berät-
tade om förra örets möte med storsjöodjuret. De kom 
i egenbyggd träkajak.

Vi hoppas kunna göra detta till en återkommande 
aktivitet.



Sigrid Grenholm
Guide

Historisk vandring genom Trusta
               2022-07-13

En historisk vandring genom byn Trusta. När-
mare 35 deltagare. Lite otur med vädret. Det 
regnade vilket medförde en något kortare tur 
än planerat.
Deltagarna fick lära sig om gårdarna i Trusta 
och deras historia. Vilka som bott på de olika 
gårdarna mm.
De som tyvärr inte kunde deltaga fick en ny 
chans någon vecka senare.

Innan vandringen startade gjorde Sigrid en 
omfattande inledning till vandringen.

På återväg till startplatsen för vandringen.



Harastockbacken i Trusta

Byvägarna var oftast omgivna av gärdsgårdar på 
bägge sidor för att djuren skulle kunna flyttas.
Harar har den egenskapen när de jagas av för-
följare att de gärna gör ett avhopp för att förvilla 
förföljaren.
Så var det på den s.k.”Harstockbacken” i Trusta. I 
gärdesgården hade man gjort ett hål för att haren 
skulle kunna hoppa av vägen. I hålet satte man en 
fälla, en s.k. ”Harastock” där haren utlöste ett gil-
ler vid sitt avhopp.  En stock föll ner och låste fast 
haren.

Jonas Ol´s. Här tillverkades såfioler och här växte sysko-
nen Olsson upp. Några tog namnet Alström.


