
 

SPF Seniorerna Frösön – Kultur och motionsvandringar – 2018-08-29 

I slutet av augusti startade vi våra motions- och kulturvandringar för hösten. Denna gång hade 

vi lagt promenaden på norra sidan av Frösön 

Vi startade vid Frösö sportstuga på mark som var skänkt av Per Magnèr (1891-1979) . Han 

var bonde, nämndeman och kommunal förtroendeman. Han hade gott rykte och var pålitlig 

och idrottsintresserad. 

1928 togs det första spadtaget för byggandet av Frösö sportstuga och 1931 var den klar. 

Snickare utan ritningar var Per Strömberg. Stugan kostade 1500,46 kr. Frösö IF var tvungen 

att ta ett lån på 800 kr. Detta lån var betalt 1934. Redan 1935 byggde man på sportstugan, 

men då hade man ritningar. 

1990 var det dags för en ny utbyggnad. Då hade man fått pengar från O-ringens femdagars 

som gick i trakterna runt Östersund året innan, där Frösö IF var medarrangör. 

Inte så långt ifrån Frösö sportstuga låg en liten hoppbacke som kallades för ”Fläsklådan”. Den 

var byggd av virke från lådor som innehållit fläsk, importerat från Amerika. Den revs 1958 

och ny backe byggdes 1959 vid Lövsta. 

Vi fortsatte vår vandring förbi Per Magnèrs väg, där vi konstaterade bl a att Per Magnèr fick 

en väg uppkallad medan han var i livet, vilket inte är så vanligt. 

Vi kom så småningom ner till Alpbacken. Hoppbacken som hade varit där revs omkring 1970. 

Den första backen kom till i början på 1920-talet. Efter ombyggnad av backen invigdes den 

1925. Den var då Sveriges största hoppbacke. Backen byggdes om 1932 och 1936. Efter sista 

ombyggnaden hade Kåre Karlsson Friska Viljor backrekordet på 63,0 m. 

Vandringen fortsatte ned till Hjälmtorpet. Namnet har det fått efter hästjägare Johan Hjelm 

(1832-1911) som bodde där. 



På 1920-40-talet drevs ett kafè av Anna Hjelm (f. Ljungdahl 1899) vid sidan av Alpbacken. 

Hit skidade ungdomar från Östersund för att se när backhopparna tränade och för att fika. 

Varm choklad med grädde och en bulle fick man för 25 öre. 

Sedan vi gått ett stycke på Hjälmtorpsvägen och vidare på en gång- och cykelväg kom vi fram 

till Mosebacken. Namnet är efter Victor ”Moses” Vassdal, som var en av de fyra män som 

byggde de första husen på Mosebacken. 

Här byggs nu 25 villor med stora tomter och en vidunderlig utsikt mot Åsbygden. 

Från Mosebacken är det inte långt till Kycklingholmen som ligger några hundra meter ut i 

Storsjön. Hit åker man ibland på skidor eller spark över isen på vintern, men på sommaren är 

det en del fåglar som häckar där och då lämnar man dem i fred. 

Den 1 juni 1956 var det en kanotkatastrof utanför Killingholmen. När det blåste upp till storm 

på Storsjön och tre pojkar i en kanot skulle vända tillbaka, kantrade kanoten och alla tre 

hamnade i det kalla vattnet och drunknade. De tre var i 15-årsåldern och var från Frösön, Stig 

Lennart Jönsson, Rolf Karlsson och Bo Sivertsson. 

Sedan vi hört om den tragiska olyckan gick vi upp till Lövtorpsvägen, som fått sitt namn av 

dragon Silfver Löf (1786-1865) som bodde på Lövtorpet och kom från Sundsjö. Nu var det en 

kort väg tillbaka till Frösö Sportstuga och en efterlängtad fika. 


