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Skriv din historia
I min dator på jobbet har jag ett kalkylblad med information som för många läsa-
re av dessa rader är levande minnen. Dokumentet bär information om sådant som 
skattat åt förgängelsen och samhällsomvandlingen – bland annat om nedlagda 
skolor och affärer i våra bygder. Stöter jag på en uppgift skriver jag ned den för att 
samla och lära. Då jag inte är från bygden är det ett sätt för mig att dela det kol-
lektiva minnet - såväl om det som skett för länge sedan, som det som många fort-
farande i Sundsjö socken minns. Ett exempel på det förra kan vara Lövsta skola 
(byggd 1904-05 och nedlagd 1940), ett exempel på det senare kan vara det annus 
horribilis som var 2003 – då såväl Fjällsta som Rissna miste sina affärer. Om än 
född utsocknes vill också jag få vara med och bära minnet – och skriva historien. 
Min främsta kunskapskälla för Sundsjö socken? Naturligtvis Sundsjökrönikan!

Även på andra sätt skriver vi historia. Vi gör det varje dag med våra liv! Vi skriver 
historia för framtiden. Vi formar vår tillvaro och tillvaron för kommande släkten. 
Vart och ett av våra beslut nu – hur obetydliga de än kan synas – kan få stor eller 
mycket stor betydelse för vår bygd och kommande generationer. Våra liv är inte 
obetydliga. Våra liv är meningsfulla och de val vi gör idag kommer att ha genklang 
för framtiden. 

När jag ser på mitt eget liv och försöker se tillbaka på vilka personer och sam-
manhang som haft betydelse för mig så slås jag av tacksamhet. Föräldrar och 
syskon, lärare och ungdomsledare, läger och vänner – de har alla bidragit till min 
historia. Men även människor jag aldrig mött har satt spår och präglat. De som 
skrivit och lästs. De som betytt något för dem som betytt något för mig. Det blir 
som ett släktträd som inte främst är biologiskt utan relationellt, eller andligt. Ge-
nom de få som jag känner till – och genom de långt fler människor som är glömda 
av människor men kända och hedrade av Gud – har en historia skrivits som är 
mitt livs historia. Nu är det jag som för pennan, men mycket har skapats av dem 
som gått före, precis som jag genom mitt liv kommer att lämna (förhoppningsvis 
goda!) spår efter mig idag och även när jag är borta. Varje dag skriver vi historia. 
Men vilken historia?

Jag tror att det viktigaste vi kan göra med våra liv är att lämna dem i Guds hän-
der. Då kan den stora berättelsen som är julens berät-
telse – att Gud själv blivit människa så att vi alla fullt ut 
skulle kunna bli mänskliga – bli den historia som präg-
lar vår historia. Gud skriver historia i oss – men också 
genom oss. Jag hoppas att jultidens gudstjänster och 
samlingar kan vara tillfällen för rast och vila, för påfyll-
ning och framåtblickande. Platser där vi får påminna oss 
om att Gud skriver sin historia och att han vill göra det 
i oss och genom oss! Eller, med en engelsk formulering: 
”History is His story”.

Välsignad jultid önskar jag er alla!
Johannes Tirén

Präst i Revsund-Sundsjö-Bodsjö församling

Förord
Vi som bor i Norrlands inland tillhör den del av Sveriges befolkning som betalar 
mer i skatt för mindre service. Det är egentligen rent uppåt väggarna men säger 
samtidigt mycket om oss som väljer att bo här: Här har vi en vardag med sådan 
livskvalité att högre skatt och mindre service liksom är sekundärt. 

Det finns förstås en lägsta gräns av serviceutbud men tills den är nådd kan vi 
faktiskt vända på perspektivet: Stackars stadsbor, vilket jobbigt liv de måste ha..! 
De måste ta hissen ned till parkeringsgaraget, stuva in längdskidorna i skuffen och 
köra en mil bara för att kunna ta en skidtur i skogen! 

Vi på landsbygder blir ofta påklädda offerkoftor när vi skildras i media. Dessa 
koftor borde istället skänkas till stadsbor. De kan ha dem som extrakläder när 
krisen eller kriget kommer och deras avsaknad av vedspis i köket kommer som en 
kylig insikt.

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det heta och detta gäller även 
det begränsade serviceutbudet på landsbygden. För när armarna på stat, kommun 
och näringsliv inte räcker till, finns det inte sällan fantastiska ideella krafter som 
hugger i. Förutom att upprätthålla praktiska saker som förskolekooperativ ser 
dessa krafter också till att skapa sammanhållning och göra tillvaron mycket roli-
gare för sina grannar. I Sundsjökrönikan hittar du exempel på årets engagemang 
i kategorin höjd livskvalité: mountainbikespår i Rissna, inplanterade öringar i 
Sundsjön, bokcirklar och konserter, för att bara nämna några. Därtill kan du som 
vanligt läsa anekdoter från förr. Med anledning av krönikans 60-årsjubileum har 
vi i år dessutom ett specialreportage med tillbakablickar.

Sundsjökrönikan är till för oss här och nu men också för kommande genera-
tioner och nyinflyttade som vill få en inblick i vad som hänt på den här platsen. 
Tycker du, liksom vi, att det är viktigt och roligt är du varmt välkommen att 
bidra, antingen som medlem i redaktionen eller som frilansskribent. 

Mejla sundsjokronikan@gmail.com
Trevlig läsning! Stina Hylén

för krönikekommittén

******

Äldre årgångar
Är du på jakt efter äldre årgångar? Sundsjökrönikor från 1986 och framåt finns 
att köpa för 20 kr styck på Hembygdsgården i Torsäng. Ring 070-397 97 14. 

Betalning av Sundsjökrönikan
Sundsjökrönikan delas ut till alla hushåll i Sundsjö- och Rissnabygden. Läser 
du boken är vi tacksamma om du också betalar 60 kr för den. Antingen ge-
nom bifogat inbetalningskort eller genom Swish: 123 400 76 05. 
Märk “Sundsjökrönikan 2019”.
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Sundsjökrönikan jubilerar 
– 60:e årgången

Det var år 1960 som komministern i 
Sundsjö, Gösta Sahlén, beslöt att dela 
ut ett hopvikt A4-blad till socknens 
alla hushåll. Bladet fick rubriken Häls-
ning från Sundsjö kyrka och räknas 
idag som första årgången av Sundsjö-
krönikan.

Den första årgången domineras av en be-
skrivning av kyrkans magnifika takmål-
ning, som färdigställts tre år tidigare. I 
övrigt bestod innehållet av kyrkliga ekono-
miska redovisningar och en plan över årets 
kommande gudstjänster.

Man kan konstatera att det var tätt mel-
lan gudstjänsterna i Sundsjö på den ti-
den. Varje helgdag året om. Nuförtiden 
hålls ju gudstjänst i vår församling en 
eller möjligen två gånger per månad. De 

närmaste åren framöver fortsätter utgåvan vara fyrsidig. Ofta hade framsidan en 
bild på ett kyrkligt inredningsföremål. Sedermera består upplagan av åtta sidor, 
alltså två hopvikta A4, och Rune Ydgren, som 1968 efterträder Sahlén utvecklar 
bladet ännu mer genom att ge ut flera nummer per år. Vid Ydgrens sista år i tjäns-
ten 1973 delas tre nummer ut, Pingsttiden, Hösten och Fastan. Totalt 22 sidor. 
Fortfarande med enbart kyrkligt innehåll i form av betraktelser, familjenotiser, 
protokollsredogörelser, historik och händelser.

Komminister Göran Modén tillträder 1974 och redan under hans första år får 
bladet ett bildreportage under rubriken Hänt i församlingen. Året därpå kan vi 
läsa dikter av Gerda Rapp. Poesi av lokala förmågor har sedan dess blivit tra-
dition. 1976 införs den första ickekyrkliga artikeln då Mats Rolén skriver om 
Sågverksbolagen och amerikautvandringen. Därmed har församlingsbladet fått 
den innehållsinriktning som gäller än idag. Fram till 1985 är församlingsbladet 
fortfarande ett enmansjobb skött av prästen i församlingen. När då Göran Mo-
dén får arbete som svenskpräst i Australien och därmed hamnar offside, bildas 
en krönikekommitté bestående av representanter för kyrkan och socknens båda 
hembygdsföreningar med Erik Fange som ansvarig. Från 1986 ges bladet nu ut 
under namnet Sundsjökrönikan och med årgångstalet 27. Nu ökar sidantalet re-
jält. Kyrkan fortsätter än idag att stå för den enda utgiftsposten, tryckkostnaderna. 
Det sker via fonden Tilda Berg och Martin Olssons Minne.

I början av 90-talet tar undertecknad över huvudansvaret för krönikan med god 
hjälp av kommittémedlemmar. Ifjol drog jag mig av åldersskäl tillbaka men kröni-
kan har ifjol och i år kunnat ges ut tack vare nya medlemmar i kommittén. Under 
mina år med krönikan hade jag ett förträffligt samarbete med Björn Bergman, 
anställd vid Bräcke Tryckeri, sedermera Daus Tryckeri. Dessutom kan jag inte nog 
understryka vilket utbyte kontakten med artikelskribenter och intervjuoffer gett. 
Responsen från läsarna har också varit till stor glädje.

Varför är sockenkrönikan värdefull?

Krönikan delas ut till alla hushåll i socknen. Utöver det finns ungefär 150 utsock-
nes prenumeranter och många andra läsare köper den. 2012 tilldelades Sundsjö-
krönikan Föreningen Heimbygdas pris för Årets bästa hembygdsbok i Jämtlands 
län.

Svensk glesbygd befinner sig i fritt fall. Små kommuners ekonomi försämras. 
Byskolor, äldreboenden och allmän service försvinner. Självkänslan hos kvarva-
rande invånare sjunker, man känner sig kanske som en stoppkloss för utveck-
lingen. Här kan läsning av krönikan bli en hjälp att hålla humöret uppe. Man 
kan läsa om vad som händer i vår bygd i nutid och berättelser om hur livet pågått 
i tusentals år i våra trakter, om märkliga människoöden, om föreningsliv och om 
bygdegemenskap. Om inte krönikan fanns skulle inom en snar framtid mycket av 
detta vara glömt för alltid. Vi lär oss också genom krönikan bättre förstå vår bygds 
betydelse och vår egen plats i historiens kretslopp. Nyinflyttade får via krönikan 
kunskap om, och känsla för sin nya hembygd. Självklart ska vi ta vara på förmå-
nen av ekonomiskt stöd från vår kyrkliga fond för att säkra krönikans utgivning. 
Och varför inte lägga ut alla årgångar av krönikan på nätet! Då finns allt tillgäng-
ligt för dem som har tillgång till dator.

Torbjörn Marklin

1973 delas tre nummer ut.

Maggie Pettersson har glatt läsarna av Sundsjökrönikan med sina dikter i 
över tre decennier. I krönikan 1999 gav hon oss dikten Nytt millennium – 
Gott Nytt År. Dikten är märkligt aktuell idag, tjugo år senare. 
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Nytt millenium – Gott Nytt År
Slitet och skadat är året som gått
fyllt av bekymmer med hår som är grått.
Nedläggningshot i oräknat tal
ökade skulder ger ej kapital.
Mindre av omsorg, indragen vård
vår välfärd försvinner, vinden är hård.

Det stormar och viner på tidens hav
gör livbåtar klara snart går skutan ”i kvav”.
Kaptenen ger order om ändring av kursen
det är för sent nu rasar börsen.
Vi får spara mina vänner, vi sänker skatten
nu hörs det tydligt, may day i natten

Men släkten kommer och släkten går
så är det skrivet sedan 2000 år.
Det går ett rykte från mun till mun
Ett barn skall födas – ett nytt millenium.
Vi söker barnet via massmedia och internet
meddela dess ankomst med en raket.

Det sägs att barnet skall rädda vårt land
och föra ett sjunkande skepp i hamn.
det har ett budskap om framtidstro
till alla, som i Sverige bygga och bo.
Sök barnet och dess moder, jag ber
ända till Bryssel och dess EU-kvarter.

Jag skickar en grupp riksdagsmän
att skydda barnet och föra det hem.
Barnet skall resa med reaplan
på snabbaste sätt till vår huvudstad.
Jag vill snarast barnet och dess moder se
för att blommor i mängd och presenter dem ge.

Det barnet är vårt framtids hopp
med ett nytt millenium går solen opp.
En sol som skall lysa på fäders land
på mörkgröna skogar, på vatten och strand.
I glädje och sorg under dagar som går
ett nytt millenium – Gott Nytt År.

Maggie Pettersson

Sundsjö Hembygdsförening
– Årets Hembygdsförening!

I Sundsjökrönikan 2018 skrev vi en hel del om Sundsjö Hembygdsförenings 
insatser under skogsbränderna och att de för detta tilldelats priset som Årets 
Björn i Bräcke kommun. 2019 blev föreningen av samma anledning utsedd 
till både länets och Sveriges Hembygdsförening! Bakom priset står Sveriges 
Hembygdsförbund och det består förutom äran av 10 000 kr. Priset delades 
ut under högtidliga former på Arctura i Östersund i maj.  I samband med 
prisutdelningen höll Sundsjö Hembygdsförenings ordförande Ulrika Nyberg 
ett tal, som du kan läsa nedan.

Sommaren 2018 blev en annorlunda sommar för vår hembygdsförening. Det 
skulle visa sig att när det bränner till på riktigt som våra ideella krafter gör mest 
skillnad.

I vanliga fall fylls vår hembygdsgård av aktiviteter som surströmmingsskivor och 
hantverkskvällar mm. Detta är aktiviteter som skapar mervärde och socialt kapital 
i Sundsjöbygden. Men den torra sommaren blev allt annat än vanlig. Skogsbrän-
der flammade upp på flera håll runt omkring oss och krisberedskapen hos Rädd-
ningstjänsten och kommunen sattes på prov. Även civilsamhällets förmåga att 
agera prövades, och Sundsjö Hembygdsförening tog initiativ till en sambandscen-
tral för resurser till brandmännen. Det som kunde ha blivit en regelrätt katastrof 
blev för Bräcke kommuns del emellertid en berättelse om engagemang, hjälpsam-
het och om människor som hugger i där det behövs.

När det händer så här stora saker kan varken stat eller kommun vara helt för-
beredda, och för oss var det självklart att ställa upp. Vi inspirerades av hembygds-
föreningens arbete i Ragunda kommun och vi tänkte att kan dom så kan vi också.

Det började med ett upprop på Facebook där vi efterfrågade skavsårsplåster, 
vatten och mat till de som kämpade mot lågorna. Efter det var det långt fler än 
styrelsen i hembygdsföreningen som slöt upp. Dagen efter samlades en mängd 
människor vid vår hembygdsgård för att hjälpa till att samla in och distribuera 
resurser. Vattendunkar fylldes, kaffe bryggdes och mackor breddes.

När sambandscentralen på Hembygdsgården väl var skapad lyssnade vi in vad 
brandmännen behövde och spred det vidare genom vår Facebooksida. Det var 
framförallt vatten. Gigantiska mängder vatten gick åt i den stekheta skogen och 
det var lättare sagt än gjort att ordna fram stilla vatten.

Hembygdsföreningen startade också ett swishkonto, för de som inte kunde 
medverka med sin tid, men med pengar istället.

Sambandscentralen flyttades så småningom till ett tält vid OKQ8 i Gällö, när-
mare brandområdet. Tältet bemannades nästan dygnet runt av de som anslutit sig 
till hembygdsföreningen, och blev en stor avlastning till Hemvärnet som vid det 
laget hade blivit inkopplade.

Efter sommarens händelser har styrelsen börjat funderat på hur hembygdsgår-
den även i framtiden kan vara en kriscentral vid behov och bidra till bygdens 
trygghet.
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Jag minns en julmarknad för några år sedan, då en av stormarna gjort byar-
na omkring strömlösa. Vi bestämde oss för att inte ställa in julmarknaden, trots 
strömavbrottet, och det visade sig vara ett bra beslut med tanke på alla som kom 
dit. Vissa kom bara för att värma sig i det veduppvärmda huset. Då började vi 
fundera i banorna att hembygdsgården skulle kunna vara en samlingspunkt vid 
extraordinära händelser. Hembygdsgården ska inte bara vara till för pysselkvällar 
och sådant utan också vara en faktor att räkna med när det blir kris.

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, organisationer och grannar här 
för oss. Samhället är större än kommunala förbund och myndigheter. Samhället 
är vi – tillsammans.

Vi är en ovanligt ung styrelse. Idag är vi totalt 10 ledamöter med en medelålder 
av 39 år. Vi saknar pensionärer i vår styrelse och det skulle vara värdefullt att ha 
med dessa och deras livserfarenheter och kunskaper.

Då det gäller förnyelse och utveckling för framtiden så är det inga problem för 
oss genom att vi inte ser några svårigheter att få med nya unga som vill och kan 
engagera sig. Svårigheten för oss är att få med de äldre i styrelsearbetet genom 
att de anser att de redan har bidragit och att det nu är de yngre som får ta vid. 
Men däremot så får vi stöd av de äldre genom att de är behjälpliga då vi anordnar 
evenemang.

Vi är oerhört glada och stolta över att få priset som årets hembygdsförening. Å 
hela vår förenings vägar vill jag tacka så mycket.

Bokslukarna som aldrig blir mätta
 
En gång i månaden samlas ett gäng passionerade bokslukare på Zenit i Rissna för 
att dela med sig av sitt senaste skrovmål. Stämningen är uppsluppen, gemytlig 
och prestigelös. Fika dukas fram och ljus tänds. Zenits egen general Margita är 
på plats, så även den ständigt engagerade Berit samt Bräcke kommuns kulturchef 
Anna. Deltagarna presenterar ett brett spektrum av bakgrund, åldrar, kön och 
yrken. Gemensamt för dem är dock att de älskar att läsa!

Bokcirkeln i Rissna startade som ett bokprojekt år 2015. Innan jul det året, 
delades 100 pocketböcker – Christoffer Carlssons ”Den fallande detektiven” – ut 
i brevlådor runt om i socknen och i januari 2016 startade det som tog form som 
en bokcirkel. Deltagarantalet har sedan dess hållit sig kring 10-12 deltagare men 
personerna har växlat genom åren.

 I många bokcirklar läser deltagarna samma bok. Här läser man istället utifrån 
ett tema. Med utgångspunkt i temat – som varje gång bestäms av gruppen själv 
– väljer deltagarna en egen bok att läsa och berätta om vid kommande tillfälle. 
Teman hittills har bland annat varit ”poesi”, ”sport”, ”kungligheter”, ”bibeln”, 
”Finland”, ”Asien”. Man har även haft den jämtländska författaren Elin Olofsson 
på besök.

 Just för att det är ett tema, väljs sällan samma bok. De gånger deltagarna råkat 
välja samma bok som någon annan går att räkna på ena handen. Istället är varje 
träff en upptäcktsresa bland många olika böcker och det är bara att luta sig tillbaka 
och åka med..!

 Anna Halvarsson

Källa: Margita Gustafsson, Lennart Raswill

Fullt frisk – sjukt roligt!
 

På Zenit i Rissna pågår träning för årets uppsättning av Z-teatern ”Fullt frisk 
– en sjuk fars i två akter”. Replikerna och skratten avlöser varandra. Spring i 
dörrar och nya vändningar.

 
Ibland stannar man upp och diskuterar.
Kroppsspråk, tonfall och budskap.
Vad det är man egentligen vill förmedla.
 
Sedan fortsätter man.
Tar om.
Tar om igen.
Tills det sitter.
Och det gör det.
 
För det här är ett duktigt gäng som trivs både i rampljuset och med varandra. 
Ensemblen består av Anita Forsell, Folke Sundin, Maria Ahlbom Erlandsson, Per 
Jonas Jonasson och Jacob Ekeljung. Nytt för i år är att Anitas dotter Rebecka 
Forsell är med som sufflör och Anton Halvarsson har ersatts av storebror Martin 
Halvarsson.

 Nytt för i år är också att skådespelarna köper in ett färdigt manus. De har tidi-
gare skrivit och regisserat själva. ”Vi hade lite tidsbrist i år och trodde det skulle bli 
enklare med ett färdigt manus men det blev tvärtom svårare! När vi skriver själva, 

g g g

h h h
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är vi ju med i själva skaparprocessen och upplever liksom berättelsen under tiden. 
Då har vi dessutom endast stödord i manus och det finns större utrymme för im-
provisation. Med ett köpt manus följer copyright osv och vi behöver hantera det 
på ett annat sätt. Men det har varit väldigt lärorikt.”

Z-teatern startade 2015 och sedan dess har teaterscenen varierat - både i juletid i 
form av julspel på Zenit i Rissna och sommartid i form av picknick-teater på Fol-
kes egen lägda nere vid Börjesjön. Publiken har ibland uppgått till ca 200 gäster.

Årets premiär gick av stapeln på Zenit i Rissna den 19 oktober.
Anna Halvarsson

Osannolikt möte i Vancouver
I Sundsjökrönikan 2013 kunde vi läsa att Alexander Edlers pappa Ulf växte upp i  
Tavnäs. Alexander är ju känd som ishockeyspelare i Vancouver Canucks. Kvällen 
den 29 juni 2017 ringde Ulfs mobiltelefon och när han svarade var det en kvinna 
i andra änden som sa att ”Nu kommer du att bli förvånad”. Ulf undrade vem hon 
var och vad hon ville. Hon talade om att hon var Doris född Sjödin. Ulfs spon-
tana tanke blev: ”Det måste vara över 55 år sen jag såg henne senast”. Det Doris 
ville berätta var att hennes barnbarn Elias Pettersson precis hade blivit draftad, 
förhandslistad, av Vancouver. Ulf kände förstås till ishockeyspelaren Elias, men 
att han skulle vara barnbarn till Doris Sjödin hade han ingen aning om. Doris, 
dotter till Gunnar och Britta Sjödin, bodde som barn granne med Ulf i Tavnäs 
och var lekkamrat med Ulfs äldre systrar Eva och Monica. Nu efter alla dessa år 
skulle alltså ätteläggen Alexander och Elias bli lagkamrater i världens förnämsta 
hockeyliga National Hockey League, NHL.

100m 200m 300m

Revsundssjön

EDLERS

SJÖDINS

Doris Sjödin gifte sig med Toivo Pettersson och bosatte sig i Sösjö. Deras son 
Torbjörn, boende i Ånge, är pappa till ishockeyproffsen Emil och Elias. Storebror 
Emil avslutade förra säsongen i NHL-laget Arizona Coyotes organisation och spe-
lade för deras farmarlag, Tucson Roadrunners, i USA. I år är han tillbaka i Växjö 
Lakers och SHL. 

Elias (f. 12/11 -98) hockeykarriär är kometartad. Han kom som ungdomsspe-
lare från Ånge till allsvenska Timrå. Som 16-åring var han stjärna i juniorlaget 

Fågelvägen är det bara 750 meter mellan Sjödins och Edlers.
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för 18-åringar. På sin 17-årsdag 
debuterade han för sitt Timrå i all-
svenskan, Sveriges näst högsta serie. 
2017 värvades han till Växjö Lakers 
som tillhörde vår högsta serie SHL. 
Här blev han ett år senare svensk 
mästare. Inte nog med det. Han 
vann årets poängliga både i grund-
serien och slutspelet. Han erhöll 
därför utmärkelsen Årets Skytte-
trofé. Dessutom utsågs han till slut-
spelets mest värdefulla spelare. Han 
blev också vinnare av Stefan Lifs 
Minnestrofé. Den framgångsrika 
säsongen avslutades med VM-guld. 
Han hade ännu inte fyllt tjugo år! 
Nästa säsong fortsatte Elias succé, 
nu i Vancouver Canucks. När spel-
året 2018–2019 var slut stod han 
som vinnare av Calder Trophy, som 
årets bästa nykomling i NHL. Han 
finns också på en lista över Sveriges 
mest omskrivna idrottare.

Alexander Edlers (f. 1986) väg 
till NHL är också sensationell fast 
inte lika omskriven. Han växte upp 
med en isbana bara några steg från 
lägenheten på Körfältet i Öster-
sund. Vintertid kom han därför att 
tillbringa en stor del av sin fritid 
med skridskor på fötterna. Ändå 
var det inte givet att han skulle bli hockeyspelare. Från skoltiden har han öster-
sundsrekord i traditionell trekamp d.v.s. löpning 60 m, längdhopp och kast med 
liten boll. Han har ärvt goda idrottsanlag både från pappa och mamma Eva. I 
sundsjöbygden går många historier om Edlersläktingar med enorma kroppskraf-
ter. Efter spel i TV-pucken upptäcktes hans ishockeykunnande av gamle liraren 
Tomas Gradin, anställd som talangscout av Vancouver. Han såg till att Alexander 
kom att läsa sitt sista gymnasieår i Örnsköldsvik och därmed spela i Modos ju-
niorlag. Han var bäste back vad gällde mål- och passningspoäng i J20 SuperElit. 
Han värvades redan som 18-åring till NHL-laget Vancouver. Alexander hade inte 
spelat i Modos A-lag och därmed aldrig i svenska högsta serien! I Kanada sattes 
han på tillväxt i juniorlaget Kelowna Rockets. I Kelowna var han inneboende 
hos en hockeyintresserad dam. Ett vanligt problem för spelarna i juniorligorna 
där borta är att efter en tids bortavaro blir hemlängtan stark. Så också för Alex. 
Han funderade på att åka hem men med hjälp av Tomas Gradin, som bl.a. fixade 
tillgång till en bil, och besök av sina föräldrar härdade han ut.

Elias med farmor Doris. Doris har faktiskt 
medverkat i Sundsjökrönikan tidigare. 2018 
skrev hon på s. 17 om den gamla Strindberg-
bibel hon hittat hos en granne i Sösjö. 2015 
förekommer hon i artikeln ”En liten virkad 
klänning” på s. 24–25.

Alexander Edler och Elias 
Pettersson spelar båda i NHL.
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Debuten för Vancouver i NHL var dramatisk. I november 2006 skulle han pre-
cis hoppa in på isen för en vanlig bortamatch i AHL när ett telefonsamtal medde-
lade att han genast skulle sätta sig på första flygplan till Colorado. En backspelare 
i Vancouvers lag var skadad. Det blev snabbt skifte från ishockeyutrustning till 
civila kläder och ilfärd i taxi till närmsta flygplats. Med andan i halsen fick han 
inleda sin karriär i världens bästa hockeyliga.

Nu är han inne på sitt fjortonde år i samma klubb. I somras skrev han som 
33-åring ett nytt kontrakt som ger tolv miljoner dollar för två års spel. När sä-
songen startade hade han spelat 814 matcher i NHL och samlat ihop 368 poäng. 
Han är därmed Vancouvers främste backspelare genom tiderna. Under tiden har 
han också spelat ett antal landskamper och vunnit två VM-guld. Han har också 
ett OS-silver på meritlistan.

Alexander bor i villa i Vancouver tillsammans med sin kanadensiska flickvän 
Amanda och döttrarna Emme och River. Det är ovisst var familjen bosätter sig 
när karriären är över. Alexander talar svenska med döttrarna så de blir tvåspråkiga. 
Sommartid har han mycket tid med familjen. Han sköter då träningen på egen 

Alexanders skottstyrka hör till NHL:s hår-
dare. 

I januari pågår en All Star-vecka. Spe-
lare som inte är nominerade till All Star 
har då träningsförbud. I vintras hörde 
Elias Pettersson till de utvalda, så han 
hade fullt upp med matcher och uppvis-
ningar.

hand. Men när säsongen startar i september blir det mindre tid över. Det är trä-
ning, matcher och resor nästan varje dag, utom en januarivecka, fram till början 
av april när grundspelets 82 matcher avverkats. Flygresorna sträcker sig över hela 
kontinenten. Som regel går laget vidare till slutspel, Stanley Cup, som beroende 
på resultat kan pågå till juni månad.

Elias med sin pappa Tor-
björn.

Alexander med sin pappa 
Ulf
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I oktober 2018 bjöd Vancouver Canucks på en papparesa. Fäderna Ulf och 
Torbjörn flög då tillsammans med laget dagen före match i chartrat plan från Van-
couver till Las Vegas. Fäderna installerades på det förnäma hotellet Bellagio med 
bl.a. utsikt mot den jättelika fontänen Fountains of Bellagio. De svenska spelarna 
bjöd sina pappor på lyxig restaurangmat. Nästa kväll spelades match mot Vegas 
Golden Knights i den nybyggda T-mobile Arena. Före mötet visades en fantastisk 
ljusshow inför fullsatta läktare. Efter matchen flög laget till Phoenix för match 
mot Arizona Coyotes. Den matchen var inte lika festlig inför en halvbesatt arena. 
Efter midnatt var man tillbaka i Vancouver.

Ishockey är ju en tuff sport. Skador hör till. Att Alexander klarat så många år 
i NHL visar på väldig styrka och taktisk förmåga. Det gäller att hela tiden vara 
vaksam. Elias är lättare i kroppen. Det kompenserar han med ett otroligt bra spel-
sinne. Årets säsong har börjat bra både för laget och våra Tavnäsättlingar. Det ska 
bli spännande att följa deras fortsatta framfart.

Torbjörn Marklin

2018 bjöd Vancouver 
Canucks på en papparesa.

Hon är ministerns högra hand
“Bakom varje framgångsrikt statsråd står en 
duktig statssekreterare”, lär Göran Persson 
ha sagt en gång i tiden. Vi fick en pratstund 
med Kristina Persdotter, en före detta Sund-
sjöbo som nu är statssekreterare på utbild-
ningsdepartementet.

Vem är du? 
Mitt namn är Kristina Persdotter, jag är född och 
uppvuxen i Lövsta men gick i högstadiet i Öster-
sund och sedan gymnasiet i Sandviken. Jag bor i 
Bagarmossen med min make och våra två barn. 
Jag gillar orientering, skidåkning och löpning. 
En fäbless för skog har jag också, jag kan inte 
bo utan skog. Just nu har jag turen att bo nära 
Nackareservatet. Som mest tillfredsställd är jag 
när det är folktomt och tyst.
Vad jobbar du med?
Jag är statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Att vara statsse-
kreterare innebär att vara den högsta politiska tjänstemannen på departementet. 
Jag ansvarar för senare delar i utbildningsväsendet, som komvux, yrkeshögskola, 
folkbildning och frågor om kompetensförsörjning. 
Hur hamnade du där?
Det började med studier i Uppsala, där jag engagerade mig i föreningen Labore-
mus, en socialdemokratisk studentförening. Sedan jobbade jag i studentkåren hel-
tid i ett år med utbildningsfrågor. Jag var också brevsvarare åt statsminister Göran 
Persson under hans sista mandatperiod. Efter studietiden jobbade jag med utbild-
ningsfrågor på TCO och därefter fick jag jobb på socialdemokraternas partikansli, 
jobbade också där med utbildningsfrågor innan jag så småningom fick plats i 
staben hos Stefan Löfven. Efter valet 2014 kom möjligheten att bli stabschef och 
senare statssekreterare i Statsrådsberedningen, och efter valet 2018 och en föräld-
raledighet blev jag statssekreterare hos utbildningsministern, där jag är idag.
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det är svårt att beskriva en ”vanlig” dag, men generellt är det ganska mötestungt. 
Ofta är det bara två-tre timmar i veckan som inte är mötesbokade.  Det är avstäm-
ningar med ministern, med staben, tjänstemän på departementet, externa aktörer. 
Just idag är det möte med Svenskt näringsliv, utbildningsföretag och SKL.
Slutligen: Vad från din uppväxt i Sundsjöbygden har du med dig i ditt arbete idag?
Min uppväxt har gett mig en förståelse för skillnaderna mellan städer och lands-
bygd. Till exempel en policy kan inte bara fungera i en stad utan ska också fungera 
på landsbygden. Sedan har min barndom innehållit mycket sport och de sporter 
som fanns att tillgå har alltid varit sådana som kräver att man ”tar i”. Det har jag 
fortfarande med mig; det finns alltid en extra växel att ta till. Marina Fridberg

Kristina Persdotter. 
Foto: Ninni Andersson/

Regeringskansliet
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Occupy Bygdegården till ZENIT
Med hjälp av projektet ”Occupy bygdegården” ska de jämtländska ungdo-
marna engageras i bygdegårdsarbetet. Jämtland är speciellt utvalt av Bygde-
gårdarnas Riksförbund.

Elinor Metsjö är verksamhetsutvecklare ungdom på Bygdegårdarnas riksförbund 
och ansvarig för det stora ungdomsprojektet som drog igång i september.

– Målet är att få igång mer barn- och ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och 
att få in fler unga ledamöter i styrelsen. Att det blir större delaktighet av barn och 
unga i verksamheten, helt enkelt.

– Occupy-projektet har tidigare drivits i Dalarna och Stockholm samt på Got-
land. Varje bygdegård utgår från sina förutsättningar och ambitioner och får stöd 
av riksförbundet. Det har blivit allt från prova-på-cirkus till musikstudio, mat-
skola och ledarutbildning.

– Det är väldigt kul att se utvecklingen i föreningarna, att se hur de utvecklas 
med hjälp av det här projektet, säger Elinor. Ett distrikt väljs per år och nu blev 
det alltså Jämtland som drog högvinsten. Carina Asplund är ordförande i Jämt-
lands bygdegårdsdistrikt. Hon är väldigt glad över att det blev just Jämtland som 
valdes ut.

– Av Jämtlands sammanlagt 92 bygdegårdar har nio stycken anmält att de vill 
vara aktiva i projektet, säger Carina.

– Bygdegårdarna ska dock inte blandas ihop med hembygdsföreningar. I bygde-
gårdsrörelsen handlar det om att vara en viktig del av samhällets utveckling, här 
och nu, och man vill vara en viktig aktör i arbetet med landsbygdsutveckling. Med 
unga och ungdomar menar vi alla upp till trettioårsåldern, förklarar hon.

Bygdegårdarnas riksförbund samlar 1 433 bygdegårdar runt om i Sverige och 
har sammanlagt 200 000 medlemmar. Projekt ”Occupy bygdegårdarna” pågår 
fram till juni 2020 och finansieras av Boverket. Bland annat kan Bygdegårdarnas 
riksförbund bidra med en ”rullande bygdegård” till Jämtland under kommande 
projekttiden, det vill säga en släpvagn fylld med aktiviteter. Den innehåller allt 
från en tyst musikstudio, filmutrustning, tv-spel, pingisbord, skateboard etc.

– Jag hoppas att bygdegårdarna återigen ska bli de viktiga sociala centralpunk-
terna ute i byarna, som de en gång varit, säger Carina Asplund.

Medverkande föreningar i Occupy bygdegårdarna Jämtland:
• Bygdegårdsföreningen Rörögården
• Tandsbyns bygdegårdsförening
• Rissnaortens hbf, bygdegården Zenit
• Vigge bygdegårdsförening
• Hoverbergs bygdegårdsförening
• Mattmars bygdegårdsförening
• Alsens bygdegårdsförening
• Rise Tulleråsens byalag, Tulleråsens bygdegård
• Silsjönäs bygdegårdsförening

Mer info hittar du på
https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/occupy-bygdegarden/
Nu är föreningarna igång med att arrangera aktiviteter och planera inför fram-

tiden!
Vi syns på www.norlbygda.com och följ oss på Rissnaortens Hembygds-

förening/Zenit.Rissna

Pingis på Zenit Märta Häggqvist, Alexandra Lindqvist, Saga Blomberg, Wiggen 
Lindqvist, Alice Zakrisson, Ida Häggqvist Foto: Robin Lindqvist

Den rullande bygdegården, en 
släpkärra fylld med ”verktyg” för 
att inspirera till Ungdomsgårds-
verksamhet, får vi låna v5–v7, 
27 januari–16 februari till Ze-
nit. Foto: Margita Gustafsson
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Sven-Erik Falkeström och Olle 
”Olle på backen” Andersson, 
Mjösjö, är två karlar som minns väg-

bygget med förtjusning. Sven-Erik 
berättar att han var 13 år och Olle var 7 år 

när det dånade och mullrade i Mjösjö där vägen 
bröts. Vägbygget var en stor och spännande 
händelse för bygden i allmänhet och för de 
båda pojkarna i synnerhet. För några år sedan 
hittade Olle en kvarleva från vägbygget 
i Hallbacken ned mot Rissna i sam-

band med en avverkning: en stenvagn. Igenvuxen 
och rostig. Minnena väcktes till liv igen och Olle 
och Sven-Erik tyckte det vore roligt att ta reda 
på vagnen. Sagt och gjort. Då det var en stenvagn 
(man använde två typer av vagnar: stenvagn och 
jordvagn), tyckte karlarna att det var lämpligt att den 
flyttades till en gammal bergskärning mitt i Mjösjö. De 
kompletterade vagnen med en bit räls och ett s.k. stub-
brytarspel. Stubbrytarspelet hittades igenvuxet nedanför 
trädgården hos Ove Laxbäck, Mjösjö. Träflaket på vagnen har 
för länge sedan ruttnat bort men i övrigt står 
vagnen kvar där – som en påminnelse om det 
stora vägbygget och den handfasta råstyrka 
som krävdes innan maskinerna kom.

Barndomsminne blev monument
T i n g  f r å n  b y g d e n

När stenblock sprängts lös, 
vinschades dessa upp för hand med 
hjälp av stubbryttarspelet varpå vagnen 
kunde rullas in under stenblocket och 
sedan frakta bort det.

En vagn på räls som fraktat bort 
sten vid bergssprängningarna.

Mitt i Mjösjö står den här gamla stenvagnen, som ett monument över svunna 
tider. Eller ja, åtminstone sedan 1955 när den nya vägen – väg 734 – stod fär-
dig. Från Dalhemsviken till Eriksberg i Stugun bröts ny väg – ett gediget och 
tungt arbete som krävde åtskilliga man. Skog avverkades och berg sprängdes.

Anna Halvarsson (Källa: Sven-Erik Falkeström och Olle Andersson, Mjösjö)

I samband med den här artikeln uppförs även en liten minnesskylt vid vagnen– 
så att även kommande generationer kan få en glimt av det gamla vägbygget! 

Fem snabba till Marcus Frånberg,
Östra Sundsjös byalag

Vem är du?
– Mitt namn är Marcus Frånberg.  Jag är från Pålgård, Hammarstrand från början. 
Jobbar som journalist och bor med familjen i Björsjö. Jag älskar glesbygd, riktig 
glesbygd och ser väldigt många fördelar med glesbygden som vanligtvis inte lyfts. 

Hur kommer det sig att du blev aktiv i byalaget?
– Det beror på att jag fick en förfrågan om att engagera mig och jag tycker det är 
viktigt att vi i mindre byar försöker göra något tillsammans. Det är inte så noga 
med vad vi gör men att vi gör det. Tillsammans är nyckelordet!

Vad gör byalaget?
– Vi gör allt möjligt, exempelvis ordnar majbrasa, musikkvällar och bakluckelop-
pis. Varje år ordnar vi också en städdag. Vi har köpt bord och bänkar som place-
rats ut på olika platser i bygden, bland annat vid kyrkoruinen i Fjällsta. Vi är också 
engagerade i ett projekt som går ut på att skylta vid historiska platser. En idé vi 
jobbar med i nuläget är att skylta upp Drottning Blankas väg.  Allt vi gör är öppet 
för alla i östra Sundsjöbygden, det finns inget medlemskap.

Vad betyder byalaget för bygden?
– Även om byalagets verksamhet inte är så stor så finns vi och kan vara snabbt på 
benen om det är någon som vill ordna något eller om det finns behov av något. 
Till exempel diskuterades i samband med skogsbränderna 2018 om vi skulle för-
söka skapa någon slags organisation för sådant i framtiden. Om någon har en idé 
om något att genomföra så är det självklart att höra av sig till byalaget för att se 
om vi kan samarbeta.

Vad har ni för mål/framtidsförhoppningar/planer?
– En förhoppning vi har inför framtiden är att fler ska höra av sig, inte bara med 
åsikter och önskemål utan med en vilja att engagera sig. Ett allmänt mål vi har är 
att samverka mer med hembygdsföreningen. Vi vill locka folk från hela bygden 
att göra saker tillsammans oftare. En plan vi har är att organisera samåkning från 
Dalhemsviken. Andra exempel kan vara att laga middagar tillsammans eller ha 
kurser och studiecirklar som kan samla byarna. 

Marina Fridberg
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Nallar på lägdanVi bor här
Här är några av alla de som bor i Sundsjö-
bygden. Frågan är varför de hamnade här 
och hur de själva ser på platsen.

Foto och text: Tove Luksepp

Mi Reineck, Tavnäs

Vi bor i det som förut var bryggstun i pappas 
familjegård. Efter 6 år i Stockholm – ”aldrig 
mer Stockholm, där är det för trångt” – blev det 
hemflytt med maken Anders. Här har jag kun-
nat odla, dona och fixa i trädgården. Ett tag var 
vi ett generationsboende med farmor och andra 
ur släkten. Men nu hade jag nog hellre bott i en 
lägenhet i stan, huset börjar bli för stort för två. 
Tyvärr älskar Anders huset; så vi fortsätter att 
lappa och laga, för att kunna föra det vidare – 
till vem vet vi inte ännu.

Tina Lloyd, Sörviken

Först Ammerön. Sedan Umeå, Stockholm, Lon-
don och nu återvänder jag till mina hemtrakter, 
med man och barn. Vi har hyrt ett hus och 
tänkte bo här på prov under ett år, för att se om 
det är vår grej. Om vi tillhör någon ny grön ut-
flyttarvåg vet jag inte riktigt, trenden är ju fort-
farande större åt andra hållet. Men det kanske 
blir hus och lite höns på landet, vet inte riktigt 
än. Det är tack vare internet som min man kan 
jobba härifrån. Vi känner oss båda glatt över-
raskade över alla barnfamiljer, och så verkar det 
hända mycket mer än förväntat.

Vi bor här
Här är några av alla de som bor i Sundsjö-
bygden. Frågan är varför de hamnade här 
och hur de själva ser på platsen.

Foto och text: Tove Luksepp
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Vi bor i det som förut var bryggstun i pappas 
familjegård. Efter 6 år i Stockholm – ”aldrig 
mer Stockholm, där är det för trångt” – blev det 
hemflytt med maken Anders. Här har jag kun-
nat odla, dona och fixa i trädgården. Ett tag var 
vi ett generationsboende med farmor och andra 
ur släkten. Men nu hade jag nog hellre bott i en 
lägenhet i stan, huset börjar bli för stort för två. 
Tyvärr älskar Anders huset; så vi fortsätter att 
lappa och laga, för att kunna föra det vidare – 
till vem vet vi inte ännu.

Tina Lloyd, Sörviken

Först Ammerön. Sedan Umeå, Stockholm, Lon-
don och nu återvänder jag till mina hemtrakter, 
med man och barn. Vi har hyrt ett hus och 
tänkte bo här på prov under ett år, för att se om 
det är vår grej. Om vi tillhör någon ny grön ut-
flyttarvåg vet jag inte riktigt, trenden är ju fort-
farande större åt andra hållet. Men det kanske 
blir hus och lite höns på landet, vet inte riktigt 
än. Det är tack vare internet som min man kan 
jobba härifrån. Vi känner oss båda glatt över-
raskade över alla barnfamiljer, och så verkar det 
hända mycket mer än förväntat.

Anita Forsell, Fjällsta

Med mina draghundar behövde jag bo i en by 
där de var vana att det ylade. Då hamnade jag i 
Rissna. Sen var det barn och hus. Till Fjällsta 
kom jag för 11 år sedan, det var så bra att skolan 
fanns här då. Aldrig har jag drömt om något an-
nat än Jämtland. Det jag vill ha finns här: skog, 
sjöar, nära till stan, bra hus till bra pris, till och 
med en teatergrupp. Synd är att inte bussarna går 
på helgerna, men man får bara planera lite.

Hampus Arvidsson, Fjällsta

Har sedan studenten arbetat i Pilgrimstads ce-
mentfabrik. Det går så smidigt – att bo hemma 
och samåka till jobbet. Men det börjar nog bli 
dax att flytta hemifrån. Hus, uppvärmt garage 
och snabbt internet är viktigast. Och så vill jag 
bo som nu; fast lite mer avskilt där man kan 
vara högljudd utan att någon störs. De stora 
städerna lockar inte mer än som turistmål. 
Här ute är ju allt viktigt ändå nära till hands!

Markus Svensson, Torsäng

Det här är farmors hus – är själv från Hosjö. 
Jag lever och trivs här med Hilda och barnen 
– naturen tillåter både fiske och skoteråkning. 
Och så kan jag driva min ventilationsfirma 
härifrån. Fast när all social service försvinner blir 
det svårare och svårare. Jag klarar mig bra men 
vill ge barnen goda förutsättningar, så få se hur 
det blir med skolan i Gällö. Om den lägger ner 
flyttar vi till stan istället.
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Fritt fram för lek i Sörviksån
Den 6 augusti sågs en helikopter hovra över Sörviksån för att släppa ned grus 
på väl valda ställen. Tack vare detta har vi chans att se fler öringar i Sundsjön 
i framtiden. 

När Sörviksån användes för att flotta timmer rensades den på sten och block, och 
i samband med det spolades mycket lekmaterial för fisk bort. För ett par år sedan 
påbörjades den biotopvård av ån som syftar till att återställa lekområden, då med 
grävmaskin. I år var det dags för lekgrusutläggning med hjälp av helikopter, berät-
tar Pierre Samuelsson vid Länsstyrelsen, som har hand om projektet inom ramen 
för EU-projektet LIFE Triple lakes.

– I stort sett alla vattendrag i länet har förstörts pga flottledsrensningar, så att 
återställa strömvatten är en relativt stor naturvårdsåtgärd i länet. Vi återställer flera 
vattendrag per år, men behovet är stort och nu var det Sörviksåns tur, säger han.

Om återställningen går som planerat innebär det på sikt en större öringpopula-
tion i Sundsjön, tack vare bättre uppväxtmiljöer och fler lekplatser. Några av lek-
platserna lever inte upp till Länsstyrelsens krav då materialet bitvis men framför 
allt i slutet hade blivit sorterat och för grovt. Dessa platser kommer att åtgärdas 
under kommande sommar, förmodligen utan helikopter inblandad. 

Öringen har goda förutsättningar att må bra i vårt vatten eftersom det inte är 
ett så kallat försurningsområde. Klimatförändringar kommer sannolikt innebära 
problem för ädelfisken i och med högre vattentemperaturer under delar av som-
marhalvåret, men då är rödingen mest utsatt eftersom den är en mer utpräglad 
kallvattensart. 

Om man som privatperson ytterligare vill bidra till ädelfiskens väl och ve gäller 
det att fiska förnuftigt. Som skogsägare kan du tänka på att spara kantzoner mot 
sjö och älv men framförallt bäckar och åar, är ett råd från Pierre Samuelsson.

Stina Hylén

Triple lakes
Triple Lakes-projektet drivs av vattenenheten vid Länsstyrelsen och har på-
gått mellan 2014 och 2019 i och kring sjöarna Locknesjön, Näkten och 
Revsundssjön. Syftet är att minska historisk och nutida miljöpåverkan och 
därmed stärka ekosystemen. Exempel på en åtgärd är restaurering av vat-
tendrag, vilket kan jämföras med att sätta möbler i ett tomt hus. I ett vat-
tendrag med olika livsmiljöer trivs fler arter vilket gynnar både fisk och 
människor. Fisken får mer att äta samtidigt som ett ökat antal djur och 
växter ger effektivare rening - näringsämnen omsätts istället för att trans-
porteras till sjöarna.  

Läs mer på www.triplelakes.se I augusti arbetade Länsstyrelsen med att förbättra lekområden i Sörviksån. 
Grus släpptes ner från helikopter. Foto: Länsstyrelsen
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Mer om öringar i Sundsjön
Sundsjö fiskevårdsområdesförening har sedan många år tillbaka planterat in 
öringar i Sundsjön vilket successivt förbättrat chanserna att få en på kroken. Varje 
år hämtas en tank med 1500–2000 tresomriga öringar från Vattenbrukscentrum 
Norr i Kälarne som sedan släpps ned på olika ställen i Sundsjön. Det är bara 
öringar födda i sjön som hittar till lekplatsen och kan få avkommor, men den in-
planterade fisken hjälper till att freda den inhemska delen av fiskbeståndet genom 
att utgöra mat åt gäddan och fångst åt fiskare. Det går att se skillnad på inhemsk 
och inplanterad öring genom att den inhemska är mer grön och den inplanterade 
mer blank/silvrig. 

Vill du se öringen leka kan du bege dig Sörviksån i Torsäng om hösten. Vid 
bron där sjön har utlopp brukar de kunna skymtas under september-november. 

Fiska i Sundsjön
I Sundsjön finns god matfisk i mängder i form av exempelvis abborre, sik, gädda, 
öring och förhoppningsvis snart också harr. För att få fiska i Sundsjön måste du ha 
fiskekort, som du kan köpa hos någon medlem i fiskevårdsföreningen. Pengarna 
för fiskekorten går “rakt ner i sjön” så att säga, och är viktiga bidrag för att fören-
ingen ska kunna fortsätta arbeta för en fin sjö att fiska i. Sundsjön tillhör enligt 
somliga experter en av de bättre sjöarna i Jämtland när det gäller fisk!

Fiskevårdsföreningen har inte satt upp några regler kring öringfisket/fisket ge-
nerellt i Sundsjön. För nätläggning gäller tre nät varje gång (fem för fiskerättsä-
gare). Om du lägger nät under perioden när öringen leker måste du hålla det långt 
ifrån lekplatsen, minst 200 meter ut.

Stina Hylén

Källa: Staffan Grahnlöf, Sundsjö fiskevårdsområdesförening

Plats för landsbygdsromantik
T i n g  f r å n  b y g d e n

Alla är välkomna att besöka 
pusskuren som står utmed 
landsvägen mitt i Hosjö!

Inne i Hosjös busskur har en dikt 
med kärleksbudskap ramats in med 
fin gammal drivved:

Den som åker längs med Sundsjön 
och passerar Hosjö kan passa på att 
tanka lite kärlek på vägen. Per och 
Monika Hedman har gett nytt liv åt 
den numera otrafikerade busshåll-
platsen, i form av en pusskur.

Text och bild Marina Fridberg

”I en tid som är full av stress och jäkt
En stilla stund kan bli en positiv effekt
Att dela med sig av ett vänligt ord, en kram, en puss
Kan i slutändan för mottagaren bli ett stort plus
Här kan du vistas från morgon till kväll
För denna hållplats har ingen fast tidtabell
Denna plats är gjord för att du ska bli lite glad
Och för att du ska känna dig älskad i vår underbara by”

–  Per och Monika HedmanDet sista lövet
Hösten dröjer sig kvar

virvlande krispiga trötta löv dansar
till en melodi av toner

det sista lövet släpper inte taget
dinglar trött och fjäderlätt
drömmer och längtar till
vårens kommande första
gröna sköra knoppar och
solens tidiga morgonljus
som med sin värme läker

törstande människohjärtan
Eva Edbladh

d d d
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temat utrotningshotade djur och lapptäcken som jag fodrade med gamla trasiga 
yllefiltar. I slutet av kursen anmälde jag mig till två tävlingar i samband med UF-
mässan och kom tvåa i båda: årets hantverkare och årets hållbara företag. Det var 
jätteroligt eftersom mina målsättningar var just hantverk och hållbarhet. 

Och sen fick du tre stipendier också?
– Ja, jag hade ansökt om landshövdingens stipendium på 5 000 kr och var en av 
dem som fick motta dem. Jag sökte med mina betyg och en motivering från en 
lärare. Jag sökte också mediastipendiet på Storsjögymnasiet och fick det, i form 
av en resa till Berlin med två andra. Där genomförde vi ett fotoprojekt som hette 
“Faces of Berlin”. Det sista stipendiet jag fick var kunskapsstipendiet på 5 000 kr 
för att jag hade bästa betyg på hela skolan. 

Hur känns allt det här?
– Jag är glad att jag fick de utmärkelser jag fick i slutet av gymnasiet för det var tre 
år av hårt arbete och en intensiv sista vår. Nästa vår ska jag göra massa arbetsprover 
till designskolor i Stockholm och Göteborg för det hann jag inte med i våras.

Stina Hylén

Bygdegården Zenit har fått 100 000 kronor 
för att satsa på ungdomsverksamhet

2018 ansökte Rissnaortens Hembygdsförening om ekonomiskt stöd för att de-
montera elljusspåret  2,7 km kring Snasen. Åren hade tagit ut sin rätt på stolparna 
och armaturerna, glassplitter från lampor och skärmar låg utspridda på marken.

f f f
När Tove Luksepp Lundahl i Tavnäs tog studenten i våras var det med inte 
mindre än fem stipendier och priser på fickan. Ett riktigt bra avslut på tre 
hektiska år, säger hon själv om utmärkelserna. 

Vad var det för priser du vann?
– Jag gick Estet media på Storsjögymnasiet och hade många projekt kopplat till 
skolan förra året. Priserna var det sista på långa projekt. Jag var bland annat med i 
en designtävling som Mittuniversitetet hade utlyst för ungdomar i Norrland, som 
gick ut på att man skulle utveckla kreativa bidrag med mål att få folk att röra på 
sig. Jag vann med mitt bidrag Brain-machine Interface, BMI. Det är ett vederta-
get begrepp som handlar om hur tekniken kan hjälpa oss framåt. Mitt bidrag var 
en modell av ett implantat som ska stimulera hjärnans belöningssystem vid fysisk 
aktivitet så att man genom betingning blir beroende av träning, vilket skulle vara 
ett komplement till sjukvårdens redan existerande fysisk aktivitet på recept.

Varför valde juryn ditt bidrag?
– De berömde min research och utformningen av min rapport. Det som var ro-
ligt var att jag i en estetklass vann mot “teknikare”, att man med bra research 
kan uppnå det. Jag räknade ut att jag lade 75 timmar på tävlingen. Prispengarna 
bestod av 10 000 kr.

Vilka fler utmärkelser fick du?
– Samtidigt som designtävlingen hade jag en kurs i entreprenörskap, där organisa-
tionen UF hjälper en att starta ett ”låtsasföretag” och driva det ett år. Jag startade 
en designstudio med hållbarhetsfokus som jag döpte till Cloud & Circle där cloud 
står för natur och circle för återbruk. Jag gjorde till exempel keramikfigurer med 

Femfaldigt prisad 
nittonåring

Tove Luksepp Lundahl från Tavnäs 
mottog ett flertal stipendier när hon 
tog studenten i våras Nu ska hon söka 
vidare till utbildningar i Stockholm 
och Göteborg. Foto: Stina Hylén
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100.000 kr tilldelades föreningen av Bygdegårdarnas Riksförbund som somma-
ren och hösten 2019 demonterade, röjde och städade ”spåret” med sin tillhörande 
pulkabacke, där också ny belysning, samt nytt vindskydd satts upp.

Ett utmanade cykelvarv, mountainbikespår, ett lagom motionspass eller en rik-
tig sagoskogsvandring på ca 40 minuter, är sommaren 2020 klar att utnyttjas. 
Pulkbacken kommer redan denna vinter att bjuda på krispiga, upplysta och snö-
yrande dagar och kvällar. Robin Lindqvist

Robin – årets eldsjäl

I april 2019 höll Jämtlands Läns Bygdegårdsföreningar distriktsstämma 
i Väster-Övsjö. Närmare 40 personer representerande 17 bygdegårdsför-
eningar närvarade. 

Priset som Årets Eldsjäl fick 
Robin Lindqvist, Rissna med 
motiveringen: Eldsjälen och mu-
sikanten Robin Lindqvist sätter 
Rissnaspår i storstäder med plat-
tor från studio Zenit, pulka & 
mountainbikes. Han var med på 
telefon eftersom han spelade in 
en musikvideo med sitt band 
Reseda på bygdegården Zenit, 
Rissna samma dag.

Årets Bygdegård i Jämtland, 
tilldelas Laxsjö bygdegård, som 
även blir värd för 2020 års di-
striktsstämma. Motivering: Byg-
degården i Laxsjö dansar vidare 
till Jannez, med den moderna sty-
relsen, in i framtiden med många 
spännande aktiviteter för bygden. 

Silvernålen för förtjänstfullt arbete och engagemang i bygdegårdsföreningen till-
delades frv Bernt Källström, Övsjö, Sten Williamsson, Brunflo, Marie Källström 
Övsjö och Bengt Jonsson, Rissna.
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Den största händelsen under året var att Sundsjö hembygdsförening blev vald till 
Sveriges hembygdsförening, Föreningen bjöds den 25 maj in till fin middag på 
Arctura i Östersund där Sveriges hembygdsförbund hade samlats för årsstämma. 
Priset delades ut under högtidliga former och togs emot av ordförande Ulrika 
Nyberg, Anna Halvarsson, Ingrid Göransson, Ulrika Larsson, Lowissa Frånberg 
och Norna Frånberg. I samband med utmärkelsen fick föreningen också en del 
medial uppmärksamhet.

Sundsjö hembygdsförening styrelse har under året bestått av ordförande Ulrika 
Nyberg och ledamöterna Ulrika Larsson, Lowissa Wallgren Frånberg, Therese 
Nygren, Erik Söderholm, Mats Nilsson, Håkan Karlsson, Anna Halvarsson, Anna 
Wanneberg och Patrik Wallberg. 

Arbetet med registrering av föremål och dokumentation har legat på is men 
byggnads- och underhållskommittén har haft fullt upp att göra. Under året har 
fastigheterna på hembygdsgården inventerats och visat att det finns ett omfat-
tande renoveringsbehov. Bland annat har en stor spricka bildats i grunden på 
hembygdsgården. En spricka har också upptäckts i bakugnen i bakstugan. Därtill 
behöver hus målas om m.m. Styrelsen har ansökt om bidrag för renoveringarna. 
En arbetsdag planeras framöver där alla krafter är välkomna. 

Sjövärmekabeln har också varit problematisk under året, då vikterna hade för-
flyttas in mot land av isen och behövde sänkas igen.

Väv- och handarbetskommittén har varit fortsatt vilande. Heimbygdas dräkt-
kommitté har tagit fram en ny hemsida för sockendräkter i Jämtlands län. Barn 
och ungdomskommittén har varit aktiv och många idéer och förslag har lyfts 
kring hur vi kan bli yngre i hembygdsföreningarna. Detta är något Sundsjö verk-
ligen lyckats med och som uppmärksammats i och med utnämnandet till årets 
hembygdsförening.

Under året har många trevliga arrangemang ordnats på hembygdsgården. 1 mars 
hölls pubkväll med quiz. Styrelsen hade bakat pajer och Ulrika Nyberg gjorde ett 
musikquiz. Årsmötet hölls den 24 mars med smörgåstårta och föredrag om folk-
konst med Örjan Bertilsson. Marcus Frånberg var mötesordförande. 

Den 8 april ordnade Hemslöjdsföreningen påskpyssel och den 10 mars, 7 april 
och 5 maj arrangerades trevliga lunchkonserter under namnet Soppa & Musik, 
av Mylthsylth kulturförening. Melodikryss med krysslösning och våfflor ordnades 
27 april och 18 maj.

Sundsjö hembygdsförening

Årskrönika 2018

En loppis på Hembygdsgården ordnades den 19 maj. Morsdagsfika hölls den 
26 maj med underhållning av Lars Persa och fikaförsäljning. På midsommarafton 
blev det firande på hembygdsgården med fikabuffé, lekar, musik och dans kring 
midsommarstången.

Vädret visade sig från sin bästa sida 
när det ordnades midsommarfirande 
på hembygdsgården 21 juni.
Foto: Stina Hylén

Under året har fem lunchkonserter under namnet Soppa & Musik arrangerats 
på hembygdsgården. Bilden är från konserten 7 april då Jorun och Adrian 
spelade. Foto: Stina Hylén
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Sundsjö Hembygdsförening
medlemskap och uthyrning

Stöd Sundsjö Hembygdsförening!
Ett medlemskap i Sundsjö Hembygdsförening innebär att du stöttar styrelsens 
ideella arbete för en levande bygd med bibehållet kulturarv. Som medlemsförmån 
får du gå på våra pubar och engagera dig i våra events! Det är helt enkelt en väldigt 
bra grej. 

Ett medlemskap kostar 75 kr/
person eller 150 kr/familj. Betala 
på bg 5916-2818 eller Swish 123 
400 76 05. Märk betalningen med 
namn och mejladress. Skicka sam-
tidigt ett mejl med ditt namn och 
telefonnr samt namn på alla som 
ingår i ett eventuell familjemed-
lemskap till sundsjohembygdsfo-
rening@gmail.com

Följ oss på Facebook!
Hembygdsgården i Torsäng

Boka lokalerna på hembygdsgården!
Bakstugan: Att baka tunnbröd i Torsängs bakstuga är ett rent nöje oavsett om 
det gäller julbak eller sommarbröd. För 200 kr hyr du bakstugan en dag, inklusive 
ved. Perfekt för kvalitetstid med familjen, teambuilding med jobbet eller något 
helt annat!
Hembygdsgården: Med storkök och många sittplatser passar hembygdsgården 
bra för både små och stora fester eller möten. Hyra för kök och kammare är 300 
kr. Hyra för kök och stora salen är 500 kr.
Skogskojan: Intill skogskanten ligger denna magiska timmerkoja, där sprakande 
lågor värmer upp dygnets mörka timmar. Här kan grillas mycket mer än “bara” 
kolbullar! Hyr kojan för 200 kr inklusive ved.
Logen: Denna plats är som byggd för ljusa sommarnätter, hög musik och kulörta 
lampor, med gott om plats för mat och dans. Hyra inklusive kök: 600 kr

För att boka lokalerna, hör av dig till Stina på tel 070-397 97 14. Betalningar 
görs till bg 5916-2818 eller Swish 123 400 76 05.

Sundsjöslingan ordnades lördag 6 juli med en fin cykeltur runt Sundsjön, ca 
2,5 mil, saftkontroller längs vägen och självklart fika. Sommarcafé med visor hölls 
den 7 juli med kolbulle, fika och underhållning av Linda Rattfelt. Också det en 
trevlig tillställning.

Den 12 juli kryllade det av folk på hembygdsgården när festivalen Mylthsylth i 
parken, som tidigare anordnats i Östersund, flyttade till Torsäng och höll Ameri-
cana-festival. Det blev en härlig sommarkväll med grillat i serveringen och artis-
terna Ellen Sundberg, John Edwin, Markus Ernehed och Fredrik Björns på scen.

Den 24 augusti var det dans på logen med Hucken band. Den 2 november 
arrangerades Halloweendisco för barn i två omgångar. De minsta barnen fick 
komma först och de äldre senare. Efter discot var de vuxna välkomna på Hallowe-
enpub. En mycket trevlig nyhet i höstmörkret. Föreningens spökvandring blev en 
succé och de proffsiga spökena gjorde mycket goda insatser. 

Konceptet Soppa & Musik fortsatte under hösten med blues av Bottleneck John 
10 nov och julkonsert med Suzanne och Anders Kronlund 1 december.

Den 14 december arrangerade 
föreningen sin årliga julmässa med 
lotterier och marknadsstånd, tunn-
brödsbakning och självklart den tra-
ditionella julkorven.

Första upplagan 
av Mylthsylth 
musikfestival 
i Torsäng, 12 

juli, blev en 
succé. Foto: 

Stina Hylén

För bättre kontakt med våra medlemmar uppmanas alla som vill ha kontinuer-
lig information om föreningens verksamhet att mejla in kontaktuppgifter, mejl-
adress och telefonnummer till föreningen: sundsjohembygdsforening@gmail.com

Ett stort tack till er som är engagerade i att det händer roliga saker där vi bor! 
Och tack till er som tar chansen att vara med när det händer. Varmt välkomna 
på våra aktiviteter nästa år. Nu närmast pubquiz 31 januari och årsmöte 22 mars. 
Håll utkik efter fler evenemang 2020 på anslagstavlor och på Facebook.

Lowissa Frånberg

Under spökvandringen 2 november 
fick barnen träffa Lex Spökdetektiv, 
Gertrud, Oraklet Rakel, Stum-Sven, 
Rädda Ragnhild, Ädle Edward och de 
gråtande systrarna. Foto: Stina Hylén

Hemsida
www.hembygd.se/sundsjo
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In memorian
Kurt Söderman, Holmsjö 

HUR SKERE BLI SEN (hur ska det bli sedan?)

Kurt Söderman avled 21/5 2016. 
Någon gång hösten 2003 eller 2004 på väg från skogen besökte jag min gamla 

moster Hilda och hennes söner Kurt och Evert. Som vanligt vid besök där så bjöds 
man på kaffe och en trevlig pratstund vid kaffebordet. Moster Hilda deltog alltid 
aktivt i samtalen och man förvånades över hennes, trots hög ålder, klara intellekt!

Den här gången diskuterade vi Holmsjöbyns framtid. ”man kan undra över hur 
det ska bli här sen” sa Hilda.

Det känns ju tråkigt att det inte finns några bröstarvingar efter oss som kan 
ta över gården. De var rörande överens om  att det skulle kännas bäst om deras 
bostadsfastighet köptes av någon som bosatte sig där. Tyvärr är väl utsikterna att 
hitta en sådan köpare tämligen små konstaterade man, men det var vad man 
önskade.

”Finns ingen annan lösning så får väl vår kvarlåtenskap gå till någon hjälp-
verksamhet den dag det blir aktuellt” sa moster Hilda ”men det får inte gå till 
Allmänna arvsfonden” kom det samstämmigt från Kurt och Evert.

VEM VAR DÅ KURT? (Blev ombedd av prästen att skriva ner lite vad jag 
kände till om Kurts liv och han använde den texten i sitt griftetal över Kurt. Åter-
ger här den texten i sin helhet:

Kurt var som sina föräldrar född i den lilla skogsbyn Holmsjö, pappa Valdemar 
med 11 syskon och mamma Hilda med 7 syskon. Familjen bodde på mammans 
föräldragård tills Kurt var 6 år (lillebror Evert föddes några år senare) då föräld-
rarna förvärvade och flyttade in i den fastighet  där Kurt sedan kom att bo resten 
av sitt liv.

Skolgång: Under 1920-talet föddes många i byn, detta ledde till att det fanns 
skola i Holmsjö. Från början gick man fyra år i Holmsjö skola och avslutade med 
två år i Rissna. Kurt fick gå hela sin skolgång i Holmsjöskolan som under några år 
var klassad som mindre folkskola då med både 5:e och 6:e klass. 

Kurt har alltid framhållit att han trivdes mycket bra i skolan och kamrater till 
honom har verifierat att det var så.

Efter skolan började Kurt, som de flesta andra, tidigt att arbeta med de arbeten 
som bjöds inom jord och skog. Vintertid var det timmerhuggning. Sommartid 
gick man ”dagaman” och hjälpte till med diverse jordbruks- och annat gårdsar-
bete. I de senare tonåren började Kurt att nyttja fritiden till att läsa in realexamen 
via korrespondensstudier på Hermods. 

Efter avlagd realexamen arbetade han en tid som assistent till kommunalin-
genjören i g:a Revsunds kommun där han var en mycket omtyckt medarbetare. 
Själv berättade Kurt för mig att han trivdes mycket bra med arbetsuppgifterna på 
kontoret men att ”det blev så instängt på något vis”. Därför längtade han tillbaka 
till den frihet som skogsarbete innebar. 

Denna, hans saknad av skog och mark med frisk luft, gjorde att han flyttade 
hem och återgick till skogsarbete, då med fast anställning vid SCA där arbetsupp-
gifterna från början var traditionell avverknings- och skogsvårdsarbete. Så små-
ningom fick han mer varierande arbetsuppgifter: stakning av skogsvägar, stämp-
ling, planering för avverkningar och skogsvård etc.

Kurt var en hedersman, en empatisk, genuin och snäll person som trivdes allra 
bäst i skog och mark och så nära naturen det bara gick. Den egna skogen var hans 
skötebarn. Mycket berömvärt  är också hur han tog hand om sin gamla mamma! 
Tack vare honom och god omvårdnad av Hemtjänsten fick hon leva hela sitt långa 
liv hemma på gården i Holmsjö!

På kyrktrappan, efter Kurts jordfästning, blev jag ombedd att vara bouppgivare 
samt formellt beställa bouppteckning och avveckling av Dödsboet av företaget 
FAMILJENS JURIST. Efter en del övertalning tog jag på mig uppdraget. Vid 
bouppteckningen kom jag därigenom att få kännedom om Kurts testamente och 
vara kontaktperson till den jurist som skulle handha ärendet. 

Redan på kyrktrappan lovade jag att på något sätt informera från mitt uppdrag 
till Kurts släktingar och vänner, men hur och när? Jag kan inte nå alla men nu när 
allt är klart har jag valt att lämna en redovisning i årets Sundsjökrönika.

Evert dog till följd av sjukdom 2005 och moster Hilda avled 2007 (105 år gam-
mal). Någon månad efter moster Hildas bortgång ringde Kurt mig och bad mig 
komma på ett besök för han ville fråga mig om något.

“Jag vill fråga dig om ett par saker!” sa Kurt när jag kom dit.
Först: “MINNS DU SAMTALET VI HADE NÄR A MOR TOG UPP DET 

DÄR MED HUR SKA DET BLI SEN?”
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Det minns jag mycket väl svarade jag. Då fortsatte Kurt: ”Du som är med i 
Lions vet väl hur det går till om till man vill ge en gåva till deras eller någon an-
nan seriös hjälpverksamhetsorganisation och hur vet man vad pengarna kommer 
att användas till?”

Jag kan bara svara för hur det fungerar inom Lions, där finns olika områden dit 
man kan styra en gåva/donation både lokalt och internationellt. Ett område som 
förordas är Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet. 

“Det där låter väldigt bra men jag vill nog styra en del av min kvarlåtenskap till 
någon lokal hjälpverksamhet, det skulle stämma med Mors tankar också! sa Kurt.”

Jag fortsatte, förstår att du funderar på det här, jag rekommenderar dig att prata 
med din bank och få lite råd den vägen.

Kurts snabba svar: “Karl-Halvar som hjälper mig med mycket annat hjälper mig 
säkert och så ska jag prata med min gode vän och släkting Folke Boog.”

Tiden rullar på, jag hade så klart en del kontakter med Kurt men vi pratade 
aldrig mer ”om hur det ska bli sen.”

Så en dag runt årsskiftet 2009-2010 ringde Kurt. Han var på bra humör, vi 
pratade vanliga vardagliga saker. Så plötsligt säger Kurt ”DET ÄR KLART NU! 
Du vet vad jag menar!”

Men va bra svarar jag – du fick hjälp då.
“Ja, Karl-Halvar hjälpte mig så bra och det vi kom fram till skulle både Mor och 

Evert tyckt om.”

Redovisar här huvuddragen i testamentet

Bostadsfastigheten säljs till marknadsvärde till någon som bosätter sig där.
Skogsfastigheterna som sammanlagts till Holmsjö 1:83 erbjuds i första hand till 

två i testamentet namngivna personer att allt efter deras önskemål Förvärva varsin 
del av nämnd fastighet för då gällande taxeringsvärde och att genom lantmäteri-
förrättning lägga res del av Holmsjö 1:83  till sin fastighet, då ingående delar av 
Holmsjö 1:83 tidigare haft anknytning till fastigheter de aktuella personerna idag 
äger.

Om de som får detta erbjudande ej är intresserade skall fastigheten säljas till 
marknadsvärde.

Lösöret säljs genom auktion eller liknande.
3 legat om totalt 200 000:– fördelas enl följande:
Sundsjö församling 100 000:–
Rissnaortens Hembygdsförening 50 000:–
Holmsjö Samfällighetsförening  (vägunderh) 50 000:–
Resterande fördelas med hälften vardera till de två universella testamentsta-

garna: Jämtlands Läns Cancer och  OMVårdnadsfond och Nya Gellinergården i 
Gällö att där användas för trivselåtgärder inom äldrevården.

Allt enligt Kurt Söderströms yttersta vilja.

Att Kurt var en intelligent, klok och empatisk person vet vi alla som kände ho-
nom. Med sitt testamente och begravningsanvisningen har han verkligen lagt fast 
vilken omtänksam och fin person han var!

Sten Williamsson

Mångsysslaren Bo Lindgren 
– nu även biodlare

Efter att ha funderat i flera år på att skaffa bin, såg jag en annons om en studie-
cirkel i biodling i Hammarstrand. Jag anmälde mig för det var ju en bra början. 
Under vårvintern gick jag kursen med bl.a. Göran Eriksson från Hosjö. Vi köpte 
sen två kupor var av en biodlare i Ragunda som lagt ner.

Det blev dessutom två avläggare från samhällena som slogs ihop till en kupa. 
Så nu har jag tre och Göran fyra kupor. Han hade redan en kupa sedan tidigare.

Arbetet med bina har varit ganska intres-
sant och givande. Man funderar ibland om 
det är bina som styr mig eller jag dom. Vi 
har deltagit på alla biodlarmöten som hål-
lits i Ragunda och Östersund för att lära 
oss så mycket vi kan, men ibland känns det 
som om frågorna blir flera än svaren. Men 
då hjälps vi åt eller så får bina vägleda oss.

Första slungningen gick jättebra med 
tanke på hur vädret hade varit. Men andra 
slungningen, den s.k. slutskattningen, var 

jobbig för mig för bina hade slagit till på ljungblommor och då blir honungen 
som gelé och svår att få ur honungsramarna. Det gick till slut och det blev så bra 
honung att jag fick första pris i Ragunda Biodlareförening tack vare den. 

Nu ser jag fram mot att i maj månad få starta ett nytt biodlarår. Vi behöver fler 
biodlare så tveka inte utan anmäl er till en kurs i vinter. Bo Lindgren
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Lammet i kyrkan
Den som träder in i Sundsjö kyrka och 
blickar snett upp åt höger kan i ett av fönst-
ren se ett vitt träsnidat lamm med kors. Vill 
man få reda på något om lammets ursprung 
och söker i Boel Almqvists fina broschyr om 
Sundsjö kyrka utgiven 1977 går man bet. 
Alla kyrkans inventarier är beskrivna utom 
lammet. Men bröderna Per Erik och Gustav 
Eriksson som är uppvuxna i byn Binnäset 

vet besked. De berättar att lammet med ett kors på ryggen är tillverkat av bonden 
Pher Persson från Binnäset. Trots läget bortom OKQ8 tillhör byn Sundsjö socken. 

Pher föddes den 28:e mars 1804 på den gård där han kom att bo hela sin levnad. 
Han avled den 18 juli 1882. Han var känd i bygden för sin arbetsamhet och fram-
för allt som en mycket händig snickare. All hans tid gick åt till att sköta gården 
och snickra bl.a. möbler.

Pher gick upp i sitt arbete så till den milda grad att han först i 50-årsåldern kom 
på att gården ju behövde en arvinge. Han fick tag i en kvinna, som antagligen 
hörde till resandefolket, Gölin Kjellsdotter (f.1816 fader okänd) från Hovdsjö. 
Hon födde 1857 deras gemensamma son som fick namnet Per Emanuel. Hon 
hade sedan tidigare en dotter Carolina Nordin född 1849. Gölin fick ingen hög 
status på Pher Perssons gård. Hon fick arbeta som piga i hemmet och avled där år 
1900. Carolina gifte sig 1879 och flyttade till Borgsjö. 

Många av Phers egentillverkade möbler fanns bevarade på gården fram till 
1970-talet. Då stals möblerna en mörk natt av tjuvar. Man hade backat en lastbil 
mot bron, lastat på flaket och kört iväg. Antagligen kände tjuvarna till att där 

Pher Perssons gård låg ungefär mitt i byn Binnäset. År 1900 flyttades den högra 
stora byggnaden till bortre änden av byn. Farstukvisten är med stor sannolikhet 
tillverkad av Pher. Den andra byggnaden på bilden finns inte heller kvar på sin 
ursprungliga plats.

fanns värdefulla möbler. Tidigare hade en 
del möbler sålts på auktion så därför finns 
en del av Phers möbler kvar i bygden. Och 
lammet i kyrkan finns ju att beskåda.

Sonen Per Emanuel som tog över går-
den efter faderns död blev en duktig fiol-
spelman och enastående jägare. En gång 
sköt han fyra älgar vid samma tillfälle. En 
märklig bedrift med tanke på de vapen 
som användes på Per Emanuels tid. I sam-
band med att han spelade på bjudningsbal 
i Rissna träffade han sin blivande hustru 
Malla. Hon var från Bispgården men kom 
som 16-åring till mormor och morfar i 
Sundsjö. Paret fick sju barn, fyra flickor 
och tre pojkar. Per Emanuel dog 1935.

Torbjörn Marklin

Hemma hos Ingemar Andersson i Mjösjö finns 
detta skåp tillverkat av Pher Persson. Skåpet 
ropades in på auktion.

Om björnäventyr, ryssråg och vidskepelse

Per Erik Eriksson har sparat en intervju med Malla, som signaturen Miett 
gjorde för Jemtlands Tidning på hennes 92-årsdag den 31 augusti 1946. 
Malla avled kort tid efter intervjun.

Malla Persson

92-åriga Malla Persson i Binnäset 
berättar om gamla tiders fäbodliv

Bäst hon satt där i bystugan och rensade bär, den 
ensamma gumman, så stack ett stort ludet finger 
in genom hålet i dörren. Man slog ner klinkan på 
det sättet se. 

”E de folk så kom in men e de nåt annat så 
gack.” 

Och fingret försvann. Hon var inte lättskrämd 
den gumman inte.

Ja, det var mycken skrock och vidskepelse förr 
i tiden, säger hon förtänksamt medan hon letar 
vidare i sitt minnes rika skattkammare, vår blida 
förtäljerska. Fru Malla Persson i Binnäset, som 
JT:s medarbetare sökt upp med anledning av 
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hennes 92-årsdag idag. Så många sägner som tog gestalt i fäbodstugans ensamhet 
ljusa sommarnätter, när de satt där vid brasan två butöser och tog igen sig efter 
dagens arbete. Ett hårt arbete, tungsamt och hemskt spännande, då björnar, var-
gar och lodjur lömskt strök kring vallen och bara väntade på ett lägligt tillfälle att 
knipa sig ett får, en get eller i bästa fall en ko. När fru Persson var 13 år fick hon 
börja i bodarna tillsammans med en kamrat. Den första bustugan de var i var av 
den riktigt gamla sorten med eldstad mitt på golvet och ett hål i taket för röken att 
försvinna genom. Precis som på vikingatiden. Trampat jordgolv, väggfasta bänkar 
och inte mycket mer. Det besvärligaste i buan var björnen. Den brukade gå med 
båda flickorna och valla till fram emot tretiden. Då måste de hem för att ysta och 
kärna. Men titt och tätt måste de ut och blåsa i hornet, ett rensat bockhorn. Då 
vrålade björnen och lufsade bort. För se det ljudet tyckte han inte om. Men nä-
verlurarna var han inte ett dugg rädd för. De hade tur de båda butöserna. Inte ett 
kreatur förlorade de. Men grannbodarna gick det sämre för. 

“De e bara en tuss” (en unge), sa grannflickorna en gång när de var på besök på 
tal om björnen. “Men tussen kan ha föräldrar”, varnade våra butöser. Och mycket 
riktigt. När granntösernas kossor lockades in på kvällen fattades en som hittades 
riven och inkörd mellan två tallar.

På lördagarna kom dom från byn och skulle hämta bukosten som det hette. 
Och på hösten bar det iväg till de stora handelsstäderna, Stockholm eller Här-
nösand med hälften av lagret tillsammans med vildfågel och fisk, som var lika 
uppskattade och efterfrågade matvaror då som nu. Fru Perssons farfar var trogen 
leverantör till dåvarande biskopen i Härnösand.

Varje åldring man talar med, som är över 80 år kommer förr eller senare in på 
de hårda nödåren på 60- talet. Så gör också fru Persson. Hon minns då bönderna 
for till Sundsvall efter ryssråg så fort de hörde att någon båt kommit in. Ryssrågen 
liknade sågspån och det gick inte att baka bröd enbart utav den. Men om man 
blandade med korn gick det bra. En höst frös potatisblasten före skördetiden och 
det fanns ingen potatis att hacka när den tiden kom. Det var visst samma år som 
isen på sjöarna låg till efter midsommar, det var 67. Då var fisken räddningen. 
Både lax och sik och gädda fanns i överflöd i Indalsälven. Och rovor och rotfruk-
ter kokade man och åt för att få någon omväxling. 

Det var andra redskap också på den tiden. Enkla hemmagjorda; yxor och tor-
vrivare och slipstenar. Det fanns inga sågar heller, så det var ett arbete för timmer-
männen som de kallades. Fru Persson minns hur de den mörkaste tiden, omkring 
jul, brukade tända eld på stubbarna för att lysa sig i arbetet. Fru Persson har inte 
alltid bott i Binnäset. Född i Utanede i Bispgården kom hon som 16-åring till sin 
mormor och morfar i Sundsjö, där hon mötte sitt öde i en ung och glad lantbru-
kares gestalt. Persson från Binnäset.

Då de första bebyggarna slog sig ner här för omkring 300 år sen fanns det bara 
skog. Det var en familj som hade med sig sina djur. Dessa band de med grova 
vidjor vid de stora tallrötterna. Så fick platsen sitt namn, Binnäset. Sen var det en 
präst i Sundsjö som köpte hela området och sålde det igen i smålotter. En av dessa 
smålotter såldes till en Engström, varifrån bl.a. fru Perssons man härstammar. Det 
fanns rovdjur här också i forna tider. En vinter då herr Perssons farfar och farmor 
var ute och körde på isen överfölls de av vargar som jagade efter släden men nöjde 

sig med den tjutande gråhunden. Väl hemma tog gumman ett tjärbloss och styrde 
resolut hästen i samma spår tillbaka. Hon ville då åtminstone ha en skinnbit till 
minne av den trogne gårdsvaktaren. Det var också det enda som var kvar efter det 
arma djuret. Men det räckte till ett par handskar. Så sitt minne fick hon.

Man skulle kunna sitta hur länge som helst och höra henne berätta, den gamla, 
på sitt stillsamma sätt med en tankfull blick i de kloka ögonen, så ovanligt klara 
och lysande blå, liksom sökande i det förgångna. Men hon ser lite trött ut, hon 
har inte varit riktigt bra på sista tiden, så vi ska inte trötta ut henne mer nu. Ja, 
adjö då och tack snälla rara tant, och de hjärtligaste gratulationer på födelsedagen!

Kommentarer

Berättelsen om hur byn fick sitt namn är antagligen en skröna. Enligt forska-
ren Bertil Flemström var det förr i tiden inte ovanligt att åar och bäckar fick 
djurnamn. I en handling från 1400-talet har den närliggande ån namnet Birna, 
vilket var det ord som användes om björnhonan. Flemström anser det troligt att 
byn Binnäset fått sitt namn efter ån. Även det hon berättar om prästen kan vara 
något som har förvanskats under årens lopp. Det kan syfta på att komminstern, 
fattigprästen Henrik Strindberg köpte en liten tomt i Binnäset som han aldrig 
bebyggde. Han byggde i stället ett litet torp på ofri grund i Torsäng.

Torbjörn Marklin

Magi
En dag i september

när hösten är som bäst
trädens lövverk har klätt sig

i sin finaste dräkt
så många vackra färger

orange gult och rött 
prasslande blad under skorna

spelar som magi en hälsning till oss alla
att nu är sommaren förbi

EvA Edbladh

f f f
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utmärkt fungerande barnomsorg, Föräldrakooperativet Busbua med 27 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 Ingela Johans-
son om du är intresserad av en barnomsorgsplats! 

Och 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! 

Framtiden är också positiva möten mellan människor i alla åldrar och följande 
har vi levererat under slutet av 2018 och 2019 i Norlbygda

Föräldrakooperativet Busbua 2019
Efter många år av få barn och till och från nedläggningshot har det skett en fan-
tastisk vändning. Vi har i skrivande stund (nov -19) 17 förskolebarn och 10 fri-
tidsbarn 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 28 år, startade i januari 1991, och ser med till-
försikt fram emot att kunna erbjuda denna service med bra pedagogisk verksam-
het för barnen i många år till framöver! 

Plötsligt händer det, livet stannar upp och tar en helt ny riktning. 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 vi en hållbar livsstil, framtidstro och livsglädje. Det är roligt att leva och bo i 
Norlbygda. Jag är så himla stolt över vår bygd, stort tack till alla för engagemanget 
i hembygdsföreningen, i styrelsen och medverkan av många medlemmar i årets 
sommararrangemang där många besökare, publik och som-
margäster strömmade till våra evenemang. Något vi tillsam-
mans har byggt upp under flera år, något unikt som gett 
ringar på vattnet och satt Rissnabygden på kartan. 

Extra roligt är att Rissnaortens hembygdsförening nu till-
delas ARRANGÖRSPEPPEN 2019.

Ett pris, en utmärkelse och ekonomiskt stöd från Estrad 
Norr och Region Jämtland Härjedalen för det ideella arbete 
vi lägger ner för kulturen i bygden. Det är pengar till att ge 
oss arrangörer en möjlighet att utveckla vårt arrangörskap, 
en uppmuntran som ska stimulera arrangörsledet. Fantas-
tiskt glädjande! Vi ska vara stolta över vår framtidsbygd, 
Norlbygda-Rissnabygden, landsbyggare som vi är. Byg-
degården Zenit är vår bygds kulturhus och samlingslo-
kal, ett av 92 här i Jämtlands bygdegårdsdistrikt, 1433 kulturhus med 
scener i hela landet som är anslutna till Bygdegårdarnas riksförbund med över 200 
000 medlemmar. Det är i bygdegården som lusten till läsande kan väckas, Busbua-
barnen besöker Berit Martinsson i biblioteket med jämna mellanrum, möten med 
konst kan ske, en fri teatergrupp kan göra besök eller när Z-teatern repar inför sina 
föreställningar och fortsatt samarbete med Bräcke Riksteaterförening, den regio-
nala kulturinstitutionen, Estrad Norr, ger en konsert och där eget skapande som 
foto, film och teater kan ges utrymme. Genom projektet Occupy bygdegården 
får vi möjlighet att utveckla vår ungdomsverksamhet. Zenit är platsen för demo-
kratins utveckling och en plats för integration. Vi stärker Rissnabygden genom 
mötesplatser där kultur skapar lokalutveckling och engagemang. Och i en tid när 
många känner sig allt mer pressade, finns här något som blir allt viktigare: TID. 
Dagens unga vuxna, värdesätter nära relationer och vill ge sin familj en trygg miljö 
med tid för varandra, det är precis det här som vi i Rissnabygden kan erbjuda…
Avståndet må vara längre i kilometer, men sällan i tid.

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 

Norlbygdas-
Rissnabygdens 

årskrönika 2019

Året i Norlbygda
Foto: Gerd Williamsson om ej annat anges

13/12 2018 Finaste Luciatåget finns alltid i Rissna! Närmare 70 pers tog plats i stora 
salen för att dela denna fantastisk upplevelse med härliga luciasånger, även på jamska, 
fick vi lyssna till av fjorton Busbuabarn och fröknar. Berit C:s goda tomtegröt fick vi 
äta och härliga lussebröd till kaffet! Från vänster Laila Fredin med Melker Sund-
berg i knät, Lucas Skoglund, Malte Persson, Elis Sundberg, Ann Marie Sundin med 
Ella Olsson i knät, Matilda Olsson, Nicholina Nanberg, Madelene Söderberg med 
Amanda Mahlberg i knät, Idris Maiga, Isabelle Groth med Sofie Mahlberg i knät, 
Märta Häggqvist, Wiggen Lindqvist, Beatrice Nanberg och Alexandra Lindqvist ut-
anför bild. Foto: Kalle Berglund
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16/12 2018 Tre generationer 
Sundberg tittar in i tomtenissarna 
julklappsverkstad, träffar gam-
meltomten i kolarkojan som bjuder 
på julgodis och tar emot önskelistor 
från barnen. TACK till alla (ca 
120 st) besökare, stor som liten, 
som kom till TomteJul på Lill-
sandsvallen. Utan er ingen Tomte-
Jul och inte heller utan alla aktörer 
och Tomtemusikanterna Alexandra 
o Robin Lindqvist! Årets Mysigaste 
evenemang på Lillsandsvallen! 
Foto: Kalle Berglund

20/2  Fullsatt på 
scenen när Fjäll-

humlorna från Un-
dersåker presenterade 
”Herberts Dilemma” 

på Zenit. En fartig 
fars med musik, sång 

och mycket skratt. Ett 
samarrangemang med 

Bräcke Riksteaterfören-
ing, närmare 50 pers.

5/3 Walter Norlén och Jämtbälgen under 
ledning av Harriet Svaleryd på Zenit vid 
årets traditionella fettisdagsfirande, ca 80 
pers kom för semlor, allsång och Jämtbäl-
gen! Tack till Boggsjö Byförening som år-
ligen arrangerar detta evenemang. Foto: 
Margita Gustafsson

12/3 Jamtlands Nationaldagsfirande 25-
årsjubilerar i Rissna till Busbuabarnens 
sång. Bosse Lindgren steker kolbullar för 
glatta livet till de närmare 50 besökarna. 
Det bjöds på kaffe o rulltårta i Jamtlands-
färgerna Blått, Vitt o Grönt. Ruth Nilsson 
och Elizabeth Persson vinner Delikatess-
korgen även i år.

25/3 Våffellunch på 
Zenit, Rissna med 
Boggsjö Roffes frasiga 
Våfflor, Busbuabarn-
en underhåller med 
sång och musik för 
ca 60 pers! Lycklig 
vinnare av delikatess-
korgen var Birgitta 
Ekeljung.

30/4 Braspinnen hade i år ca 100 del-
tagare denna kväll som arrangerades av 
Boggsjö Byförening. Vårpajer, Varmkorv, 
Quiz och Stjärnfall on Tour med Jesper 
Lindgren, Anna Ullin och Jonas Eriksson, 
välgörenhetsturné fylld av härlig musik 
och inspirerande ord till förmån för orga-
nisationen Kvinna Till Kvinna som job-
bar mot sexuellt våld. Allsång vid brasan 
och istället för fyrverkeri valde Boggsjö att 
stödja kvinnoprojektet! Toppenidé! Lyck-
liga Quiz-vinnarna, Team Ismundsundet, 
Göran Svensson, Sanna Müller, Annika 

Svensson, Alex Burns och Ulla Staaff. I bakgrunden musikanterna Robin Lindqvist 
och Jesper Lindgren på scenen. Ett stort tack till Boggsjögänget! Braspinnen går nu 
vidare till Börjesjö som arrangerar sista april 2020! Foto: Margita Gustafsson

6/6 Knökfullt på Zenit när 
Vi firade Nationaldagen i 
Norlbygda! Tack alla för en 
härlig dag och tack till er ca 
100 pers i alla åldrar som 
mötte upp för firandet med 
allsång, fantastiska musikan-
ter och många blev lyckliga 
vinnare i blomsterlotteriet. 
Vi fick lyssna till förstklassig 
underhållning av 3 genera-
tioner Lindqvistare Hasse, 
Folke, Olle, Robin, Wiggen 
och på scenen, syskonen Liv 
och Haldo vid Nationaldagsfirandet på Zenit. Det bjöds på härliga Nationaldags-
bakelser fixade av Berit x3, Stort tack till Martinsson, Carlsson och Larsson.
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21/6 Det traditionella 
midsommarfirandet på 
Lillsandsvallen blev en 
fin dag med drygt 200 
besökare. Det var dans, 
lekar, fika med hemba-
kat krus och fiskedamm. 
Jonny Nilsson, Kenneth 
Eriksson, Kurt-Göran 
Lindgren stod för musik, 
lekar och sång.

2/7 Många kolbullegäster närmare 70 
pers kom till Lillsandsvallen för att spi-
sa Johan Boije och Sten Williamssons 
smarriga kolbullar till tonerna av Cujo 
is a cat-Robin och Alexandra Lindqvist, 
till kvällen förstärkt av Bengt Jonsson. 
Vilken härlig kolbullekväll!

20/7 Bygdegården Zenit firar 40 år i Riss-
naortens hbf ägo med 40 års jubilerande 
Kingen, som professionell artist, dagens höjd-
punkt i fantastiskt solsken, på det 15:e året 
av Rissnadagen i Norlbygda, Marknadsda-
gen på Zenit, alltid 3:dje helgen i juli. Herr-
gårdsgänget hade också laddat med hambur-
gare i uteserveringen till mångas lycka.

20/7 På programmet fanns även ponnyrid-
ning med Ing-Marie Jonsson till barnens 
stora glädje. Här är det Matilda Olsson som 
tar sig en ridtur. Närmare 500 pers kom 
för att träffas och trivas på Marknadsdagen 
med drygt 20 knallar och utställare på Ze-
nit, Rissna

20/7 Vinnare Årets Tårta Linda 
Svensson med motivet ”Rissnaflickan” 
och lycklig vinnare av tårtan Tord 
Eliasson, Holmsjö.

20/7 Årets Foto 2019, vinnarbilden tagen 
vid Ismundsundet, av Otto Tuxen-Meyer 
här flankerad av Annika Svensson och Berit 
Larsson. 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 2021.

21/7 Sommarfesten på Lill-
sandsvallen startade med 
friluftsgudstjänst och prästen 
Per Axel Larsson med kantor 
Birgitta Marklin, därefter 
underhöll Åsgård Band de 
ca 100 besökarna. De flesta 
spelmännen med efternam-
net Lindqvist, Alexandra, 
Janne, Robin, Wiggen, Emil 
på trummor, Folke, Marcus 
Ekeljung, Hasse och sysko-
nen Liv och Haldo. Stort 
tack för härlig musik!

21/7 Det bjöds på bumat, 
östjämtlands nationalrätt, 
kams med goda ostar o 
servering av gofika, kaffe o 
stut. Gästartist Vera Lax-
bäck, 10 år, sjöng vackert 
och modigt bla ÖFK-låten 
till Åsgård Bands musik.
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Nästa år i Norlbygda
Save the Dates!

Rissnadagarna 18–19 juli (alltid 3:dje helgen i juli)
LÖRDAG 18 juli 2020: ZENIT, Rissna Klockan 11.00–15.00 Rissna-Marknad 
och loppis. Anmälan 150:–/bord, Rhbfsmedlem=100:–/bord Ring Berit Martins-
son 070-543 99 87 eller Zenit 070-66 83 255 
Årets Tårta: Lämna din Jubileumstårta senast kl 10 på Zenit – Jurytävling.
Fototävling: ”Njut i Norlbygda”. Sänd ditt foto till Annika Svensson, Ismunds-
undet 311, 831 91 ÖSTERSUND eller lämna det senast fredag 17/7 på Zenit 
–  Röstningstävling. Skicka bilderna i liggande A4. OBS! Bilder från Norlbygda.
Årets Norlbygda: Talang Norlbygda – Byscenen är din! Anmäl musik, spel, sång, 
konst m.m. Prel.start kl 13:00 Ring Zenit 070-66 83 255
SÖNDAG 19 juli 2020: 
Lillsandsvallen, Rissna 
klockan 13.00–16.00
Sommar- och hem-
bygdsfest i fäbodmiljö. 
Bumat, Kams med Ostar, 
Musikunderhållning, Ser-
vering, Hantverkslotte-
rier, Yxkastning, Styltor, 
femkamp och tipsrunda 
för de unga. Start kl 13 
med Friluftsgudstjänst.

Många var besökarna...Vi tackar alla Ni 1200 
personer som besökte oss på Lillsandsvallen och på 
Rissnadagarna i Norlbygda! Ett stort TACK även 
till medarbetare, ungdomar, sponsorer, knallar, 
hantverkare, musikanter och artister som möjlig-
gjorde Rissnaortens Hembygdsförenings sommar-
aktiviteter 2019 åter till en succé!

19/9 Teaterföreställningen O/Roligt Liv med Clow-
nen Knubb i Charlotte Lindmarks tolkning tackar för 
publiken.
Härlig upplevelse med många besökare som bjöds på 
gofika, god servering, lyckliga lotterivinnare, Raija 
Edin av delikatesskorgen, glad, tacksam och intresse-
rad publik!

16/11 ca 300 pers kom till Rissna 
Vintermarknad. Folke Sundin o 
Rolf Sundström bjöd på härligt 
smarriga kolbullar. Monica Eklund 
och Berit Carlsson sålde Gofika 
och stut i serveringen. Närmare 
20 knallar erbjöd allt från stickat, 
virkat, tovat, slöjd, smycken, mat, 
bakverk, ostar, tunnbröd, näver-
hantverk, husgeråd till julprylar, 
det bjöds på glögg, julmusik och lot-
terier där Birgitta Östergren vann 
den fina delikatesskorgen, Kerstin 
Nordlund  vann ostkorgen. Tack 
till alla besökare, knallar o du som 
medverkade till att göra Vinter-
marknaden till en tradition nu för 
snart 10:e året! 
Foto: Berit Martinsson

Vi syns på www.norlbygda.com och följ oss på         Vi har haft så roligt!



52 53

Vi gör allt vad vi kan för att behålla 
och utveckla bygdegården Zenit i 
Norlbygda. 

Du kan hyra lokalen för fester 
och sammankomster till human hy-
reskostnad och med flera hyresal-
ternativ.  Lokalen kan erbjuda bred-
bandsuppkoppling och dataprojektor. 
Möjligheter till paketlösningar finns 
med transporter, festarrangemang, 
övernattning och aktiviteter som cross    
cart och fiske mm. Vi ordnar med mat 
och underhållning efter önskemål. 

Rissnaortens hembygdsförening

Förtroendevalda i Hembygdsfören-
ingen är ordförande och kassör Mar-
gita Gustafsson, vice ordförande o 
sekreterare Karolina Käthner Lindsjö, 
ledamot Ulla Staaf och Berit Carls-
son. Ledamöter som delar uppdraget 
är Marina och Emiel Veldhoedt, Alex-
andra och Robin Lindqvist, ersättare 
Sten Williamsson, Bengt Jonsson och 
Kristina Wåger. Extern kassör Berit 
Martinsson. 

Vi har drygt 280 medlemmar. Vi kan bli fler. Välkommen att bli medlem och 
delta i vår verksamhet under 2020!  Medlemsavgift 100 kr per pers eller 200 kr 
per familj, Insättes på bgnr 5204-6489 eller Swisha till 123 388 15 88. Kontakt-
person, kassör Berit Martinsson tel. 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 bgnr 5204-6489. Kontakta ordförande 
Margita Gustafsson 070-235 1304 för utskrift av minnes- o gåvoblad. 

Ett varmt tack till alla som under året lämnat bidrag till minnesfonden och 
dessa gåvor är till stor hjälp för oss i verksamheten.

 Varmt Välkommen att delta i våra aktiviteter i Norlbygda!

• Stickcafé, en måndag per månad kl 18.00-20.00 Skulle DU vilja vara med 
är du Välkommen! Kontakta Berit L, 070-358 48 26 för mer info.

• Bokcirkel ungefär en måndag i kvartalet kl 18.00-20.30
• Bybibblan en onsdag i månaden kl 9.15-10.30 med Busbuabarnen och i 

samband med andra aktivitet på Zenit.
• UG-kvällar, Ungdoms- och fritids, Lan-träffar, pingis och annat kul&bus 

på lov…
• Musikstudio 2 gånger per månad och andra arrangemang. Generationskö-

ren Kontakta Robin Lindqvist, 070-278 78 28
• Innebandy, Kontakta Peter Svanström, 070-545 06 03
• Herrgård, matlagning för män, en onsdag i månaden, Omstart till våren?
 Mer info vad som händer och utförligare redogörelse över vad som hänt i 

bygden, finner du i Norlbygdabladet, på www.norlbygda.com o facebook/
Zenit och Rhbf som administreras av webbredaktör Margita Gustafsson 
och Berit Martinsson. 

I samverkan med föreningar och företagare, tillsammans i byarna kan vi åsta-
komma 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, nära naturen och i boendet! Mänsklig värme ger ökad energi i allt vi gemen-
samt genomför. Ideellt arbete vår styrka. Bygden blir vad Vi gör den till!

Ett varmt och hjärtligt tack till alla som på olika sätt bidrar till föreningens verk-
samhet,  sponsorer, gåvor och bidrag från privatpersoner som gör det möjligt att 
även i fortsättningen behålla bygdegården Zenit och utveckla verksamheten. Riss-
naortens Hembygdsförening ÖNSKAR alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR! Styrelsen gm Margita Gustafsson 

medverkan av Gerd Williamsson och Berit Martinsson

Håkan Höglund: Jag 
träffade en vacker flic-
ka på dans på Zenit i 
Rissna den 5/10 1963. 
Nu har vi varit gifta i 
drygt 51 år. Vi har un-
der alla år besökt Zenit 
vid olika evenemang 
som anordnats där. 
Zenit betyder och har 
betytt mycke för bygden 
och inte minst för mej!

22/12 Träffa Gammeltomten på Lillsand-
svallen söndag den 22 december kl 16.00-
18.00, Varmt Välkomna!
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Året som gått
Efter det gångna årets oro och strider,

hoppas vi nu att få mycket bättre tider.
Enligt nyhetsmedia, bara kriser utan ände,
i hela vårt land mest ett enda stort elände.

Politiken i världen och även här hemma,
att bilda regering blev ett stort dilemma.
Några måste enas för att hjälpa varann,
senaste valet var det ju ingen som vann.

Ensamma barn och tiggare i en enda röra,
alla kan inte skickas hem, vad ska vi göra?
IS-soldater med fru och barn som vill hem,
finns det ingen plan, hur vi gör med dem?

Skjutningar och sprängningar, våld och hot,
här fattas det resurser för att sätta emot.

Det saknas poliser, lärare och vårdpersonal,
arbetsmiljön är bedrövlig och lönen är skral.
Löften om satsningar, mer folk, högre löner,

om ingen längre orkar, så hjälper inga böner.

Både Trump och Putin tar sig ton och hotar,
tror att deras härskartekniker vår Greta motar
Den tuffa flickan låter sig alls inte skrämmas,
seglar runt och säger att de borde skämmas.

Flygskam är det nya ordet det bör vi alla veta
och kläder och prylar hos second hand leta.

Ska vi äta frön och nötter eller biff från en ko,
meningarna är delade, vi vet ej vad vi ska tro.

Kon ger öppna landskap och gödsel livet ut
komjölk, ost och smör och sedan kött till slut.
Allting exotiskt från andra sidan av vår jord,

måste färdas långt, för att hamna på vårt bord 

Vårt fotbollslag som tappert kämpade sig opp,
En framgångssaga från vår stad, de var i topp!
En penninghärva har skadat lagets renommé,

om någon döms för detta, det får vi väl se.

Men I Sundsjö har man nu visat vad man kan,
Ty första priset hembygdsföreningen där vann
Ansvarstagande, laganda och handlingskraft,
Önskar att hela landet en sådan anda haft.

Elly Höglund

Boggsjö Byförening
Verksamhetsberättelse 2019

Renoveringen av Boggsjö kapell har snart pågått i 3 år. Det var i februari 2017 
vi borrade vatten efter det vi beviljats ett bidrag från landsbygdsprogrammet 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 
och genomfört en ombyggnad, ny golvkonstruktion, isolerad betongplatta med 
golvvärme och golvmatta med angränsande väggar och beläggning i och intill kök 
men även elcentral, elinstallation, varmvattensberedare och elmontering, för alla i 
bygden, att kunna genomföra populära arrangemang året runt tillgänglig för olika 
funktionsvariationer och även för uthyrning till föreningar, företagare och privat-
personer i bygden. Kostnaden var beräknad till minst 650 000kr för att återställa 
Boggsjö kapell. Detta har till stor del skett ideellt av oss Boggsjöbor för att minska 
kostnaden. Många ideella timmar har det blivit under åren, drygt 500 timmar 
per år. Vi har genomfört flera jobbhelger och även jobbat vissa veckodagar. Men 
för att komma till fler framgångsrika år, bygger det på att vi tillsammans även i 
fortsättningen medverkar för att gemensamt genomföra renoveringen av Boggsjö 
Kapell och arrangemang 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, byggt, installerat vvs, målat, 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 000kr. Lånebehovet beror på att Boggsjö By-
förening beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet via LST/JBV - Vatten- och 
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köksprojektet 2016-12-01 och Boverket 2018-05-29, tillgänglighets anpassning 
av toalett- och duschutrymme samt övriga tillgänglighetsanpassningar som tex 
entré och trapp. Syftet är att hantera dessa bidrag tills de är redovisade och bidra-
get kommer att utbetalas. BBF får under tiden ligga ute med pengar, betala de 
uppkomna budgeterade kostnaderna intill bidraget utbetalas. Detta lån beviljades 
inte och föreningen har istället sökt och erhållit lån i mitten av november från 
MikrofondenZ och medfinansiering från Bräcke kommun och lyckats löst finan-
sieringen av inköpen för att hinna köpa in och installera kök och tillgänglighets-
anpassningen av handikapptoalett och entré. Vi har gjort en omprioritering till 
ett kök med mindre storköksutrustning och vitvaror, golv o golvmatta enl krav för 
kök med angränsande väggar och beläggning i och intill kök, nya dragningar av el, 
vatten och avlopp eftersom placeringen har blivit en annan men syftet är detsam-
ma, att öka Boggsjö kapells, byns samlingslokals attraktion som mötesplats för 
alla i bygden och även för uthyrning. En investering för framtiden. Boverksstödet 
slutredovisas 2019-12-01, tillgänglighetsåtgärder såsom färdigställd anpassning av 
hygienutrymmen, toalett och angränsande utrymmen. Färdigställd öppen plan-
lösning utan invändiga trösklar, fullvärdig allmänbelysning med bredare dörröpp-
ning och ny golvbeläggning. Tillgänglighetsanpassad entré med bredare tröskellös 
entrédörr, farstukvist och utvändig rullstolsramp, snösäkrad med snörasskydd.

LST/JBV stödet för vatten- och köksprojektet har vi ansökt och beviljats nytt 
slutdatum 2020-03-31.

Föreningen är i behov av pengar för att kunna fortsätta renoveringen. Vi be-
höver pengar bl.a. för att färdigställa el installation, belysning och golv i stora 
salen, värmepanna och en hel del övrigt. Vi arrangerar varje år Fettisdagsfirande 
med Jämtbälgen och den populära Boggsjöpimpeln på påskafton för att finansiera 
driften och underhåll av Boggsjö kapell.

Boggsjöpimpeln 2019. Foto: Mattias Sundberg. En video ligger ute från pimpeltäv-
lingen. https://www.youtube.com/watch?v=UPHZor64jJc

20/4 Bästa påskpimpeln på 25 år i Boggsjö! Drygt 200 personer hade kommit på 
Påskafton för årets pimpeltävling på Boggsjön, varav 190 st var tävlande och dom 
drog upp abborrar till en sammanlagd vikt av ca 27 kg. 70 st av de tävlande fick 
fisk, abborrar. Öppen klass (68 pristagare)1:a Dan Anders Rödén, 1385g Abborre, 
2:a Christer Hagström, 1262g Abborre, 3:a Lennart Jonsson, 1258 g Abborre, 4:a 

Ulf Berggren, 1220g Abborre, 5:a Markus 
Grande, Dagens största Abborre på 1094g. 
Boggsjö Byförening tackar alla för PÅSK-
PIMPELN 2019 och Sponsorerna av det 
fantastiska prisbordet. Foto: Margita Gus-
tafsson

Förtroendevalda i Boggsjö Byförening är ordförande Kjell-Åke Sundberg, kas-
sör Margita Gustafsson, sekreterare Barbro Eriksson, ledamot Jan Nyqvist, ersät-
tare Sixten Persson och Johan Boije. Vi har drygt 60 medlemmar. Vi kan bli fler. 
Välkommen att bli medlem och delta i vår verksamhet under 2020!  Medlemsav-
gift 50 kr per pers, Insättes på pgnr 30 91 92-3 eller

Swisha till 123 197 33 79. Även gåvor och bidrag till Boggsjö Kapells renove-
ring mottages tacksamt. Kontakt, ordförande Kjell-Åke S, 070-252 78 22, kassör 
Margita G, 070-235 13 04 Styrelsen gm Margita Gustafsson

20/4 GRATTIS Benyamin Maiga 1 Ab-
borre på 93g vinnare av Barnklassen 2:a 
Alice Fagerberg 1 abborre på 59g. Därefter 
lottades priser ut till samtliga 20 deltagan-
de barn. Foto: Margita Gustafsson
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Jobbarhelg på Boggsjö kapell

Före renoveringen. Öppna spisen, murstock och 
jordgolv, vy mot kök. Foto: Margita Gustafsson

Boggsjö kapells nya kök. Foto: Margita Gustafsson

Köket i Boggsjö kapell med Jan Nyqvist. 
Foto: Margita Gustafsson

Barbro Eriksson, Sixten Persson och Rolf 
Sundström diskar och plockar in porslin i 

köksskåpen. Foto: Kjell-Åke Sundberg

Fredrik Sundberg och 
Johan Boije gerar lister på 
Boggsjö Kapell. 
Foto: Kjell-Åke Sundberg

Rörmokare Jan Nyqvist 
installerar vvs i HWC. 
Foto: Kjell-Åke Sundberg

Victoria Hoffman och 
Johan Boije fixar fläkt till 
HWC på Boggsjö kapell. 
Foto: Kjell-Åke Sundberg

Planen är att åter bli en popu-
lär mötesplats, samlingslokal för 
alla i bygden och även för ut-
hyrning till föreningar, företag 
och privatpersoner från bygden. 
Förhoppningsvis är glöggen åter 
framdukad framför öppnaspisen 
till mysiga LillJulkvällen 2020!
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Under 1700-och 1800-talet var det vanligt 
att brodera kuddar till giftemål. Dessa använ-
des bland annat vid knäfall, när prästen efter 
hemkomsten från kyrkan över brudparet 
läste välsignelsen. I länet finns ca 125 beva-
rade originalkuddar utspridda på hembygds-
gårdar, på Jamtli i Östersund och privat ägo. 
De här kuddarna är ett par brudkuddar som 
kommer från Bensjö i Sundsjö socken. Det 
ena originalet finns på Nordiska museet i 
Stockholm, den andra förvärvades 1912 av 
Jamtli museum. 

Brudparets kuddar
T i n g  f r å n  b y g d e n

Det går själv att brodera traditio-
nella brudkuddar med autentiska 
mönster efter mönstersatser som 
finns att köpa på bland annat 
Jamtli Butik.

Dessa två kopior är är tillverkade 
av länshemslöjdskonsulenten 
Ingela Fredell.

För de mest betydelsefulla tillfällena i livet tillverkades de vackraste och mest 
påkostade föremål. De rikt dekorerade brudkuddarna är ett sådant exempel. 
Dessa användes även här i Jämtland och på Jamtli museum finns en kudde 
från förr med stark koppling tillSundsjö.

Tove Luksepp och Lowissa Frånberg (Källa: jamtli.se, nordiska museet.se)

Dessa har använts tillsammans av ett 
brudpar med initialerna EOS och GHD. 
Kuddarna är även märkta ANO 1778 D 
14 Sep, vilket betyder att personerna med 
initialerna gifte sig den 14 sept 1778. 
Överdel till en av kuddarna är av valkad 
blå kypert med applikationer av lin, 
bomullsrips och valkad ull. På baksidan 
finns små rester av skinn kvar och de rester av 
stoppningen som finns kvar visar att den var 
fylld med dun.

Den 11 november 1860 fyllde prästen i Lockne i en så kallad flyttsedel för fält-
jägaren Nils Edler med familj. De flyttade från Valne, Lockne, till Binnäset i 
Sundsjö socken. När folkmängden ökade kraftigt i Sverige under andra halvan 
av 1800-talet blev många familjer tvungna att livnära sig som torpare. En bonde 
var hemmansägare och ägde den mark man odlade och levde av, medan torpare 
”hyrde” en del av byns mark, och betalade med att arbeta för bönderna i byn. Tor-
pen placerades ofta vid utkanten av byns mark och de låg därmed många gånger 
ensligt till. Där fick torparen och hans familj svedja och röja mark för att anlägga 
åkrar och ängar, och de hus som behövdes för människor och kreatur fick man 
bygga själv. Ofta blev det mycket enkla hus som man orkade få i ordning. 

Nils Edler föddes i Lockne socken den 3 juli 1825 som Nils Jonsson och han tog 
sig namnet Edler när han blev fältjägare i byn Ede i Lockne. Han gifte sig i april 
1856 med Catharina Larsdotter, född den 17 maj 1834 i Revsund. 

När familjen Edler flyttade till sitt torp är osä-
kert men enligt en uppgift ska de ha gått dit över 
skogen från Binnäset med djur och barn 1866 för 
att börja bygga ett hus att bo i. Nils Edler var då 41 
år gammal, Catharina 32 år och äldsta barnet tio år 
gammalt. Kanske tog det fyra år att få torpet fullt 
beboeligt eftersom torparkontraktet med Binnäs-
bönderna Jöns Olofsson, Olof Sigvardson, Per 
Persson och Michael Johansson skrevs först 1870.

Torparrättigheten “kostade” för Edler och hans 
familj 24 dagsverken om året i 26 års tid, varav 
nio i maj, sex i slåttanden och nio i september. 
Därefter skulle 36 dagsverken fullgöras per år (13 

Edlertorpet vid Börjesjön
En kort historia som satt spår

Edlerberget, det som finns att se idag.
Foto: Lennart Andersson

Nils och Catharina Edler
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i maj, 10 i slåttanden och 13 i september). Avtalet gällde Nils Edler och hans barn 
men efter barnens död skulle torpet återgå till hemmansägarna, med undantag för 
husen som skulle tillfalla torparens arvingar. Torparen fick slå och bärga hälften 
av det foder som växte vid Kvarntjärn och på Holmsjöänget. Dessutom fick han 
fiska i Kvarntjärn, Börjesjön och Otersjön. Timmer till husen och ved fick tas fritt 
i skogen. Torparens kor fick beta i Binnäsets fäbodar under den tid då byborna 
själva var där med sina kreatur och övrig tid fick de beta i skogen.

Det som kom att kallas Edlertorpet ligger på sätt och vis i Östbyn men tillhörde 
Binnäsets by. Det beror på att en del av området från Börjesjöns södra strand och 
upp i sydvästlig riktning tillhör Binnäset. När man idag åker den väg som går från 
vägen mellan Rissna och Nyhem längs Börjesjön till Kvarndalen så passerar man 
den plats där torpet låg, ungefär halvvägs till Kvarndalen. De som bodde i torpet 
och Östbyborna kunde se varandras hus tvärs över sjön.

Hur familjen i Edlertorpet hade det vet vi ingenting om. De var säkert glada att 
ha ett ”eget” ställe, även om läget kanske inte var perfekt. De hade många mun-
nar att mätta. När Catharina var 40 år gammal hade hon redan fött nio barn men 
det skulle komma ett barn till i huset. 1880 föddes Edla Katarina och vid hennes 
namn har prästen skrivit ”oäkta”. Efter Nils och Catharinas äldsta dotter Kristinas 
namn står ”d.dr.”, dennas dotter, vilket betyder att det var hon som var mor till 
barnet. Om vem som var far finns ingen notering men barnet fick efternamnet 
Nilsdotter.

1881 blir det bestämt att familjen ska ge upp och lämna torpet och 1884 säljer 
Nils Edler torplägenheten till hemmansägaren Per Emanuel Persson i Binnäset. 
Med största sannolikhet brukade han inte själv torpet, eftersom han hade en hem-
gård i Binnäset att ta hand om. 

Stora omvälvningar var på gång vid denna tid. En av dem var laga skiftet, som i 
Binnäsets by var en utdragen historia som pågick i flera år under slutet av 1880-ta-
let. Syftet var att slå samman de små och spridda ägostycken som ofta fanns i en 
by till större sammanhängande skiften. Det innebar att alla bönder i byn fick, 
åtminstone delvis, nya ägor och kunde också betyda att någon eller några blev 
tvungna att flytta sina hus till den nya marken. Mark som tidigare ägts gemen-
samt, till exempel skogen, skiftades upp. Det blev Michael Johansson och Olof 

Ward som fick de skiften som torpet kom att ligga på och gränsen gick mitt över. 
Byborna hade innan dess gjort en skriftlig överenskommelse om att torpet skulle 
tas över av den delägare på vars skifte det kom att ligga.

Den andra stora förändring som kom vid denna tid var att skogsbolag köpte 
upp skogen från bönder som ännu inte insett att skog fått ett värde, eller som 
ansåg att man fick så mycket pengar att man kunde lämna ifrån sig sin skog. I 
Binnäset föll man för locktonerna och 1861 hade all skog på byns mark som var 
över 11 tum (28 cm) i genomskärning 1 aln (59,4 cm) från roten sålts till Skön-
viks AB. I slutet av 1800-talet hade tre av de fyra bönderna sålt hela sina hemman 
till skogsbolagen Sunds, Skönvik och G P Braathen och de fick därmed titeln 
”arrendator, f d hemmansägare” i kyrkobokföringen. 

Det blev till sist Sunds bolag och G P Braathen i Sundsvall som kom att äga de 
skiften som torpet låg på. Några fler anteckningar om torpare finns inte i kyrko-
bokföringen och sannolikt var Edlertorpet endast bebott i lite mer än tio års tid. 
Husen flyttades, eller lämnades att ruttna. Det påstås att Anton Booghs familj 
möjligen skulle ha bott i Edlertorpet innan de hade sitt hus i Östbyn klart 1916 

men vid den tiden var det 
30 år sedan Edler flyttat 
och husen kan knappast ha 
varit i skick för att hysa en 
familj på 14 personer. 

När ekonomiska kartan 
gjordes 1967 fanns det 
bara en byggnad vid Edler-
torpet, kanske en lada eller 
skogskoja men den ligger 
öster om bäcken och stäm-
mer inte med någon av de 
byggnader som syns på 
kartan från 1888. I övrigt 
hade skogen tagit över och 
av torpet fanns bara några 
stengrunder kvar. Idag kan 
man bara hitta rester av det 
som var spismuren i huset, 

men det växer fortfarande mycket gräs där torpet låg. Trots att det är nästan 140 
år sedan någon bodde i torpet pratar man fortfarande, i alla fall i Östbyn, om 
Edlertorpet. Berget söder om torpstället fick, okänt när, namn efter Edler och 
heter idag, även på kartan, Edlerberget. Nils Edler själv dog den 19 maj 1908 som 
gratialist, det vill säga pensionär, i Björsjö.

Lennart Andersson

 
I Sundsjökrönikan 2013 finns mer att läsa om Edlersläkten.

Det som idag finns kvar av Edlertorpet, resterna av 
spismuren. Foto Lennart Andersson
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Markusgården i Holmsjö         
och ”Forsbergen” – uppfinnaren, affärsmannen mm.

Till grund för detta inlägg till krönikan ligger dels mitt eget intresse för gårdens 
historia byggt på minnen från samtal med pappa William och andra som jag som 
barn o ungdom hörde prata om ”gammaltia” i Holmsjö, dels kopior av forskning 
om gården och dess folk som min kusin, Lucias dotter Pia utfört. Pia hade bl.a. 
lyckats ”gräva fram” många uppgifter om ”FORSBERGEN” och hans affärs och 
annan verksamhet. Pia hann inte slutföra sin forskning eftersom hon hastigt in-
sjuknade och avled blott 55 år gammal, dels har jag hittat en del komplement till 
Pias forskning på ”Busvebacken .se ” och i Lo Rindbergs fantastiska bok ”100 år 
med handel och industri i Östersund”.

Markusgården i Holmsjö var ett av byns tre stamhemman.
Pappa o hans två syskon kom till Holmsjö efter att ha blivit faderslösa 1896, 

pappa var då 3 år.
Att de efter faderns sjukdom och död kom att hamna på Markusgården var för 

att min farmor, som var ambulerande väverska, hade väv-uppdrag på gården. Så 
småningom uppstod ”tycke” och verklig kärlek mellan henne och en av gårdens 
söner, Per Markusson. De gifte sig och fick barnen Markus och Anna Helena.

På gården bodde också GammalMarkus och GammalHelena. De var ett sträv-
samt par. Helena deltog aktivt i gårdens sysslor även vid mycket hög ålder. I Per 
Perssons skrift om Sundsjö från år 1925, nämner han i kapitlet om Holmsjö att 
Helena som då var 97 år fortfarande hade full mental funktion.

Markus och Helena fick tre söner; Per, Ivar och Markus. Per var den ende av 
dem som bildade familj.

Åren 1910–1915 byggde Per ett 
eget stort bostadshus på ”Backen” 
en bit från gamla Markusgården och 
där flyttade han in med sin familj 
1915. 

Huset blev omtalat eftersom det 
var ett av de första husen i bygden 
som var byggt med regelstomme 
och ytterväggarna spånisolerade i 
stället för traditionell timmerstom-
me. Virket till huset var sågat i byns gemensamma såg nedanför Millestjärn.

Markus, född 1867, ”STACK UT” på många sätt. I tidig ungdom deltog han i 
gårdens arbete liksom sina bröder och även senare när han bodde i stan kom han 
hem och deltog i vårbruk, slåtter mm.

År 1886 antog han efternamnet Forsberg, förmodligen i samband med studier 
eller militärtjänstgöring. Det var vid den här tiden vanligt att man bytte efter-
namn. I Holmsjö fick han därefter heta enbart ”FORSBERGEN”

Min kusindotter Pia har i sina forskningar rörande Forsbergen i en gammal his-
torieskrivning om verksamheter i Östersund hittat noteringar om att uppfinnaren 
och affärsmannen Markus Forsberg varit engagerad i utveckling och försäljning av 

tekniska och kemikaliska nymodigheter. Vad det exakt rörde sig om för produkter 
framgick ej.

Vad Forsbergen gjorde under 1886 till 1897 är dåligt dokumenterat förutom att 
han tidvis var hemma på gården och hjälpte till med arbetet där så är det tydligt 
att han bedrev någon typ av studier med inriktning på utländska språk, ekonomi 
och någon kemisk/teknisk utbildning.

1897 träffade Markus i Östersund sin barndomskamrat JP Hård från Östbyn.
Hård arbetade då som resesäljare för ett företag, som förutom att de sålde ke-

misk/tekniska artiklar till lanthandlare i mellannorrland även var representant för 
Husqvarna Depot inom detta område.

Senare under 1897 övertog Hård tillsammans med Markus Forsberg avdelning-
en för kemisk-tekniska artiklar och bildade företaget Hård &Forsberg AB. Företa-
get saluförde redan från början en stor mängd olika varor och tjänster. Man kom-
pletterade sitt kemisk/tekniska sortiment med järnhandelsvaror, hushållsredskap, 
smörjfett och oljor, cyklar som importerades från Tyskland, jordbruksredskap t.ex 
slåttermaskiner samt fläsk från USA, tobaksvaror  och kryddor från Nederlän-
derna. De var stora importörer av kaffe med eget tullnederlag i Sundsvall.

Man sålde seldon av skilda slag och inom den avdelningen tog man hem en 
travsulky från US. Med denna som mall och anpassning till svenska förhållanden 
startade man tillverkning och försäljning av sulkyn samt för denna specialtillver-
kade seldon. Dessa travutrustningar sålde bra runt om i landet där travverksamhet 
förekom. Priset för en sulky var från 500 kr och uppåt beroende på utförande. 

För tillverkning av sulkyn och andra produkter hade de i sin verkstad egen för-
nicklingsutrustning och ugn för lackering.

Man var delägare i ett konsortium kallat BILBOLAGET, som importerade och 
sålde amerikanska automobiler, det var tydligen en lönsam bransch även på den 
tiden.

1911 beslöt kompanjonerna att skiljas åt. Hård fortsatte ensam att driva AB JP 
Hård. Cheferna för några av det gamla företagets avdelningar fick möjlighet att ta 
över sin avdelning (avknoppning) och bilda egna företag.

Forsberg tog med sig kemisk/tekniska delen och flyttade hem till Holmsjö och 
fortsatte att därifrån via järnvägsstationen i Nyhem bedriva import och försäljning 
av div produkter bl.a. coniac och vin från Frankrike och så sålde han det egentill-
verkade sundhetssaltet som motsvarade senare tiders Samarin. Lagerutrymme för 
sin verksamhet disponerade Forsbergen i avgränsad del av gårdens lagårdsbotten 
(gäll).

1911 blev vägen Rissna–Nyhem klar och samma år blev den av Holmsjöborna 
egenhändigt byggda Holmsjövägen klar. Måhända hade dessa vägförbindelser 
samband med att Forsbergen flyttade hem till Holmsjö. Han köpte ju bil också 
vid den här tiden; en Tysk bil av märket Sleve modell 6 med 24 hk motor och 
topphastighet hela 70 km/h. I stället för hästtransport av sina varor kunde han nu 
utföra transporter till och från järnvägsstationen i Nyhem och även med bilen ta 
sig till sina kunder runt om i främst Jämtland. Så småningom utförde han också 
beställningstrafik som kan jämföras med senare tids ”Droskrörelser”

Forsbergen avled 1925, dödsorsak är för mig okänd. Eftersom han inte hade 
några bröstarvingar ärvde bröderna Per och Ivar hans kvarlåtenskap.
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Per Markussons son Markus tog körkort tidigt. Bröderna bytte ut ”Sleven” mot 
en glänsande och modern Chevrolet av 1926 års modell. Med Markus den yngre 
som chaufför fortsatte ”Droskrörelsen” ett antal år. Det berättas att Markus dy.s 
son Torsten när han var liten kallade bilen ”JEVALETTEN AT N. PAPPA.

Vid renovering av huvudbyggnaden på 50-talet hittade man ett antal mystiska 
trälådor där Forsbergen haft sitt lager på lagårdsbotten. Bror Ivar som bodde kvar 
på gården tillfrågades om han visste vad det var för lådor och vad det kunde vara i 
dom. Vet inte vad som är i men de e ju nåt som Forsbergen dragit hit. Pappa blev 
också tillfrågad och han trodde att det var cognac i lådorna ----- man öppnade och 
visst var det cognac i lådorna.

Många i byn funderade säkert mycke på vad Forsbergen var för person. Hur 
kunde han vara så olik sina bröder? Något svar på de hittar man inte men utifrån 
mina minnen av vad jag som barn hörde om honom så var han ”som vem som 
helst” inga finfolksfasoner. Ett uttalande som jag minns att jag som barn hörde 
en granne säga; ”kan unres hur han e i stan” ? Här i Holmsjö är han ju som oss 
andra Holmsjöbor.

Pappas tidiga minnen av Forsbergen var från runt 1900 när pappa var omkring 
6-9 år. En dag kom en elegant klädd herre ridande in i byn. ------- Det var Fors-
bergen som kom till Holmsjö på besök och han stannade bara några dagar. Han 
hade berättat att han ridit via Pilgrimstad, Tavnäs, Rissna. Han hade övernattat 
och även gjort affärer med handlarna på resp ort.

Forsbergens bror, Ivar kom ofta in till oss på söndagarna. Fick en kopp kaffe o 
så pratade han med pappa om Forsbergen, hans äventyr och affärer och besöken i 
Holmsjö innan han 1911 flyttade hem till Holmsjö. Jag var nyfiken och lyssnade 
på samtalen. Trots att jag  bara var ett barn då så minns jag förvånansvärt mycke 
från deras samtal. Ofta pratade de om de hästar Forsbergen kom ridande på. Ofta 
hade han  med en extrahäst också. En gång var extrahästen en vacker fullblods-
hingst som han ville att man skulle prova att köra i skogen med. Hästen var bra på 
att ta sig fram i djupsnö men han orkade inte dra så stora lass så det blev att ”lasta 
lite o köra fort” sa Ivar.  Hästen blev kvar på gården resten av sitt liv.

Senare  åkte Forsbergen gigg (tvåhjulig) och  när vägarna blivit bättre åkte han 
trilla (fyrhjulig fjädrad vagn) och kunde då ha med en hel del varor till kunderna 
som han besökte.

För många år sedan tog min kusin Torsten med mig och visade  med stolthet 
”Forsbersgiggen” och en del fina seldon som då fortfarande fanns kvar på Mar-
kusgården.

Pappa och farbror Alfred 
hade ett gott förhållande 
med FORSBERGEN och 
kanske var det via honom 
som Alfred fick lära sig att 
göra affärer med utlandet, 
främst Tyskland och Eng-
land dit Alfred tidigt sålde 
bjälkar och props för div 
byggnadsändamål. Markusgården

Nu har en ny generation flyttar in på Markusgården det är PerMarkussons son-
dotterdotter Carina Tellbro och döttrar som tagit över.

Carina har ”MÅNGA JÄRN I ELDEN” är skicklig slöjdare, entreprenör, affärs-
man, företagare ”o gu vet allt”. Kanske är Carina dagens Forsbergare som flyttat in 
på Markusgården med sina aktiviteter och jag/vi önskar er all framgång!

Sten Williamsson                    

f f f

Radiohandlarna från Björsjö 
– fortfarande i väggarna

 
De flesta av oss har kanske någon gång svängt in på TeloGott på Prästgatan i Öst-
ersund och förtjusta låtit det vattnas i gommen över sortimentet av lyxchoklad, 
kvalitetskaffe och olika téer? Kanske har vi slagit oss ned utanför vid något café-
bord och avnjutit en glass i sommarvärmen? 
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Gunnar Eriksson i Hosjö är jaktledare vid björnjakten i Sundsjötrakten. Vad 
säger han om årets björnbesök?

Har vi mycket björn häromkring?
– Det beror på vad man menar med ”mycket”. I jämförelse med andra ställen har 
vi inte så mycket men visst blir det fler. Dels eftersom vi inte haft mycket björn 
och därmed söker fler sig hit eftersom det finns plats, dels för att det inte skjuts 
så många. 

Behöver vi vara oroliga för att gå i skogen?
– Nej, björnar som anfaller människor gör det för att de är skadade eller känner 
sig trängda eller hotade och det sker ju som regel mest under jakt. Så länge man 
inte retar björnen är det ingen fara. För den vanliga bär- eller svampplockaren är 
risken att råka illa ut på grund av björn extremt liten.

Marina Fridberg

Denna lilla nalle, ibland i sällskap med ytterligare en, uppehöll sig på lägdan 
hemma hos Elisabeth Eriksson och Rolf Fridberg, Hosjö, under en veckas tid i 
våras. ”Man har gått nästan hela ens 70-åriga liv och hoppats att man ska få se 
en björn någon gång och nu blir man inte av med dem!” utbrast Rolf efter fjärde 
dagen han tvingats ge hönsen utegångsförbud. Foto: Thomas Lindh

Vad däremot kanske inte alla vet, är att TeloGott en gång i tiden startade som 
radiofirman Aktiebolaget Telo. Det var bröderna Carl och Nils Halvarsson från 
Björsjö som år 1938 startade och drev den då framgångsrika radio- och tv- firman, 
fram till 1955.

 Telo vann även första pris som Sve-
riges bästa rullande reklam med sin 
”Telo-bil”..!

Telo togs 1955 över av den anställde 
Hilding Johnsson. Denne drev Telo i 
ett par år innan Carl-Erik Mosten tog 
över 1958. 1984 ändrade Carl-Erik 
dock inriktning och valde att lägga 
ned radio- och tv-firman (konkurren-
sen från de allt mer tilltagande ”jät-
tarna” började kännas på) och istället 
satsa på kaffe och karameller. Med 
åren har sortimentet smalnats av och man har gått från bl a ”vanligt lösgodis” till 
smakfull kvalitetskonfektyr.

 Roligt är, att Carl-Erik Mosten valde att stanna i samma lokaler och att behålla 
namnet Telo vilket utmynnade i det vi 80 år senare känner till som TeloGott – på 
så sätt får radiohandlarna från Björsjö hänga med ett tag till!

 Anna Halvarsson
Källa: Carl-Halvar Halvarsson, Björsjö, son till Carl Halvarsson

Carl Halvarsson. En ung Nils Halvarsson
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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 mer 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. De flyttade därefter 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 skogsskiftet 
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 Länstidnin-
gen och Östersunds-Posten.

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

Tilda (eg Matilda) 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 
komministern i Sundsjö, Carl Agatan Grafström, i avsikt att skänka fastigheten 
Grötingslandet 1:9 till Sundsjö församling. Den 7 januari upprättades ett gåvo-
brev som stadfäste 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 Sundsjö 
Sockenstämma och har till ändamål att främja församlingsarbete, kyrklig verksam-
het och övrig välgörande verksamhet inom Sundsjö församling. 

För information och ansökan kontaktas 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 tjänstgjorde 
därefter på flera ställen i Jämtland. I sitt arbete såg hon behoven i många hem och 
beslöt att inrätta en blomsterfond i hembygden Sundsjö för att kämpa mot den 
värsta nöden. På senare år har medel skänkts bland annat till Hjärt- och lungfon-
den.

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.
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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

f f f

Familjenotiser
Födda

2018
11/11 Kilian Morin Brennerskiöld  Fjällsta
26/11 Molly Silvstål Marsätt

Avlidna

2018
13/10  Karin Strand  Fanbyn
10/11 Anna Ivarsson Marsätt

2019
16/4 Aina Nordman Fjällsta
29/6 Mats Eriksson  Torsäng
  4/8 Vidar Wistrand Marsätt
  7/10 Yvonne Sjödin  Fanbyn


