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Inte var vi så många källvandrare som 
slöt upp till Hembygdsföreningens 
vårvandring den 22 maj, en solig och 
jättevarm dag, men flera källor tog vi 
oss till i bil och fick se under kunnig 
ledning av Einar Evertson som direkt 
hade hörsammat mitt upprop i förra 
Rengsjö-bladet. Vi fick en trevlig dag 
avslutad med en kaffestund i solen vid 
Einars fina stuga.
   Några källor är små, andra stora, de 
flesta dock övergivna och obehövda. 
Så visst kan man känna sig lite 
svårmodig när man inser hur långt 
ifrån ”det naturliga” vi befinner oss, 
när man ser i vilket tillstånd källorna 
befinner sig. Eftersom ingen längre 
tycks ha behov av dem så är de fulla av 

Vi fann källorna!

En spännande källspegel!

Vad döljs månne i källans djup?

löv och skräp och man får inte någon 
spontan längtan efter att böja sig ner 
och dricka ur dem!
   Ändå känns de spännande och som 
en tänkbar tillgång den dag vi behöver 
dem!
Christina Berg-Tylöskog
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Redaktörn har ordet

Det behövs flera lägenheter i Rengsjö! 
Det har Rengsjö Framtid kunnat 
konstatera i en enkät som genomfördes 
under våren. Totalt inkom 17 svar från 
olika hushåll där man framhöll att man 
önskade lägenhet i centrala Rengsjö 
inom de närmsta åren. 
Förmodligen rör det sig om människor 
som är pensionärer och som bor i egen 
villa men som nu känner att det börjar 
bli för jobbigt och vill byta till en 
mindre lägenhet. De senaste vintrarna 
med  slitsam snöskottning har säkert 
påverkat. 
Rengsjö Framtid har framfört 
önskemålen om flera lägenheter till 
både miljö och byggnämnden och 
till ledningen för Bollnäs Bostäder. 
Föreningen har också lämnat in ett 
medborgarförslag i samma ärende till 
kommunfullmäktige.
När miljö och byggnämnden hade ett 
av sina vårsammanträden i Rengsjö 
framfördes önskemålet och samtidigt 
gjorde nämndens ledamöter en 
rundvandring i de centrala delarna för 
att se vilka möjligheter det finns för 
byggnation. Här fick nämnden också 
veta att det behövs en ny centrumplan 
och att arbetet med denna måste 

Miljö och byggnämnden på rundvandring i centrala Rengsjö kunde konstatera att det finns 
möjligheter till nybyggnation av bostäder om bara den kommunala viljan också finns.

påskyndas.
Men hela tiden är det så att centralorten 
går före. Vi som bor i kringorterna eller 
i de gamla socknarna vi får vackert 
vänta på vår tur om den någon gång 
kommer. Så är det också när det gäller 
nya lägenheter. 
Allmännyttan, som i det här fallet 
Bollnäs Bostäder, har till uppgift att 
tillhandahålla bostäder för alla men 
så är inte fallet när vi kommer till 
verkligheten. Ledningsgruppen för 
Bollnäs Bostäder har kort och gott 
konstaterat att behovet av  bostäder 
i Rengsjö inte är tillräckligt stort 
för att man ska börja planera för 
nybyggnation. Att det är 17 hushåll 
som mer eller mindre står i kö för att 
få en lägenhet i Rengsjö struntar man 
helt och hållet i. Förmodligen för att 
man är rädd att det ska åstadkomma 
problem när det gäller uthyrningen av 
bostäder på Ringshög. Där fanns det 
några lediga lägenheter för ett år sedan 
men de fylldes snabbt och sedan dess 
har det uppstått kö istället.
Det finns rengsjöbor idag som tvingas 
hyra bostad i Bollnäs, mot sin vilja, 
för att det saknas bostäder hemma i 
Rengsjö. Det finns också människor 

boende på andra orter som vill flytta till 
Rengsjö om det bara fanns lägenheter 
här. 
  Men Bollnäs Bostäder tänker bara 
centralistiskt. Hellre dyra lyxbostäder 
invid Ljusnans strand i centrala Bollnäs 
än ordinära marknära lägenheter i 
Rengsjö. 
    Rengsjö är vackert. Det är attraktivt 
att få bo i centrala delarna med utsikt 
över Östersjön och Sedwallsparken. 
Här borde flera människor få möjlighet 

Vad vill du läsa om i Rengsjöbladet? 
Tipsa oss på redaktionen. 
Privatpersoner och föreningar, hör av 
er om sådant som händer hos er. Det 
är viktigt att hela Rengsjö speglas i 
tidningen. Är det händelser av mer 
aktuell prägel så berättar vi om det på 
hemsidan www.rengsjo.se.

Tipsa Rengsjöbladet
 www.rengsjo.se
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Nr 2
Maj 2011Rengsjö har’e

En katt på kallt plåttak    sid 37   

Skolans mögelskador orsakade av fusk? sid 7
Helsingenet bygger ut fiberoptic i byarna sid 12
Vanja i Glösbo utvecklar sydsamiskan sid 20
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Rengsjöbladet Årgång 4
Nr 1
Mars 2011

Rengsjö har’eExtra mycket läsning
120 år av Rengsjöhistoria   

Dansdrottning i Rengsjö 
 sid 16

Kallskänkan som blev snickare  sid 26

RSK fyller 80 år 

 sid 34

Titta så många dagböcker det blivit. Allan Olsson har 

skrivit sedan 1971. Hans far och farfar skrev  också 

dagböcker. Tillsammans har de skrivit varje dag i 120 år! 

Läs mera på sid 13
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Nr 4
Nov 2010

Rengsjö har’e

Nu med korsord

Titta vilken festlig morfar jag hade, säger Roger Thyr och visar 

porträttbilden av Språngs-Anders som prydde tidningen Lifes 

förstasida.

Mer om de båda    sid 12-15

Katarina om sin första älgjakt   sid 16

Hjälp USA-David hitta sin släkt  sid 25

Barnbarnet tar över efter 

Tecknar-Lasse    sid 26

Morfar blev min läromästare

att bo. Både pensionärer och ungdomar. 
I Rengsjö Framtid arbetar vi hårt för att 
skapa en attraktiv miljö. Då fordrar vi 
också att kommunen och allmännyttan 
hänger med och hjälper till. 
    Nu har kommunfullmäktige remitterat 
vårt medborgarförslag till Bollnäs 
Bostäder och miljö-och byggnämnden 
för yttrande. Senast i november ska 
ärendet på nytt tas upp i fullmäktige 
och då förväntar vi oss ett helt annat 
bemötande från kommunalt håll!

   Vi ser gärna att du också skriver eller 
fotograferar själv och vi vill väldigt 
gärna att också ungdomar hör av sig 
om sådant som berör dem. 
Alla ska vara med i vår populära 
tidning.
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Elsa Linck är trött men stolt att hon 
klarat av att driva Lötens Handel i så 
många år. Nu är hon glad att Nicklas 
Fredriksson tar över.
-Jag tror att det här var den bästa 
lösningen både för mig och för bygden, 
säger hon.
Elsa säger också att hon trivts otroligt 
bra med att driva affären men det har 
varit fruktansvärt jobbigt.
-Ändå ångrar jag inte en sekund att 
jag gjorde det här men hela tiden har 
jag känt att jag inte nått ända fram. 
Förmodligen för att jag var lite för 
gammal när jag gav mig in i det hela. 
Butiksverksamheten går säkert att 
utveckla men det gäller att ha orken 
och det hade inte jag. Nu ska det bli 

Stolt men trött 
    lämnar hon över

Elsa Linck som vi vant oss att se henne och kanske hoppar hon in bakom disken som extrahjälp 
i fortsättningen också.

skönt att sluta men samtidigt känns det 
lite oroväckande när man inte riktigt 
vet vad som ska hända med en, säger 
hon.
På frågan om vad hon tänkt sig att göra 
svarar hon snabbt:
-Först ska jag bara sova så att jag 
känner mig riktigt utsövd. Sedan får vi 
se men det finns ju barnbarn att ägna 
sig åt och så kanske Nicklas behöver 
någon inhoppare i butiken emellanåt. 
Det är jag inte alls främmande för bara 
jag slipper ta hela ansvaret, säger hon.
Vi tackar Elsa för åren som varit 
och önskar henne många njutbara 
pensionärsår framöver.

Göran Bernstål

Markus fick 
Rengsjö-haren!

Ännu en belöning - Markus med en ros från 
Jussi Björlings dotter Ann-Charlotte vid 
avtackning på Skansen

Det sägs att ingen blir profet i sin 
hembygd. Men att få Rengsjö-
haren är väl så nära man kan 
komma till en profet-titel i Rengsjö? 
Markus Pettersson var den som 
fick haren i år – med motiveringen 
att han framgångsrikt utvecklat sin 
tenorstämma vid pågående studier 
vid Operahögskolan i Sockholm, och 
vidare att hans framträdande under 
Nationaldagsfirandet på Skansen och 
en Jussi-Björling-festival i Norge 
och turnén med årets Jenny-Lind-
stipendiat visar på stort engagemang 
och ger stolthet åt vår bygd. Och detta 
är förstås något som glädjer oss alla 
som tillhör hans beundrarskara och 
tror att det nog kommer att bli något 
stort av den gossen! 
Grattis, Markus!

Christina Berg-Tylöskog  

Suringfesten - 
Ett lysande arrangemang!

Suringfesten i Sedwallska parken 
blev succé. 130 personer bänkade 
sig vid långborden i den ljumma 
augustikvällen och lät sig väl smaka 
av suringar, potatis och tunnbröd.   
  Kent Johansson underhöll hela 
kvällen. Ett 20-tal campinggäster 
deltog också och tyckte att det 
var en kanonkväll och ville gärna 
komma tillbaka nästa år.

Foto: Allan Olsson
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Post och spel i butiken
  önskar nye handlaren

Den nye handlaren i Rengsjö, Nicklas 
Fredriksson – en 38-åring med många nya idéer.

Efter 8,5 år lämnar Elsa Linck Lötens 
Handel och en ny ägare träder till. 
Nicklas Fredriksson,38 år tar över 
och med nya idéer ser han en hel del 
utvecklingsmöjligheter.
  -Post vore roligt om man kunde få 
och spel naturligtvis. Det är svårt 
att få men jag ska i alla fall försöka, 
säger han.
 Nicklas är ingen nybörjare i 
handelsbranschen. Han hade precis 
slutat skolan när han tog över Modigs 
lanthandel i Glösbo. Den affären drev 
han i fyra år och på den tiden var han 

ledig bara i två helger.
-Men nu är mitt mål att kunna ha en 
normal arbetsvecka och kanske få 
någon ledig vecka också på sommaren, 
säger han.
  De senaste åren har han jobbat som 
anställd i Expert-butiken i Söderhamn 
så handel har hela tiden varit hans stora 
intresse.
   -Jag tycker det är kul att göra affärer 
och att driva något eget är också roligt 
och inspirerande, menar han.
Nicklas vet vad det innebär att driva 
en lanthandel i glesbygd. Det är ingen 

dans på rosor och det blir man inte rik 
på.
 -Nää, jag gör inte det här för 
ekonomins skull utan tycker mera att 
det är en spännande utmaning och så 
är det roligt om man kan göra något 
för den egna bygden. 
Men det tog tid innan han bestämde 
sig. Elsa har flera gånger de senaste 
åren varit på honom och frågat om 
han inte varit intresserad. På det har 
han inte kunnat ge något bra svar, 
som han säger, utan det handlar också 
lite om var man befinner sig i livet. 
Nu kände han att det kunde vara dags 
och när sambon Åsa också gav sitt 
godkännande så var saken klar.
    Hon är förskollärare men kan tänka 
sig att hoppa in och hjälpa till emellanåt. 
De två anställda som Elsa haft följer 
med i ägarskiftet och inledningsvis så 
kommer Nicklas att driva affären utan 
några större förändringar.
   -Det känns som om jag börjar om på 
noll igen och det tar lite tid att sätta sig 
in i allt. Det är trots allt 12 år sedan jag 
sålde i Glösbo och en hel del har hänt 

Nicklas Fredriksson tillbaka i egen butik tänker försöka få både  post och spel tillbaka till Rengsjö.

sedan dess, säger han.
    Men så snart han blir varm i kläderna 
kommer det att hända saker i butiken. 
Det är viktigt menar han att det hela 
tiden händer något som lockar folk.
-Jag tror att man kanske ska komma 
tillbaka till att det finns lite mer olika 
grejer att köpa och kanske går det 
också att utveckla charkavdelningen 
ytterligare. Sedan är jag inte främmande 
för att utnyttja den nya tekniken som 
gör att man snabbt kan nå ut med 
olika erbjudanden som facebook t ex. 

Jag har mycket kontakter 
i andra branscher och 
förhoppningsvis kan jag 
göra bra affärer som också 
kan komma rengsjöborna 
till nytta, säger han.
 Vi önskar Nicklas lycka 
till och hoppas att alla 
rengsjöbor förstår vilken 
betydelse det är för bygden 
att Lötens Handel får leva 
vidare.

Göran Bernstål
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Margit Larsson som får en 
trisslott

När du löst korsordet kan du skicka in ditt namn och vilken by 
   vi söker till:     
   Rengsjö Framtid 
   Tempelbacken 9339
   821 98 Rengsjö

eller maila rengsjo.framtid@telia.com

Kan vi hjälpas åt  lite mera?
Ingvar Ingeroth är projektledare för 
det som görs i Sedwallsparken vid 
Löten. Han lägger ned massor av 
arbetstimmar för att allt ska bli så 
bra som möjligt. Och det gör han helt 
oavlönad. Men det ideella arbetet tär 
på krafterna och Ingvar behöver få 
mera hjälp. Ni som känner att ni kan 
bidraga med ett handtag då och då ta 
kontakt med Ingvar och tala om vad ni 
kan bistå med. Då blir han jätteglad.
    I höst ska bl a grillstugan ute på 
piren och servicehuset målas. Det ska 
hela tiden städas och hållas iordning 
för att våra campinggäster ska 
fortsätta att trivas här. Kom ihåg att 

campingen betyder väldigt mycket för 
att vi ska kunna bibehålla både affären 
och macken. Därför ligger det i allas 
intresse att vi hjälps åt så mycket som 
möjligt. Ju fler som ställer upp och 
hjälper till med ett handtag då och då 
desto lindrigare blir det för allihop. 
Och att det är snyggt och tilldragande 
i centrum är inte bara en angelägenhet 
för de boende vid Löten. Det gäller 
alla i Rengsjö. 
    Har ni förslag på vad som kan göras 
mera i Sedwallsparken så får ni gärna 
höra av er till Ingvar eller andra i 
Rengsjö Framtid. 

L.E.
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"C*DEFGHIJKI*L*!MIDHNO*L*GM*DFE*FPQRFIJ*Rengsjö Framtid har i ett 
medborgarförslag till kommun-
ullmäktige begärt att kommunen ser 
över möjligheterna att bygga gång 
och cykelvägar mellan Rengsjö skola 
och Fromskroken respektive Rengsjö 
skola och Österböle/Glösbo. I det 
senare fallet skulle gamla byvägar 

Förslag om cykelvägar i fullmäktige

kunna tas i anspråk enligt ett förslag 
som kommit från föräldrar i området. 
   Gång och cykelbanorna skulle säkra 
skolbarnens färd till och från skolan 
eftersom trafiken tidvis är ganska tät 
genom de centrala delarna av Rengsjö, 
framhåller Rengsjö Framtid som ställt 
sig bakom föräldrarnas önskemål.
   Kommunfullmäktige har remitterat 
medborgarförslaget till teknik och 
fritidsnämnden för yttrande och senast 
i december 2011 ska ärendet behandlas 
i fullmäktige.
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Löten 1/2

Lötens Handel

Lötens Handel,  tel 66 50 49 

Öppet:  mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00

Utkörning av varor • Svenska spel • lotter • 
receptfria läkemedel • ombud för apoteket

Plusgiro, utbetalningskort 
och värdeavi inlöses

Rengsjöprojektets måndagsgrupp får i 
höst massor av bra hälsoinformation i 
samband med sina motionsträffar varje 
måndag. Bl a kommer hjärtspecialisten 
Eskil Hammarström och Lena-Karin 
Erlandsson att föreläsa. Den sistnämnda 
är docent på arbetsterapiutbildningen 
i Lund och kommer till Rengsjö 31 
oktober för att prata om sin senaste 
forskning när det gäller vardagen och 
hälsan. Eskil Hammarström kommer 

Intressant
information
om hälsan

Lösviktsgodis    4,90:- /hg
Falukorv  Tillmans 49:-/kg
Grillkorv Tillmans  49:-/kg
Nektariner  14.90:-/kg
Bananer 11.90:-/kg
Priserna gäller tom 18/9 (v37) eller så långt lageret räcker.
Med reservation för ev tryckfel.

den 19 september och pratar då om att 
det är livsfarligt att sitta stilla.
      12 september pratar demenssköter-
skan Marianne Sundström om demens 
och 26 september blir det information 
om hur vi anpassar maten till de 
som har gluten eller laktosallergi av 
Isa Wallmyr. Den 24 oktober blir 
det föreläsning om ensamhet av 
diakonissan Marie-Louise Tynong, 
7 november information om fotvård 
av Eva Bolldén samt ytterligare 
föreläsningsdagar om hemtjänst och 
biståndshandläggare, varför vi bör 
äta D-vitamin, brandsäkerhet och 
säkerhet i vardagen samt nyttiga och 
bra mellanmål. 

Hem till byn - Vilken fest!

Det var som om regnet hejdade sig 
inför musiken och Hem-till-byn-
festivalen på tunet i Västerby. Ett smart 
grepp av de unga initiativtagarna var 
det att ge oss pensionärer fri entré!      
   På så vis kom jag själv att för första 
gången bland annat få höra min ”gamle 
elev” Ulf Sturesson live. Det var en fin 

upplevelse. 
All heder åt Jon Törnros och Fredrik 
Svensson som kommit på idén och med 
framgång genomfört evenemanget.  
Skönt att ekonomin också gick i hamn. 
Nu hoppas vi på fler år och ser redan 
fram emot nästa års festival!

Christina Berg-Tylöskog

Skön stämning bland Västerbys gamla gårdar när festivalen Hem till byn arrangerades i Rengsjö. 
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Fototävling:

Nya vykort från Rengsjö
Nu utlyser vi en fototävling för alla 
duktiga amatörfotografer. Det gäller att 
ta fram de bästa vykorten från Rengsjö. 
Vi börjar med vackra sommarbilder. 
Har du en bra sommarbild från Rengsjö 
som skulle passa som vykort så skicka 
in den till oss. 
Rengsjö Framtid kommer sedan att 
bekosta framtagandet av nya vykort 
och förutom äran att få sitt namn på 
vykortet så blir det också ett litet pris 

till vinnarna. En särskild jury väljer 
ut de vinnande bidragen. Bilderna 
ska vara i form av papperskopior 
och skickas till Rengsjö Framtid c/o 
Gunnar Jonsson,Glösbo 8521, 821 98 
Rengsjö senast 1 november. 
Rengsjö Framtid förbehåller sig 
rätten att få använda bilderna i 
kommande marknadsföring där bl a 
vykortsutgivning ingår.

Ängbo Skog & Trähantering

Slipning och försäljning 
av motorsågskedjor.

Försäljning av 
skyddsutrustning

Kjell 070-314 97 75Anders 070-698 74 50
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Kjell Linck och Yngve Mickelsson 
lyckades med bedriften att cykla från 
Rengsjö till Växjö – en sträcka på 
drygt 70 mil – och nu planerar de för 
ett nytt projekt. Vad det blir återstår att 
se men de har pratat om att ta sig till 
Åland och cykla runt där eller att åka 
tåg längre norrut och sedan cykla hem 
till Rengsjö igen.
   Hur som helst så gav långcyklingen 
till Småland mersmak och deras 
initiativ har också medfört att två andra 
bybor i Västra Höle skaffat sig nya 

cyklar och börjat träna. Sedan Yngve 
och Kjell kom hem igen ( med bil från 
Småland) har de fortsatt att cykla och 
det har blivit dagsetapper som längst 
upp mot sex mil. 
   -Det är härligt att cykla och så får 
man helt andra upplevelser av Sverige 
från cykelsadeln, säger de två pigga 
pensionärerna och cykelentusiasterna 
och rekommenderar flera att hänga 
med på deras cykelutflykter och 
motionsrundor.

Göran Bernstål

Deras cykeltur lockar fler i byn

Kjell och Yngve har nått målet efter en veckas cykling och gratulerar varandra till bedriften. Nu 
planerar de nya cykelturer och inbjuder fler att hänga med.

Detta händer på Ringshög hösten 2011

 Varje vecka
Måndagar Måndagsgruppen, samling i entrén 10.00
Torsdagar Kortspel i terapirummet  10.30

 Jämna veckor
Tisdagar Trivselträff i matsalen, kyrkan 14.00

 Ojämna veckor
Tisdagar Sittdans i samlingssalen  10.30
Torsdagar Bingo i samlingssalen PRO 14.00
Torsdag el fredag Läsarsånger i terapin 11.00

 Träffpunkt Röda Korset
Torsdagen den 22/9 Kaffe, underhållning 14.30
Torsdagen den 15/12 Julfest 14.30

För övriga aktiviteter samt ev ändringar om tider se anslagstavlan i 
entrén på Ringshög eller ring Birgitta Rudberg tel 0278-665626

Alla pensionärer boende i Rengsjö/Växbo är välkomna att delta!
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Joel stoppade själv
     upp rekordfisken

Johan och Joel med det fiskemontage som Joel skapat och förärat sin fiskekompis.

När Johan Ivarsson fick en abborre 
på 1,2 kilo i Östersjön var kompisen 
Joel Granström inte sen att både 
fotografera och filma storfiskaren med 
sin fångst. Men inte bara det. Joel lät 
också stoppa upp fisken med draget i 
munnen. Sedan gjorde han ett vackert 
montage av alltihop som han förärade 
Johan. 
   Jag kollade på Internet hur man gör 
när man ska konservera en fisk på det 
här sättet, säger Joel som också är en 
hejare på att göra i ordning älghorn.
och montera dem på vackra plattor. 
Efter älgjakten förra hösten fick han 
beställningar på 16 sådana.
   Nu blir det väl beställningar på 

 Draget som fisken nappade på sitter i munnen 
på den uppstoppade abborren. I bakgrunden en 
bild på Johan och fisken. 

uppstoppade fiskar också, säger han 
och skrattar.
  Joel älskar att fiska och tillverkar 
både drag och spinnare själv. Han 
binder också flugor. Men hittills har 
han inte lyckats slå Johan när det 
gäller storleken på fisk. Pojkarna har 
en inbördes tävling och där leder nu 
Johan som fått en ännu större abborre. 
Den här gången på 1,4 kg.
   Jag har fryst in den så vi får se om 
Joel kan stoppa upp den också, säger 
Johan.
Hur gör han då för att få ett så bra 
resultat?
   Först flår jag fisken och skrapar bort 
allt kött. Efter det tar jag ut hjärna och 

ögon. Med frigolit, som jag skär och 
slipar till ,fyller jag upp kroppen och 
spänner fenorna. Sedan ska fisken 
torka länge varefter jag målar den i 
dess naturliga färger och slutligen 
lackar jag den, berättar Joel.
   Han går i åttonde klass på Granberg 
men trivs bäst när han får ägna sig åt 
jakt och fiske. I höst får han för första 
gången delta på riktigt i älgjakten 
men eftersom han bara är 15 år får 
det fortfarande ske i pappa Gunnars 
sällskap. 
   Jag ska också försöka mig på att 
stoppa upp någon fågel och går det bra 
så kanske konservator kan bli ett yrke 
att satsa på, säger han.

Göran Bernstål 

  YOGA  
 Kundalini Yoga i Rengsjö

Onsdagar kl 18.30-20.00  
Söndagar kl 17.30-19.00  

Prova en lektion för 100 kr
Terminskurs en dag/vecka kostar 1500 kr, två dagar/vecka 2400 kr

Välkommen! 

Hannu Kiviranta och Anne Marie Green 
Övra Vägen 32 i Rengsjö, Tel 0278-665403

www.greenyoga.se            info@greenyoga.se
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25 000 människor har
   gästat oss i sommar

När världens största orienteringstävling drog in i Glösbo blev det packat med folk överallt.

Det är helt otroligt men sant. Minst 
25 000 människor beräknas ha 
gästat lilla Rengsjö i sommar! Och 
naturligtvis är det O-ringens två 
tävlingsdagar i Glösbo som haft den 
största betydelsen. Dit kom mellan 
15000 och 20 000 personer varje dag. 
En historisk händelse av stora mått för 
byn och naturligtvis för hela den här 
regionen.
   Under hela O-ringenveckan var vår 
camping i Sedwallsparken fullbelagd 
och det märktes framförallt i Lötens 
Handel som ökade omsättningen med 
åtskilliga procent. Men även andra 
försäljningsställen och besöksmål 
noterade inkomstökningar av 
betydelse.

Göran Bratt kunde inte hålla sig utan ställde 
otränad upp. Det gick bättre än väntat men så 
känner han ju också till skogarna.

Per, Ylva och Lennart från Sörbo gräddade 
kolbullar så det stod härliga till.

I Anna-Karin Perssons kanelbullestånd var det 
köande människor hela tiden.

   -Det här var verkligen roligt, sa Leif 
Martinsson hos Glösbo Möbel som 
passade på att göra reklam för sitt 
företag mitt bland tälten och folket på 

målplatsen vid Skräddars.
Strax intill hade Ylva Olofsson, maken 
Per och svärfar Lennart satt upp ett 
stånd där de gräddade kolbullar så det 
stod härliga till.
   -Ingen av oss hade någon större 
erfarenhet av det här tidigare men det 
gick bra. Folk köade och åt och jag 
vet inte hur många hundra vi gräddade 
dom där dagarna, säger Ylva.
Lika stor snurr på försäljningen hade 
Anna-Karin och Johan Persson som 
sålde hembakade bullar och kaffe 

utanför sitt köksfönster.
   Siv och Sten-Åke Winkvist hamnade 
mitt i O-ringens hjärta kan man säga. 
De bor i en av gårdarna som råkade 
bli granne med målrakan och alla 
springande människor. Travhästarna 
fick Sten-Åke lämna bort dessa dagar 
men vad gjorde det när man fick en 
sådan folkfest inpå knuten.
   -Det var riktigt roligt och så fick vi 
en födelsedagsfest ovanpå alltihop 
eftersom en av orienterarna som 

parkerat sin husvagn på vår tomt fyllde 
80 och det måste förstås firas, säger 
Sten-Åke. 
Men fanns det då ingen Rengsjöbo 
med i startfälten?
Jo, minsann. Efter mycket letande så 
kunde vi notera att minst en hade fått på 
sig en nummerlapp och det var Göran 
Bratt. Som gammal klubbmästare i 
orientering var han helt enkelt tvungen 

Stefan Gunnarsson från OK Lindena i Halland 
var en av 31 orienterare som slog läger på 
Rengsjö camping och trivdes förträffligt.
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Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

att ställa upp , tyckte han. 
   -Det gick bättre än väntat, säger han 
men visst hade han ordentligt med 
träningsvärk efteråt.
En annan fd Rengsjöbo, Sune Backan 
numera i Eslöv, gjorde väldigt bra 
ifrån sig och till skillnad mot Göran 
Bratt sprang han varje dag och i 70-
årsklassen där han fick en hyfsad 
placering.
   Äldst bland alla deltagare var annars 
en stockholmare som är 93 år fyllda. 
Noteras kan att alla orienterare vi pratade 
med var överförtjusta i den härliga 
terräng som Glösbo kunde erbjuda och 
arrangemanget i stort fungerade helt 
perfekt. De 31 orienterare från OK 
Lindena i Halland som slog läger på 
campingen i Rengsjö var också belåtna 
med valet av bostadsplats även om det 
blev trångt om utrymmet. Men när 
två stora partytält monterades upp så 
kunde de samlas till sina gemensamma 

Elsa Kristina Bratt född den 9 juli. 
Vikt 3440 gr och 53 cm lång. Dotter 
till Ida Hansson och Per Anders Bratt, 
Österböle. Elsa är parets förstfödda 
och Carin och Lars-Olof Bratts första 
barnbarn.

Nya Rengsjöbor

Bror Oliwer Eriksson född den 2 juli 
på Falu BB under en semesterresa runt 
Siljan. Oliwer kom två veckor tidigare 
än beräknat men förlossningen gick bra 
och William,3 år, fick en efterlängtad 
lillebror. Oliwer vägde 3980 gr och var 
50 cm lång. Son till Terese Eriksson 
och Kristian Jonsson, Österböle.

Anna Ejla Bengtsson född den 18 
juni. Vikt 3740 gr och längd 49 cm. 
Föräldrar Helen Bengtsson och Jocke 
Lind, Solbacken i Berga. Ejla är parets 
första barn.

Våra campinggäster hyllar campingen 
och den service som erbjuds där. De 
prisar också gästvänligheten i Rengsjö. 
Så har du inget annat för dig besök 
gärna campingen och läs gästboken 
som finns i servicehuset. Då känns det 
positivt att vara Rengsjöbo! 

Läs gästboken
på campingen

måltider där. Nästa år är det deras tur 
att arrangera O-ringen och de lärde sig 
nog en hel del här.

Göran  Bernstål

Sten-Åke Winkvist med fru Siv hamnade mitt 
i folkvimlet men njöt i fulla drag av folkfesten
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Nu har Malins familj
   fått släktingar i USA

Malin hade ingen aning om att hon 
hade släktingar i USA men så hörde 
David,30, av sig från Wisconsin till 
Rengsjöbladet och sökte släktingar i 
Rengsjö. Det resulterade i att Malin 
Sundström,40, plötsligt har fått 
kontakt med en femmänning i USA 
som heter David Schon och som nu 
tänker komma till Rengsjö för att 
träffa fler släktingar.
   Det är jättehäftigt, säger Malin, 
som numera bor i Stockholm men 
har sommarhus i Rengsjö. Hennes 
föräldrar är Lilian och Olle Sundström 
och det var egentligen Lilian ,f Fästh, 
som upptäckte att hon och David fanns 
i samma släktträd. Detta träd har sina 
rötter hos bonden och fjärdingsmannen 
Jonas Schön och hans fru Kerstin 

Olsdotter i Glösbo. De fick åtta barn 
bl a Jonas och Erik. 
Malin och hennes familj härstammar 
från Erik och David från Jonas. Det var 
Jonas son Anders som 1889 emigrerade 
till USA  och bosatte sig i Chicago och 
vars öde vi skriver om i annan artikel 
här intill.
   Det märkliga med detta är att jag 
1999 var i USA och reste runt med 
min sambo. Vi kom då bl a till en 
liten skogsby som heter Tomahawk i 
Wisconsin. Jag fick genast en mycket 
stark hemkänsla. Naturen var som i 
Rengsjö med tallskog och sandhedar 
och på postlådor överallt stod det 
svenska namn. När jag nu efteråt 
berättade detta för David så avslöjade 
han att just där äger hans familj ett 
stycke mark dit han ofta brukar resa 
för att jaga och fiska.  
 Han har mycket starka 
barndomsminnen därifrån. Marken 
tilldelades en gång Einer Schon, en av 
den första generationens invandrarbarn 
från Rengsjö. Är detta inte ett fantastiskt 
sammanträffande , något av en ödets 
nyck, säger Malin.
Hon håller nu mejlkontakt med David 
och båda ser fram emot att mötas- 
kanske till en släktträff i Rengsjö. 
Det finns ju många med släktnamnet 
Schön och förmodligen tillhör de en 
och samma släkt med en förgrening 
alltså till USA.

Malin Sundström visar på kartan var i USA 
den lilla staden Tomahawk ligger – ungefär 
40 mil nordväst om Chicago.

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Söndag 11 september Tolfte söndagen efter trefaldighet 
Sammanlyst
11.00   Bollnäs kyrka Visitationshögmässa 
Biskop Ragnar kyrkoherde Lena Wängmark  kon-
traktsprost Lars Nilsson m fl Jennys Joyfuls Bollnäs 
kyrkokör Enklare kyrklunch i Bollnäs församlingshem

Söndag 18 septemberTrettonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Rengsjö kyrka Högmässa 

Tisdag 20 september
14.00   Ringshög Trivselträff 

Söndag 25 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet 

11.00  Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst 

Söndag 2 oktober Den helige Mikaels dag 

14.00   Rengsjö kyrka Gudstjänst med stora & små

Tisdag 4 oktober 
14.00  Ringshög Trivselträff 

Lördag 8 oktober
12-14  Bollnäs kyrka Kyrkans textilier Bollnäs 
hemslöjd har under många år formgivit och tillverkat 
kyrkliga textilier till många församlingar. Idag tittar 
vi på de skatter som finns i Bollnäs kyrka. Sakkunnig 
ciceron är Gerd Lindqvist.
18.00   Rengsjö kyrka Världens barn 

Rengsjö församling &  Bollnäs kyrka, Växbo kapell 

11 september – 27 november 2011
med reservation för ev. ändringar 

Läs mer detaljerati predikoturer i Ljusnan på fredagar.

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen   
11.00   Rengsjö kyrka Högmässa Rengsjö kyrkokör

Söndag 16 oktober Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

18.00  Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst

Tisdag 18 oktober
14.00  Ringshög Trivselträff

Onsdag 19 oktober
12.20  Rengsjö kyrka Vardagsgudstjänst

Söndag 30 oktober Nittonde söndagen efter trefaldighet

18.00  Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst

Tisdag 1 november
14.00   Ringshög  Trivselträff

Fredag 4 november
14.00  Rengsjö kyrka Hjärtan och tårar – stilla 
musik och musik till tröst inför allhelgonahelgen. Kaffe 

Lördag 5 november Alla helgons dag          

19.00 Rengsjö kyrka Ljushögtid
 Rengsjö kyrkokör

Söndag 6 november Söndag efter alla helgons dag  
11.00  Rengsjö kyrka Söndagsnässa 
16.00  Växbo kapell Minnesgudstjänst    
 med ljuständning

Söndag 13 november Söndagen före Domssöndagen                        

18.00  Rengsjö kyrka Högmässogudstjänst

Tisdag 15 november
14.00   Ringshög Trivselträff 

Söndag 20 november Domssöndagen   

11.00  Rengsjö kyrka Högmässa

Söndag 27 november Första söndagen i advent                 
11.00  Rengsjö kyrka Högmässogudstjänst
 Rengsjö kyrkokör

Rengsjö syförening, onsdagar 13.00  
Rengsjö församlingshus 21/9, 5 och 19/10, 2 och 30/11

Höle syförening, torsdagar 13.00 
Höle bönhus 22/9, 6 och 20/10, 3/11
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Rengsjö historia Rengsjö historia

Anders Schön, vars sentida ättlingar i 
Rengsjö och USA nu har fått kontakt 
med varandra, föddes på Hylebacken 
i Västerby. Han hade goda gåvor 
och klarade sig bra i skolan men 
hans häftiga humör gjorde att han 
fick samarbetssvårigheter på sina 
arbetsplatser. Därför bytte han arbete 
ganska ofta. Han skaffade sig en 
lärarutbildning i Bollnäs och fick sin 
första tjänst i Höle skola. Därifrån 
flyttade han med sin mor Marta till 
Norrala och en ny lärartjänst. Efter 
en häftig eldsvåda , då han  förlorade 
hela sitt hem med bohag, lämnade han 
chockad både sitt hem och arbete.
Han flyttade då till Stockholm 
där han fick jobb som polis och 
spårvagnsförare. Han hade arbetat 
extra på länsmanskontoret i Norrala 
och blivit intresserad av polisyrket. 
Men efter en tid kom han i dispyt med 
några kolleger och slutade. 
1889 fick Anders hjälp av en släkting 
med pengar till en Amerikabiljett och 
emigrerade. I USA slet han ont som 

Titta så vackert huset var tidigare! 
Det är faktiskt Modigs lanthandel i 
Glösbo eller som den tidigare hette: 
Per Bengtssons Diversehandel. Så 
såg affären ut när Olov O Modig tog 
över den efter Per Bengtsson och det 
är dessa båda herrar som står utanför 
affären på den här bilden. 1948 togs 
affären över av Olov Modigs måg 
Gösta Enqvist som drev affären fram 
till 1972 då Göstas måg Bo Sjöberg 
blev ny handlare. 1987 skedde 
ytterligare ett ägarbyte och sedan kom 
en rad nya ägare till fastigheten undan 
för undan. 
   De senaste fyra åren har huset stått 
oanvänt men i sommar har nya ägare 
kommit till. Det är Jens Eriksson och 
hans sambo Maria Johansson i Berga 
som köpt huset och börjat renovera 
det. Tanken är att det ska bli fyra 
lägenheter som skall hyras ut. Om 

trappstädare och cowboy innan en 
annan utflyttad Rengsjöbo, Nils Modée, 
hjälpte in honom på en stor firma 
som tillverkade jordbruksmaskiner. 
Under den här tiden började han 
skriva tidningsartiklar i en svensk-
amerikansk tidning. Det jobbet passade 
honom tydligen väldigt bra och han 
avancerade och blev så småningom 
tidningens chefredaktör. 
I Amerika hann han också med tre 
giftermål och kandiderade även till 
en guvernörspost. Han var  starkt 
bunden till sin mor och ordnade så 
småningom så att hon kunde komma 
efter till Amerika. Då modern reste 
efter fick hon order att ta med Anders 
stora bokbestånd. De packades i lådor  
men fick inte gå som medresegods och 
Marta tvingades därför auktionera ut 
alla böckerna på stationen i Bollnäs 
före avresan. Anders Schön avled 1932 
i en ålder av 68 år.Mamman blev 91 år 
och dog på ett ålderdomshem i USA 26 
oktober 1930.
Göran Bernstål

Skolläraren som blev
   chefredaktör i USA

Visst var husen vackrare förr!

Modigs gamla lanthandel som fastigheten ser 
ut idag

det sedan blir ett lika vackert hus som 
i början på 1900-talet är kanske för 
mycket begärt men visst skulle det 
bli en prydnad för de som trafikerar 
landsvägen genom Glösbo. De senaste 
åren har fastigheten blivit alltmer 
anskrämlig och för byborna är det 
ett lyft bara att det händer något med 
huset.

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Rengsjö historia

Två gånger tvingades
  sme-Inga resa till USA

Det var nödåret 1867 som fick hela 
familjer i Rengsjö att sälja allt de ägde 
och bege sig till ”det förlovade landet 
i väster”. Utvandringen pågick sedan 
ända fram till 1930 och sammanlagt 
var det omkring 140 personer som 
emigrerade från Rengsjö till USA. 
   En av de familjer som gav sig iväg var 
smeden Per Johansson och hans hustru 
Brita med sex barn, fyra söner och två 

Två av bröderna från Förars, Per Erik och 
Gunnar Åkerlund, fotograferades av Per Lind 
innan de emigrerade till Amerika

döttrar. Per övergav 1902 sin smedja 
i Västra Höle och sålde lillstugan där 
familjen bodde. Äldsta flickan Inga 
var 15 år och när familjen stannade 
i Ellne för att ta farväl av några 
släktingar så försökte Inga smita och 
ta sig hem till Rengsjö igen. Försöket 
misslyckades och hon fick vackert 
följa med båten till Amerika. Familjen 
hamnade i Minnesota där de fick sitt 
första husrum hos släktingar som rest 
några år före. Inga fick så småningom 
jobb på en farm och lyckades klara 
sig ganska bra i USA. Efter 51 år 
återvände hon till Rengsjö och ville 
då stanna kvar i sin hembygd men fick 
inte det för sina barn i Amerika. Än en 
gång tvingades hon mot sin vilja fara 
över Atlanten och tillbaka till USA där 
hon så småningom avled. 
  Förre handlaren Sixten Göransson 
gjorde en förteckning över alla 
Rengsjöbor som emigrerade under 
den här tiden och dessa anteckningar 
finns numera i hembygdsföreningens 
ägo. Där kan man följa alla dessa som 
lämnade hembygden för att slå sig 
fram i USA.
  Från gården Förars i Österböle 
emigrerade inte mindre än fem barn. 
Per Edvin gav sig iväg 1913, Per 
Gunnar 1919, Helmer 1922, Nils 1929 
och Johan 1930. Kvar hos föräldrarna 

blev bara systern Emma. Per Gunnar 
återvände 1923 men sex år senare reste 
han på nytt till USA och kom sedan  
inte mera tillbaka. Johan deltog som 
amerikansk soldat i andra världskriget 
och kom aldrig tillbaka. Det gjorde inte 
heller Helmer. Nils däremot besökte 
sitt gamla hemland flera gånger men 

Oj då! Ett tryck på ”Skicka” och 
så blixtsnabbt iväg! Det som tog 
10 minuter för ett halvår sedan, att 
sända iväg en bild i hög upplösning 
till Rengsjöbladets redigerare, Anneli 
Wiklund, det går nu i ett nafs, i ett huj, 
helt enkelt bums och direkt!

   Vad har väl hänt? Jo, vi som bor 
i Björtomta har som de första i 
Rengsjö fått bredbandsuppkoppling 
via fiberoptisk kabel till våra datorer, 
med synbart resultat, (och, för all del, 
för en del betalning…). Den första 
anledningen till detta var att Fortum på 
grund av spänningsfall i eltillförseln 
byggde om en transformator och la ner 
elledningen i marken, och då kunde 
Helsingenet koppla på och lägga 
ner en fiberoptisk kabel. Så inte nog 
med att vi slipper få med elledningen 
när vi tar bilder, vi har dessutom en 
snabb Internet-uppkoppling, även om 
vi väljer den långsammare, billigare, 
varianten. 
   Det gäller för er andra att passa på 
när samma erbjuds i de andra byarna!

Christina Berg-Tylöskog

samtliga bröder dog och begravdes i 
USA.
   En av de sista att utvandra var Karl 
Dagh som reste 1930. Han återvände 
på sin ålders höst och dog hemma i 
Rengsjö.

Göran Bernstål

Vilken fart!

Åke Tylöskog ser nöjd ut över att snabbt 
kunna skicka barn och barnbarn ut i världen.
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  Rengsjö kyrka ägs av Rengsjö 
församling. Prästgården i Rengsjö ägdes 
däremot inte av vår egen församling, 
varför den nu – mot Rengsjö kyrkoråds 
flera gånger uttalade vilja och beslut – 
har sålts av den kyrkliga samfälligheten. 
Det är bara att gratulera köparen! Han 
har fått ett jättefint hus till ett otroligt 
bra pris om man tar i beaktande vad 
som lagts ner på att rusta det de senaste 
åren! 
   Vilken tur – eller kanske snarare 
klokskap – då, att vårt vackra 
församlingshus ägs av en speciell 
stiftelse! Det betyder att ingen annan 

än stiftelsen kan fatta beslut om 
husets öde.
   Församlingshuset, som de flesta 
Rengsjöbor nog någon gång besökt, 
har en speciell historia som kan 
vara värd en egen artikel i Rengsjö-
bladet.
   Under 1920-talet upplevde 
Svenska kyrkan konkurrens från 
de framväxande frikyrkorna som i 
Rengsjö hade byggt samlingslokaler 
i Berga, Höle och Glössbo. 
Kyrkoherdefrun Elisabert Sedwall 
bildade då en byggnadskommitté 
och startade en insamling för att 
kunna bygga ett församlingshus. 
Rengsjö kommun bidrog med 4000 
kronor för att få tillgång till ett 
sammanträdesrum. För 600 kronor 
köpte man gammelbyggningen på 
Nygården i Österböle, en tvåvånings 
timmerbyggnad, vars tak var dåligt 
och i behov av reparation, och 
den flyttades till en plats nedanför 
kyrkan.

Anders Svanberg förevisar Försam-lingshusets 
stolthet, den nyinsatta emaljerade järnkaminen, 
fullt brukbar.

 ”Mor och Far” till för-amlingshemmet: 
Elisabet och Anders Sedwall.

 Den vackra stora församlingssalen

Vem bestämmer om 
   församlingshemmet?

   1923, den 11 november, invigdes 
det nya församlingshuset, möblerat 
med långbänkar i både stora och lilla 
salen. Eftersom det var oklart med 
ägandeförhållandena så beslöt man 
1937 att bilda Stiftelsen Rengsjö 
Församlingshus, som var en juridisk 
person och kunde förvärva marken och 
huset. Dessa värderades då till 35 000 
kronor. Förste ordförande i stiftelsen 
var kyrkoherde Erik Oldeberg,  Fram 
till 1 januari  1995 var det kyrkoherden 
som var ordförande och därefter den 
präst som är  komminister i Rengsjö, 
d v s idag Åsa Tollén Sandström. Sex 
ledamöter och sex suppleanter utgör 
styrelse och de sammanträder i april 
och oktober. 
  Ändamålet för stiftelsen är att 
”tillhandahålla lokaler för kyrkligt 
evangeliskt-lutherskt försam-
lingsarbete” för att ”väcka, vidmak-
thålla och stärka det kyrkliga för-
samlingslivet”. Där äger ju rum 
körövningar, barnverksamhet,konfir- 
mationsundervisning, församlings-
aftnar, syföreningsmöten och mycket 
annat.
   Den som tillhör Svenska kyrkan kan 
hos styrelsen anmäla sig som intressent 
och därmed ”bidraga till förverkligan-
det av stiftelsens ändamål”, och delta i 
de två årliga mötena. 
   Redan från 1940 och framåt mottog 
stiftelsen gåvor från bröderna Nels 
och Olof Sedwall som emigrerat till 
Chicago. Det kunde vara kaffe till de 
gamlas dag eller penninggåvor. !984 
bildades Elisabet Sedwalls minnesfond, 
inom Församlingshusstiftelsen, av 

medel som bröderna sände.
   1999 i augusti återöppnades 
församlingshuset efter en omfattande 
renovering som pågått i nio månader. 

Arkitekt Lars Einarsson svarade för den 
vackra och pietetsfulla renoveringen. 
Totalt kostade den 2,6 miljoner. 2/3 
av dessa finansierades med bidrag 
från stiftet och församlingen, 1/3 från 
Elisabet Sedwalls minnesfond.
   Förutom att rummen är mycket 
vackra så finns där en snillrik 
vädringslucka i stora salens tak, och en 
magnifik järnkamin som bara den gör 
församlingshuset värt ett besök!
    Ett stort tack till Anders Svanberg 
(från 1984  kassör i Församlingshus-
stiftelsen) utan vilkens värdefulla 
upplysningar denna artikel knappast 
hade kunnat skrivas! 

Christina Berg-Tylöskog
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säljer mätinstrument till kommuner, 
lantmäterier med flera. Han kan jobba 
hemma några dagar i veckan och de 
andra dagarna är han ute och reser.  
Helena är utbildad förskollärare inom 
Montessori-pedagogiken och arbetar 
på Montessoriförskolan i Bollnäs, där 
också Alice går, medan Elvira går i 
Montessori-skolan. Nyfikenhet tog en 
gång Helena till Nya Zeeland ett år 
där hon kunde arbeta på samma sätt 
– en fördel med en så internationell 
pedagogik. Dessutom har hon i någon 
period studerat religionsvetenskap.
   Förutom att Helenas rötter fanns i 
Hälsingland, med somrar i morfars 
och mormors sommarstuga, så hade 
hon sina ”hästdrömmar” som kunde 
förverkligas här! Att Mattias inte heller 
saknar begåvning inom hästområdet 
förstod jag när jag såg honom verka 
hovarna på de fyra hästarna. Att 
möjligheter ges till jakt, så han kunde 
bli medlem i i Rengsjös södra jaktlag 
var också en fördel. Flickorna och 

Helena ser förstås Rengsjöhästen med 
alla dess aktiviteter som ett stort plus 
på fritiden. Cellospel och konståkning 
finns också på programmet.
   Familjen ber mig att skriva en 
efterlysning: är det någon som har 
några foton av Utigården som den 
såg ut en gång? Dem skulle de gärna 
vilja se. De håller på nu och rustar sitt 
fantastiska bostadshus och finner gamla 
tapeter under de nya och vill gärna, där 
det går, återskapa lite av det gamla. 
Samtidigt som de har moderniserat 
båda bostadshusen genom att installera 
vattenburen värme via bergvärme.
   Där lämnar jag dem nu, med sina två 
oemotståndliga hundar, tre ”shettisar” 
med ädelstensnamn, och den lite större 
hästen Eamon. Än en gång märker 
man tydligt att livet på landet har sina 
poänger!

Christina Berg-Tylöskog

Ibland ångrar jag att jag inte hade 
kameran i fickan på promenaden. 
Som den soliga eftermiddag i februari 
när jag mötte familjen Korall från 
Utigården i Berga på promenad med 
två hundar och två ponnyhästar med 
pulkor och barn bakefter – en mycket 
annorlunda och trevlig syn!
   Men nu får det bli en bild i 
gröngräset i stället, med hästar, 
hundar och familjens ståtliga ladugård 
i bakgrunden. Och en intervju om vad 
som fått just Helena och Mattias att 
flytta från Åkersberga till Rengsjö för 

VÄLKOMMEN TILL RENGSJÖ

Den nya gröna vågen, 2

tre år sedan med döttrarna Elvira, nu 8 
år, och Alice, 6 år. Man anar väl någon 
form av anknytning till trakten även i 
deras fall, som så ofta.
   Och då visar det sig att Helenas 
mamma växte upp i Bollnäs, och att 
hon Helenas pappa nu flyttat tillbaka 
dit. Helenas mormor och morfar hade 
en stuga i Orbaden, och dit har nu 
hennes morbror flyttat. Man ser att 
Hälsingland ”drar” de sina tillbaka!
   Hur försörjer man sig då när man drar 
ut på landet så här? Mattias, som är 
mätningsingenjör, har eget företag och 

En familj på gång och språng, med hundar och hästar i trygg hälsingemiljö!

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  
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Nils hade bara tre skott och det räckte 
inte långt. Av Gummens Johan fick 
jag ytterligare 5 skott och när jag 
tillsammans med Nils Frisk gav mig 
iväg på jaktens första morgon hade 
jag alltså sammanlagt 8 skott. Nils var 
beväpnad med en fågelstudsare, att 
likna vid ett grövre salongsgevär, och 
så hade vi våra hundar..
Det dröjde inte länge förrän de stack 
ifrån oss och kort senare hörde vi deras 
ståndskall. När vi kom fram så hade de 
ställt en 7-taggad tjur.
   Så snart jag kom inom skotthåll så 
satte jag geväret till axeln och tryckte 
av. 
   Med detsamma det small så tappade 
jag bort både hundar, älg och alltihop. 
Det stod som soteld ur bössan men 
jag måste ju skjuta mera. När röken 
skingrat sig fick jag in ytterligare ett 
skott och drog iväg. Likadant igen. 
Svartkrutet gjorde att allting blev svart. 
Jag sköt och sköt men inget tycktes 
beröra älgen som drog iväg.
Vi smög efter och strax ovanför 
Igeltjärn kom vi så nära att jag var bara 
30 meter ifrån den.
   Då sa jag till Nils att ” nu måste du 
skjuta för jag har bara ett skott kvar” 
och så drog jag iväg det åttonde skottet.
Rätt i bröstet och då tippade älgen 
äntligen omkull och blev liggande till 
synes livlös. Vi band hundarna och gick 
fram. Jag lade ena benet över älgens 
hals och gjorde mig beredd att sticka 
den men när knivspetsen precis nådde 
skinnet så hände det oväntade. Älgen 
reste sig upp på frambenen och jag 
följde med.Jag fick hålla i mig i hornen 

Året var 1952 och jag gjorde lumpen 
på K1 i Stockholm men visste inte hur 
jag skulle kunna få komma hem och 
vara med på älgjakten. Då ringde jag 
farsan och han i sin tur  tog kontakt 
med kommunalordföranden Per 
Olsson i Berga. Efter någon dag hade 
jag ett skrivet intyg där det stod att jag 
var i behov av en veckas tjänstledighet 
på grund av försenad sädesskörd. 
Underskrivet av kommunordföranden 
i Rengsjö.

   Klart du får ledigt, sa majoren och 
underströk hur viktigt det var att att 
man fick in mat till djuren.
Jag fick en veckas ledighet och kunde 
åka hem men det var en sak till. Jag 
saknade vapen.
 Ring till Ristens Nils och fråga om du 
får låna ett, föreslog farsan.
Sagt och gjort. Jag fick låna en 
Remington 12,7 som man laddade 
med svartkrut. Ett armégevär som 
var föregångare till mausern. Men 

Min första älgjakt
   kunde ha slutat illa

ALLANS SKRÖNA: 

Allan Mickelsson visar de stora blykulor som till slut fällde hans 
första älg men det behövdes åtta skott och ändå reste älgen sig när 
Allan skulle sticka den

och balansera. Jag blev så överraskad  
att jag bara skrek och efteråt berättade 
Nils vad jag sagt. Något som jag själv 
inte har något minne av:
  Jäklar om han också reser sig på 
bakbenen då blir det åka av!
Nu blev det lyckligtvis inte så utan 
Nils satte ett skott bakom ena örat och 
sen var det slut.
    När älgen senare slaktades så hitta-
des alla mina 8 kulor i kroppen och jag 
kunde ta vara på några av dem som jag 
fortfarande har kvar tillsammans med 
en patron. Och jag minns vad vi sa, 
Nils och jag. Ska vi fortsätta att jaga 
då måste vi ha andra vapen.

   På den tiden jagades det med vilka 
vapen som helst , t o m att det fanns 
dom som jagade älg med hagelgevär. 
Numera är det älgstudsare som gäller 
och det ställs helt andra krav på de som 
ska delta i älgjakten. 
    Men för mig blev det en minnesvärd 
jaktdebut och särskilt roligt var det 
att jag kunde få permission på så lösa 
grunder. Säden hade ju vi tagit in för 
länge sen! 
Berättat för Göran Bernstål som 
gärna vill att fler hör av sig och tipsar 
om andra roliga, spännande eller 
intressanta Rengsjö-skrönor.
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Behov av grävning?

Exempel på jobb vi utför:
Planering av tomtmark, vatten, avlopp och jordvärme.
Dikning av jordbruksmark.
Reparation av skogsbilvägar.
Byte av vägtrummor, stenplockning och skogsdikning.
Transport av jord, grus, sten, singel och spannmål.

För mer info och priser kontakta Lars Flodin 
070-5446729
Lars.Flodin@helsingenet.com

Transport av maskinen sker på 
flakväxlarvagn efter traktor

FLODINS
LANTBRUK


