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Mea culpa. Maxima culpa.
”Jaha. Det är dit jag ska. Då är det väl inte så mycket mer att göra åt det.” Famil-
jen var på sommarsemester och barnen lekte glatt i solskenet i Stenebergsparken 
i Gävle. Jag hade precis avslutat ett samtal angående en ledig tjänst då insikten 
överföll mig. Halvannat år senare skrivs dessa rader. Känslan då stämde.

Vad visste jag då, sommaren 2017, om Bräcke-Revsunds pastorat i allmänhet 
och Sundsjö socken i synnerhet? Föga eller intet blir det sannskyldiga svaret. Jag 
var på spaning efter nytt jobb efter åtta goda år i Östersund, och detta var den 
enda lediga tjänsten på pendlingsavstånd. Av familjeskäl var inte en flytt aktuell, 
även om sirenerna (eller i vart fall kyrkoherdar i bekantskapskretsen) sjungit från 
några andra håll i landet. Som präst gift med en kantor är arbetsmarknaden god.

Sålunda hamnade jag här. Där jag tror att jag ska vara – och dessutom har jag 
haft roligt första året på jobbet! En bra kombination där det första är nödvändigt 
och det andra underlättar.

Som sagt är jag gift, med Anna, kantor i Brunflo. Vi bor på Frösön med våra tre 
barn i skol- och förskoleålder. Namnet Tirén kan väcka frågor och det är hustruns 
från början. Vi drog lott några dagar innan vi gifte oss – men det är en annan 
historia. Dock kan sägas att det var svärfars farfars fars kusin som en gång målade 
altartavlan i Sundsjö kyrka.

Varje gång jag kör av E14 upp mot kyrkan i Fjällsta fylls jag av glädje och tack-
samhet. Glädje över bygden och människorna, tacksamhet över dem som träget 
arbetat i Herrens vingård före mig. Vi är alla arvtagare och i Guds stora berättelse 
får vi alla bära våra delar. I tacksamhet kan vi också minnas dem vi mött som på 
olika sätt gett av Guds goda till oss – människor som på olika sätt gett oss förut-
sättningar att bli det vi ytterst sett är kallade till – helgon.

I julens stora berättelse blir Gud människa för att vi fullt ut skulle bli mänsk-
liga. Vi, du och jag, är kallade till att bli helgon. Vår utmaning är att lyckas med 
det, helgon i bemärkelsen ”en människa som tar 
reda på Guds vilja med hennes liv och som sedan 
följer den.” 

Församlingsgemenskapens uppgift är att vara 
en plats där vi tillsammans hjälps åt för att kom-
ma dit. Dopet och nattvarden, böner och gemen-
skap, bibeln och kyrkkaffet, samtalet på vedback-
en eller den ömsesidiga hjälpen grannar emellan, 
allt sådant är gott och hjälper oss att ännu mer 
göra Sundsjö till en bit av jorden där himlen blir 
synlig och där helgon bor!

Johannes Tirén
Komminister Bräcke-Revsunds pastorat

Förord
Oftast passerar tiden utan att vi märker det. Vi vaknar på morgonen och gör våra 
sysslor och efter ett tag är det dags att byta till vinterdäck och en stund senare 
läge för badkläderna och det är inte så mycket mer med det. Men ibland uppstår 
påminnelser om att tid har passerat. Det kan vara ett släktkalas, när den nyss 
femåriga släktingen visar sig ha blivit två meter lång, eller när det dimper ner ett 
brev från Transportstyrelsen om att körkortet är tio år gammalt och måste förnyas. 

Vid sådana här tillfällen finns det chans att reflektera över tiden: Har jag gjort 
något meningsfullt medan min släkting blev två meter lång och mitt körkort för 
gammalt? 

Eller så låter man bara dagar läggas till dagar igen.

Vi i krönikekommittén kan i alla fall, när vi ser tillbaka på tio årgångar av krö-
nikan, konstatera att det varit livat i bygden. Förutom traditionsenliga sommar-
fester och fettisdagar på Hembygdsgården i Torsäng, ungdomshäng med LAN på 
Zenit i Rissna, boule-mästerskap i Hosjö och kolbullekvällar på Lillsandsvallen 
har en mängd intressanta programpunkter arrangerats: Föredrag av äventyrare, 
musikkvällar och teaterföreställningar. Dokumentationen berättar om vitt skilda 
saker. Till exempel om när Rederiets Bengt-Åke Warg besökte Hembygsgården i 
Torsäng och om gäddfisketävlingen i Fanbyn, när 60 kg drogs upp ur Sundsjön 
under fyra timmar. Men också om takbyte på Torsängs bakstuga och fjärrvär-
meinstallation på bygdegården Zenit i Rissna. 

Krönikorna berättar förstås bara ett litet litet axplock av allt som hänt (trots att 
de varit välfyllda). Sundsjökrönikan är nog ungefär som vårt minne: Fantastiskt, 
men selektivt. 

Det fina med Sundsjökrönikans selektiva minne är att det är kollektivt och 
evigt. Det spelar ingen roll om våra huvuden glömmer att Bengt-Åke Warg besökt 
Hembygdsgården, för vi minns det gemensamt bland bladen. 

Vill du bidra med något till bygdens kollektiva minne är du varmt välkommen att 
komma med idéer eller texter. Stort och smått, vitt och brett. 
Mejla sundsjokronikan@gmail.com

Stina Hylén
för krönikekommittén

Äldre årgångar
Är du på jakt efter en särskild årgång av Sundsjökrönikan? Krönikor från 
1986 och framåt finns att köpa för 20 kronor styck. 
Mejla sundsjokronikan@gmail.com eller ring 070-397 97 14.
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Bränderna 
i Hannåsen och Binnäset

Sommaren 2018 kommer nog många minnas länge. När juli månad 
var som hetast låg brandröken som en tjock dimma över sjön varje 
morgon medan lukten stack olycksbådande i näsan. 

På följande sidor berättar Ulrika Nyberg och Therese Nygren om sommaren 
ur två perspektiv. Ulrika Nyberg, ordförande i Sundsjö Hembygdsförening, var 
den som tog initiativ till en sambandscentral för resurser till brandmännen och 
Therese Nygren fick rycka ut i sitt jobb som deltidsbrandman.

Juli månads bränder sett från Sörviken. 
Foto: Ulrika Nyberg

“Äntligen dags för semester...”
...Efter en intensiv vår hade jag längtat oerhört efter fem veckors semester och 
jag jobbade min sista dag den 13 juli. Det fanns bara ett orosmoln – det brann i 
min hemort i Ragunda kommun. Vi fick ständiga rapporter om läget där och att 
folk gick man ur huse för att hjälpa till med det som de kunde hjälpa till med. Jag 
bestämde mig därför att börja min semester med att vara några dagar hemma i 
Hammarstrand. Jag hann dock inte dit för det började brinna här hemma istället. 

Söndag
Den 16 juli besökte jag, min man Daniel och mina söner Arvid och Isak en vän 
i Ånge och tillbringade natten där. När vi åkte hem på måndagen såg vi att det 
rykte ur skogen mellan Bräcke och Gällö. När vi åkte ut i skogen för att se vad det 
var frågan om såg vi några bilar och helikoptrar som cirkulerade runt, det brann 
nämligen i skogen. Där och då förstod vi inte vidderna av hur branden skulle 
utveckla sig och hur svårsläckt den skulle vara. Vi åkte därför hem för att sova.

Ulrika och Daniel Nyberg fick följa med hemvärnet ut i skogen för att se branden på 
nära håll samt för att leverera mat till de brandmän och frivilliga som arbetade där.
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Tisdag
Den 18 juli åkte vi för att titta 
igen och då gick vidderna av 
branden upp för oss. Det var då 
jag bestämde mig för att inte en-
dast passivt titta på – jag skulle 
bidra. Kan Ragunda kan också 
vi, tänkte jag. 

Jag är ordförande i Sundsjö 
Hembygdsförening och jag för-
stod att jag inte kunde göra det 
själv utan behövde hjälp. Därför 
lade jag ut en vädjan på face-
book om att komma och hjälpa 
till och bidra med allt ifrån vat-
ten, russin, nötter och bröd till 
skavsårsplåster och sådant. Gensvaret var oerhört och jag fascineras av facebooks 
krafter att få ut ett budskap snabbt. 

Det brinner på Grötingeberget, helikoptern 
kämpar för att släcka elden.

Här bres det smörgåsar och fixas kaffe i Lyan i Mickelbacken. Längst från höger Eva 
Kristoffersson, Carina Högberg, Frida Tronde, Annika Jaeger, Karina Mattiason, 
Daniel Nyberg, Ulrica Jonsson m.fl. 

Foto: Ulrika Nyberg

Onsdag 
Den19 juli var vi i full gång, vi skapade en organisation med ansvariga personer 
för varje pass, vi öppnande ett swishkonto där de som inte kunde komma till 
Hembygdsgården fick bidra med pengar till inköp. Sedan satte ett stort arbete 
igång som skulle sträcka sig under en veckas tid. 

Det fanns en stor vilja att hjälpa till. Medmänniskor öppnade upp sina hem för 
främlingar som var strandsatta. Mitt i allt det där djävliga blev jag varm i hjärtat 
över den medmänsklighet som så många visade, hur vi under denna svåra tid kom 
varandra närmare. Jag delade mitt nummer på facebook och det ringde människor 
från hela Sverige och erbjöd sin hjälp. Ett samtal som jag särskilt minns var då en 
man från Göteborg ringde, han var beredd att hyra en buss och fylla hela den med 
människor som var villiga att hjälpa till med att släcka branden. Han var mycket 
rörd då han ringde och menade att de inte passivt kunde sitta och titta på då det 
brann på så många ställen i Sverige. Alla bidrog med det de kunde, bland andra en 
femtonårig kille som körde fram och tillbaka med sin moped för att skjutsa vatten 
till det tillfälliga tält som vi satte upp på OKQ8 i Gällö. Tältet fungerade som en 
plats där vi alltid hade kaffe, smörgåsar, chips, vatten, sjukvårdsartiklar m.m. Där 
fanns i princip allt som brandmännen behövde, det var till och med en som fixade 
dit två kylskåp så att vi kunde hålla allt färskt och svalt. 

Branden pågick i cirka en vecka, när den var över fick jag äntligen min efter-
längtade semester. För markägarna kvarstod då ett mycket omfattande arbete i att 
kontrollera att branden inte skulle ta sig igen. 

Ulrika Nyberg
Ordförande Sundsjö Hembygdsförening

Här syns några av norrmännen som 
jobbade ta sig en välbehövlig rast. På 
berget bakom syns det tydligt hur det 
har brunnit. 

Foto: Ulrika Nyberg
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Med bara några få timmars sömn efter dygnstjänstgöringen i Pålgård har andra 
halvan av vår styrka på brandstationen i Gällö inlett insatsen i Hannåsen/Binnäset 
tillsammans med Krokom, som på grund av att större delen av länets resurser är 
i Pålgård, är första station på plats, och efterhand tillkommer ytterligare styrkor. 
Det har varit problem med att samla ihop slang och strålrör och vi kommer till 
Gällö utan våran stora brandbil, den står kopplad med vatten någonstans i Pål-
gårdskogen, ingen vet riktigt var. Ingen vet heller riktigt vilken utrustning som 
hör till vilken station, och innan MSB hunnit köra ut sina brandcontainrar är det 
knappt om resurser. Vi som kommer direkt från Hammarstrand blir beordrade 
några timmars vila innan avlösning, det blir några oroliga timmars sömn. Under 
natten har brandstyrkorna gjort ett bra jobb, med stor hjälp av frivilliga som 
bland annat bistått med tankbilar för att frakta vatten, samt med gödselspridare 
bevattnat dikena för att hindra spridningen. Nu är även vår basbil på plats, nästan 
helt återställd med material och utrustning. Som mest flyger tre helikoptrar över 
området regelbundet och bombar då och då med vatten. 

Vaktar brandområden
De följande dagarna består mest av bevakning av det hygge vi befinner oss på. 
Jag klättrar upp i ett jakttorn och spanar. Hela hygget är brunnet, men då och då 
blossar ändå ett träd eller buskage upp och vi är, tack vare många hundra meter 
slang, snabbt framme och kan släcka ner det. En natt går en skotare över hygget 
och vänder upp stubbar och jord samtidigt som två går efter till fots med slang och 
bevattnar, ett effektivt sätt att komma åt glödande rötter och mossa. Stämningen 

“Vi kommer till Gällö utan våran 
stora brandbil. Den står någonstans i 

Pålgårdskogen”
Klockan är två på natten och jag och fyra av mina kollegor från räddningstjänsten 
i Gällö sitter i en av Hemvärnets blå minibussar på väg från Hammarstrand. Un-
der eftermiddagen dygnet innan har vi börjat få rapporter om att en skogsbrand 
har upptäckts i området Hannåsen/Binnäset, Gällö. På bilradion upprepas med-
delandet om att boende i berörda byar uppmanas utrymma sina hem omgående 
då elden hotar att stänga in dem. Pulsen höjs och en klump av oro växer i bröstet. 

Brandmän från hela länet
Vi har efter några timmars tjat blivit beviljade att åka hem för att hjälpa till och 
försöker sova för att samla kraft inför nästa utmaning. Det senaste dygnet har 
vi bevakat branden i Pålgård, Hammarstrand. De flesta av mina Gällökollegor 
har redan tjänstgjort flera dagar i Pålgård, brandmän från hela länet är inkallade 
och jobbar i princip dygnet runt med branden som är svår att stoppa i den torra 
marken.

Förutom smålänningarna så var Jämtlands räddningstjänstförbund och brandmän 
från Stjördal i Norge med och kämpade mot branden i Gällö. På bilden syns små-
länningarna dra sig hemåt.

Foto: Ulrika Nyberg

En frivillig som ställer upp för 
att vattna brandgator. 

Foto: Ulrika Nyberg
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Erik Taflins fantastiska liv
En dag i höstas råkade jag komma i samspråk 
med Lars Taflin och hans hustru Birgitta. Lars 
berättade då att han hade sammanställt en 
skrift om sin farfars bror Erik Olof Taflin. Efter 
att ha läst Lars berättelse om vad Tavnäsfödde 
Erik Taflin uträttade under sitt 54 år korta liv 
(1856-1910) känner jag mig manad, allt annat 
vore skamligt, att för krönikans läsare återge ett 
sammandrag av skriften. Tyvärr ryms inte hela 
storyn i krönikan. Förhoppningsvis kommer 
den oavkortade berättelsen att tryckas i annat 
sammanhang.

Tavnäs
Eriks far ”Olpersa”, Olof Persson Taflin (1829-1887) bördig från Marsätt, drev 
Olpersas lanthandel  i den gård i Tavnäs, som i modern tid går under namnet 
Månssons. På glasdörrarna till butikslokalen kan man än idag se reklam för ga-
loscher. Modern Brita Larsdotter var dotter till Lars Sefastsson (1795-1888), känd 
som”Gammal-Lars”. Paret fick åtta barn varav fyra dog under en dramatisk sen-
sommarvecka 1878 i den smittsamma sjukdomen rödsot, dysenteri. De fyra över-
levande barnen hette Per, Erik, Sefast och Anna Juliana. Erik bodde i Sundsvall 
vid tiden för dödsfallen.

Några år innan Erik föddes hade obligatorisk folkskola lagstadgats i Sverige. 
Erik gick antagligen i något som kallades  flyttande skola vilket innebar under-
visning endast halva veckan under några få år. När myndigheter och arbetsgivare 
idag kräver gymnasieutbildning för att en människa ska duga borde man lära av 
Erik Taflins levnadssaga och tänka om.

Sundsvall
I egenskap av lanthandlarson tog Erik som sjuttonåring jobb som handelsbetjänt 
i Borgsjö, Medelpad. En sträng och knepig butiksägare gjorde att Erik snart 
återvände hem till Tavnäs för att ett par år senare, 1876, flytta till Sundsvall för 
arbete som praktikant på ett grosshandlarkontor. Förutom att han engagerar sig i 
nykterhetsrörelsen träffar han nästan per omgående en viss Hilda Sjögren (1857-
1939). Hilda, som härstammade från Malmö, förlovade sig med Erik när han, 
efter två år i Sundsvall, skulle återvända till Jämtland. 1881 stod sedan bröllopet i 
Sundsvall, varefter paret bosatte sig i Östersund.

Östersund
Tillsammans med storebror Per etablerar han i Östersund företaget P Taflin & 
Co med verksamhet inom delikatess- och livsmedelshandeln. Man saluför bl.a. 
”färska renstekar, harar, fjellfogel, murklor och Offerdals mesost”, som säljs över 
hela landet. Bl.a. levereras 10 tunnor jemtlandspotatis till Nordenskjölds andra 

är spänd och mycket av pratet handlar om luftfuktighet och vindar. Inget regn 
finns i sikte.

Räddningstjänster från övriga Sverige börjar hitta till Gällö, samt brandmän 
från Trondheim, och campingen och macken har blivit full av brandbilar och 
andra räddningsfordon. Detta nav fungerar som utgångspunkt för möten om in-
satsen och som uppsamlingsplats för de förnödenheter som allmänheten lämnar. 
Den station som har sin bas närmast oss kommer från Vetlanda i Småland och 
även Hemvärnet och Fjällräddningen finns på plats för att bevaka det brunna 
hygget där vi är stationerade, ett samarbete som fungerar mycket bra. Dag tre har 
det lugnat ner sig och vi har tid att umgås lite och jämföra varandras utbud av fika. 
Tack vare alla ideella insatser har vi med hjälp av hemvärnets fordon fått massor av 
mat och mackor, fika, vatten, chips, skavsårsplåster och vätskeersättning levererat 
ut till våra basstationer i skogen. Det är otroligt vilken insats alla frivilliga gjorde 
under dessa brandveckor, så många timmar som lades ner på att samla in pengar, 
handla, smöra mackor, koka kaffe, hämta skänkt material och sköta kontakten 
med berörda instanser. Detta fina samarbete gjorde arbetet i den heta sommar-
skogen mycket lättare!

Therese Nygren 
Deltidsbrandman i Gällö

f f f

Årets Björn – Sundsjö Hembygdsförening!
I december 2018 tog Sundsjö Hembygdsföreningen emot priset som 
Årets Björn i Bräcke kommun för sina insatser under bränderna.

Prismottagaren, som nomineras av allmän-
heten och delas ut av kommunen, går till 
den eller de som genom sina insatser främjar 
samhällsutvecklingen i kommunen och är 
föregångare i arbetet med att skapa mervärde 
för de som bor och verkar i kommunen. 

“Det hembygdsföreningen, och alla som 
engagerade sig för att på olika sätt hjälpa till i 
den svåra situationen, visade är att vi kan lita 
på varandra i Bräcke kommun. När krisen 
faktiskt kommer finns medmänniskor, organ-
isationer och grannar här för oss. Samhället 
är större än kommunala förbund och myn-
digheter. Samhället är vi tillsammans”, lyder 
en del ur motiveringen bakom utnämningen.
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Han engagerar kusinen Otto 
Horneij från Hosjö (1874-
1924) som hjälpreda. Eriks 
syster Anna Juliana skrivs som 
företagets ägare.

 I huset på Norrtullsgatan 
har företaget sina lokaler i bot-
tenvåningen och familjen sin 
bostad i våningen ovanför. Ve 
och fasa! Den 22 februari 1893 
kl 18.30 inträffar en explosion 
i fabriken. En blandning av 
eter och cayennepeppar rinner 
ut på golvet och fattar eld. Det 
blir stora skador även i Eriks 
bostad. Firmans formella ägare 
Anna Juliana döms att böta 75 

kr för att ha förvarat eldfarliga varor i lokalen.
Efter branden flyttar familjen till Fleminggatan. Erik befriar systern från det for-
mella ägandet av Röda Korset. Det tidigare varumärket, en ekorre, byts ut mot 
ett rött kors.
Företaget satsar på ett antal ”hälsosamma” produkter. Bl.a. lysoltvål som ska 
skydda mot rödsot, d.v.s. den sjukdom som 1878 ändade fyra av Eriks syskons liv. 
Störst framgång når han med ett naturläkemedel som bestod av ett hampfröex-
trakt (cannabis), ”som starkt befordrar fettbildningen och som rekommenderas 
särskildt åt magra personer som önskar godt hull”. Medlet var tidigare känt, men 
Erik förändrar innehållet genom att tillsätta maltsocker och preparatet säljs under 
namnet Maltos-Cannabis. 
 Den nya behagliga smaken tillsammans med god marknadsföring gör att medlet 
vinner avsättning i ”nästan alla civiliserade länder i världen”. 1894 får Erik pat-
ent på medlet i USA och en fabrik anläggs i Chicago. Tillsammans med hustrun 
Hilda reser Erik 1895 iväg på en halvårslång resa till olika länder i Europa och 
USA för att inspektera tillverkningen. Det framgångsrika Röda korset förändras 
1896 till aktiebolag och år 1900 frånhänder sig Erik makten i företaget.
 Erik har flera strängar på sin lyra. 1896 startar han Skandinaviska Kafferosteriak-
tiebolaget. Tillsammans med ingenjör John Landin tog han fram en maskin som 

Stockholmsutställningen på Djurgården 1897. 
Erik hade två paviljonger, den ena avseende Röda 
Korset. Den andra, Kaffeförädlingsbolaget med 
sin Mohriska paviljong, drog till sig störst intresse. 
Orientaliskt klädda flickor serverade Kronkaffe. 
Kopparna fick besökarna ta med sig hem. 300 
000 koppar, speciellt tillverkade för utställningen 
av Gustavsbergsfabriken, delades ut. 

grönlandsexpedition. En extrauppgift företaget åtar sig är att se till att stadens 
gatubelysning är tänd. Erik engagerar sig också politiskt och förfäktar en liberal 
inställning till frihandel. 

I augusti 1884 börjar det brinna i en förrådsbyggnad som tillhör företaget och 
det bär sig inte bättre än att ett tjugotal andra byggnader  drabbas av eldsvåda. 
Olyckan medför ett stort avbräck i affärerna och man tvingas avskeda ett tiotal 
anställda. Erik försöker starta en ny firma utan större framgång och 1887 flyttar 
Erik med familj till Göteborg. Erik och Hilda fick inga egna barn men hade tagit 
till sig en systerson till Hilda som fosterbarn.

Göteborg
I Göteborg engagerar sig Erik i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och blir 
invald i dess centralstyrelse. Inga språkbarriärer hindrar honom från att resa runt 
i England, Frankrike, Tyskland och Österrike och etablera affärskontakter. Ett 
resultat av resorna är att han startar Engelsk The-depot i Göteborg som saluför 
äkta kinesiska och indiska teer. Han knyter också viktiga kontakter inom möbe-
lindustrin, något han senare skulle dra nytta av när han lämnat Göteborg för flytt 
till Sundsvall.

Sundsvall
 Orsak till flytten var Sundsvallsbranden som den 25 juni 1888 ödelade nästan 
hela stan. Erik insåg de affärsmässiga möjligheter som en återuppbyggnad av 
staden skulle skapa. Redan på hösten samma år registrerade han Firma Erik 
Taflin, avseende handelsrörelse och agenturaffär. Han anställde möbelsnickare 
och startade möbelhandel. Erik förstod också vikten av reklam. Han hade tidigare 
låtit Nordenskjöld intyga belåtenhet med jemtlandspotatisen och nu kunde man 
i Sundsvalls Tidning läsa om och beskåda de ”utmärkta pianon, turkiska divaner 
och rullgardiner”, som Firma Erik Taflin hade att erbjuda. I egenskap av agent för 
Brandförsäkringsbolaget Tor, nybildat i Stockholm med Erik i styrelsen, såg han 
till att invånarna blev försäkrade.

Stockholm
Redan vid den här tiden 
endast 35 år gammal led 
Erik av sjukdom, anta-
gligen hjärtbesvär, vilket 
gjorde att han 1891 tv-
ingades sälja ” Sundsvalls 
förnämsta möbelhandel”. 
Efter en vilotid flyttar Erik 
med Hilda och fostersonen 
Hans till Stockholm. 
Grosshandlare Erik Taflin 
startar Tekniska fabriken 
Röda Korset med inrikt-
ning på hälsoprodukter. Utanför butiken på Kungsgatan 13.
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tersonen Hans, som nu är färdig ingen-
jör, till verksamheten. Hans flyttar så 
småningom till Norge och norska gruvor. 
För Eriks del innebär fältmässig malm-
letning att han 1905 tvingas till ny vila, 
denna gång på ett badhotell i Danmark.
1907 köper Erik gården Kungsnäs i Näs 
socken för att ägna sig åt getavel, sam-
tidigt som han och hustrun bor kvar i 
Östersund. Getter av arten saanen ska 
förädlas till vita hornlösa getter för att 
sedan säljas vidare. Samtidigt tillverkas 
getost av prima kvalitet som saluförs i 

Stockholm. Mitt i livet, i full verksamhet, avlider Erik 1910. Antagligen sade 
hjärtat stopp. Getprojektet avvecklas genom auktion tre månader efter Eriks död. 
Änkan Hilda flyttar till Kungsnäs där hon bor till sin död 1939.

Den som tycker Eriks affärer mer än väl räckte för att fylla upp ett helt liv ska veta 
att han också hade ett stort samhällsengagemang. När det gällde missförhållanden 
tog han helhjärtat ställning för de svaga och han drog sig inte för att i samverkan 
med tidens politiska etablissemang försöka uppnå en bättre tingens ordning. Han 
var aktiv inom nykterhetsrörelsen och frikyrkan och ägnade mycket tid åt insat-
ser inom Svenska Freds. Med penningbelopp stödde han barnkoloniverksamhet, 
skolutbildning och byggande av missionshus. ”Han såg småfolkets upplysning 
som en av sitt livs käraste idéer”. T.ex. skänkte han 1897 ett belopp till Sundsjö 
slöjdskola. Han hade gott rykte som konfliktlösare och medlare och samarbetade 
i sådana sammanhang bl.a. med Karl Staaff och Hjalmar Branting, båda idag 
ihågkomna som f.d. statsministrar.
Han såg också till att hans nära och kära skulle ha det bra. Han var ett viktigt 
stöd till sin bror Pers barn när denne avlidit. Eriks mor och Hildas moster fick på 
ålderns dar vara inneboende i hemmet på Fleminggatan i Stockholm.
Att han var före sin tid i affärer bekräftas av hans syn på reklam. 1895 förde han 
skriftligen till torgs sina åsikter om hur annonser bör utformas.Att det i Sverige 
ansågs lite si och så att  ”puffa” för saker och ting bemöter han med orden ”det 
rör mig ej, sa mannen som blev biten i träbenet”. Det viktiga med annonsen är att 
den blir läst. Om den som läser annonsen sedan blir ond eller skrattar tycker han 
inte spelar någon roll. Annonsen skall ej vara svårläst och han framhåller synpunk-
ten att annonser skall återkomma, helst dagligen, om möjligt under ett helt år.

Lars Taflin som räddat Eriks livsöde undan glömskan sammanfattar hans liv i 
tre punkter:
*Förefaller ha haft fallenhet för att fånga idéer i flykten och att oförväget göra 
någonting av dem.
*Haft insikt om sina medmänniskors problem och vilja att försöka komma till 
rätta med dem.
*Haft hälsoproblem, kanske kopplade till de arbetsbördor han gärna tog på 
sig.  
   Torbjörn Marklin 

Saanen – med horn.

kunde överföra smaken och doften av 
äkta kaffe till rötter av cikoria, en växt 
som växer vild i södra Sverige. Äkta kaf-
fe var en dyr produkt i fattigsverige. Vid 
en utställning i London får maskinen 
guldmedalj och Erik Taflin hederspris. 
Eriks surrogatkaffe, var överlägset alla 
andra surrogat på marknaden och såldes 
under namnet Kronkaffe.

Eriks idérikedom gjorde att han fick 
patent på en rad olika uppfinningar bl.a. 
Besparings-skurborsten som sparade 
såpa och en skrivmaskin för blindskrift. 
Från Finland köpte han patentet på en 
sorts oljefärg, Akvalit, ”hvars förnämsta eg-
endomlighet och förtjänst är att det med 
fördel låter sig anbringas på fuktiga ytor”. 

Östersund
Vid sekelskiftet återvänder Erik till Östersund. Han är bara 44 år gammal. Orsak-
en till uppbrottet kan man spekulera kring. Kanhända handlar det om hjärtprob-
lem som kräver ett lugnare tempo. Han ligger dock inte på latsidan. Tillsammans 
med ett par jämtar engagerar han sig i ett gruvnäringsföretag, som är inriktat 
på malmletning, inmutningar, prospektering och brytning. År 1903 länkas fos-

Erik sålde 1895 sitt patent på medi-
cinen till Ryssland för 350 000 
kr. Det motsvarar i 2018 års pen-
ningvärde 24 miljoner kr.

Vid den här tiden kände man inte till att cannabis var starkt vanebildande. Det finns 
också olika underarter av växten, en del helt ofarliga. Vilken sorts cannabis det här 
handlar om är okänt.
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Oves fåglar kan nå Japan
Ove Hedenström, slöjdare i Torsäng, fastnade en gång för att skapa 
fåglar i luffarslöjd. De tillverkas utan flygfärdighet men har ändå tagit 
sig till såväl Borås som Paris. Vill det sig väl kan de komma att landa 
också i Tokyo. 

Historien bakom de beresta fåglarna började en regnig oktoberkväll 2013, när 
curatorn Aia Jüdes knackade på dörren i Torsäng. Hon hade på uppdrag av Hem-
slöjdsförbundet varit runt i hela Norrland i jakt på rätt hantverk att visa upp under 
kulturhuvudstadsåret i Umeå. Hon fick titta in i Oves ateljé där både bruks- och 
prydnadsföremål i metalltråd finns uppställa. Grytunderlägg, brödnaggar, krokar 
och ljusstakar, för att nämna några av de vackra handgjorda föremålen. 

Curatorns intresse fastnade för fåglarna som hängde från taket och valde ut Ove 
som en av 40 norrlandsslöjdare till utställningen ”Next level craft” (nästa nivå 
hantverk). Som namnet antyder handlar utställningen om att visa att hantverk 
och handarbete har en plats även i framtiden, och locka unga att upptäcka det. 
För att fåglarna skulle passa i temat fick Ove uppdraget att modernisera dem. 

Med andra ord fick han köpa färgad 
metalltråd.

– Det skulle vara gamla traditioner i 
nya former, och jag fick bland annat 
en beställning på en berguv i guld och 
en korp i regnbågens färger, säger han.

Fram till oktober i år satt regn-
bågskorpen på axeln till en sagofigur 
på textilmuseet i Borås,  i sällskap av en 
”färgsprakande procession av mystis-
ka väsen”, som museet själv beskriver 
det. Förutom luffarslöjd är streetart, 
tovning, yllebroderi och näverflätning 
några av de andra tekniker som ”Next 
level craft” visar på ett fantasifullt sätt 
och med en nordlig touch. Sedan pre-
miären på Västerbottens läns museum 
våren 2014 har Oves fåglar fått följa 
med på turné både i Sverige och ut-
omlands, där vernissagen ofta kom-
binerats med minikurser arrangerade 
av konstnärerna. 2014 kom turen till 
exercishallen i Östersund, 2016 till 
Ájtte samemuseum i Jokkmokk. 2015 
var den i Härnösand på Murbergets 
museum och 2017 på svenska insi-
tutetet i Paris. Deltagande konstnärer 

har varierat och Ove är den enda som varit med på alla ställen.
– Våren 2016 var väldigt spännande, för då blev den uppsatt på svenska ambas-

saden i Washington DC. Vi var åtta från Jämtland som var där på vernissage, 
berättar Ove.

En av dem hade svårt att ta sig genom tullen med sin björk från Orrviken som 
var avsedd för en kurs i täljning. Lyckligtvis hittade hon nytt material i Wash-
ingtons parker och både hon, Ove och de andra höll uppskattade workshops i 
jämtländska tekniker för ambassadpersonal och skolklasser. 

Ove Hedenström i sin ateljé. Han började göra fåglar efter en förlaga i trä och det 
var så roligt att han stannade uppe halva natten. Sedan har han fortsatt. 

Foto: Stina Hylén

Några av fåglarna. Längst upp till vän-
ster en färgglad fantasifågel och bredvid 
den en Rödbena. Underst en pingvin i 
jämtlandsfärger.          Foto: Stina Hylén
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Vill du börja slöjda?
Bräcke hemslöjdsförening är en aktiv förening öppen för alla åldrar som 
håller träffar några måndagar per termin kl 18.30-20.30, i föreningens slöjd-
lokal vid hembygdsgården i Torsäng. För mer info och program, gå in på: 
https://hemslojden.org/forening/bracke-kommuns-hemslojdsforening/
Kontaktperson är ordförande Annicka Kanto: 
annicka.emk@live.se, 0696-310 32

Som slöjdare i den äldre generationen tycker Ove att man har en skyldighet att 
föra traditionen vidare innan kunskapen försvinner. Han har bland annat startat 
upp slöjdklubben, som fortfarande är aktiv och håller till på Hembygdsgården i 
Torsäng. Tidigare har han även hållit i egna kurser. Tusentals människor har på 
ett eller annat sätt kommit i kontakt med hans slöjdande och lärt sig av honom. 
Intresset för slöjd har han märkt är oerhört stort i dag. Det kan faktiskt konkur-
rera med smartphones.

– Det är kul att hålla på med mobilen, men det är kul att hålla på med slöjd 
också, och då blir det dessutom en produkt, säger Ove, vars medverkan i ”Next 
level craft” ser ut att rulla på ett tag till. Curatorn har nämligen börjat prata om 
Tokyo. Blir det vernissage där kommer Ove och hans fru Eva åka dit, det har de 
redan bestämt.

Stina Hylén

Här syns en av sagofigurerna hålla 
i Oves korp på Textilmuseet i Borås, 
ett av det ställen där ”Next level 
craft” ställt ut.  Foto: Aia Jüdes

En liten historia om en bok 
och kanske inte vilken bok som helst

Den som är bra på att leta och forska kan hitta spår av Strindberg lite 
varstans i trakten. Doris Pettersson fann det i en bibel högt upp på en 
hylla i Sösjö. Här berättar hon hur.

Jag brukar gå till min gode vän och granne Jan ”Jappe” Persson i Sösjö och låna 
travar av gamla böcker. En dag såg jag en stor bok högt uppe på en hylla och 
frågade Jappe vad det var för gammal bok. Vi tog ner den och såg att det var en 
bibel från 1760. Den var 22 x 27 cm och vägde hela 3,3 kg! På första sidan (bilden 
nedan) kunde vi läsa följande rader: Denna bibel tillhör torparen Olaus Strindberg, 
Tafnäs 7 mars 1880.

Det här triggade igång min släktforskargen. 
När jag sökte på Olaus fann jag att hans föräldrar hette Michael Strindberg och 

Brita Olsdotter i Sundsjö. Michaels föräldrar hette Petter Lundahl och Sophia 
Dorotea Strindberg. Och Sophia Doroteas föräldrar var prästen Henrik Strind-
berg och Maria Elisabeth Åkerfeldt. Alltså är Olaus tremänning med August 
Strindberg och liksom honom barnbarnsbarn till Maria Elisabeth och Henrik 
Strindberg, som predikade i Sundsjö kyrka under 1700-talet. Var det månne just 
den här bibeln Henrik använde vid dessa tillfällen?

Ni undrar kanske hur bibeln hamnade på en hylla i Sösjö? Förklaringen är troli-
gen Jappes farbror, Olof Persson, som var mycket intresserad av gamla böcker och 
handlingar. Han gick ofta på auktion och löste lådor med böcker och gamla hand-
lingar. Ibland köpte han också böcker på antikvariat. Och han sparade på allt.

Doris Pettersson
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Järnmannen höll hela vägen
När Sundsjökrönikan skrev om Martin Olsson från Tavnäs/Fjällsta se-
nast (2015), var han på uppåtgående i Triathlon-sammanhang. Det har 
han fortsatt vara och 2018 vann han en av Sveriges största Triathlon-
tävlingar – Ironman Kalmar.

Träningsintresset, särskilt orientering 
och löpning, har Martin Olsson haft se-
dan han var liten, men träning och täv-
ling i Triathlon började han med först 
för några år sedan. Och han har utveck-
lats mycket på kort tid. 

– Det kan variera rätt mycket på tider 
beroende på hur tävlingen ser ut, men 
årets tid var en stor förbättring sedan 
jag körde sist. Han som har bästa tiden i 
Kalmar är min träningskompis och han 
har världens bästa tid för att vara så ung. 
Mitt mål var att slå hans tid men det sket 
sig, säger Martin och skrattar. 

Vinsten i år var en revansch från förra 
årets tävling, då han kraschade med cy-
keln, skadade tån och var tvungen att 
bryta när sista grenen löpning tog vid. 

Ironman är en uthållighetstävling där 
deltagarna ska avverka 3860 m simning, 
för att sedan sätta sig på en cykel i 18 
mil och avsluta med att springa ett ma-
rathon (4,2 mil). Inför Ironman är det 
väldigt mycket tävlingsspecifik träning 
och man försöker köra så många timmar 
man kan, berättar Martin. För hans del 
innebär det i snitt 15-20 timmars trä-
ning i veckan. Mest cykling, eftersom 
det sliter minst på kroppen. Han jobbar som brandman i Oskarhamn, och jobbar 
24 timmars skift två dagar i veckan, därmed har han flera fria dagar att träna på.

Första gången Martin anmälde sig till ett Triathlon var det på impuls efter att ha 
sett ett lopp, och när det var dags att sätta igång med träningen såg han en svaghet.

– Jag kom på att jag typ inte kan simma. I Gällö tränade vi på 12,5 meter och 
jag brukade fuska och gå på det grunda, säger han. 

Trots det har det, som sagt, gått väldigt bra.
Stina Hylén

Nästa mål för Martin är Halv Iron-
man VM i Nice. Det blir särskilt kul 
eftersom även hans flickvän Lisa har 
kvalat in dit. 

Foto: FinisherPix®

Martin Olsson under Iron-
man Kalmar 2018.

Foto: FinisherPix®



22 23

Grisen som gick till sjöss 
Till jaktens tjusning hör elden som sprakar under rasterna och his-
torierna som berättas medan den brinner, historier nästan alltid 
lokalt förankrade, ofta egenupplevda och – väl att märka – alltid 
fullständigt sanna.

Jag har lagt märke till en viss arbetsfördelning i skärgårdslaget jag tillhör. De som 
eldar berättar inte historier och de som berättar historier gör aldrig upp eld. Akti-
viteterna tycks vara konkurrerande storheter.

Själv berättar jag hellre historier än ordnar brasan vilket inte hindrar att jag 
har synpunkter på eldningen. Somliga eldare tar ved med sig till jakten vilket jag 
inombords kritiserar som föga scoutmässigt. Mats har till och med en björkkubbe 
som han med motorsågen sågat ett kryss i och i krysset häller han tändvätska! Men 
så bor han också i tätort.

Fördelen, säger han, är att man kan sätta stekpannan direkt på den brinnande 
kubben.

Jovisst, om man ska ägna sig åt avancerad matlagning. Duger inte korv på pinne 
och mackor?

Oväntat frånfälle
Tyvärr har Macke, med hänvisning till ålder och dåliga knän, lagt av att jaga. Jag 
saknar hans historier från kobbar och skär i Roslagen, han är en vidunderlig berät-
tare, lagets mästare.

Jag vill här återge hans historia om grisen som gick till sjöss. Det är några de-
cennier sen grisen seglade iväg, hur många minns jag inte, men det var Carl-Axel 
på Kubbholmen, CA kallad, och hans gumma som ägde grisen från början och 
meningen var att den skulle slaktas till jul.

-’An vägde nog ’unnratretti, sa CA på sitt roslagsmål.
Sorgligt nog kom den feta grisen inte att uppfylla sitt ändamål på Kubbholmen. 

Någon vecka innan slaktdags gick grisen och självdog trots att ” ’an hinte vari sjuk 
en enda da i sitt liv”. Enligt CA.

På Kubbholmen såg man förstås dystert på grisens oväntade frånfälle. Till och 
med skafferiet deltog med tomma hyllor i sorgen. Man fick ta till fisket fast jul-
gädda ”hinte” gick upp mot skinka.

Det omedelbara bekymret var nu att skaffa bort grisen. På Kubbholmen fanns 
knappt så mycket jord att griseländet kunde grävas ner och fanns det någonstans 
meterdjup jord så var transportproblemet olösligt. CA kunde möjligen bära bak-
ändan men gumman orkade ju knappt kasta ut katten och var ingenting att räkna 
med för framändan.

Rakt ner i sjön
Tursamt nog låg stian nära kanten av en klippa som stupade rakt ner i sjön. CA 
bestämde sig för att med spett och slana försöka baxa grisen över kanten. Det 
lyckades, frånlandsvinden gjorde resten och grisen gungade bort.

- ’An for med hakterlig vinn, noterade CA.
Grisens resa över fjärden, passagen genom sund och mellan öar finns inte doku-

menterad, däremot är det känt att kadavret en morgon före jul låg och skavde mot 
Värmarö där det upptäcktes av den ende bofaste bebyggaren, till åren kommen 
men tämligen frisk och färdig. Per på Värmarn, brukade han nämnas.

Per såg misstänksamt på grisen men tog ökan och rodde ut med bogserredskap. 
Han högg kroken i grisen och rodde hem till båtlänningen, hakade loss båtvin-
schen, drog grisen en bit upp på land, besiktigade fyndet, fann ingen lukt och 
satte sig ner att fundera.

Hur hade grisen hamnat i sjön? Han visste inte. Hur hade den dött? Det visste 
han inte heller. Gick den att äta? Det kunde han ta reda på.

En pigg katt
Per famlade efter kniven, gjorde ett par snitt och tog en ut bit fläsk. Det såg friskt 
och fint ut, väl kylt, det låg isbitar i sjökanten och skvalpade.

Per gick in i stugan och satte en kastrull på spisen. Hans tystlåtna maka såg ny-
fiket på men teg. Per kokade fläskbiten, kylde ner den och bjöd katten. Katten åt. 
Det blev kväll och Per på Värmarn och Anna på Värmarn gick till sängs. Nästa 
morgon kallade Per in katten. Den såg pigg och glad ut.

Efter detta lyckade försök att utröna grisens status skar Per loss en större bit 
fläsk, stekte och bjöd Anna. På natten hade Per svårt att sova, han ängslades litet, 
men det lättade när han hörde Anna snarka som vanligt och om morgon levande 
stå upp.

Det var dags att förkunna den glada nyheten för Anna som ingenting sett och 
ingenting hört.

- ’erren ha skänkt oss en julgris, upplyste Per och hustrun slog ihop händerna 
av fröjd.

En glad jul
Per drog grisen längre upp på land, skållade översidan med hett vatten från hand-
fatet som Anna ålades att sköta, tog ur grisen, skar loss huvud, bog och skinka, 
lyckades sen välta svinet och fullborda proceduren.

Anna och Per fick en glad jul tack vare grisen som det behagat Vår Herre att 
leverera i rätt tid. Och eftersom de levde sin tid ut måtte grisen inte ha gått hädan 
i någon smittsam åkomma, menade Macke när han berättade historien. Och våga 
nu inte ifrågasätta sanningshalten! Det är bara i knäna Macke är svag, armar och 
handagrepp är friska nog för att ta näsvisa tvivlare i kragen.

Att återberättaren kan ha tagit fel på en eller annan detalj må vara, men själva 
historien är sann det vågar jag påstå. Macke ljuger – i princip – aldrig.

Ingvar Laxvik

f f f
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I Sundsjökrönikan 2017 skrev Rissnabon Robin Lindqvist om hur hans band 
Reseda bestämde sig för att bryta stadsnormen och genomförde en lyckad release-
konsert på bygdegården Zenit i Rissna. “Vi fick en tydlig idé om att blanda det 
vår bygd erbjuder med modern konsertform. Kolbullar och rockmusik”. 

Efter konserten den 14 oktober 2017 bestämde sig rockbandet för att också 
spela in sitt kommande album på Zenit. Albumet släpps av skivbolaget Veritabel 
Fonogram, som har stark Rissnaanknytning. Skivan beräknas släppas i april 2019. 

Såhär såg det ut under inspelningen:

Emil Karlsson riggar trumset på scenen. 
Nya ledbelysningen blev fantastisk. 

Foto: Robin Lindqvist

Tomas Hartwig lägger elgitarr och 
 Ro bin Lindqvist spelar in. 

Foto: Emil Karlsson

Trummisen Emil Karlsson har arbetat färdigt och lämnar Rissna för turné med annat 
band i södra Sverige. 

Foto: Robin Lindqvist

Robin Lindqvist samtalar med Tomas Hartwig om inspelningen av låten “Harry 
Dean Stanton”.

Foto: Emil Karlsson

Reseda 
på Zenit 
(igen)
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Gällö skolas kamratstipendium

Varje år röstar eleverna vid Gällö skola fram en 
pojke och flicka ur årskurs nio till bästa kamrat. 
Kriterierna är arbete mot mobbning, att respek-
tera alla i sin omgivning och att tala ett vårdat 
språk. 2018 var det en Fjällstatjej som blev en av 
de två framröstade: Linnéa Berglind. 

Det var femtonde året som kamratstipendiet 
delades ut och som vanligt hölls prisutdelningen 
vid skolavslutningen i Revsunds kyrka. Priset 
består av ett diplom och 2000 kronor. 

Gällö skolas kamratstipendium instiftades av 
Lions club i Gällö som nu har lagts ner, men pri-
set kommer att fortsätta delas ut i Gällö skolas 
regi. 

Grattis och lycka till i framtiden säger vi till 
Linnéa Berglind!

Fortsatt prisregn över Erik 
och hans Ica-gäng

2016 fick Erik Faxbrink, 
chef  för Ica Nära Gällö, ta 
emot kommunens pris som 
Årets unga företagare och 
året därpå utmärkelsen Årets 
serviceföretag. Prisregnet har 
inte upphört. I år blev han 
utsedd till årets eldsjäl inom 
Ica Nära.

I fyra år har Erik Faxbrink skött 
ruljangsen på Ica Nära Gällö och 
man kan med goda bevis säga att 
han varit och är uppskattad.

Efter kommunens priser har 
nu även Ica-koncernen uppmärk-
sammat hans arbete för byg-
den och dess människor genom 
spons ringar till föreningar och an-
dra satsningar för det lokala väl-
måendets skull.

Varje år utser Ica Nära årets 
eldsjäl bland omkring 600 butik-
er runt om i landet och i år gick 
priset till Erik Faxbrink i Gällö. 
Under en gala i Stockholm i no-
vember fick han ta emot guld-
äpplet och plakatet som talar om 
“ett brinnande engagemang för 
bygden”.
– Det känns toppen, det är stor 

konkurrens och vi har gått igenom 
ganska många gallringar, säger Erik 
Faxbrink, som tycker att priset är 
hela bygdens pris, och inte minst 
personalens.

– Vi får det här gemensamt för 
det vi gör. Det känns kul för hela 
gänget, säger han.

f f f

Sundsjö kyrkas 
kulturstipendium
Grattis säger vi även till Yrsa Eklund, 16 
år, från Hannåsen, som tilldelades Sund-
sjö kyrkas kulturstipendium 2017 för sin 
sång.

Förutom ära och uppmuntran består 
stipendiet av 5000 kronor.

Yrsa Eklund flyttade i höstas till 
Borlänge för att börja studera på det 
nyöppnade musikgymnasiet Rytmus 
och berätt ar att hon trivs väldigt bra 
på skolan. Förhoppningen är förstås att 
jobba med musik i framtiden, helst som 
artist, säger hon.

Bilden är ifrån stipendiekonserten där 
Yrsa kompas av sin bror Lucas.

Erik Faxbrink bor i Tavnäs med sin fru 
Stina och sönerna Harry och Hugo. I 
november fick han pris som årets eldsjäl 
inom Ica Nära tillsammans med sitt 
gäng på Ica. De vann i höst dessutom 
ännu ett pris: Sven O Perssons stipen-
dium för föredömligt företagande i 
Jämtlands län, där priset är en ledar-
skapsutbildning.
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Sundsjö Hembygdsförening
Årskrönika 2018

Under detta år har Hembygdsföreningen visat sig vara ovanligt betydelsefull. 
En ny funktion har vuxit fram. Sommaren var hetare och torrare än någonsin i 
manna minne. På många håll i Sverige uppstod skogsbränder. Utanför Gällö brann 
ett stort område. Brandmän och soldater kämpade för att släcka bränderna men 
utan mat och annan utrustning kan man inte släcka. Föreningens ordförande och 
övriga styrelse engagerade sig för att samla ihop allt släckningsarbetarna kunde be-
höva. Folk skänkte pengar och saker. Föreningen organiserade gåvor och köpte in 

11/11 Som tack för alla frivilliga insatser under skogsbränderna i somras bjöd Sund-
sjö Hembygdsföreningen in till tårtkalas med brandbilsbesök, tal av kommunen och 
räddningstjänsten samt livemusik.      Foto: Stina Hylén

Släktgårdsdiplom till Mjösjö
Hundraårsjubilernade JUF 
(Jordbrukare-Ungdomens För-
bund) gjorde på 1930-talet 
en inventering av släktgårdar i 
Sverige och fann 1000 gårdar 
som varit i samma ägo i över 
200 år. Alla dessa fick ett släkt-
gårdsdiplom och presenterades 
i boken ”Anor och Minnen” av 
Sigurd Örjangård.

På 1940-talet gjordes en ny 
släktgårdsinventering och man 
fann några hundra nya släktgår-
dar.

För tio år sedan inleddes den 
senaste släktgårdsinventeringen 
av JUF, och avslutades på Skan-

sen i somras. Ett av diplomen gick då till Mjösjö och släktgården Backen.
Med släktgård menas en jordbruksfastighet som varit i samma släkts ägo- eller 

arrendebruk i minst 200 år. Med släkt räknas till och med syssling. Äktenskap 
och adoption jämställs med släktled. En gård ska vara taxerad som jordbruks-
fastighet för att räknas som ”gård”. Även om gården flyttats vid skifte räknas det 
som samma gård. Delägarskap räknas som ägande. 

I släktens ägo sedan 1300-talet
På bilden nedan syns från Mjösjön fastigheten Mjösjö 1:132 Backen, som varit i 
släktens ägo sedan 1300-talet. Ett boningshus flyttades av Olof Mikael Pettersson 
och drängen Kalle Åberg 
från egendomen i Mjösjö 
till Zenits nuvarande pla-
cering. Det blev första 
de len av föreningshuset, 
Ordens huset, lilla salen, 
trapp och farstu, ursprun-
get till bygdegården Zenit. 
Där hölls de första loge-
mötena. Eftersom Ordens-
huset var relativt litet bygg-
des det ut med stora salen. 
Kina från Boggsjö hade 
cafét på över våningen. 
Fortsättning följer…

Mjösjö 1:132 Backen. Släktgårdsdiplomet emot-
togs av Olle Andersson och kusin Kerstin Röse på 
Skansen den 27 maj 2018. 

Foto: Sanna Svensson
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för barnen och efter dansen 
fick de uppleva en sällan skå-
dad spökvandring. Färden 
gick till Hembygdsgårdens 
gamla hus och överallt möttes 
barnen av läskiga spöken. 

Den 19 november var det 
dags för julkafé och pyssel 
tillsammans med hemslöjds-
föreningen. Julmässan med 
försäljning av hantverk, tunn-
bröd med mera arrangerades 
15 december. 

Jonna Hylen arrangerade 
två konserter under hösten, 
med soppservering och live-

musik. Under hösten var det också premiär för Melodikrysset i P4 på Hembygds-
gården, med gemensam krysslösning och våffelservering ett par lördagar.

Styrelsen har under året bestått av Ulrika Nyberg, Therese Nygren, Ulrika 
 Larsson, Ingrid Göransson, Lowissa Frånberg, Erik Söderholm och Mats Nilsson.

Lowissa Frånberg

28/10 Fullsatt på Hembygdsgården i Torsäng när Jonna Hylén Trio spelar på första 
upplagan av arrangemanget Soppa & Musik. Även Tomas & Roger 25/11 lockade 
många till söndagslunch och musik av gitarr, sång och nyckelharpa.   Foto: Stina Hylén

Delar ur styrelsen 2018: Ingrid Göransson, Ulrika 
Nyberg, Mats Nilsson och Erik Söderholm. 

mat och annat. Många smörgåsar 
blev det. 

Hösten som följde bar spår av 
sommaren, bland annat genom 
den tackfest som ordnades för 
alla som hjälpt till under brän-
derna, och tillkännagivandet 
från Bräcke kommun att Sund-
sjö Hembygdsförening tilldelats 
priset som Årets Björn, tack vare 
insatserna under bränderna.

Hembygdsföreningens roll 
som kriscentral vid behov är en 
trygghet för oss alla och vi kan 

fundera vidare på hur föreningen skulle kunna  hjälpa till ifall något händer. Läs 
mer om föreningens arbete under skogsbränderna i Ulrika  Nybergs reportage i 
Sundsjökrönikan.

Årsmöte, påskpyssel och stickkafé
Den 26 januari hölls After work med ett trevligt musikquiz där det serverades 
gulaschsoppa. Den 25 februari hölls en städfest på Hembygdsgården. Den 26 feb-
ruari hölls stickkafé i samarbete med hem slöjdföreningen. Årsmötet hölls den 25 
mars och innehöll förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och smörgåstårta en 
spännande föreläsning av Torbjörn Marklin om ödesbölen i Sundsjö socken. Den 
26 mars ordnades påskpyssel i sam arbete med Hemslöjdsföreningen. 

Under året har Hembygdsgården också fått nya vaktmästare: Jonna Hylén, Stina 
Hylén och Martin Königson. De har skaffat höns till Hembygdsården och börjat 
odla upp den gamla ängen utanför gärdesgården. Martin och Stina har tagit upp 
ett pingisbord på logen som kan användas i föreningens verksamhet framöver. 

Cykellopp och melodikryss
Under sommaren arrangerade 
föreningen Sundsjöslingan där 
cirka 50 personer deltog i en 
cykeltur runt Sundsjön. I juli 
ordnades en trevlig sommarfest 
med kesfil och kolbullar och 
i augusti var det dags för sur-
strömmingsskiva för många 
hungriga och glada sockenbor. 
Ett stickkafé hölls den 24 sep-
tember i samarbete med hems-
löjdsföreningen.

Halloween den 27 oktober 
blev en ryslig historia. Förenin-
gen arrangerade maskeraddisco 

15/12 Tunnbröd, stickade plagg, vetekuddar, 
smycken och mycket mer ställdes ut under julmäs-
san. Märit Wettersten var en av försäljarna.

27/5 Morsdagsfika och musik av Lars Persa. 
Tack till er alla som var med och bidrog till 
morsdagens gedigna buffébord!
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Vad är väl en dag i bakstugan...
...Den kan vara trist och tråkig 
och... alldeles, alldeles underbar. 

Att baka tunnbröd i Torsängs bakstuga 
är ett rent nöje oavsett om det gäller 
julbak eller sommarbröd. Här intill ser 
du ett av alla glada bakgäng som skyfflat 
mer eller mindre runda kakor in i ugnen 
under 2018. 

För 200 kr hyr du bakstugan en dag, 
inklusive ved. Perfekt för kvalitets tid 
med familjen eller teambuildning med 
jobbet. Eller något helt annat! 

Andra hus att hyra på Hembygdsgården i Torsäng

Skogskojan 
Intill skogskanten ligger denna magiska 
timmerkoja, där sprakande lågor värmer 
upp dygnets mörka timmar. Här kan 
gril   l as mycket mer än “bara” kolbullar!
Hyra: 200 kr inklusive ved

Hembygdsgården 
Med storkök och många sittplatser 
passar Hembygdsgården bra för både 
små och stora fester eller möten. 
Hyra: kök och kammare: 300 kr
kök och stora salen: 500 kr

Logen 
Denna plats är som byggd för ljusa sommar-
nätter, hög musik och kulörta lampor, med 
gott om plats för mat och dans.
Hyra inkl kök: 600 kr

Bokningar: 070-397 97 14. Betalningar: bg 5916-2818 eller swish 123 400 76 05.

27/10 Ett urval av människorna från förr som mötte besökarna under spökvand-
ringen på Hembygdsgården 2018. Orchen, Gertrud, Bakerskan, Kusken, Fången och 
Smeden.

Foto: Stina Hylén och Michaela Groth

Tack för ett fantastiskt år hälsar 
Sundsjö Hembygdsförening!
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Föräldrakooperativet Busbua 2018
Efter många år av få barn och till och från nedläggningshot har det skett en fan-
tastisk vändning. Vi har i skrivande stund (nov-18) 14 förskolebarn och 6 fritids-
barn inskrivna. Utöver dessa finns fler små barn i bygden som inte kommit till 
oss ännu…

Flera yngre familjer har flyttat in vilket är fantastiskt både för bygden och för 
vår förskola/fritidshem. Att få ha förskola på nära håll är en trygghet och för de 
flesta en praktisk nödvändighet för att kunna bo på landsbygden när man ofta har 
långt till arbetet.

Vi har nu funnits här i Rissna i 27 år, startade i januari 1991, och ser med tillför-
sikt fram emot att kunna erbjuda denna service med bra pedagogisk verksamhet 
för barnen i många år till framöver! 

Zenit får utvecklingstöd
Bygdegårdarnas riksförbund meddelar att bygdegården Zenit får förbundets stora 
utvecklingscheck från Landlotten för att satsa på ungdomsverksamhet. Det rör sig 
om 100 000 kronor som kommer att satsas på en mountainbikebana i det gamla 
elljusspåret samt en upplyst pulkabacke vid bygdegården. Ett fantastiskt glädjande 
besked!

Året i Norlbygda
Foton: Gerd Williamsson (om ej annat anges)

13/12 2017 Finaste Luciatåget finns alltid i Rissna! Tack alla närmare 60 person-
er för att ni ville dela denna fantastisk upplevelse med oss på Zenit! Härliga Lu-
ciasånger, även på jamska, fick vi lyssna till från tio Busbuabarn och fröknar. Berit 
C:s goda tomtegröt fick vi äta, och härliga lussebröd till kaffet! Från vänster Alexandra 
Lindqvist med Lucas Skoglund, Wiggen Lindqvist, Beatrice och Nicholina Nanberg, 
Märith Jonsson, Benyamin och Idris Maiga, Malte Persson, Matilda och Ella Olsson 
och Märta Häggqvist.

Rissnaortens Hembygdsförening 
Norlbygdas-Rissnabygdens årskrönika 2018

Vi är stolta över vår framtidsbygd, Norlbygda-Rissnabygden! Ändra formen på 
normen! En balans mellan stad och land är nödvändig. Det som känns bra är en-
kelt och funkar bra. Utmaningarna är stora men också möjligheterna. Härligt när 
det är på riktigt att vi aktivt kan ta makten över vardagen och verkligheten. Här 
finns tid att tänka efter, tid att känna efter och många är idéerna som föds här på 
landsbygden. Tillsammans för en hållbar framtid, framtidstro, livsglädje. Men det 
råder bostadsbrist i Norlbygda, här i Rissnabygden. Använder du inte din bostad? 
Sälj eller hyr ut den, så kan fler bo permanent här på landet.    

Bygdegården Zenit är vår bygds kulturhus och samlingslokal, ett av 90 här i 
Jämtlands bygdegårdsdistrikt, 1427 kulturhus med scener i hela landet som är 
anslutna till Bygdegårdarnas riksförbund. Det är i bygdegården som lusten till 
läsande kan väckas, möten med konst kan ske, en fri teatergrupp kan göra besök 
och fortsatt samarbete med Bräcke Riksteaterförening, den regionala kulturinsti-
tutionen, Estrad Norr, ge en konsert och där eget skapande som foto, film och 
teater kan ges utrymme. Zenit är platsen för demokratins utveckling och en plats 
för integration. Prata inte med hat i munnen! Vi stärker Rissnabygden genom 
mötesplatser där kultur skapar lokalutveckling och engagemang. Positiva möten 
mellan människor i alla åldrar.

I och med Fibern finns förutsättningar att utvecklas i den takt som ger oss och 
kommande generationer möjligheter att studera, arbeta och leva nära naturen. 
Här är det möjligt att känna sig trygg och skapa sig en bra livskvalitet. Vi har en 
utmärkt fungerande barnomsorg, Föräldrakooperativet Busbua med 20 förskole- 
och fritidsbarn inskrivna. Mer info finner du på www.busbua.se och på Busbuas 
blogg kan du följa verksamheten under året. Hör gärna av dig till Laila Fredin om 
du är intresserad av en barnomsorgsplats! 

Är det något vi har är det plats. Vi behöver bli ännu fler. Det är klart att vi ska 
välkomna fler människor hit, även utrikes födda till den här vackra bygden!
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23/3 Våffellunch på Zenit, Rissna 
med Boggsjö Roffes frasiga Våfflor, 
Busbuabarnen underhåller med sång 
och musik för ca 60 besökare! Från 
vänster Nellie Edvardsen, Wiggen 
Lindqvist, Nicholina Nanberg, Be-
nyamin Maiga, Märta Häggqvist, 
Malte Persson, Lucas Skoglund (i Al-
exandra Lindqvist knä), Idris Maiga 
och Beatrice Nanberg (i Ann Marie 
Sundins knä).

31/3 Carola Jonsson bjuder på varm-
korv under Påskpimpeln 2018. Cirka 
200 st hade kommit på Påskafton 
för årets pimpeltävling på Boggsjön, 
varav 185 st tävlande och 31 av 
dem fick fisk – abborrar. Boggsjö By-
förening tackar alla för Påskpimpeln 
2018 och sponsorerna av det fantas-
tiska prisbordet.

Öppen klass (30 pristagare) 
1:a Kurt-Lennart Zeidon, 
499g Abborre, 
2:a  Anders Svensson, 
460g Abborre, varav den största på 
427g, 
3:a Joakim Andersson, 
179 g Abborre. 

 Foto: Margita Gustafsson

GRATTIS Matilda Olsson 2 abbor-
rar på 55g. Därefter lottades priser ut 
till samtliga 30 deltagande barn. 

Foto: Lina Olsson

16/12 2017 Tomtenissarna jobbar i sin julklappsverk-
stad, träffa gammeltomten i kolarkojan som bjuder på 
knäck och tar emot önskelistor från barnen.TACK till 
alla (ca 120 st) besökare, stor som liten, som kom till 
TomteJul på Lillsandsvallen. Utan er ingen TomteJul 
och inte heller utan alla aktörer och Tomtemusikan-
terna Alexandra och Robin Lindqvist! Årets Mysigaste 
evenemang på Lillsandsvallen! 

Foto: Margita Gustafsson

13/2  2018 Fullsatt på scenen – 29 
personer från Jämtbälgen under led-
ning av Harriet Svaleryd på Zenit 
vid årets traditionella fettisdags-
firande, ca 80 st kom för semlor, 
allsång och Jämtbälgen! Rolf Jonsson 
skötte allsången med den äran. Tack 
till Boggsjö Byförening som årligen 
arrangerar detta evenemang. 

Foto: Margita Gustafsson

12/3 Jamtlands Na-
tionaldagsfirande med 
Robin L:s Gitarrkomp 
till Busbuabarnens 
sång, i år inomhus på 
Zenit i Rissna i skydd 
från snöstormen. Bosse 
Lindgren steker kolbul-
lar för glatta livet till de 
närmare 40 besökarna 
som kom för att fira 
för 24:e året i Rissna. 
Elizabeth Persson vin-
ner Delikatesskorgen 
även i år.
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3/5 Teater Soja presenterar Min-
nesbilder, musikberättelser från 60- 
och 70-talet m Jan Boholm, samarr 
Bräcke RTF. Perfekt med smörgåstår-
ta denna minnesrika kväll! 
Avtackas av Inger Landerberg.

Foto: Margita Gustafsson

6/6 Knökfullt på Zenit när vi firade Nationaldagen i Norlbygda! Tack alla för en 
härlig dag och tack till er 150 personer i alla åldrar som mötte upp för firandet med 
allsång till fantastiska musikanter. Många blev lyckliga vinnare i blomsterlotteriet. 

6/6 Nationaldags-
firande på Zenit, 
Bräcke kommuns 
medborgarskapscere-
moni, högtidstal av 
Sven-Åke Draxten 
och Anna Lundström 
med diplomutdelning 
till våra nysvenskar 
som bekräftelse på att 
de blivit svenska med-
borgare.

Eva Veldhoedt sätter 
sverigeflaggor i de smarriga 
Nationaldagsbakelserna. 

Foto: Margita Gustafsson.

18/4 Sopplunch på Zenit, Berit och Ma-
rie Källström (i bakgrunden), Byskvaller, 
författarbesök, musik och sång och en 
härligt vårgrön soppa bjöds de 20 gäster-
na på som kom till Zenit denna onsdag.

30/4 Braspinnen hade i år ca 100 deltagare 
denna kväll som arrangerades av Ismundsundet! 
Ärtsoppa och Punschvisor, Quiz, Sångkör, All-
sång vid brasan och istället för fyrverkeri valde 
Ismundsundet att stödja Barncancer- och Barn-
diabetesfonden! Toppenidé! 

Foto: Margita Gustafsson

30/4 Lyckliga Quiz-vinnarna, 
Sten Feldheim, Anne Eriksson, 
Maidi Feldheim och Gunnar 
 Eriksson då Ismundsundet arran-
gerade sista april på Zenit 

Foto: Margita Gustafsson
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26/6 Erik Tronde gör 
sin sommarpraktik un-
der Rissnaortens hem-
bygdsförenings som-
mararrangemang. Här 
är det finved på gång! 
Först ut som stekare 
på Kolbullekvällarna 
var Marie Franzon, 
Åsgård, till tonerna av 
Anders Engströms som-
marvisor, för ca 60 i 
publiken.

5/7  “Samorfjöset” på Lillsandsvallen med Linda 
Forss, en ovanlig föreställning i solskenet på Lill-
sandsvallen. Minnen från en svunnen tid. Tack så 
mycket!  Isabella Svanström och Wilma Eriksson, 
som gör sin sommarpraktik under Rissnaortens 
hembygdsförenings sommararrangemang, bjöd 
under kvällen på stut och kesfil med kanel till de 
närmare 30 gästerna som kom för att se på Linda 
Forss föreställning.

Foton: Berit Martinsson och Margita Gustafsson

6/6 Vi fick lyssna till förstklassig underhållning av tre generationer Lindqvistare: 
Hasse, Folke, Olle, Robin och Wiggen vid Nationaldagsfirandet på Zenit. Det bjöds 
på härliga Nationaldagsbakelser fixade av arrangörsgänget!

22/6 Det traditionella midsommarfi-
randet på Lillsandsvallen blev en fin 
dag med drygt 200 besökare. Det var 
dans, lekar, fika med hembakat krus 
och fiskedam. Jonny Nilsson, Kenneth 
Eriksson, Kurt-Göran Lindgren och 
Margita Gustafsson stod för musik, le-
kar och sång. 

Foto: Margita Gustafsson.

22/6 Midsommar på Lillsandsvallen. Walter 
Norlén fixar krans till midsommarstången. 

Foto: Margita Gustafsson
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14/7 Husbandet Åsgård band var en av höjdpunkterna, så även i år, i fantastiskt 
solsken, på det fjortonde året av Rissnadagen i Norlbygda, Marknadsdagen på Zenit, 
alltid tredje helgen i juli. Herrgårdsgänget hade också laddat med hamburgare i ute-
serveringen till mångas lycka. På programmet fanns godisregn, Cirkus Kul & Bus med 
prova på cirkuskonster och även i år ponnyridning med Ing-Marie Jonsson till barnens 
stora glädje. Närmare 400 personer kom för att träffas och trivas på Marknadsdagen 
på Zenit, Rissna. På Zenits scen framträdde Cirkus Kul & Bus med ungdomscirkusen, 
ett bejublat program för en storpublik.

Foto: Margita Gustafsson

14/7 Vinnare Årets tårta, Annika Svensson med juryns 
motivering: Somrig tårta, frisk, fräsch och krispig med 
glänsande cerise glasyr, dekorerad med blommor, sommar-
bär, hallon och blåbär. 

Foto: Margita Gustafsson

14/7 Årets unga Norlbygda-Talang, Rose- 
Marie och Ove Laxbäcks barnbarn, 
Vera Laxbäck sjöng till kompet av Olle 
Lindqvist, Stora applåder från publiken.

10/7 Närmare 50 pers kom till Lillsandsvallen för att spisa Bosses smarriga kol-
bullar till tonerna av Cujo is a cat – Robin och Alexandra Lindqvist, till kvällen 
förstärkt av Bengt Jonsson.

Foto: Margita Gustafsson

13/7 Jakob Ekeljung och Isabella 
Svanström fixar jordgubbstårtor på lö-
pande band inför Rissnadagens Tårtkalas 
på Zenit. 

Foto: Margita Gustafsson
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17/7 Många var besökarna...Vi tackar alla ni 
1200 personer som besökte oss på Lillsandsval-
len och på Rissnadagarna i Norlbygda! Ett stort 
TACK även till medarbetare, ungdomar, spon-
sorer, knallar, hantverkare, musikanter och ar-
tister som möjliggjorde Rissnaortens Hembygds-
förenings sommaraktiviteter 2018 åter till en 
succé! Vi syns på www.norlbygda.com och gilla 
oss på facebook.Vi har haft så roligt!  

Foto: Margita Gustafsson

18/7 Grötingsbergsbranden 
syntes från Boggsjöutsikten. 
Ett brandskadat område på 
närmare 500 hektar som 
bekämpades av många frivil-
liga, brandkår, hemvärn och 
brandflyg den närmaste vec-
kan. Otäckt nära. 
Foto: Margita Gustafsson

17/7 Final kolbullekväll blev istäl-
l et Sommarkväll då det blev totalt 
eldningsförbud i länet. Det serverades 
Stut med Rostbiff och potatissallad 
för de närmare 70 pers till tonerna 
av Cujo is a cat, Alexandra och Robin 
Lindqvist med Bengt Jonsson. Prisut-
delning i tips rundan och lotteriet. 
Lyckliga vinnare: Håkan Höglund 
och Adrian Öberg. Många köpte 
getost och “Rissnaflickans tunn bröd”, 
några svalkade sig i sjön innan de 
lämnade vallen efter en lyckad kväll. 

Foto: Margita Gustafsson

14/7 Årets Foto 2018, vinnarbilden tagen vid Ismundsundet, Midsommar-Snäppa av 
Sten Feldheim. Serveringen hade gäster hela dagen och där kunde man även rösta på 
de drygt 50 tävlingsbilderna. Många fina bilder var det från bygden. Ytterligare 11 
motiv röstades fram för att fylla ut Norlbygdas fotokalender år 2020. 

Foto: Sten Feldheim

15/7 Sommarfesten på Lillsandsvallen startade med friluftsgudstjänsten och prästen, 
Anita Jonsson med kantor, Michael Eriksson, därefter underhöll Nilz-GöranZ med 
Sven-Ingvars låtar bla Sommar, sommar och Sol…de ca 80 besökarna. Det bjöds på 
bumat, kams med ostar och servering. Stort tack till Bengt Larsson och gänget som 
fixade Ny Yxkastningstavla, men tyvärr lyckades ingen träffa den! Ny chans till nästa 
års hembygdsfest. 

Foto: Margita Gustafsson
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17/11 Skrattsuccé när Panikteatern gav Tjechovs ”Frieriet” på Zenit med kaffe och 
gofika i pausen.Tack alla omkring 30 besökare för att ni ville dela denna fantastiska 
upplevelse med oss och för ett fantastiskt arrangemang av Bräcke Riksteaterförening, 
RHBF med stöd av Bräcke kommun och ABF. På översta bilden ses skådespelare Maud 
Nyberg och de ryska pigorna Inger Landerberg, Berith Andersson och Margita Gus-
tafsson, statister för kvällen som såg till att gästerna fick Mingelmums, ryska piroger, 
rödbetsvinegret och dryck vid ankomst. På nedre bilden syns publiken och till höger 
Sten Williamsson uppvaktas på sin födelsedag av pigan Margita Gustafsson.

Nästa år i Norlbygda
Save the dates!

Rissnadagarna 20-21 juli (alltid tredje helgen i juli). 

Lördag 20 juli 2019: Zenit, Rissna kl 11.00–15.00 Rissna-Marknad och loppis. 
Anmälan 150 kr/bord, Rhbfsmedlem 100 kr/bord Ring Berit, 070-543 99 87 
eller Margita, 070-235 13 04
Årets tårta: Lämna din Jubileumstårta senast kl 10.00 på Zenit. (Jurytävling) 
Fototävling: "Njut i Norlbygda". Skicka ditt foto med motiv från Norlbygda till 
Annika Svensson, Ismundsundet 311, 831 91 ÖSTERSUND, eller lämna det 
senast fredag 19/7 på Zenit. (Röstningstävling). Skicka bilderna i liggande A4.
Årets norlbygda: Talang Norlbygda-Byscenen är din! Anmäl musik, spel, sång, 
konst m.m. Preliminär start kl 13. 00 Ring Margita 070-235 13 04

13/10 Fullsatt när kändisen Anders Lundin gästade Zenit med Jonas Olofsson och 
Expedition Livet. En härlig upplevelse med 100 inlösta gäster. God servering, lyckliga 
lotterivinnare, glad, tacksam och intresserad publik! Anders Lundin hade mycket att 
berätta. Ett samarrangemang mellan Bräcke RTF, Kälarne Jazz&Blues och Rhbf. 

17/11 Omkring 300 kom till Rissna Vintermarknad. 
Folke Sundin bjöd på härligt smarriga kolbullar. Moni-
ca Eklund och Ulla Staaff sålde Gofika och varmkorv i 
serveringen. Närmare 20 knallar erbjöd allt från stickat, 
virkat, tovat, slöjd, smycken, mat, bakverk, ostar, tun-
nbröd, Börjesjö honung, näverhantverk, husgeråd till 
julprylar. Det bjöds på glögg, julmusik och lotterier där 
Marie Eliasson vann den fina delikatesskorgen, Chris-
ter Olsson vann Fribiljett till kvällens teaterföreställning 
och Birgitta Östergren vann Fotokalendern. Tack till alla 
besökare, knallar och du som medverkade till att göra Vin-
termarknaden till en tradition nu för snart tionde året! På 
bild Berit Martinssons fantastiska tovade tomtar. 

Foto Margita Gustafsson



48 49

Rissnaortens hembygdsförening
Förtroendevalda i Hembygdsföreningen är ordförande och kassör Margita Gus-
tafsson, vice ordförande och sekreterare Karolina Käthner Lindsjö, ledamot Sten 
Williamsson och Berit Carlsson. Ledamöter som delar uppdraget är Marina och 
Emiel Veldhoedt, och Alexandra och Robin Lindqvist, ersättare Roger Karlsson, 
Bengt Jonsson och Kristina Wåger. Extern kassör  Berit Martinsson. 

Vi är drygt 260 medlemmar i hembygdsförenignen men kan bli fler! Välkom-
men att bli medlem och delta i vår verksamhet under 2019!  Medlemsavgift 100 
kr per person eller 200 kr per familj. Medlemsavgiften sätts in på bg 5204-6489 
eller swish 123 388 15 88. Kontaktperson är kassör Berit Martinsson, 070-543 
99 87.

Som medlem hyr du Zenit till reducerat pris och du är välkommen på våra 
pubkvällar och fester. Tillsammans har vi roligt och vi blir en stark förening! Där 
folk möts föds kraft! Det är sällan enkelt att driva en bygdegårdsförening, vi ställs 
inför många utmaningar men är vi fler som tillsammans kan stötta varandra gör 
det vårt ideella arbete lättare. Det ska vara roligt att jobba i vår bygdegård och lära 
känna alla härliga människor i Rissnabygden som vill medverka i arrangemang 
eller besöka våra evenemang.

Gåvor till Rissnaortens hembygdsförening
Minnesfond samt övriga gåvor med anledning av högtider, bemärkelsedagar och 
stödbidrag till Zenit mottages genom bg 5204-6489. Kontakta ordförande Mar-
gita Gustafsson 070-2351304 för utskrift av minnes- och gåvoblad. 
Ett varmt tack till alla som under året lämnat bidrag till minnesfonden. Dessa 
gåvor är till stor hjälp för oss i verksamheten. 

Fotokalendern 
Njut i Norlbygda Året Runt 2019. 
Evenemangskalendern för Norlbyg-
da med vinnande tävlingsbilder från 
2017 (ett begränsat antal) kostar 
150 kr och köps genom biblioteket 
eller ring Zenits tel. 0693-66 22 55, 
070-66 83 255.

I samverkan med föreningar och 
företagare, tillsammans i byarna kan 
vi åstadkomma en positiv utveckling 
i bygden! Vi ska glädjas åt varandras 
framgångar! Vi ska göra Norlbygda 

till en ännu roligare och bättre plats att bo på! Livskvalitet i livet och nära naturen. 
Mänsklig värme ger ökad energi i allt vi gemensamt genomför. Ideellt arbete är vår 
styrka. Bygden blir vad vi gör den till! 

Ett varmt och hjärtligt tack till alla som på olika sätt bidrar till föreningens 
verksamhet,  sponsorer, gåvor och bidrag från privatpersoner som gör det möjligt 
att även i fortsättningen behålla bygdegården Zenit och utveckla verksamheten!

Styrelsen gm Margita Gustafsson och medverkan av Gerd Williamsson

Bygdegården Zenit i Norlbygda kan hyras för fester och sammankomster till 
human hyreskostnad och med flera hyresalternativ.  Lokalen kan erbjuda bred-
bandsuppkoppling och dataprojektor. Möjligheter till paketlösningar finns med 
transporter, festarrangemang, övernattning och aktiviteter som cross-cart och 
fiske m.m. Vi ordnar med mat och underhållning efter önskemål. 

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i Norlbygda!

-Stickcafé, en träff per månad kl 17.30-20.00.
Kontakta Berit L, 070-358 48 26 för info om var vi håller till!
-Bokcirkel, ungefär en måndag i kvartalet kl 18.00-20.30
-Bybibblan, start 23/1 onsdagar kl 13-15, var 3:e vecka med Busbuabarnen 
och i samband med andra aktiviteter på Zenit. 
-UG-kvällar, Ungdoms- och fritids, Lan-träffar, pingis och annat kul&bus 
på lov…
-Musikstudio två gånger per månad och andra arrangemang. Kontakta 
Robin Lindqvist, 070-278 78 28
-Innebandy, Kontakta Peter S, 070-545 06 03
-Herrgård – matlagning för män, en onsdag i månaden. Omstart till våren?
-Z-teatern repar under vintern inför planerad föreställning till vårkanten…

Mer info vad som händer och utförligare redogörelse över vad som hänt i 
bygden, finner du i Norlbygdabladet, på www.norlbygda.com och på  face-
book/Zenit och Rhbf som administreras av webbredaktör Margita Gustafs-
son och Berit Martinsson. Där kan du även beställa film och kalendrar. 
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köksprojektet 2016-12-01 och 
Boverket 2018-05-29, tillgäng-
lighetsanpassning av toalett- 
och duschutrymme samt övriga 
tillgänglighetsanpassningar som 
till exempel entré och trapp. 
Syftet är att hantera dessa bi-
drag tills de är redovisade och 
bidraget kommer att utbetalas. 
Boggsjö Byförening får under 
tiden ligga ute med pengar, be-
tala de uppkomna budgeterade 
kostnaderna intill bidraget ut-
betalas. Detta lån har ännu inte 
beviljats och föreningen har för 
tillfället inte löst finansieringen 
av inköpen för att hinna köpa 
in och installera köket. Vi har 
därför ansökt om att förlänga 

projektiden till 2019 års utgång.
Föreningen är i behov av pengar för att kunna fortsätta renoveringen. Vi behöver 

bland annat pengar för att färdigställa VA installation inklusive golvmatta, tillgäng-
lighetsanpassa entré, hygienutrymmen och toalett för olika funktionsvaria tioner 
samt köksinredning och en hel del annat. Vi arrangerar varje år Fettisdagsfirande 
med Jämtbälgen och den populära Boggsjöpimpeln på påskafton för att finansiera 
driften och underhåll av Boggsjö kapell.

25/6 Betongplattan snart på plats med hjälp av 
Jocke Nilsson och betongspridarkillen, Jan Ny-
qvist står beredd i bakgrunden. 

Foto: Margita Gustafsson

25/6 Från vänster: Sixten Persson, Stefan Gustafsson och Kjell-Åke Sundberg kont-
rollerar att allt funkar utanför Boggsjö kapell. På högra bilden: 29/9 Jobbarhelg på 
Boggsjö kapell. Härligt med en värmande brasa. Från vänster Johan Boije, Stefan 
Gustafsson, Lars-Göran Boije och Janne Nyqvist. 

Foto: Margita Gustafsson

Boggsjö Byförening
Verksamhetsberättelse 2018

Vi har beviljats ett bidrag från lands-
bygdsprogrammet för att borra och 
installera vatten, köksrenovering, 
vindsisolering och uppgradering av 
duschrummet på Boggsjö kapell men 
vid installation av det borrade vattnet 
i mars 2017 upptäcktes Hussvamp i 
krypgrund och i trossbotten. Tyvärr 
täckte inte vår försäkring detta. Vi 
har därefter rivit, sanerat och återfyllt  
med singel för att kunna isolera golvet 
i Boggsjö Kapell, Boggsjö Byförenings 
samlingslokal. För att öka attrak-
tionen och energieffektivisera genom-
förs nu en ombyggnad, ny golvkon-
struktion, isolerad betongplatta med 
golvvärme och furugolv/golvmatta 
med angränsande vägg ar och belägg-
ning i och intill kök men även elcen-
tral, elinstallation, värmepanna, varm-
vattensberedare och elmonte ring. I 
Boggsjö Kapell ska alla i bygden kun-
na genomföra arrangemang året runt 
tillgängliga för olika funktionsvaria-
tioner och samlingslokalen ska även 
hyras ut till föreningar, företagare och 
privatpersoner i bygden. 

Kostnaden är beräknad till minst 
650 000 kr för att återställa Boggsjö kapell. Detta sker nu ideellt av oss Boggsjö-
bor för att minska kostnaden. Många ideella timmar har det blivit under året när 
vi genomfört flera jobbhelger och även jobbat vissa veckodagar. Men för att kom-
ma till fler framgångsrika år, bygger det på att vi tillsammans även i fortsättningen 
medverkar för att gemensamt genomföra renoveringen av Boggsjö Kapell och ar-
rangemang som även ger “klirr” i kassan för kommande utgifter och utveckling av 
vår samlingslokal, Boggsjö kapell. Stort tack till alla som hittills har varit med att 
riva golv, väggar, slipat, snickrat, fixat och donat.

Föreningen har också sökt stöd för renoveringen i flera olika fonder och stif-
telser i bygden och Bräcke kommun. Kassan, likviditeten medger inte att vi kan 
lägga ut det på hantverkare men kostnaden för material kvarstår. Föreningen har 
ansökt om lån, kontokredit på 200 000 kr. Lånebehovet beror på att Boggsjö 
Byförening beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet via LS/SJV - Vatten- o 

13/4 Efter golvisolering och dragning av 
värmeslingan inför betongplattan kon-
trollerar Christian Domander och Kjell-
Åke Sundberg att slangen är på plats på 
Boggsjö kapell. 

Foto: Margita Gustafsson
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In memoriam
Med anledning av Gunnar Jonssons bortgång i år återpublicerar vi 
ett utdrag ur en intervju med honom som gjordes i samband med att 
Rissnaortens Hembygdsförening firade 40 år. Gunnar Jonsson startade 
Rissnaortens hembygdsförening för 53 år sedan och var kassör i 33 år. 
Här intervjuas han och Arne Pettersson, tidigare ordförande i 33 år, 
av Margita Gustafsson, då nyvald ordförande, en kväll på Zenit för att 
minnas. Hela texten finns att läsa i Sundsjökrönikan 2005.

Det var 1965 det började. Föreningshuset var till stor del skuldfritt och man dis-
kuterade om prisfisket på Börjesjön skulle fortsätta och i så fall tillsammans med 
nya arrangörer. 

– Det var nödvändigt för bygden med en hembygdsförening som omspände 
alltihop, ej enbart nykterist- och politiska föreningar utan täckte upp allas int-
ressen i bygden. 

Gunnar visar ett protokoll fört vid det första mötet, då det bestämdes att pris-
fisket skulle fortsätta. 27 medlemmar närvarande, som antog stadgar och valde 
styrelse. En av anledningarna till bildandet av en förening var också att många i 
bygden som ställt upp och organiserat prisfisket blev äldre. Inriktningen var att 
ordna ekonomiska möjligheter för bygden att genomföra nya önskade projekt. 

Kolbulle kväll på Lillsandsvallen 2006. Norlbygdabälgarna förgyllde våra evenemang 
med sitt durspel under flera år. Från vänster: Torsten Markusson, Kalle Nilsson, Gun-
nar Jonsson, Per-Henrik Boije, Tord Eliasson och Walter Norlén.

29/9 AW, eller? Innerväggarna och eldragningen på plats. Från vänster Rolf Sund-
ström, Lars-Göran Boije och Stefan Gustafsson. Sittande Barbro Eriksson och Janne 
Nyqvist. 

Planen är att åter bli en popu-
lär mötesplats, samlingslokal 
för alla i bygden och även för 
uthyrning till föreningar, före-
tag och privatpersoner från 
bygden. Förhoppningsvis är 
glöggen åter framdukad fram-
för öppnaspisen till mysiga 
LillJulkvällen 2019!

Ett varmt och hjärtligt tack till alla som på olika 
sätt bidrar till föreningens verksamhet,  sponsorer, 
gåvor och bidrag från privatpersoner som gör det 
möjligt att även i fortsättningen behålla Boggsjö 
Kapell och utveckla verksamheten. 
Styrelsen gm Margita Gustafsson, 
kassör Boggsjö Byförening

Förtroendevalda i Boggsjö Byförening är ordfö-
rande Kjell-Åke Sundberg, kassör Margita Gus-
tafsson, sekreterare Barbro Eriksson, ledamot Jan 
Nyqvist, ersättare Sixten Persson och Johan Boije. 
Vi har drygt 50 medlemmar. Vi kan bli fler. Väl-
kommen att bli medlem och delta i vår verksam-
het under 2019!  Medlemsavgift 50 kr per pers, 
Insättes på pg 30 91 92-3 eller swish 123 197 33 
79. Även gåvor och bidrag till Boggsjö Kapells 
renovering mottages tacksamt. Kontakta ordfö-
rande Kjell-Åke, 070-252 78 22, kassör Margita, 
070-235 13 04
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– Loggan kom till 1975 för att visa vad vi gjorde. Loggan är gångbar än idag: 
VÄRNAR GÅNGEN TID – AKTUELL I NUTID – FÖR FRAMTID 

– Rädda Rissnabygden! En uppmaning till alla hushåll att hitta på nya lösningar 
för jobb, alternativt att starta upp något nytt på orten. “BO, BYGG OCH TRIVS 
I RISSNABYGDEN” blir hembygsföreningens slogan och på ortens bilar syns 
denna reklam under många år! Det blir många föreningsträffar med idéer och 
förslag, vilka så småningom delvis blir verklighet. 

Ung, äldre, äldst
Under åren 1975-1985 drivs projektet “Fritid i glesbygd”. Hembygdsföreningen, 
Rissna Sportklubb och kommunen satsar gemensamt på ung, äldre och äldst, det 
vill säga en verksamhet anpassad för alla. Den bedrivs på gamla skolan med hem-
bygdsföreningen som skolvärd tills kommunen själv behöver lokalerna. 

Uppsnyggningen sker såväl inne som ute och inventarier köps in. Vävstolar 
lånas. Det ordnas ett kaféutrymme med plats för 1970- och 1980-talets fritids-
behov: discomusik, dragspel och sång m.m. Grundiden är att stimulera trivseln i 
bygden så att nya invånare ska lockas hit. 

– Det var mycket ideellt jobb att iordningställa gamla skolan, men det var inga 
problem att engagera byborna, vi samsades medan vi höll på. 

Den 8 maj 1977 är det stormöte. Kommunens ledande personer informerar om 
vad man har för syn på landsbygdsutvecklingen i våra trakter. Ett fullsatt Zenit får 
ställa frågor och en hel del positiva svar kan lämnas. Hembygdsföreningen föreslår 
att det delas ut gratis tomtmark för småhus, men det går inte. Kommunen ska 
dock stödja bygden i den mån som möjlighet finns.

Postnedläggning och Zenitrenovering
– Sistadagsstämpeln är en annan stor händelse i bygden. Filatelister över hela 
Sverige skickade kort för att få en sista stämpel innan posten i Rissna lades ner den 
30 september 1977. Postens emaljskylt erhöll hembygsföreningen. Den 1 oktober 
övergick Else Grande till att bli lantbrevbärare. Detta filmades. 

– I mitten av 1970-talet hade hembygsföreningen 250-300 medlemmar (alla 
familjemedlemmar räknades). 

Zenit övertogs genom gåvobrev från logen 3139 Nya Hoppet den 10 mars 
1979. Planering för viss upprustning och ett åtgärdsprogram med ritningar blir 
klart hösten 1979. Zenit renoveras under åren 1981-82 och en nyinvigning sker 
hösten 1984 med en klädkavalkad, enkel bygdehistorik från 1800 till 1900-tal, 
musik och dans. På mångas begäran blev det repris 1986 och i samband med Af-
färn at a Margitas femårsjubileum den 23 maj 2003, visades videoinspelningen 
från 1986 på Zenit, en nostalgiafton i minnens tecken. 

– 1984 läggs ett nytt spåntak på ladugården på Lillsandsvallen. Det planeras 
ett kokhus, koja, kolmila, timmerlass med redskap, båthus, flottningseka och 
spelflotte. Allt för att visa hur det var att leva och bo förr i tiden ute i byarna med 
bland annat fäboliv, skogsarbetare och flottning. 

– Vi har under åren anordnat flera hemvändarveckor som föregicks av olika 
kampanjer med utskick, såväl lokalt som medialt. 1990, 1992 och 1996-1997 är 
några av dessa tillfällen. 

Det diskuterades om en bygdens stuga i fjällen, fiskodlingsdammar och dylikt.
Fisket engagerande mycket folk i bygden.

Satsning på Lillsandsvallen
Under 70-talet ansökte Hembygdsföreningen om pengar för tre projekt varav 

ett beviljades. Upprustning av flottningsleden och Skvaltkvarn fick nej men Lill-
sandsvallen kunde de gå vidare med. 

– Under slutet av 60-talet blev det möjligt att ordna träffar på Lillsandsval-
len, fäboden vid Norn. 1969 anordnades en mindre pensionärsträff, som Arvid 
Grande organiserade, då man med skogsarbetarbussar och bilar transporterade 
pensionärer. 

Nyttjanderättsavtal mellan hembygdsföreningen och samfällighetens delägare 
upprättas i bästa samförstånd den 1 januari 1970. Den 31 mars samma år anord-
nades den första friluftsfesten. 

1970 började de årliga “Hembygdsfesterna’’, tredje söndagen i juli månad. Un-
der festligheterna serveras bumat och annat gott som hör till och också underhåll-
ning med olika spelmän, sångare och artister.

Det var många spelmän som kom till vallen. Som mest var där 700 besökare. I 
genomsnitt kom det cirka 250-500 besökare per år. 

Nästa arrangemang blev Midsommardanserna, som startade 1971. Cirka 100-
250 besökare per år har danserna haft och många kända artister har uppträtt 
under åren som gått.

1971 var projekteringen av “Lillsandsvallen” klar, så att vi kunde ansöka om 
bidrag från stat (AMS) och kommun. Befintliga byggnader och en ditflyttad fä-
bodstuga skulle restaureras till ursprungsskick. En gammaldags gärdsgård på cirka 
400 meter inramar nu en naturskön samlingsplats för bygden och besökare. 1972 
beviljas vallen som beredskapsarbete och 1973 är det klart för igångsättning. Allt 
är avsynat och klart den 20 juli 1974. 

– “Levande fäbod” började vi med 1997. Det började med att under tre veckor 
i juli månad, med hjälp av ett antal butöser, två åt gången skulle bo på vallen och 
anordna “levande fäbod” med kor, killingar och getter, traditionell bumat och 
olika aktiviteter, underhållning och utställning av hantverkare. Besökarantalet up-
pgick till 700-1100 per år. 

– På 00-talet började “Tomten med nissar” besöka vallen med tomteverkstad. 
Ett evenemang med cirka 100-150 barn och vuxna varje år.

– Vallen med omgivning har ibland upplåtits för nyttjande av andra föreningar,  
som när Rissnabygdens Jaktskytteklubb anordnade kretsjaktstigen 1973.

Bingo på Zenit
Hembygdsföreningen arrangerangerade tillsammans med Rissna sportklubb “Ze-
nit Bingo”, där nettoinkomsterna skulle gå till bygdens utveckling och trivsel. 
Tre arbetslag om åtta-tio personer turades om att arbeta ideellt med bingon varje 
lördag. Som mest anordnades 92 bingolördagskvällar i rad. Storbingon pågick 
under 1970-1972, men i genomsnitt arrangerades bingon åtta månader per år 
och den pågick under åren 1969-1973. Bingon arrangerades även som bilbingo.
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In memoriam
Per Erik Andersson

Den 13 februari avled  Per Erik Andersson, 
Hosjö. Han blev 86 år gammal. Namnet Per 
kommer av Petrus, som betyder klippa. Per Erik 
var sannerligen en klippa i bygden. Han var 
med och bildade Sundsjö Hembygdsförening 
1973 och var sedan föreningens ordförande i 
alla år fram till 2009 när han med ålderns rätt 
drog sig tillbaka. Per Erik var den som såg till att 
Hembygdsgården förvärvades och han lade ner 
ett oräkneligt antal arbetstimmar på att, som 
snickare och administratör, verka för att såväl 
gården som föreningen fungerade väl.

Han hade många järn i elden. Lång tid redig 
kassör i kyrkorådet, under 50 års tid ordförande 
för den lokala avdelningen av Folkpartiet (nu-
varande Liberalerna), ordförande i Nedre Norr-
lands Producentförening NNP och ordförande 
i Heimbygdas byggnadsvårdsminneskommitté. 
Listan kunde göras längre.

Eftersom han med hustru Greta hade fem 
barn såg han till att föräldraföreningen Hem och skola bildades i kommunen 
och han var i många år dess ordförande. Per Erik var dessutom bonde på heltid i 
fädernegården i Hosjö! Hur fick han tiden att räcka till? Jag samarbetade i många 
år med honom i Sundsjökrönikekommittén där han lockade till många skratt 
genom sin förmåga att berätta historier från bygden. 

Torbjörn Marklin

Årets slåtter-
karl. Här täv-
las det i vem 
som kan slå 
snabbast med 
lie på Hem-
bygdsgården 
i Torsäng. 
Närmast i bild 
Per Erik.

Takspån till Hembygdsgården 
tillverkas av Per Erik.

– 1994 börjar “Norlbygdabladet” skickas ut med lokal information till alla 
hushåll i norra Sundsjö samt till kommunkontor och utflyttade. 

Alla i bygden kan än idag ta del av vad som händer genom Norlbygdabladet och 
nu även genom hemsidan www.norlbygda.com 

– Vykortet “Rissnaflickan med jämthunden” är gjort efter en målning som finns 
på Zenit, sedan den tillvaratogs i ett uthus i Rissna. Den är utförd av Aksel Lind-
ström 1938 och föreställer en flicka med näverlur och en jämthund. 

– Otaliga är alla vägträffar under åren, angående våra undermåliga vägar. Hem-
bygdsföreningen har uppvaktat berörda inom kommunen, vägdirektörer inom 
vägverket samt Länsstyrelsen och vid ett tillfälle skjutsades dåvarande kommu-
nikationsminister lnez Usman med lastbil på våra vägar. En skakig upplevelse. 
Många timmar är nedlagda av hembygdsföreningen för att påskynda förbättringar 
av vägarna. 

– Mycket bra finns att minnas, ytterligare händelser finns dokumenterade i 
boken “Rissnabygden i östra Jämtland” som hembygdsföreningen gav ut 2001. 
Rissnaortens hembygdsförening erhöll år 1999 Länets Försäkringsbolags diplom 
samt 5000 kr med motiveringen: Positivt bygdeutvecklingsarbete! 

– Det är tråkigt med utvecklingen av affärn och skolan. Men vi är en levande 
bygd med många aktiva föreningar och företagare.

– Folket här i bygden har lagt ner väldigt mycket ideellt arbete genom åren. Det 
har varit trivsamt för vi har jobbat med trivsamt folk, säger Arne Pettersson och 
Gunnar Jonsson instämmer.

Margita Gustafsson

Jämtlands Nationaldagsfirande vid Rissna gamla skola, 12 mars 2005. Norbygda-
bälgnarna, med bland andra Gunnar Jonsson, spelar.
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Familjenotiser
Vigda

2017
14/10 Marguerite Dagmar Elisabeth Grönholm och Börje Stefan Nanberg

2018
14/7 Bengt Erik Torsten Skylare och Lisa Cathrin Bengtsdotter  

Födda

2018
5/1 Elza Wistrand Sellström  Fanbyn
25/1 Ludwig Norrman Torsäng
10/2 Maximilian Skoglund Boggsjö
5/4 Hugo Faxbrink Tavnäs
24/5 Julia Söderholm Sörviken
24/6 Tuva Wanneberg Tavnäs
9/7 Love Bengtsson Fanbyn
25/7 Gabriella Englund Ismundsundet
18/9 Ebba Halvarsson Laxvik
23/9 Arvid Brundin Fanbyn

Avlidna

2017
14/12 Fredric Hoglert Fanbyn

2018
21/1 Lucia Andersson Fanbyn
13/2 Per Erik Andersson Hosjö
21/2 Åke Magnusson Fjällsta  
8/5 Per Olof Tronde Tavnäs
21/8 Kent Nilsson Fanbyn
23/8 Eva Laxvik  Mjösjö
6/9 Vega Persson Tavnäs
21/11 Gunnar Jonsson Rissna
24/11 Anna Nygren  Samsta

In memoriam
Per Olof Tronde

Den 8 maj avled Per Olof Tronde, Tavnäs, i en ålder av 93 
år. Han var armétekniker i Östersund och tjänstgjorde även 
i FN-tjänst på Cypern. De sista tio åren före pensioneringen 
var han chef för den militära verksamheten i Berget, Gällö. 
Ville man veta något om bygdens historia vände man sig 
till honom. Han var t.ex. populär studiecirkelledare i ämnet 
Boggsjö bys historia. Ett annat exempel på historieintresse 
och nyfikenhet var att han i arkiven hittade Zacharias Strind-
bergs memoarer. Zacharias, som var farfar till den berömde 
August, beskriver där bl.a. sin uppväxt i 1700-talets Sundsjö. 

Tack vare sitt kulturintresse insåg han värdet av Tavnäs 
föreningshus. Utan hans insatser skulle byggnaden ha för-

fallit. Han såg på 1970-talet till att söka pengar för restaurering och underhåll. 
Han engagerade oss byinvånare och Länsstyrelsens byggnadsvårdare i projektet. 
Den gamla vägbron vid Gålön revs på 1950-talet. Det var Per Olofs engagemang 
och initiativkraft som gjorde att arbete kom igång och att en ny gångbro kunde 
invigas i början av nittiotalet. Föreningshuset och gångbron, två monument i byn 
som minner om Per Olof. Per Olof var också en aktiv och duktig tenorsångare i 
Sundsjökören, Brunflokören och Lits manskör. Han efterlämnar hustrun Hjördis 
och fyra barn. 

   Torbjörn Marklin

f f f

Vardagens fönster
Jag ser genom vardagens fönster, hur människor kommer och går
Jag ser årstider skapas och växla, när vinter bli knoppande vår
Jag ser människor skratta och gråta, när glädje växlar med sorg

Jag hör skrämmande nyhetsrapporter, som talar om tystnadens torg

Jag känner mig liten och hjälplös, när man talar om strid varje dag
massaker på fredliga människor, som kämpat och hoppats, som jag
Jag undrar om jorden har stannat, om människan är ond eller god

om kärleken räcker för alla, som tappat sitt levnadsmod
Men solen stiger i öster, och målar himmelen röd

Den lyser på onda och goda, den lyser för liv och död

Maggie Pettersson
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Stiftelser och gåvofonder 
inom Sundsjö socken

Stiftelser vars avkastning till största delen delas ut i Sundsjö församling/socken

I Sundsjö finns tre stiftelser som har sin bakgrund i att några människor valt att 
skänka olika former av egendom till dåvarande Sundsjö församling. Inom detta 
geografiska område skulle också den framtida avkastningen, med något undantag, 
utdelas. Det geografiska området kallas idag ofta Sundsjö socken och överens-
stämmer med Sundsjö församling som den såg ut fram till 2009-12-31. I sam-
band med respektive gåva har uttryckts tydliga önskemål om hur gåvan eller dess 
avkastning ska användas. 

I Sundsjö sockenstuga kan du se mera detaljerade levnadsbeskrivningar av gi-
varna och deras anknytning till Sundsjö. 

Stiftelsen Arvid Gardens minne
Arvid Gärdin föddes 1892 i Torsäng, Sundsjö socken och emigrerade vid 21 års 
ålder till USA och tog där efternamnet Garden. Han var först verksam som snick-
are och farmare innan framgångsrika fastighetsaffärer vidtog. 1956 besökte han 
för första gången sitt gamla hemland. 1959 flyttade han till Fjällsta tillsammans 
med sin fru där de bodde fram till 1965 då de flyttade till Norrköping där de båda 
är begravda. Arvid hade, när han avled 1974, testamenterat en avsevärd del av sina 
tillgångar till födelseförsamlingen Sundsjö. 

Stiftelsens styrelse utgörs idag av Församlingsrådet i Revsund Sundsjö Bodsjö 
församling och har till ändamål att till exempel stödja ideella föreningar inom 
Sundsjö socken. 

Ansökan om medel sker efter annons i Kommunbladet, vanligtvis under okto-
ber-november månad.

Stiftelsen Anton och Eve Fogelins minne
Anton och Eve Fogelin bodde aldrig i Sundsjö men förvärvade 1961 skogs skiftet 
Boggsjö 2:10. Makarna fick en dotter, Ann-Margret Carlqvist, som i enlighet 
med sin mors önskemål testamenterade fastigheten till Sundsjö församling. 1991 
avsattes en del av fastigheten till ett naturreservat, Vinnbergsreservatet, som blev 
Sveriges första kyrkoreservat. 

Även denna stiftelse leds av en styrelse som för närvarande utgörs av Försam-
lingsrådet i Revsund Sundsjö Bodsjö församling. Avkastningen ska enligt givaren 
gå till skogsstudier, till exempel bereda studiebegåvade ungdomar som är bosatta 
i Jämtlands län, företrädesvis de som är födda i Sundsjö församling, utbildning i 
skogsskötsel.

Ansökan om medel sker under oktober-november efter annons i Länstidningen 
och Östersunds-Posten.

Konfirmation i Revsunds kyrka 6 maj 2018
Stående från vänster Marcus Reinholtz ledare, Mattias Sträng, Nils Saltham-

mer, Gustav Söderlund, Felicia Mellgren, Elin Sandberg ung ledare. Sittande från 
vänster: Emma Roos, Mortezu Sadegi, Johannes Tirén komminister, Isac Boquist, 

Ahmudullah Ahmudik.
Foto: Fotograferna Maria & Anna Östersund

Konfirmander
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Sundsjö ungdomsfond
1959 omkom Lennart Sjödin i en olycka under sin värnplikttjänstgöring under 
utbildning i kast med handgranat. Granaten ifråga hade ett teknisk fel som för-
orsakade olyckan. Lennart bodde med sina föräldrar Brita och Gunnar och tre 
yngre syskon i Tavnäs. Deltagandet i familjens sorg blev stort och många ville 
delta med minnesgåvor. Man beslöt därför att inrätta en minnesfond som blev 
Sundsjö ungdomsfond.

Medel från fonden används till uppmuntran och stöd till ungdomar i Sundsjö. 
Bland annat till musik- och kulturstipendier. 

Vill du, i samband med dödsfall eller någon högtidsdag, skänka gåvor till 
någon av fonderna ovan? Kontakta Pastorsexpeditionen, tel 0693-100 43 
eller e-post: bracke-revsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Övriga minnesfonder

Sundsjö hembygdsföreningens minnesfond
Kontakta Elisabeth eller Bernt Hansson: 0693-302 55 eller 070-235 36 98

Rissnaortens hembygdsförenings minnesfond
Konktakta Margita Gustafsson: 070-235 13 04

Stiftelsen Tilda Berg och Martin Olssons minne
Stiftelsens tillgångar har sitt ursprung i gåvor testamenterade av Tilda Berg och 
Martin Olsson.

Matilda (Tilda) Berg föddes 1872 i Mälgåsen, Revsunds socken. Tilda gifte 
sig så småningom men fick inga barn. Efter makens död 1950 flyttade Tilda 
till ålderdomshemmet i Torsäng. I slutet av 1951 kallade hon till sig dåvarande 
kom ministern i Sundsjö, Carl Agatan Grafström, i avsikt att skänka fastigheten 
Grötingslandet 1:9 till Sundsjö församling. Den 7 januari upprättades ett gåvo-
brev som stadsfäste gåvan.

Martin Olsson föddes i Bergs socken 1909 och gifte sig 1928 med Hildur Fahl-
gren från Norsjö socken i Västerbotten. Paret flyttade 1940 till Fjällsta där Hildur 
tillträdde tjänsten som distriktssköterska. Sonen Jan föddes 1942 och fick efter 
examen anställning vid Ericsson i Stockholm, en tjänst som han hade vid sin död 
1972, endast 30 år gammal. Makarna fick i arv efter sonen Jan aktier i telekom-
bolaget Ericsson. Efter hustruns död skänkte Martin dessa aktier, i lika delar, till 
Sundsjö Hembygdsförening och Sundsjö församling. Martin tjänstgjorde under 
många år som kyrkvärd i Sundsjö.

Tilda Bergs och Martin Olssons gåvor lade församlingen samman i rubricerad 
stiftelse. 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av den ideella föreningen Sund-
sjö Sockenstämma, och har till ändamål att främja församlingsarbete, kyrklig 
verksamhet och övrig välgörande verksamhet inom Sundsjö församling. 

För information och ansökan kontakta stiftelsens ordförande Fredrik Tronde.

Gåvofonder inom Sundsjö socken
Gåvofonderna är fonder som startats av privatpersoner eller föreningar och utgörs 
av medel som samlas in i samband med dödsfall som minnes- och hedersgåvor.

Sundsjö blomsterfond
Omkring 1920 startades Sundsjö Blomsterfond av Sevelina Sefastsson som föddes 
och växte upp i Tavnäs. Sevelina utbildade sig till sjuksköterska och tjänst gjorde 
därefter på flera ställen i Jämtland. I sitt arbete såg hon behoven i många hem och 
beslöt att inrätta en Blomsterfond i hembygden Sundsjö fär att kämpa mot den 
värsta nöden. På senare år har medel skänkts bland annat till Hjärt- och Lung-
fonden

Prydnadsfonden
1949 omkom den då 42-årige Olle Andersson i en traktorolycka vid plöjning i Ås-
gård. Olle var lantbrukare och bodde i Mjösjö med hustru och fyra barn, som blev 
fem några månader efter olyckan. Sorgen och saknaden blev stor i hela bygden 
och många ville delta med minnesgåvor. Olles hustru Ingrid och Olles mamma 
Karin beslöt inrätta en minnesfond – Prydnadsfonden. Två silverljusstakar med 
inskription skänktes dessutom till dopaltaret.
Medel från fonden används för prydande av Sundsjö kyrka och kyrkogård.

f f f

Fåglarnas sång
Det spelas i löven, en blåsig septemberdag

en serenad av toner, om sommaren som var
koltrasten sjunger en melodi, i aspens topp

håll ut, håll ut... nu är sommaren slut

Nyanser av färger lyser, i grönt, gult och rött
solens strålar omfamnar, frusna människohänder

småfåglarna sjunger ännu en gång, sommarens sista sång
vi flyger, vi flyger...till varmare länder

Oktober, november, december, tänd ljus i hus och vrår
advent står inför dörren, och julen knackar på

barnen drömmer om en god jul, med kramar och presenter
runt om i världens länder, ser vi fram emot 

ett Gott Nytt År...

EvA Edbladh
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Några goda råd och nyttiga levnadsregler 
I hemmet

Visa vördnad, aktning och lydnad för dina föräldrar eller målsmän. Trät icke eller 
retas med dina syskon, men gör vad du kan gör att glädja alla i ditt hem. Var alltid 
tjänstaktig och hjälpsam mot alla medmänniskor. 
Lägg inte armarna på bordet när du äter, och tala inte, när du har mat i munnen. 
Stick inte kniven eller fingrarna i munnen. 
Snuska inte ned i din bostad. Torka fötterna VÄL innan du går in. Håll din kropp 
ren och dina kläder hela och rena, om de också äro tarvliga. Det är ingen skam att 
vara enkelt klädd.
Gör varje dag 10 djupa inandningar av frisk luft. Armar utåt sträck, uppåt lyft, 
utåt sträck, nedåt sänk.

I skolan
Infinn dig punktligt på bestämd tid, såframt du icke av sjukdom eller annat giltigt 
skäl är förhindrad.
Var uppmärksam, flitig och noggrann i allt ditt skolarbete. Akta skolans tillhörighet-
er. Bekänn alltid begångna felsteg. Ljug icke, ty därmed skadar du dig själv och 
andra.
Under rasterna skall du vistas ute, såvida vädret är lämpligt. Roa dig då med lekar 
och tillåtna idrotter, men skrik inte. När du leker, skall du inte vara stridslysten. 
Den kloke ger alltid efter. Gör aldrig narr av dina kamrater. Giv aldrig någon 
öknamn. 

I allmänhet
Gå tyst och stilla på vägen mellan hemmet och skolan. Hälsa artigt på alla bekanta, 
framförallt på äldre personer. Vik av åt vänster när du möter någon, men gå på vä-
gens högra sida. Åk aldrig två på samma cykel. Häng aldrig bak på bilar eller andra 
åkdon.
Gör aldrig narr av gamla och skröpliga, enfaldiga eller fattiga personer utan hjälp 
dem om så behöves. Var alltid modig men aldrig övermodig.
Svär icke och använd ej heller andra råa, fula ord. Läs endast goda böcker, ty en 
dålig bok är ett farligt sällskap. Sjung och var glad i ditt arbete.
Akta dig för bruket av rusdrycker och tobak. De fördärva din kropp och själ. Drick 
ej gärna kaffe, ty det skadar tänderna och magen. Men mjölk är mat, och av mjölk 
blir du vacker och stark. Spara även den minsta slant.
Glöm inte att säga: ”Var så god”, när du överlämnar något, och: ”Tack” när du får 
något. Böj dig genast och tag upp det föremål som någon äldre tappar och överlämna 
det med en bugning eller nigning.
Avbryt aldrig någon med han talar. Dröj du tills han talat ut. Men svara högt och 
käckt, när du tilltalas av någon.
Var ärlig i ord och handling; stjäl inte ens en knappnåls värde.
Försök att varje dag göra en god gärning.
Lär dig att simma.


