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Kallsjöns Pärla Drottning Sophia

Först vill jag tacka min styrelse för det arbete ni 
lagt ner på olika håll för att vi skulle kunna sjösätta 
henne denna sommar efter att ha varit tvungna att 
bara stå på land två somrar i rad. Sedan vill jag 
tacka alla entreprenörer som hjälp till att fräscha 
upp Sophia som sedan kunde glida ut på böljorna. 
Vi var så hårt engagerade att få henne i sjön så vi 
höll på att glömma Transportstyrelsens 
godkännande. När vi tog kontakt för att kolla om 
något var ogjort för att vi skulle kunna köra Sophia 

besannades vår misstankar. Men med det goda samarbete vi skapat med dem så visade det sig att en 
av deras anställda var på väg upp till Åre för att fira midsommar och han var beredd att åka in till 
Bonäshamn och vidta erforderliga åtgärder. Vi träffades på plats och han gav, efter kontroll, oss OK för 
att köra. PUH!! blev vår reaktion. 
Trots att vi inte kunnat marknadsföra sommarens turer som vi skulle vilja har dock sommaren gått hyfsat. 
Vad som står klart för oss är att vi måste bygga om henne så att vi kan såväl kan laga mat ombord 
liksom kunna servera alkoholhaltiga drycker till de som vill. Kallgårdens kock Ivar har med sin 
yrkesskicklighet hjälpt oss för att planera byssan till en kommande efterlängtad arbetsplats. Detta arbete 
påbörjar vi så snart det blir möjligt. Vi arbetar även med att skapa förutsättningar för att Sophia ska 
kunna rattas när vi årsrika inte längre kommer att stå till förfogande. 
Denna sommar har vi möjliggjort, för både de som vill fira del av sitt bröllop och de som vill ta ett sista 
farväl av en släkting, att göra detta i samband med en sjötur med Sophia. Eftersom Västgård Game Fair 
återöppnade denna sommar låg vi vid bryggan och lät besökarna göra ett avbrott för att åka en tur med 
Sophia.
Vi är ca 400 medlemmar i föreningen. Exakt antal vet vi inte för ingen har hållit reda på vilka som 
fortfarande lever av de som en gång blev medlemmar. Vi har heller inte tidigare tagit ut någon årsavgift 
och på så sätt kunnat uppdatera medlemsantalet. Eftersom vi inte tyckte att det var någon fart i 
Byalagens intresse för att göra en tur med Sophia försökte vi med en sk medlemstur. Inte ens de drog så 
att vi kunde göra en tur med Sophia. Nu inför nästa säsong uppmanar jag byalagen att alla dels 
abonnera för en egen tur och dels marknadsför henne bland ALLA sina känningar. Om ni redan nu bokar 
in henne för en byalagstur så får vi en säker grund för att kunna ratta henne sommaren 2023. Vi 
återkommer med kontinuerlig information om ombyggnaden av Byssan och planeringen för sommaren 
2023.

En säker inkomst ger vårt årliga båtlotteri som med sedvanlig frenesi Lennart Forss slutsäljer varje år. 
Även år 2022. Vi har nu haft dragning och de tre vinsterna har utfallit så att

Lottnr 828 vann första pris och TordIngvar Eriksson är den lycklige vinnaren av båten
Lottnr 126 vann andra pris och Jajje Danielsson är lycklig vinnare av presentkort kr 2.000
Lottnr 347 vann tredje pris och Erik Alexandersson är lycklig vinnare av presentkort kr 1.000

Vi tackar alla som köpt lotter och hoppas ni köper lotter även nästa sommar och på så sätt bidrar till 
Drottning Sophias fortsätta färd på Kallsjön.

Alla önskas en trevlig Jul och vinter 
Sören Monvall med styrelsen









bygallerian.se • @bygallerian •  Tel: 070-679 64 39 • anne@madeinkall.se

Hos oss hittar du inredningsdetal-
jer, konst, hantverk, mathantverk 
och hemslöjd som är tillverkad 
här i Jämtland och framför allt här 
i Kallbygden. 

I vår verkstad printar vi ditt foto 
på canvas och monterar upp det på 
en ram tillverkad av furu. På vår 
canvasvägg finner du tavlor med 
motiv från fjällen.

Varmt välkommen till oss för 
en titt och shopping!

Vi har öppet 
onsdag – fredag 12 – 18 
och lördag 10 – 14. 

Julafton har vi stängt.

Önskar du komma i kontakt med 
oss övriga tider så går det bra att 
ringa, skicka ett sms eller maila 
till oss.

Vi önskar er alla en mysig 
adventstid.

God Jul 
och 

Gott Nytt 
År!





Lokal demokratimodell för Kall – hur blev det?
I september 2019 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning kallad ”Lokal demokratimodell för 
Kall”. Uppdraget var att ta fram ett förslag till reglemente för en lokal demokratimodell i Kall.  
Arbetsgruppen, som bestått av två politiskt tillsatta personer och en representant från Kallbygdens intresseförening 
har nu avslutat sitt arbete och redovisat sitt förslag till modell.

För att ta reda på hur befolkningen i Kallbygden ser på bygdens framtid och utveckling skickades först en digital 
enkät och sedan en brevenkät ut till alla hushåll med uppföljande intervjuer. 101 enkätsvar (ca 55% av hushållen i 
Kallbygden) med 44 fritextsvar kom in och 14 intervjuer genomfördes. Vad är det då som man anser är viktigt för 
bygdens framtid och för att det ska vara en plats att bo, leva och verka på?

För många är det viktigt att få regelbunden information från Åre kommun och Kallbygdens intresseförening, att 
delta i byalagsmöten, Intresseföreningens möten och att delta i aktiviteter i bygden eller byn. Tillgången till 
kommunal service, butik, bensinstation och en fungerande infrastruktur bedömdes av alla som väsentligt för 
bygden.
I intervjuer och fritextsvar framkom många synpunkter, idéer och förslag. Vikten av inflytande över det som berör – 
skola/äldreomsorg mm, över bygdemedlen och att bli lyssnad till och inte överkörd. Att jobba med och ta hänsyn till 
de stora frågorna – jorden, skogen, miljön och framtiden lyftes av många och fastighetsfrågan som är aktuell ur 
många aspekter. Många beskriver bristen på tid, men även den stolthet och det engagemang man känner för sin 
bygd.

Arbetsgruppen har även fört dialog med Bygdeutvecklingsberedningen och Tillväxtavdelningen på Åre kommun för 
att utbyte erfarenheter kring de olika demokratiprojekt som pågått i kommunen.Under arbetets gång deltog 
gruppen i flera av Intresseföreningens öppna möten med representanter för byalagen. Tankar, idéer och förslag 
från dialoger och möten har tillsammans med det som framkom i enkätsvaren och enkäterna legat till grund för det 
förslag som lämnats.

Arbetsgruppens förslag till Lokal demokratimodell för Kall, presenterades och överlämnades till kommunfullmäktige 
i juni 2022. 

 Utifrån enkätsvar, intervjuer och det som framkommit i de dialoger som genomförts konstateras att 
bygdens lokala behov inte är en ny områdesstyrelse eller annan modell med politisk representation.

 Därför föreslår beredningen en modell med fokus på att det lokala behovet och kommunen samspelar i 
uppbyggnaden av ett bykontor i befintliga kommunala lokaler och där tjänsteperson, förslagsvis från 
nuvarande tillväxtavdelning, fungerar som länk, kontaktperson, stöd och samordnare

 Förslaget innebär regelbunden bemanning, samt att en struktur med återkommande informations och 
dialogtillfällen skapas då tjänstepersoner/chefer och politiker deltar utifrån en agenda där olika aktuella 
frågor inom kommunens alla verksamheter tas upp. 

 Med en lokal närvaro och nära samverkan med lokala intressenter såsom Intresseföreningen, byalag, 
näringsliv och privatpersoner skapas en långsiktigt hållbar lösning och en demokratisk plattform för 
Kallbygden.  Det ger möjlighet till ett flöde av information, delaktighet och att kunna påverka de beslut som 
rör bygden.

Arbetsgrupppen  Andreas Sihvonen (S), Christer Edsholm (Kallbygdens intresseförening och Kerstin Örbo (VV) 
tackar för förtroendet, för tid, engagemang, goda samtal och för tankar, förslag och idéer.





Vi som flyttat till Kallbygden!

Johan Dahlback

Första gången jag var i Jämtland minns jag inte, men jag 
var förmodligen i 45 årsåldern. Sedan dess har jag varit 
här varje sommar sen dess, och några enstaka vintrar.
Mina minnen genom hela livet är att vara som i en annan 
värld än där jag växte upp. Dagarna bestod av mysiga 
frukostar på grönt gräs i trädgårdsstolar med utsikt över 
skogsbeklädda berg och glittrande sjöar, förutom de dagar 
som bestod av regn och blåst, för då satt vi inne. Men de 
fina dagarna fortsatte med bad i sjöar med glasklart vatten 
och långgrunda stränder. Kvällarna spenderades med 
fiske i trollska sjöar inbakade mellan skogarna. På vägen 
hem spanade vi efter ugglor, älg, räv och alla andra 
spännande djur. Det var dessa dagar som gjorde att jag 
visste att en dag skulle jag bo och leva här.

Det dröjde tyvärr ca 25 år, men nu äntligen är vi här. Jag, 
min fru Sophie och våra barn Efvi och Elion har äntligen 
hittat vår plats. Vi visste att vi skulle flytta upp, men vi 
visste inte var vi skulle hamna i det stora Jämtland. Vi ville 
bo vid en sjö, i en skog, på en gård med fjällutsikt. Det är 
inte helt lätt att få ihop alla önskemål, men vi hamnade till 
slut i Bonäshamn i Kallbygden. Ett gammalt hus, delvis 

sönderrenoverat som krävde mycket kärlek, och kärlek hade vi, för vi var äntligen Jämtlänningar.

Nu har vi bott här i ett år och vi älskar det. Personligen har jag aldrig känt mig hemma någon annanstans än i Jämtland. Vi visste 
ingenting om bygden vi hamnat i, men vi kan summera det med att det finns nog ingen bättre plats än just här. Vi fick kanske inte 
alla komponenter på önskelistan, men vad gör det? Vi är omgivna av underbara välkomnande människor överallt. Våra barn har 
äntligen efter lite omvägar hamnat på den finaste skolan jag varit på, jag trodde inte skolor som Kyrkslätten fanns. Vi har hittat 
vår plats här i vårat avlånga land och här kan jag utan tvekan säga att här vill jag leva och här vill jag dö.

Har ni vägarna förbi Bonäshamn? Stanna gärna till på en kaffe så berättar vi gärna mer. Vår dörr är alltid öppen, precis som alla 
andras här i Kallbygden.

//Johan Dahlback



Johan Skott

Vår historia om hur vi hamnade i Kall, och varför vi 
älskar det här, har vi berättat några gånger nu. 
Men vi berättar den gärna igen.
Den korta versionen är att vi hade längtat efter att 
flytta från Stockholm en längre tid, men att när 
huset i Kall dök upp kändes det ändå spontant. 
Min fru, Annica, satt och tittade på hus i närheten 
där vi bodde och då, längst ner på en annons 
fanns det ”andra objekt från denna mäklare”. Sen 
gick det snabbt, vi tog reda på allt vi kunde om 
Kallbygden och fick se två hus via facetime med 
Kallbygdens lokala mäklare. Vi var kära, vi var 
fast, det vara bara att köra.
Vi flyttade upp i Juli förra året, utan att ha sett 
huset fysiskt på plats, men blev positivt 
överraskade direkt när vi rullade ner för backen fram till vårt nya hus, med allt vårt bohag och son, hund och katter med. 
Nu har vi bott här i nästan 1,5 år, är på väg in i vår andra vinter i Kall och vår son Valentin älskar sin förskola Kyrkslätten – kan 
skriva en hel text om hur bra vi har det med förskolan och skolan här i Kall, men det får bli i nästa nummer. 
Att komma in i denna bygd har varit helt underbart. Kallbygden är välkomnande, idérik, entreprenöriell och framför allt väldigt 
varm. 
Jag tror att det varit en fördel för oss, när det kommer till att ”komma in i bygden”, att ha barn på förskolan, delta i så många 
lokala engagemang och föreningar som möjligt och att visa att man gärna hjälper till med allt och alla. Effekten är direkt och vi 
har fått flera som vi kallar vänner redan och jag hoppas man vet att man kan höra av sig till oss om man behöver hjälp med 
något – för vi har bett om hjälp så många gånger (Tack alla som hjälpt oss med stort så som smått!).
Det känns som att vi går in i en ny tid nu i Kallbygden. Jag vill med så stort hjärta vara med och föra Kallbygden framåt i den 
tiden nu. Men det ska vi göra med hänsyn till historian, vad vi alla vill och sen försöka paketera alla de underbara saker vi har 
här för att få fler att upptäcka och njuta av det – om ändå bara tillfälligt som besökare. 
Jag är glad att Åre kommun känner likadant och har godkänt ett projekt där bland annat jag får arbeta med ”Visit Kallbygden” 
under det närmaste året – men mer om det längre fram.

//Johan Skott



KRIGSHÄNDELSER I KALLBYGDENS NÄRHET UNDER 2:A VÄRLDSKRIGET

Idag har tiderna tyvärr blivit sådana att krig, terrorhot och flyktingar åter är en realitet i vår vardag. Men det är egentligen bara 
någon generation sedan förra gången – dvs under 2:a världskriget – som vår bygd senast befann sig i krigets närhet, och då 
bygdens folk fick uppleva krigshändelser på nära håll. Det berättas tex fortfarande i bygden om att man längs Kallsjön kunde 
höra  när tyskarna bombade Steinkjer 1940. Och senare under kriget hände det att tyska eller allierade krigsflygplan navigerade 
fel och landade på svenskt territorium, som tex när ett tyskt flygplan av typen FockeWulf Fw 58 landade på Torröjen utanför 
Sandviken. Det berättades under min uppväxt i bygden att en same, som då befann sig på gården, begav sig ut på isen mot 
planet. Men när han såg hakkorset och besättningen med pistoler i hand, vände han och begav sig till skogs. Han trodde att 
kriget kommit till Sverige (se ”Militärhistoria Z” i källförteckningen).
Men bygden var faktiskt indragen i mer direkta, aktiva krigshändelser än så. Ett basläger med norskengelska motståndsmän för 
gerillakrigföring i Norge fanns nämligen i hemlighet förlagd inne på svenskt territorium här i Kallbygden. Det var under krigets 
sista år, 1945 som de allierade ville hindra den stora tyska armén i ”Festung Norwegen” – och den stora, från Finland retirerande 
tyska ”Lapplandsarmén”  att kunna forslas söderut via järnväg genom Norge och till Tyskland, där skriande behov av fler 
soldater hade uppstått. Därför beordrades gerillakrigföring med sabotage av hamnar, transportleder och järnvägar, tex 
nordlandsbanen. 

Operation Woodlarke (trädlärka)
Den första gerillagruppen bestod av motståndsmän ur den norska motståndsrörelsen ”Kompani Linge” (som styrdes från 
England). De skulle egentligen ha sin bas vid Gomolia i de norska Skäckerfjällen, men det uppdagades att fjället där var fullt av 
tyska jägare och militärpatruller. Därför ordnades i hemlighet en bas inne på svenska sidan istället, vid det lilla samevistet 
Burvattnet uppe vid Torröjens nordvästra sida, bara några hundra meter från gränsen. Där fanns en jaktstuga som man lånade 
utan ägarens vetskap, dock i hemlighet godkänt från högsta ort i Sverige. Många motståndsmän hade utbildats i England och i 
Sverige. Den ryktbare chefen för statens kriminaltekniska laboratorium, ”Revolverharry” (Harry Söderman från Jämtland) hade 
som hemligt specialuppdrag under kriget byggt upp ett antal träningsläger i Sverige för norska motståndsmän och hade vid 
krigsslutet ca 15000 soldater redo att fara över till Norge för att upprätthålla ordningen och avväpna tyskarna (se filmklippen 
”YouTube” i källförteckningen).
Gerillagruppen i Burvattnet fick vänta hela hösten 1944 på rätt tillfälle för attentat, och tidvis blev det ont om mat. Man fick skjuta 
älg och ren eller handla i de angränsande gårdarna. Erik Gaundal i Norskgaundalen arbetade som kurir mellan motståndsbasen 
och de anförtrodda i Stockholm (i regeringen och engelska legationen), och material forslades landvägen upp till Överäng, där 
väglöst land tog vid. Sprängmedel lagrades tidvis i hemlighet hos Hildur Moberg i Hoberg, som även lagade god mat och 
tvättade motståndsmännens kläder. Under sina små ”handelsresor” i bygden hände det flera gånger att motståndsmännen blev 
fasttagna av svensk militär (försvarsmakten var inte informerad om vad som försigick i Burvattnet). Det blev förvecklingar, och 
”Stockholm” fick lösa det hela. Vid ett tillfälle hoppade ett par arresterade motståndsmän av den militära transportbil som de åkte 
i mot ett uppsamlingsläger och tog sig tillbaka till Burvattnet. Vid ett annat tillfälle var motståndsmännen själva ute på patrull, och 
då mötte de en militärpatrull som de tog till fånga. Det visade sig vara en svensk patrull, varför motståndsmännen fann för gott att 
överlämna sig när de kom tillbaka till Burvattnet. Även detta intermezzo ”löstes från Stockholm”.

Så blev tiden inne för attentat. I värsta vintern, den 11 januari begav sig de 5 bästa skidåkarna (av 11) iväg mot Snåsa för att 
spränga Jörstabron. De kom fram sent på kvällen den 12 januari och apterade laddningarna i sprängande kyla under natten. Två 
tåg passerade och gjorde så att laddningarna måste fästas på nytt. Kl. 2:30 på natten small det och bron sprängdes i bitar. 
Motståndsmännen lämnade kvar några engelska artiklar och begav sig tillbaka mot Burvattnet. Det märkliga var att ingen i 
bygden hörde eller upptäckte att bron sprängdes – inte ens den tyska vaktstyrkan i närheten  vilket senare skulle leda till Norges 
värsta tågolycka någonsin. Kl 8:10 på morgonen lämnade nämligen ett tyskt tåg Jörstad station och störtade tio minuter senare 
rakt ner i Jörstaälven. Av de 31 vagnarna gick 17 i älven. De första vagnarna var lastade med soldater, därefter hästar och sist 
fordon (vilket borde ha varit omvänt). Det blev ett ramaskri och rabalder utan dess like. Min mor bodde i gården intill 
järnvägsbron och blev ögonvittne till händelsen. Hon har berättat att det låg staplar av lik på båda sidor om vägen och att 
skadade soldater skrek och sprang omkring. Den norske lokföraren och eldaren omkom (eldaren hamnade nära loket i älven och 
brändes ihjäl). 78 tyska soldater dog och många fler skadades, liksom ett stort antal hästar. Ytterligare en norrman dog under 
uppröjningsarbetet.



Vanligen brukade tyskarna ta 10, 20, 50 eller fler ”gisslan” ur befolkningen i bygden när ett attentat hade utförts av 
motståndsrörelsen. De hotade med att avrätta gisslan om inte de ansvariga trädde fram, vilket i de flesta fall ledde till att gisslan 
avrättades. I det här fallet togs aldrig någon gisslan, och orsakerna var flera. Dels var det i slutskedet av kriget, dels var tyskarna 
förgrymmade på den egna vaktstyrkan som missat attentatet, dels såg man skidspåren efter attentatsmännen och de artiklar 
som vittnade om engelska fallskärmsjägare, och dels hade ortsbefolkningen varit mycket behjälpliga under katastrofinsatserna 
med sjukrum och uppröjning. Men rikskommisarie Terboven var rasande och for till Berlin för att få Hitler att godkänna avrättning 
av tusentals gisslan. Efter for Quisling och en diplomat och hörde i Berlin om Terbovens vansinniga gisslanplaner. De insåg vilket 
hat och vilka repressalier mot tyskarna detta skulle leda till efter krigsslutet och lyckades få Goebbels och Himmler att försöka 
”prata Hitler tillrätta”.

Jörstabron efter sprängningen. Foto Norskt Jernbanemuseum (ur boken Red. Jarle Skjei nedan)

Operation Rype
USA hade inte deltagit med några markoperationer i Norge under 2:a världskriget, men nu när kriget närmade sig slutet ville de 
gärna vara med i befrielsen av Norge. Därför tillskapades en andra gerillagrupp bestående av norskamerikaner. Även de skulle 
hålla till i vårt närområde, dvs norr om Torröjen men nu inne på norsk mark i trakten kring Gjevsjöen. Den här gerillagruppen 
skulle transporteras och utrustas via flyg från Skottland, och uppdraget var detsamma som för Woodlarke i Burvattnet, dvs att 
spränga järnväg. I februari 1945 (alltså efter sprängningen av Jörstabron) åkte två norska motståndsmän, Erik Sörli och Erik 
Gaundal från Stockholm upp till Gjevsjöen för att rekognosera och ta emot fallskärmsjägare och utrustning som skulle släppas 
ner vid Seisjöen norr om Gjevsjöen. I Skottland väntade 36 fallskärmsjägare, anförda av William Colby (senare CIAchef), på att 
bli transporterade till nedsläppsplatsen via stora 4motoriga bombplan av typen B24 Liberator. Allra först skulle dock en mindre 
förtrupp sändas. Motståndsmännen i Gjevsjöen/Seisjöen hade (svag) kontakt med London via sändningar från BBC, och 
meddelande om planerad flygstart skedde via kodord, i det här fallet ”Kolrabbien är läcker”. 



Motståndsmännen tog in i en koja vid Seisjöen, men på natten kom en jägare och berättade att tyskarna varit i Snåsa och förhört 
sig om trakten och att en patrull var på väg. De fick fly hals över huvud, och när de nådde närmsta fjälltopp hörde de 
kulspruteeld nerifrån Seisjöen, antagligen från tyskpatrullen som genomborrade kojan med kulor. Flygningen med förtruppen 
måste stoppas, men sändaren fungerade inte. De fick skida ner till Björkedet och tillgripa vanlig telefon. Erik Sörli ringde sin bror 
i Stockholm som hade kontakt med engelska legationen, men han vågade inte tala klarspråk eftersom telefonen kunde vara 
avlyssnad. Då kom han på att säga ”icke sänd kolrabbien, den är icke läcker”. Eriks bror kunde sedan vidarebefordra 
meddelandet till England. Förtruppen hade dock redan flugit mot Gjevsjöen men tvingats vända pga dåligt väder. Annars hade 
de hamnat rakt i armarna på tyskarna. Därefter bestämdes att basen skulle ligga i Gjevsjö gård (som evakuerades) och att 
utrustning och trupper skulle släppas över Gjevsjöen.

B24 Liberator. Foto: U.S. Air Forse/ U.S. Federal government (taget ur Wikimedia Commons)

De bombplan som användes, B24 Liberator, hade knappt den räckvidd som behövdes för att nå Gjevsjöen. Dessutom kunde de 
bara navigera till kusten och behövde därefter klart väder och helst månsken för att via landmärken kunna navigera någorlunda 
säkert in över land. Moln och dimma försvårade kraftigt sådana flygningar, och de planerade flygningarna med fallskärmsjägare 
till Gjevsjöen blev därför på det hela taget inte lyckade. Man fick vänta ända till den 24 mars innan vädret tillät ett nytt flygförsök. 
Då sändes hela styrkan i 8 bombplan mot Gjevsjöen, men bara 4 plan kom fram och släppte sin last. Två andra plan hittade inte 
nedsläppsplatsen och återvände till Skottland. Det 7:e planet kom fel och släppte trupp och utrustning över Landösjön i Krokoms 
kommun. Det 8:e planet störtade på Orkneyöarna, med bara en överlevande. Det här innebar att bara halva styrkan av 
motståndsmän nu kommit till Gjevsjöen. Styrkan på Landösjön togs om hand av svensk militär och internerades. Senare löstes 
också den frågan ”via Stockholm” och truppen kunde ta sig landvägen till Gjevsjöen. 

Ett nytt försök att transportera resterande fallskärmstrupp gjordes med 4 bombplan den 30 mars, men alla återvände pga dåligt 
väder. Den 6 april gjorde man ett nytt försök med tre bombplan. Nu var isen på Gjevsjöen dålig, och man skulle släppa lasten 
över Litlfjället istället och flyga dagtid. Två plan återvände till Skottland och ett försvann. Senare upptäcktes att det kört rakt in i 
fjällsidan på Plukkutjönnfjället nordväst om Gjevsjögården, och att alla 12 ombord hade omkommit. Då gav man upp dessa 
flygningar från Skottland. Truppen i Gjevsjöen fick ta hjälp av den norskengelska truppen i Burvattnet istället. 



Nedslagsplatsen där ett amerikanskt 4motorigt bombplan av typen B24 Liberator störtade den 6 april 1945 med 12 mans 

besättning. Foto: Bertil Edsholm 2019.

Uppdraget var som sagt att spränga järnväg, och den 9 april begav man sig iväg på skidor mot Snåsa. Uppdraget skulle ta en 
vecka. Förstahandsmål för både Woodlarke och Rype var Grana bro i Snåsa, men den var alltför väl bevakad. Jörstabron var 
redan sprängd av Woodlarke (och nu redan hjälpligt reparerad och bevakad), så därför valde man istället Tangen bro söder om 
Jörstabron. Den 15:e april sprängdes bron, varvid skottlossning uppstod, men styrkan lyckades fly mot Sverige utan förluster. 
Det blev en lång och ytterst besvärlig återfärd, varvid maten också tog slut. Man tvingades ta genväg mot Burvattnet och 
övernatta hos Woodlarkegruppen. Därefter fortsatte färden inne i svenskt territorium tillbaka till Gjevsjöen. Nästa uppdrag var att 
spränga järnväg uppe i Lurudalen norr om Snåsa. Man avgick den 22 april och sprängde nästa dag 2,5 km järnväg under 
skottlossning. Alla klarade sig och flydde i en stor omväg tillbaka mot gränsen, medan man minerade spåret med tråd och 
sprängladdningar. Det blev 8 mils tung återfärd på skidor som tog 16 timmar. Chefen, William Colby, har berättat att färden 
uppför det sista fjället blev så tung att de för första gången tvingades ta narkotikatabletter (Bencedrine) för att klara sista biten. 
Därför namngav han fjället till ”Bencedrine Hill”. 

Nu var sabotageuppdragen utförda och Colby var ivrig att ta nya uppdrag, tex att samla trupper i Nordlitrakten för att börja återta 
Norge via strid mot tyskarna. Men kriget närmade sig sitt slut, och London förbjöd nya sabotageaktioner av Woodlarke och 
Rypegrupperna. Ändå skulle liv komma att offras uppe i dom här gränstrakterna de allra sista dagarna av kriget. Den 2:a maj 
förvillade sig nämligen en tysk patrull på 5 man (1718åringar) till Gjevsjö gård och överraskade motståndsgruppen. Det slutade 
med att alla tyskarna sköts och grävdes ner uppe i sommarfjösbacken. Sju dagar senare, den 8 maj, blev det fred.



T.v. Minnespyramiden på Plukkutjönnfjället där bombplanet störtade (författaren i bild).

T.h. En av planets 4 motorer, en Pratt & Whitney med 14 cylindrar på sammanlagt 1200 hk (Christer Edsholm i bild). Foton av 

Bertil Edsholm 2019.

Vid krigsslutet åkte vår välkände ”RevolverHarry” tåg till Oslo och förhandlade med rikskommissarie Terboven och 
gestapochefen och övertalade dem att kapitulera. Bakom sig hade han den styrka han utbildat i Sverige och som nu skulle tåga 
in i Norge och avväpna tyskarna. Han övertalade dessutom gestapochefen att låta honom fara till koncentrationslägret Grini och 
befria fångarna. Därefter blev han inofficiell polischef i Oslo tills hans norska militärstyrka anlände. I en filmsekvens från den 
tiden kan man se Harry Söderman stå mitt i Oslo och utropa via microfon att ”Norge är åter ett fritt land”.

Sammanställt av Bertil Edsholm

Källor:
• Red. Jarle Skjei: ”Operasjonene Woodlarke og Rype. Et 50årsminne”. Utgitt av komitéen for Jörstadelva                     
Krigsminne, Snåsa Kommune, 1995.
• Frode Lindgjerdet: ”Kampen om Nordlandsbanen 1945”. Ares Forlag AS 2016.
• Internetsida ”Militärhistoria Z – Nödlandningar i Jämtlands län 19401945”. En militärhistorisk blogg av Steven Hellan.
• Filmklipp YouTube: ”Grini (1945). Fra frigjöringsdagene den 8. og 9. mai 1945”.
• Filmklipp YouTube: ”The Norwegian army in Sweden during World War II – documentary”.
• Bertil Edsholm: ”Gamla mor Kirsten Edsholm i Torröedet berättar krigsminnen”. Filmklipp på Facebook. 



St Olavsloppet, alle man på däck. 

St Olavsloppet går från Östersund till Trondheim, med målgång i Kall den 29e juni. Och fortsätter sedan längs väg 
336 mot Sandvika. Tävliingsledningen är mycket nöjd med förra årets insats och vi kan säkert göra ännu bättre 
ifrån oss denna gång. Viktigt just nu är att bestämma plats för växlingsstationer och hitta folk som kan ställa upp 
och jobba. Mot ersättning, precis som förra året! 
Den som vill veta mer kan höra av sig till Ambjörn Johansson 0703454939 izinyanya@gmail.com. 

Med vänlig hälsning, KALLS IF 
(Och glöm inte: snart börjar längdsäsongen. Mer info kommer på facebooksidan framöver.)
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