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Hörsjäntorna slog till igen
En söndag i mitten av oktober slog de 
aktiva Hörsjäntorna till på nytt och den 
här gången arrangerade de en skördefest 
i bygdegården i Västra Höle. Målet var 
att samla in pengar till gårdens underhåll. 
Jäntorna själva och andra bybor hjälpte 
till att samla in olika produkter som ägg, 
sylt, bröd, fågelholkar, bilder, ostar och 
grönsaker bl a. Dessa produkter såldes 
sedan till många besökare som också fick 
njuta av kaffe med hembakade kakor. 
På lotteribordet fanns ett överflköd av 
priser och tack vare allas ansträngningar 
blev nästan 12.000 kr insamlade. Ett 
fantastiskt resultat!

Hjälp oss hålla skenet
uppe i vintermörkret
Som tidigare år vädjar nu föreningen 
Rengsjö Framtid om frivilliga bidrag 
för att kunna hålla belysningen 
igång ute på piren och grillstugan i 
decembermörkret. Elkostnaden är en 
extrautgift som föreningen inte orkar 
med men med god hjälp av frivilliga så 
brukar det gå. Sparbössor för ändamålet 
finns i Lötens Handel och i restaurangen 
på Ringshög. Det går också bra att sätta 
in ett bidrag på bankgiro 253-8445. 
Ange ”Belysningsbidrag” på talongen. 

Redaktionen & Rengsjö Framtid 
önskar alla Rengsjöbor 

en god jul & ett gott nytt år
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Redaktörn har ordet

En färsk undersökning visar att 
Västerbotten är det landskap där 
människorna mår allra bäst i landet och 
vet ni vad det beror på? Jo, det är bl a 
för att de har ett så rikt föreningsliv! 
Det har nämligen visat sig att om man 
är en aktiv föreningsmänniska så är 
man också en välmående person. 
Så därför skulle jag vilja att fler 
invånare i Rengsjö engagerar sig i 
föreningslivet. Inte bara som en passivt 
betalande medlem utan att man aktivt 
går in och deltar i föreningens arbete. 
Det skulle ge oss fler välmående 
människor och ett betydligt rikare 
föreningsliv som också skapar en ännu 
attraktivare bygd.
Vi har lyckan att bo i en fantastisk del 
av världen. Ett lugnt och tryggt område. 
Vi har i stort sett allt vi behöver plus en 
enastående natur. Dessutom trevliga 
och hyggliga människor runt om 
oss. Visst måste vi alla hjälpas åt för 
att detta ska fortleva och helst också 
utvecklas och bli ännu bättre? Om 
var och en instämmer i detta behöver 
valet inte bli så svårt. Genom att aktivt 
engagera oss i Rengsjös föreningsliv 
så kan vi åstadkomma enormt mycket 
och jag lovar att det är både roligt och 
stimulerande.
Och just nu finns det lite problem som 
vi tillsammans måste försöka lösa. 
Det gäller bl a hembygdsföreningen 
som i över ett års tid saknat ordförande 
och när den gångna sommarens 

aktiviteter skulle klaras nästan bara 
med hjälp av ideella krafter då var det 
på gränsen att det gick. Hur det blir 
till kommande sommar återstår att se 
men jag befarar att det då kan bli ännu 
svårare att få ihop det. 
Det skulle vara väldigt tråkigt om t ex 
den mycket populära barnaktiviteten 
På Gammelmormors Tid måste 
upphöra. Den gav under juliveckorna i 
år ett rejält tillskott i föreningens kassa 
och dessutom fick inte mindre än sju 
ungdomar ett betalt sommarjobb. 
Men för att det ska bli en bra 
fortsättning efter 10 år så behöver 
Gammelmormors förnyas och 
detsamma gäller Rengsjöfesten. Och 
då behöver fler frivilliga ställa upp och 
hjälpa till. En arbetsgrupp borde redan 
nu sättas samman och börja jobba 
på att ta fram nya idéer och göra en 
ordentlig planering som ligger klar i 
god tid inför sommaren. 
Men framförallt så måste 
hembygdsföreningen hitta en 
ordförande, en lagledare, som driver 
på och stakar ut riktlinjerna! 
Rengsjö Framtid saknar också en 
styrelsemedlem och har svårt att locka 
frivilliga till olika arbetsinsatser. 
Dessutom behöver föreningen nu en 
ny ansvarig redaktör för Rengsjöbladet 
eftersom undertecknad måste sluta på 
grund av hälsoskäl.  

forts.
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Men jag hoppas att tidningen lever 
vidare för jag är övertygad om att den 
fyller ett visst behov. Alla människor 
har inte tillgång till dator och internet 
och har därför svårt att följa med på 
vår hemsida vad som händer. Jag vet 
att dessa människor sitter och väntar 
på det lilla bygdebladet som bjuder på 
intressant läsning och binder samman 
människorna i Rengsjös många 
olika byar. Dessutom är tidningen en 
värdefull kontakt med hembygden för 
många utflyttade Rengsjöbor.
Men de här problemen , att hitta 
nya personer som vill ta över i olika 
föreningar, är inget specifikt för 
Rengsjö. Så ser det ut i samhället i 
dag. Den yngre generationen har så 
mycket den ska vara med på att tiden 
inte längre räcker till och klarar vi inte 
den här generationsväxlingen när det 
gäller ideellt arbete då måste vi nog 
börja tänka i nya banor.
Är det kanske så att tiden nu är 
mogen för att hembygdsföreningen 
ska ta beslutet att hyra ut hela 
anläggningen i Västerby till en eller 
flera entreprenörer som driver och 
utvecklar verksamheten? Redan för 
27 år sedan dristade jag mej till att 
offentliggöra sådana tankar vilket 
hade till följd att jag svartlistades i 
hembygdsrörelsen. Men jag såg redan 
då vart utvecklingen var på väg och att 
det till slut kanske skulle bli omöjligt 
att driva all verksamhet i Västerby med 
hjälp av enbart ideella krafter. 
Nu kanske tiden är mogen att börja 
diskutera andra driftsformer. Vad 
ska vi annars ta oss till när de ideella 
krafterna tryter?

Eller kan vi samverka i föreningarna 
så att vi hjälper varandra på olika sätt? 
Kan vi engagera oss i problematiken 
när det gäller integrationen för alla 
nyanlända flyktingar så att vi får dessa 
människors engagemang i ett mer 
aktivt föreningsliv? 
Ja, det här är frågor som vi alla måste 
ta till oss och diskutera för det handlar 
i mångt och mycket om Rengsjös 
framtid. Men som sagt hjälps flera 
åt  då är mycket vunnet och stämmer 
forskningen så blir vi alla så mycket 
mer välmående.    

Göran Bernstål

Köp Rengsjös egen
almanacka för 2015
Nu är den klar, Rengsjös egen 
bildkalender för 2015. Den säljs 
av föreningarna men finns också 
att köpa på Lötens Handel. En fin 
julgåva till vänner och bekanta. Även 
en perfekt julklapp till rengsjöbor i 
förskingringen. Almanackan kostar 100 
kr och pengarna går till föreningarnas 
olika verksamheter i Rengsjö. Genom 
att köpa almanackan ger du ett fint stöd 
till bygdens föreningsliv.

Läs om aktuella händelser 
i Rengsjö

www.rengsjo.se
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Din lokala Rörmokare! 

BERGVÄRME fr. 110.000:- 
 

Golvvärme • Vedanläggningar • Solvärme 
Vattenmätarbyten • Vattenbrunnar Badrum 

• Från el - vattenburen värme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengsjö  • 073-046 81  69  • psrorservice@gmail.com 
 

GODKÄND FÖR F-SKATT • VI HJÄLPER  ER MED ROT-AVDRAG! 
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-Det började med en annons i 
Dagens Nyheter. Och när vi åkte upp 
till min barndomskamrat i Hällbo i 
somras åkte vi och tittade utanför. 
Det berättar en glad Kai Nurmi om 
sitt första möte med Höjen, när jag 
når honom på telefon.
Kai och hustru Karin gillade vad 
de såg. Efter kontakt med mäklaren 
fick de titta på huset, gården och 
hyreslägenheterna. Efter några turer 
var Höjen deras.
-Vi säljer vår bostadsrätt i Sundbyberg 
och får den här fantastiska gården för 
ungefär samma pris, egentligen är 
ju bostadsmarknaden ganska sjuk, 
menar Kai.
Gård med anor
Höjen hade varit till försäljning en tid, 
när paret Nurmi hittade den. Gården 
byggdes 1907 av disponenten Anders 
Jonsson. Han var en sann industrien-
treprenör. Tegelbyggnaderna från 

Midnäsfabriken och gården Höjen är 
än idag landmärken när man närmar 
sig centrala Rengsjö. 
Efter släkten Jonsson har Johan 
Nilssons släkt ägt gården sedan 
1960-talet. Och nu är det dags för 
Kai och Karin Nurmi att bli nästa 
länk i gårdens historia.
Lantlivet lockar
Karin är uppväxt i Värmland, där hon 
har del i en stor gård. Stockholmaren 
Kai har fått lära sig skogs- och 
lantlivet under deras liv tillsammans. 
Nu känns det härligt att ha ett eget 
boende på landet, så värmlandsgården 
får gå vidare i släkten.
-Jag har jagat både älg och småvilt 
där, med min jakthund. Det hoppas 
jag kunna fortsätta med i Rengsjö. 
Jag trivs jättebra i skog och mark, 
och det ingår ju lite skog i köpet, 
säger Kai.

Nya tider på Höjen
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Genom barndomskamraten i Hällbo 
har de fler bekanta i Kilaforsområdet, 
men Rengsjö är nytt för Kai och 
Karin. Tommy Nilsson som ägt 
del i Höjen, har hjälpt paret under 
köpeprocessen. Kai hoppas få fler 
goda råd när det är dags att ta över 
i vår. Jordbruket arrenderas idag av 
Magnus Mickelsson.
-Det blir en nystart i livet att flytta in 
på Höjen. Vi tycker båda två att det 
ska bli riktigt spännande, säger Kai 
förväntansfullt. 
Kais barn är vuxna och har sina egna 
liv, men det finns ju gott om plats för 
gäster i det nya hemmet. Framför 
Höjens huvudbyggnad finns även två 
flyglar med lägenheter. Hur känns 
det att bli med hyresgäster då?
-Det är sju hyresgäster på gården. 
Jag kommer att bo på Höjen på heltid 
från april och sköta fastighetsbiten, 
medan Karin veckopendlar. Jag är 
snickare i botten, så det blir kul, 
säger Kai.

Nytt liv i bandyland
Och hur blir det med hockeyn nu när 
du flyttar upp? 
-Jaså, du känner till det.  Jo, hockeyn 
har alltid varit en viktig del av mitt liv, 
men nu flyttar jag ju till bandyland, 
skrattar Kai.
För den namnkunnige klingar säkert 
Kai Nurmi bekant. AIK-backen 
var känd för sina hårda skott och 
lyckades peta in ett avgörande mål i 
SM-finalen 1982. Flytten till Rengsjö 
är noga planerad till april, så han 
hinner avsluta kommande säsong 
som tränare för Bålsta HC J20.
-Dyker det upp något kul vet man 
aldrig. Visst är jag öppen för hockey 
om det finns tid, avslutar Kai 
innan han hastar iväg på möte med 
bostadsrättsföreningen.

Pernilla Söderquist
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En solig ledig söndagsförmiddag 
promenerar jag in på Johnny Prihms 
gård i Björtomta. På kontoret sitter 
Johnny bakom en rad numrerade 
burkar och en hög blanketter. Den 
irländska gatuhunden Prue gör 
husse sällskap. 

Spårbart i hela kretsloppet
I burkarna ligger prover från de 
djur Johnny senast tagit hand om. 
Nu ska de föras in på blanketterna 
från Statens veterinärmedicinska 
anstalt så de hinner med postgången. 
Sen kommer det svar tillbaka om 
proverna är fria från salmonella, 
trikiner eller galna kosjukan.
- Skulle en smitta finnas så är det en 
nytta med det, men det är mycket 
papper och ett stort regelverk, 
berättar Johnny. 
Varje djur ska kunna spåras 
från födseln tills det hamnat 
på foderbordet hos ett annat 
djur. Blanketterna är Johnnys 
arbetsvardag, lika mycket som mötet 
med djurägarna och hanteringen av 
de stora djurkropparna från djur som 
gjort sitt här på jorden.

En speciell bransch
Här är en entreprenör som arbetar 
flitigt och målmedvetet i en väldigt 
speciell bransch. Johnny och hans 
två medarbetare tar hand om hästar 
och kor som har dött eller ska 

avlivas. Om djuren är friska slaktas 
kropparna och kan bli foder i våra 
svenska djurparker. På så sätt får 
djuren ett syfte i det stora kretsloppet 
även efter sin död.
- Det känns bra att kunna göra den 
här nyttan, så att djur som måste 
komma bort får göra det på ett bra 
sätt, menar Johnny.
Ibland ringer veterinären och 
meddelar att det finns ett djur att 
hämta. Eller så hör djurägaren själv av 
sig. Enstaka gånger har länsstyrelsens 
enhet för djurskydd tagit beslut om 
avlivning av omhändertagna djur och 
då kan polisen var med för att arbetet 
ska kunna genomföras.
- Då är det väl inte så trevligt alla 
gånger, men djurägarna förstår ju att 
jag inte har tagit själva beslutet utan 
bara är där för att göra mitt arbete, 
säger Johnny. 
Entreprenör på landsbygden
Djurtjänst i Bollnäs AB har varit igång 
i många år. Och hittills har Johnny 
aldrig aktivt behövt marknadsföra 

I djurens tjänst
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verksamheten, jobben rullar in ändå. 
Han reser från Härnösand i norr till 
Gävle i söder för att hämta djuren.
En del av verksamheten består av att 
hämta djur, avliva och slakta dem till 
foder. En annan del är att stå med 
djurambulansen på Bollnästravet, om 
travhästar skadas under loppen. Och 
nu ska Johnny utöka verksamheten. 
Djurkrematorium
Han väntar som bäst på att 
Jordbruksverket ska godkänna det 
nya djurkrematoriet han byggt. 
Vid årsskiftet hoppas han komma 
igång. Då kan han ta emot kor 
och hästar akut på ett annat sätt, 
oavsett avsättning för djurkroppen 
som foder. Han kommer också att 
kunna kremera hundar och katter åt 
privatpersoner.

När han skulle söka EU-stöd för 
nybygget hamnade han lite mellan 
stolarna. Landsbygdsstödet är 
till för rena lantbruk menade EU, 
så till slut fick han del av EU:s 
investeringsstöd för sitt företag. Ett 
företag som väl fyller sin funktion på 
en levande landsbygd, med stora djur 
i landskapet.

Pernilla Söderquist 
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0278-665 510 – www.vasterby.com – www.facebook.com/vasterby

Julkul i Västerby 
Hälsingegårdar i Rengsjö

6-7 december
kl 11.00-15.00

Välkommen till Västerby
hembygdsgården i Rengsjö!
Under helgen 2:a advent, 6-7/12 
har vi julkul i hälsingegårdarna.

Norrgårdens café har öppet 
med bl a våffelbuffé

I bagarstugan bakas det  
tunnbröd för fullt

Barnen kan lämna sin önskelista  
till tomten

Hantverksmarknad i Regnells  
och hästskjuts såklart!  

Du kan lyssna till julens evangelium

Vävstugan är öppen båda dagarna,  
där finns tombola och ett litet lotteri 
med fina vinster

Välkomna!
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Problem med elen?
Vi utför alla typer av elinstallationer.
Ring oss eller fyll i kontaktformuläret 
på hemsidan så kommer jag  
eller någon av mina anställda  
ut och hjälper er.
//Kristian 070-230 18 13 

Tel. 070-230 18 13
www.rengsjoel.se

Nu har vi även uthyrning av grävare, 
samt grävtjänster!

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6 m

Rengsjö – 070-290 59 15 

Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Gunvor Karlsson, Järlåsa.

Rengsjö församlingshus finns för alla 
Rengsjöbor för möten, sammankomster mm.
Monica Westberg sköter bokningarna, ring 
henne på 0278-665 513 eller 070-695 23 36



12

Han visar stolt upp sitt RSK-
märke på bröstet och lattjar med 
bollen i gräset på idrottsplatsen 
i Rengsjö. För två år sedan kom 
han som 10-årig flyktingpojke från 
inbördeskrigets Somalia till Bollnäs. 
Nu är han lycklig fotbollsspelare i ett 
av Rengsjös pojklag. 
Abdigani Ali räds inte resorna ut till 
Rengsjö som flera gånger i veckan går 
med buss till Glössbo där han hämtas 
upp av någon ledare i laget. 
- Bara jag får spela fotboll så gör det 
inget, säger Abdigani som kallas för 
Abbe av sina lagkamrater. 
Till nästa säsong tar han med sig en 
kamrat också och då får han sällskap på 
100-bussen.
Kommunikationerna mellan Bollnäs 
och Rengsjö är annars ett besvärligt 
hinder för att utveckla fotbollsutbytet 
mellan flyktingar och den livliga 
ungdomsverksamhet som RSK 
bedriver. Det vet Arinkut Ashebrom 
från Etiopien som bor granne på 
Hamrevägen med Abbe. 
- Jag och två kompisar spelade tidigare 
fotboll i Rengsjö men kompisarna 
tröttnade på resorna och flera gånger 
fick jag ensam cykla fram och tillbaka. 
När jag så fick plats i ett lag i Bollnäs 
bestämde jag mig för att spela där, 
berättar Arinkut som annars trivdes 
väldigt bra med fotbollskamraterna i 
Rengsjö. 
Han och Abbe tränar själva varje dag 
antingen på Solrosen eller hemma på 

gräsmattan utanför hyreshuset. Fotboll 
är de bådas liv och för att lyckas så vet 
de att man måste ligga i och träna så 
mycket som möjligt.
- Vintertid brukar jag smyga åt mig lite 
inomhustid i sporthallen . Jag känner 
några vaktmästare där som brukar 
hjälpa mig, säger Arinkut. 
Han tycker att alla i Sverige är så snälla 
och hjälpsamma. I Afrika är det helt 
annorlunda om man inte har pengar.
Magnus Mickelsson är en av Abbes 
lagledare och tränare. Han berättar 
att det kom en förfrågan från RSK:s 
ordförande om man kunde ta emot 
någon flykting och på så sätt hjälpa till 
med integrationen. 
- Men det var bara Abbe som anmälde 
sig och han ingår nu i vårt div 4 –lag 
för pojkar födda 02. Han är oerhört 
intresserad av fotboll och gör framsteg 
hela tiden. Här har han en offensiv roll 

Abbe från Somalia är stolt över att tillhöra ett 
av Rengsjös fotbollslag men har brasilianske 

Neymar som sin stora idol.

Abbe från Somalia 
lycklig RSK-are

Magnus Mickelsson instruerar Abbe på 
idrottsplatsen i Rengsjö dit flyktingpojken 

sommartid åker flera gånger i veckan för att 
träna och spela matcher.
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med ett defensivt ansvar. Nästa säsong 
går vi upp från 7 till 9-mannalag och då 
ka vi säkert ta emot flera flyktingpojkar, 
säger Magnus. 
Han är övertygad att om det fanns bättre 
kommunikationer mellan Bollnäs 
och Rengsjö skulle fler invandrare 
välja att spela i Rengsjö och det är 
inget snack om att de är en tillgång på 
fotbollsplanen.

Göran Bernstål

Abbe och 
kompisen Arinkut 

är grannar på 
Hedhamrevägen 

i Bollnäs och där 
tränar de utanför 
hyreshusen varje 

dag. Fotboll är 
deras liv.

Nils Voxberg född 12/ maj 2014 
Son till Linnea Voxberg 

och Lars Persson, Västerböle

Elis Jonpers född 23 april 2014 
Son till Martina Jonpers 

och Mikael Andersson,
 Västra Höle,Gosjön  

1314 invånare nu i Rengsjö
Enligt den senaste preliminära statistiken 
är invånarantalet i Rengsjö nu 1.314 
personer. Den siffran är från september i 
år. Vid årsskiftet var invånarantalet 1.298 
så det har alltså skett en liten ökning 
under året. Det beror på att flera av de 
flyktingar som bor på Glössbohemmet 
har skrivit sig i Rengsjö -förmodligen 
sedan de beviljats uppehållstillstånd. 
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I somras fyllde Gammelmormors i 
Västerby 10 år. Två dagar varje vecka 
under hela juli så fylldes området av 
glada och förväntansfulla barn. De togs 
omhand av ideellt arbetande personer 
och ett antal ungdomar som fick ett betalt 
sommarjobb.
De här bilderna är från Mo skolas besök i 
hembygdsbyn. 
- Helt underbart. En dag som eleverna 
kommer att minnas länge, kommenterade 
deras lärare Elisabeth Thorell. 
Väl tillbaka i skolan igen fick barnen 
skriva dagbok från besöket. En del 
av deras kommentarer återfinns i 
bildtexterna härintill.

Gammelmormors 
10 år

Spegel, spegel på väggen där. Förflytta mej nu 
100 år bakåt i tiden.

 

Jag gick in till getterna och där fanns det en 
kaninbur också. Jag klappade alla djur.

Jag mjölkade kor och jag gjorde en fågelholk.
 Jag lekte affär också

      
Sen gick jag in till snickerboa. Då gjorde jag 
en fågelholk och sen åkte jag hem.!

När jag var i Västerby då lekte jag med en 
kompis. Vi lekte vattenlekar och mjölkade

 en fejk-ko. Sedan sålde vi mat i affären.  
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Mo skolas klass 
1-3 var jättenöjda 

med utflykten till 
10-årsjubilerande 

På Gammel-
mormors Tid.

Välkommen till Lötens handel i Rengsjö
Färskt surdegs- och fika-
bröd finns alltid i butiken. Vi 
har god choklad från Anton 
Bergh, allt till julbordet från 
skinka till julmust ...
Välkommen till oss hälsar 
Lilian, Rosemarie Camilla 
och Ingmarie
Våra vanliga öppettider
Mån-fre  10-19
Lördag 10-15
Söndag  12-15

Öppet från jul- 
till trettonhelg
Julafton  10-13 
Juldagen  stängt
Annandag jul  12-15
Nyårsafton  12-15
Nyårsdagen  stängt
Trettondedagsafton  11-15
Trettondedagen  12-15 Tel. 0278-665 049
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Ur RSK:s skidhistoria:

Nu är det bara fotboll
men förr var det skidor

Rengsjö SK är numera en renodlad 
fotbollsklubb och för åttonde året i 
rad spelar a-laget i div 3. En fantastisk 
prestation av en så liten förening på 
en så liten ort. Men det är inte första 
gången som RSK låter tala om sig i 
idrottssammanhang. Under 40 och 
50-talet var sportklubben dominerande i 
Hälsingland när det gällde skidåkning på 
längden. Och en av de största skidåkarna 
var Lasse Bodin som i unga år var en av 
landets bästa juniorer. Även Johan Wallin 
tillhörde de stora och blev bl a sjätte 
man i 1946 års Vasalopp. Dessförinnan, 
under seklets första decennium, hade 
legendaren Anders Persson dominerat i 
skidspåren. I den här sammanställningen 
som Conny Forsell gjort av Rengsjö 
SK:s distriktsmästare i längskidåkning, 
så framgår det vilken stor skidåkarklubb 
RSK var en gång i tiden.

1909
30 km, lag – Anders Persson, Jonas 
Lusth, Carl Persson.

1910
30 km – Anders Persson

1922
JDM, lag – J Eriksson, P Persson, A Bratt

1944
Stafett – Johan Wallin, Evert Eriksson, 
Lasse Bodin
30 km, lag – Evert Eriksson, Johan 
Wallin, Gunnar Arvidsson

1945
30 km, lag – Evert Eriksson, Johan 
Wallin, Lasse Bodin

1946
15 km – Lasse Bodin
15 km, lag – Lasse Bodin, Johan Wallin, 
Rudolf Fröjd
30 km, lag –Evert Eriksson, Johan 
Wallin, Lasse Bodin

1947
50 km – Lasse Bodin
50 km, lag – Lasse Bodin, Knut Hedqvist, 
Johan Wallin
Stafett – Johan Wallin, Knut Hedqvist, 
Lasse Bodin

Lasse Bodin – en av landskapets främsta skidåkare 
på sin tid. Lasse var även duktig fotbollspelare i RSK. 
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1948
15 km, lag – Lasse Bodin, Johan Wallin, 
Rudolf Fröjd

1949
30 km, lag – Anders Jansson, Lasse 
Bodin, K E Norlén
50 km, lag – Lasse Bodin, Anders 
Jansson, Rudolf Fröjd
Stafett – K E Norlén, Anders Jansson, 
Lasse Bodin

1950
15 km – Lasse Bodin

15 km, lag – Lasse Bodin, Anders 
Jansson, Rudolf Fröjd
Stafett – Rudolf Fröjd, Anders Jansson, 
Lasse Bodin

1953
15 km – Helge Eriksson

1954
50 km – Helge Eriksson

1962
YJ, lag – Sven Lydén, Ulf Thyr, Leif 
Hamrén. 

Välkommen till  
Rengsjö Bilservice!
Vi hjälper dig med det mesta 
som har med bil & motor att 
göra

Per, Lucas och Andreas

Öppettider 
Mån-fre 7.30-16.00 
Lunchstängt 12-13

Andreas har fixat så att 
verkstaden har två stadiga 

vakthundar!
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Vacker utsikt kan man få om man 
flyttar till Rengsjö: över Hölesjön, 
Östersjön,  Höle klack eller Skog-
berget. Ibland är det därför man 
flyttar hit, ibland får man det på 
köpet!
Kanske Madeleine Böhnke fick sin utsikt 
från Österböle på köpet när hon efter sin 
separation hittade ett bra hus att flytta 
till med sonen Erik, nu 6 år. Att hon i 
många år har velat bo här är nämligen 
för de fina ridvägarnas skull, och här fick 
hennes häst en bra fodervärd.
Född och uppvuxen i Huddinge, i södra 
srorstockholm,  har Madeleines liv ändå 
i hög grad präglats av Hälsingland: 
mamma från Bollnäs, fritidshus i Sörbo, 
vid Freluga, där alla barndomens somrar 
tillbringades.  Med en pappa som kom 
till Sverige från Tyskland i slutet av 
60-talet och alltid varit företagare så kom 
hon naturligt in på banan att bli egen 
företagare. Ekonomisk linje på gymnasiet, 
så entreprenörsutbildning, och sedan har 
hon verkat i olika branscher. Sedan 24 års 
ålder bor hon i Hälsingland.
Under tre år ägde hon Glasmästarn i 
Bollnäs, och fick sedan möjligheten att 
gå in i reklambranschen med Skoglund 
Reklam och ägde båda under en period.  
Nu är det enbart reklamfirman som 
gäller, men vem vet, det kan dyka upp 
fler spännande uppgifter! Skoglunds 
– fick jag fråga om - arbetar med allt 
man kan sätta en logga på: arbetskläder, 
skyltar, bildekor, presentreklam. 
Förutom Madeleine sysselsätter den två 
heltids- och en halvtidsanställd.

Madeleine beskriver sig själv som rastlös, 
och som en som vill påverka, vare sig 
det handlar om sin egen vardag eller en 
verklighet längre bort. På fritiden hinner hon 
med olika sorters träning, på träningscykel i 
sitt stora härliga kök eller på mountainbike, 
och hon planerar för nästa års Tjejklassikern. 
Nu har jag lärt mig att den består av en 
tredjedel av normalvarianten, en ”light-
version” med andra ord, och innehåller: 
Tjejvasan, Tjejvättern, Vansbrosimmet och 
Lidingöloppet. Hon har en dröm att få skåda 
späckhuggare från gummibåt i Norge.

Livet som egen företagare och med delad 
vårdnad om sonen – hans pappa finns 
praktiskt nog i Bollnäs, vilket ju gör att 
Madeleine känner sig fast rotad i den här 
trakten –utesluter inte engagemang ute i 
världen. Madeleine och Erik har två egna 
fadderbarn / faddersyskon i Bolivia och 
Gambia, och ett av dem är som de båda 
inställda på att någon gång resa till och 
få träffa. Dessutom är hon engagerad 
i Rotary Bollnäs Björkhamre som gör 
olika insatser i Somalia genom att sända 
ner sjukhusmateriel i container, och har 
startat en hantverkarutbildning där. 

Madeleine-
egenföretagare som vill något mer
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Vägar är en del av de viktiga förutsätt-
ningarna för olika typer av boende 
på landsbygden, näringsverksamhet, 
rörliga friluftslivet ,turism m.m. 
Redan 2006 började tankarna på 
att samordna förvaltningen av alla 
vägar inom Norra Rengsjö, inklusive 
Körsåsenområdet. Det började bli 
problem att hitta intresserade personer 
till styrelserna i de 27 vägföreningarna 
och många personer satt dessutom i flera 
styrelser. 
Efter ett antal informationsmöten där 
Skogsvårdsstyrelsen och Lantmäteriet 
informerade alla intresserade andelsägare 
i området om hur en samordning av 
vägförvaltning skulle kunna genomföras 
och vilka förutsättningar som gällde 
resulterade det i ett beslut om en ny 
Lantmäteriförrättning där hela området 
innefattades. I mars 2010 vann den laga 
kraft och den valda styrelsen kunde då 
starta med att planera ett långsiktigt 
arbete med rustning och underhåll av 
de 2 mil byvägar och 10 mil skogsvägar 

föreningen omfattar. Föreningen består 
av ca 400 fastigheter med andelstal efter 
väglängder, fast boende, fritidsfastighet, 
skog eller näringsverksamhet.
Det som sedan genomförts är byggandet 
av den nya vägen för framförallt tung 
trafik förbi Västra Höle och rustningen 
av Nordanhölevägen med löpande 
underhåll. Styrelsens målsättning 
är att göra klart nödvändig rustning 
av byvägarna i ett första skede. För 
skogsbilvägarna har en väl genomarbetad 
rustningsplan sammanställts. Syftet med 
rustningarna är utöver att ha bra vägar 
även en billigare drift av vägarna. 
Rengsjö Norra Samfällighetsförening 
har en egen hemsida där information kan 
sökas: www.rengsjonorrasamfallighet.se
Kontaktuppgifter till styrelsen finns där 
liksom möjlighet att ge synpunkter till 
styrelsen.
Samfällighetsföreningen är medlem i 
Rengsjö Framtid och länk finns från 
deras hemsida www.rengsjo.se 

Yngve Norgren

Bra vägar – föreningens målsättning

Hon har också haft ett finger med i 
klädinsamlingar till flyktingar som 
befinner sig här i trakten, och räknar 
med att fara ut till Stagården  med Erik 
när svenskundervisningen kommer 
igång där. Det är ett värdefullt initiativ 
som Röda Korset har tagit inne i stan, 
och snart även på Stagården, att ge 
flyktingar och asylsökande möjlighet 
att få prata svenska med ”vanligt folk” 
ibland. Hur ska de annars kunna komma 
in i samhället, om de inte den dagen de 
får stanna här, någonsin har pratat med 
andra än landsmän och andra flyktingar? 

I förlängningen också kanske får 
möjlighet att komma hem och hälsa på 
– via ett faddersystem till exempel – hos 
vanliga svenska familjer, och att barnen 
får leka med varandra.
Vi är helt överens om att det ligger en 
stor fara i om vi bara åser hur det skapas 
skilda världar där olika grupper aldrig 
möts. Så som redan har skett i våra 
storstadsområden. Det borde inte behöva 
gå åt det hållet i en liten kommun som 
vår! ”Öppna era hjärtan!” är ingen dålig 
devis.

Christina Berg-Tylöskog
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Glöm inte ...att betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid
Medlemsavgifter Enskild 75:-   Familj 100:- Företag 100:- . 
Bankgiro 253-8445

Från kyrkbacken – Åsa Tollén

Vid den här tiden förra året besökte 
jag julmarknaden i Lubeck. En vacker 
gammal hansastad med en fantastisk 
julmarknad. Vid ett av alla stånden blev 
jag stående. En märklig adventsstjärna 
fångade min uppmärksamhet.  Den 
var så speciell och fanns i olika färger 
och storlekar. Jag ville verkligen ha en 
,men hade svårt att bestämma mig. Jag 
hade också begränsat med utrymme i 
min väska. Jag gick vidare och tittade 
på andra saker men var snart tillbaka 
vid ståndet med de märkliga stjärnorna. 
Mycket snart hade jag min 
kartong med min alldeles 
egna herrnhutiska stjärna. 
I Herrnhut i Tyskland har 
den sitt ursprung.  Det 
sägs att en lärare i den 
lilla staden ville visa en 
geometrisk lösning i matte 
och detta blev resultatet. 
Den blev mycket populär 

och den första stjärnan kom till Sverige 
1910. Såsmåningom importerades de 
tyska stjärnorna men fick på 40-talet 
konkurrens av den enklare mer 
klassiska”Proletärstjärnan”.
Den äkta stjärnan från Herrnhut har 
25 uddar. Den tillverkas fortfarande 
till stora delar för hand. Det finns 60 
olika varianter, storlekar och färger 
att ha inne eller ute.240000 tillverkas 
varje år och den största hänger i 
kupolen i Frauenkirche i Dresden,190 
cm från udd till udd. Den jag själv har 

är i jämförelse med den 
försvinnande liten på 13 cm 
från udd till udd.
Budskapet är ändå 
detsamma. Den visar 
riktningen till Betlehem 
och talar om tro, hopp och 
kärlek.
En jättefin adventstid 
önskar jag er alla. 

Kram, Åsa
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Behöver du någon att tala med?
Kontaktperson för Svenska kyrkans 
diakoni i Rengsjö är Elisabet Andén, 
henne når du på 0278-279 55

Detta händer i  

Rengsjöförsamling 
och ett urval från 
Bollnäs församling
med reservation för  
ändringar.  
Se Ljusnan på  
fredagar för mer information

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

1:a advent – söndag 30 november
Rengsjö kyrka 11.00
Gudstjänst Marianne Blomberg Eva 
Andersson Rengsjö kyrkokör
Växbo kapell 16.00 Gudstjänst 
90-årsjubileum Ingrid Natander   
Elisabeth Persson. Därefter årsmöte i 
föreningen, alla intresserade välkomna

Fredag 5 december 
Bollnäs kyrka 19.00 Julkonsert  
Anna-Lotta Larsson Andreas Landegren 
Bollnäs kyrkokör Inge Wortzelius 
Förköp Kulturhusets reception

2:a advent – Söndag 7 december 
Bollnäs kyrka 11.00 Gudstjänst Åsa 
Tollén Ewa Holmström Julavslutning för 
alla grupper i Barn&Ungdom som fort-
sätter efteråt i Bollnäs församlingshem 
Rengsjö kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 9 december 
Ringshög 14.00 Trivselträff Elisabet 
Andén Britt-Marie Grims  Margareta 
Sosnierz och Lilian Hageleit

Onsdag 10 december
Bollnäs församlingshem 14.00  
Luciaavslutning Julgröt Alla frivillg- 
arbetare och syföreningar m fl  inbjuds

3:e advent – Söndag 14 december
Rengsjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Onsdag 17 december
Bollnäs kyrka 19.00 Julkonsert 
Roger Pontare Bollnäs-Rengsjö julkör 
Slutsålt 13/11

4:e  advent – Söndag 21 december 
Rengsjö kyrka 18.00 Kvällsbön 

Julafton – Onsdag 24 december 
Rengsjö kyrka 23.00  Julnattsguds-
tjänst Sture Rask Rengsjö kyrkokör 
Markus Pettersson, solist m fl

Annandag jul – Fredag 26 december 
Höle bönhus 11.00 Gudstjänst 

Nyårsafton – Onsdag 31 december
Rengsjö kyrka 18.00 Nyårsbön  

Nyårsdagen 2015 – torsd 1 januari
Sammanlyst till  
Undersviks kyrka 18.00  
Ekumenisk nyårsbön med mässa

Trettondedag jul – tisdag 6 januari
Bollnäs kyrka18.00 Julens sånger 
Bollnäs kyrkokör Inge Wortzelius

Första söndagen efter trettonde- 
dagen – Söndag 11 januari
Rengsjö kyrka 18.00 Julens sånger
Sune Ek Eva Andersson Rengsjö kyr-
kokör
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Rudolf Svensson och Hilding Mickelsson 
- två stora kulturpersonligheter i 
Rengsjö - lämnade oss 2002. Ja, jag 
vill gärna kalla Rudolf Svensson för 
en kulturpersonlighet. Han var bonde 
och odalman och föddes in i en rik 
bondekultur. Han odlade och kultiverade 
sina marker, men han odlade också sin 
själ. 

Han hade ett brinnande intresse för 
hembygdsrörelsen, för Rengsjöbygden 
och dess historia. Han var engagerad i 
det som rörde det omgivande samhället. 
Han var en berest man och lärde sig 
engelska på gamla dar. 

Han hade ett genuint intresse för kyrkan 
och var en flitig kyrkobesökare och 
under många år medlem i kyrkokören. 
Han var ordförande i kyrkorådet och 
även i kyrkofullmäktige. Under sin tid 
som ordförande skrev han också själv 
alla protokoll.

Jag minns att vid många tillfällen, när 
vi till exempel hade musikgudstjänst, 
reste sig Rudolf spontant i bänken och 
beklagade alla som inte hade kommit 
till kyrkan och inte hade fått dela den 

rika upplevelsen av sång, musik och 
poesi.

Inför kyrkans 200-årsjubileum 1995 
engagerade sig Rudolf. Vi planerade 
högtiden tillsammans i kyrkorådet och 
i en särskild planeringsgrupp. Rudolf 
plockade fram artiklar och skrivelser 
från det förra jubileumet. Vi skapade 
ett särskilt minnesmärke för alla brev vi 
skickade ut.

Jag är glad att jag fick lära känna 
Rudolf. För mig personligen var han 
en trogen vän, som ofta visade mig sin 
uppskattning. Jag är också glad över 
att jag många gånger kunde återgälda 
denna uppskattning. 

Under det senaste året kom vi att arbeta 
tillsammans i styrelsen för Anders & 
Elisabet Sedwalls Stiftelse. Rudolf 
var stolt men också ödmjuk inför de 
nya möjligheter som yppade sig ”till 
Rengsjöbornas bästa”. 

Samma dag som han så tragiskt 
förolyckades, den 19 augusti 2002, 
skulle vi ha ett styrelsemöte och börja 
fördela pengar. Rudolf såg med glädje 
fram emot denna stund. Vi genomförde 
trots sorgen mötet, och inledde med en 
kort andakt där Siw Mickelsson läste Bo 
Setterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig 
så”. När jag någon vecka senare slog 
upp Ljusnan och läste dödsannonsen, 
kunde jag notera att familjen hade 
citerat just denna dikt i annonsen. 

Anders Bergsten

Rudolf Svensson – 
en Rengsjöprofil
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ÄNGBO SKOG & TRÄHANTERING
”Från rotstående skog till färdig produkt”

SÅGNING
 Plankor/Bräder
 Timmerblock
 Timmerfräsning

HYVLING
 Lister
 Foder
 Socklar
 Reglar

”Vi tar fram profiler utifrån era gamla förlagor, hjälper er med 
konsultation och fällning av träd”

”Vi tillverkar och monterar planktimmerprodukter efter era önskemål”

SLIPNING
 Skördarkedjor
 Motorsågkedjor
 Sågklingor
 Röjsågsklingor
 Hyvelstål

FÖRSÄLJNING
Kedjor
Svärd
Skyddsutrustning
Oljor
Allt du behöver för skogen

”Vi tillverkar limträbalkar i vår nya limlinje”

”Har du specifika önskemål, kontakta oss. Vi provar det mesta när det 
rör trä. För oss sätter endast fantasin gränser”

Kontakta oss för offerter eller konsultation, eller varför inte besöka oss? 
Vi finns i Ängbo.
Anders 070-698 74 50  anders@angbo.se
Kjell 070-314 97 75

Vi träffas lättast på måndagar och fredagar
Välkommen!
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Regnet formligen öste ned när den 
svarta hästdragna fångvagnen och en 
pistolbeväpnad förridare drog genom 
Rengsjö. Det var söndag förmiddag den 
10 maj 1832 och fångtransporten hade 
varit på väg hela natten från fängelset 
i Gävle. Där hade den blott 34-årige 
bonden Anders Olsson från Sörgården i 
Österböle suttit i en liten cell sedan han 
natten mellan den 10 och 11 juli året 
innan slagit ihjäl kolaren Jonas Persson 
från Voxna. Nu åkte Anders Olsson för 
sista gången genom hembyn på väg till 
den sista gudstjänsten i Rengsjö kyrka 
och därefter till avrättningsplatsen på 
sockenrån vid Yxbo.
Anders Olsson satt rak i ryggen men 
med både fot och handbojor och 
stirrade rakt fram utan att yttra ett 
ord. Den beväpnade fångvaktaren vid 
hans sida sa heller inget. När ekipaget 
anlände till kyrkan stod många nyfikna 
utanför och inne i kyrkan var det fullsatt 
denna söndag. Anders Olsson hjälptes 
ur vagnen, fotfängslet avlägsnades och 
han gick med stadiga steg och blicken 
rakt fram in i kyrkan. Han beordrades 
till korgången och där fick han stående 
och till allmän beskådan genomlida 
gudstjänsten.
I ett sista försök att undvika 
dödsdomen hade Anders Olsson skrivit 
en nådeansökan och där åberopat sitt 
häftiga lynne och att det inte var hans 
avsikt att döda. Det var ett överilat enda 
slag som hade träffat Jonas Persson. 
Anders Olsson hänvisade också till att 

hans hustru skulle bli ensam med två 
små barn om han dömdes till döden.
Men inget av detta hade hjälpt. Ingen 
hade heller ställt upp och svarat för 
honom eftersom han var alltför illa 
sedd i hembygden. Vid flera tillfällen 
tidigare hade han dömts för slagsmål 
och förseelse mot sina egna föräldrar. 
Han hade också misshandlat sin hustru.
Kvällen den 10 juli 1831 hade han varit 
på fest i granngården när någon kom 
inrusande och berättade att okända 
människor gjort upp eld och tänt på 
Olssons linskäkt vid landsvägen i 
Österböle. Anders Olsson och några 
till ur festsällskapet tog sig dit och 
fann Jonas Persson och hans hustru 
sittande vid en lägereld. De hade gjort 
rast på sin resa med häst och vagn 
från Söderhamn dit de varit för att den 
sjuke Jonas Persson skulle undersökas 
av en läkare. 
Anders Olsson, som var berusad, 
eggades upp av sina vänner och någon 
stack åt honom en träpåk. Med den 
rusade han fram mot voxnaparet och 
klippte till Jonas Persson i huvudet. 
Han avled inte omedelbart utan fördes 
till Glösbo krog där han dog av sina 
skador dagen efter. Anders Olsson 
greps omedelbart och sattes i häkte för 
att sedan dömas och placeras i en cell 
på slottsfängelset i Gävle som fånge nr 
120.
Dit skrev hans hustru flera brev och 
berättade om livet hemma på gården, 
att familjen hade god hälsa och att 

Sista avrättningen i Rengsjö
– då svimmade flera nyfikna



25

hustrun fick hjälp av goda grannar 
med att bärga skörden. Det var brev 
som besvarades av Anders Olsson 
och dokumenterades på fängelset. 
När dödsdomen mot Anders Olsson 
avkunnades skrev hustrun bl a detta:
”Underrättelsen om din dödsdom har 
alldeles nedtryckt mitt sinne och ligger 
så tungt på mig, att jag må gråta och 
förgås av sorg.”
Hon skrev också att varken hon eller 
svärmor hade ork och möjlighet att 
resa till Stockholm för att begära nåd 
och avslutade brevet på detta sätt:
”Emellertid slutar jag dessa rader under 
sorg och suckan och överlämnar dig i 
den Allgode Gudens beskydd samt 
framlever din i döden trogne Gertrud 
Jonsdotter.”
Anders Olssons mamma Margareta 
Andersdotter skrev också till sin son:
” Min ende son. Var är för oss annat att 
göra än sörja och sucka under tyngden 
af de bördor försynen oss pålägga. Jag 
förmår snart intet, mina dagar skrida 
och till målet. Jag förmår icke mer 
än innesluta Dig i den Milda Gudens 
omvårdnad och leva tills jag dör. En  
huld Moder Margta Andersdotter.”
Anders Olsson skrev i ett brev till 
sin syster och svåger en månad före 
avrättningen och ber dem hjälpa till att 
ta hand om hans barn och se till så att 
hans hustru inte ställs på bar backe.
” Jag har nu lagt allt världsligt åsido, 
samt tager härmed av Svåger och 
Syster det sista avskedet, jämte av 
Syster Svärföräldrarna och innesluter 
jag Eder i den högstes beskydd för 
alltid ett ömt farväl. Anders Olsson.”
Efter gudstjänsten i Rengsjö kyrka 
steg han åter upp i fångkärran. 
Bredvid honom satt nu prästen 

och färden fortsatte mot den gamla 
avrättningsplatsen norr om landsvägen 
i Yxbo. Väl framme där fanns bödeln 
från Gävle på plats och en stor mängd 
skådelystna trots det ihållande regnet. 
Många hade klättrat upp i träden för 
att bättre kunna bevittna det makabra 
skådespelet.  En stupstock hade gjorts 
iordning och vid den stod bödeln med 
sin yxa.
Fångkärran stannade och Anders 
Olsson hjälptes med bakbundna 
händer fram till stupstocken där han 
ställde sig bredvid prästen. Denne 
förestavade sedan Fader vår och 
liggandes med halsen över stupstocken 
upprepade Anders Olsson med tyst 
röst orden. Men innan prästen hunnit 
läsa bönen till slut föll bödelsyxan och 
rättvisa var skipad enligt den tidens 

Förre Rengsjöbon Tommy Gunnarsson vid den 
historiska gravplatsen strax innan den grävdes upp 

och kvarlevorna förflyttades. Gunnarsson såg under 
sin tid i Rengsjö till att ett kors sattes upp vid graven 

och en minnestavla som berättade vad som hänt.

forts.
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Han är sjunde generationens 
släkting till bonden Anders Olsson 
från Österböle som den 10 maj 
1882 avrättades och begravdes 
på sockenrån mellan Rengsjö och 
Bollnäs. 
I höst var han med när kvarlevorna 
efter Anders Olsson grävdes upp och 
den historiska gravplatsen fick ge 
vika för Skanskas exploatering av 
stenbrottet vid Yxbo.
- Anders Olsson var min mormors-
mormors farfar och det som hände 
honom har fascinerat mig ända sedan 
jag var liten, säger Peter Gustafsson 
från Bollnäs. Därför har han satt sig in 
i historien, läst brevväxlingarna mellan 
Anders Olsson och hans närmaste, 
besökt det gamla fängelset i Gävle 
och suttit i cellen som Anders Olsson 

tillbringade närmare ett år i. Det var 
förresten på dagen 165 år efter det att 
han dömdes till döden.
 - Jag har också många gånger besökt 
gravplatsen på skogen mellan Bollnäs 
och Rengsjö och följt med intresserade 
människor som ville dit. När ryktet 
gick att graven skulle flyttas tyckte jag 
först att det kändes fel men nu förstår 

ordning. För flera nyfikna uppe i träden 
blev upplevelsen för mycket och de 
svimmade av åsynen och föll ned till 
marken. 
Anders Olssons kropp begravdes på 
platsen och ett enkelt träkors sattes upp 
som minne av det som skulle bli den 
sista avrättningen i Rengsjö. 
Anders Olssons änka gifte två år senare 
om sig med bonden Erik Pettersson 
och Jonas Perssons änka Elisabet 

Olofsdotter emigrerade med tre av sina 
fyra barn till USA tillsammans med 
den religiösa gruppen Erik-Jansarna 
från Alfta. 

Göran Bernstål
Fotnot: Vi har tidigare berättat om 
denna händelse i Rengsjöbladet 
men gör det nu igen eftersom 
historien aktualiserats på nytt genom 
gravflytten.

Släktingarna om gravflytten:
Känns rätt
 med ny gravplats

Birgitta Svanberg och Peter Gustafsson framför det 
gamla skåpet som Anders Olssons syster Margta

 fick när hon gifte sig och blev bondmora på Nygården.
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jag att det är såhär man brukar göra 
numera, säger Peter. 
Vi träffas hemma hos Birgitta 
Svanberg på Nygården i Österböle. 
Det var där Anders Olssons syster 
Margta Olofsdotter bodde och 
Birgitta är en släkting till henne i 
rakt nedstigande led. Även hon har 
engagerat sig i historien och besökte i 
somras fängelset i Gävle.
- Men det var jobbigt att gå därinne.  
Det var lågt i tak och kallt i den lilla 
cellen. Det var som om allt lidande satt 
i väggarna och jag ville bara ut, säger 
hon.
Birgitta ryser vid tanken på att Anders 
Olsson tillbringade nästan ett år i denna 
miljö och att han under den tiden inte 
fick något besök av sina nära och kära. 
Kontakten dem emellan blev enbart 
med brev och det är genom dessa som 
man kan bilda sig en uppfattning om 
vad de inblandade tänkte och kände.
Birgitta tycker det känns bra att 
Anders Olssons kvarlevor flyttats från 

Yxboskogen till Rengsjö kyrkogård. 
Däremot är hon inte så förtjust i all den 
uppståndelse som detta fört med sig.
Det var den sista avrättningen i 
Rengsjö och därför har många på 
sociala medier reagerat mot att man 
grävt upp kvarlevorna och gjort sig av 
med den historiska gravplatsen. 
Det var markägaren som begärde hos 
länsstyrelsen att få flytta graven och 
därmed göra det möjligt för Skanska 
att utvidga sitt jättelika stenbrott. Ett 
år tog det innan länsstyrelsen och 
länsmuseet gav klartecken och en 
septemberdag kom arkeologer och 
myndighetspersoner till gravplatsen i 
all hemlighet för att undersöka om det 
fanns några kvarlevor att flytta. 
- Ingen hade berättat för oss släktingar 
vad som skulle ske men jag hade fått 
nys om det hela och begärde att få 
vara med.  Tillsammans med min far 
åkte jag dit och fick bevittna vad som 
hände, berättar Peter.
Det man ganska snart hittade var 
benrester, tänder och hår men också 
knappar och ett klackjärn. Även en bit 
av en kedja. Alltsammans placerades 
i en kista och fördes till länsmuseet i 
Gävle. Där har resterna analyserats 
och på senhösten gravsattes Anders 
Olssons kvarlevor på Rengsjö 
kyrkogård. Ett enkelt träkors med en 
kortare inskription förkunnar vem som 
ligger i graven.

Birgitta Svanberg och Peter Gustafsson – två 
sentida släktingar som intresserat sig för det 
makabra mordet i Österböle och den sista 
avrättningen i Rengsjö. 

forts.
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- Det känns rätt att han  nu fått komma 
i vigd jord när han ”varit skogvaktare” 
i 182 år, säger Peter. 
Det hette så förr i tiden att om man på 
grund av brott blivit avrättad så skulle 
man begravas på skogen. Anders 
Olsson dömdes till döden för att han 
slagit ihjäl en kolare från Voxna. 
Mordet ägde rum vid linskäktarna i 
Österböle där kolaren och hans hustru 
slagit läger under sin hemresa från 
Söderhamn till Voxna. I fångrullan från 
1831 från fängelset i Gävle står det:
”19 juli nr 120 ankom Bonden Anders 
Olsson från Österböle, Rengsjö socken, 
hvilken vid urtima ting med Norrala 
häradsrätt den 18 juli 
detta år, blifvit känd 
skyldig, att otvängt 
och i vredesmod 
dräpit Kolaren Jonas 
Pehrsson från Njupa 
Woxna församling 
för hvilket han blifvit 
dömd att mista 
lifvet, och hvarda 
halshuggen, dock är 
enligt förpassning 
af Häradshövdingen 
Björk målet 
underställt Högvördig 
Kungl. Svea hofrätts 
pröfning hvars utslag 
han nu till en början 
afbidar.” 
Till detta kommer ett 
litet tillägg från 1832:
”Den 9 maj afsänd, för att undergå 
verkställighetning för dödsdom mellan 
Rengsjö och Bollnäs socknar.”
- Det känns så sorgligt alltsammans. 

Jag förstår att den här händelsen måste 
ha satt djupa spår hos alla i byn, säger 
Birgitta.
Hemma i hennes vardagsrum står 
än idag det gamla kronskåpet som 
Anders Olssons syster Margta fick 
när hon gifte sig och blev bondmora 
på Nygården. Breven från hennes 
dödsdömde bror har i alla år funnits 
bevarade på gården och påmint de 
efterlevande släktingarna om den 
hemska historien.  

Göran Bernstål

När Anders Olssons grav grävdes upp hittades 
benrester och tänder samt många knappar, 

tygrester och klackjärn. Kvarlevorna låg på 
en meters djup och placerades i en liten vit 

kista som senare gravsattes på kyrkogården i 
Rengsjö. Foto: Mikael Edström
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En annorlunda begravning genom-
fördes fredag 24 oktober i Rengsjö, 
då kvarlevorna efter bonden Anders 
Olsson, som avrättades för 182 år 
sedan, kom i vigd jord på Rengsjö 
kyrkogård. Anders Olsson dömdes 
till döden för mord och avrättades 
vid sockenrån mot Bollnäs i maj 
1832 men fick då inte begravas på 
sedvanligt sätt utan grävdes helt 
enkelt ned på avrättningsplatsen. 
Nu har kvarlevorna grävts upp 
och under en stillsam men märklig 
begravningsakt på Rengsjö 
kyrkogård sänktes den lilla vita 
kistan ned i graven. Flera av Anders 

Begravdes 182 år efter sin död
Olssons sentida ättlingar fanns på 
plats för att deltaga i ceremonin 
och även om tiden har gått så 
gjorde historiens återupprepning 
att många var berörda av stundens 
allvar. Några av släktingarna tände 
ljus och lade ned blommor för att 
hedra den avlidnes minne och Lena 
Wängmark konstaterade att det som 
hände i Rengsjö för 182 år sedan 
var en mycket tragisk historia som 
säkerligen berörde stora delar av 
socknen. Kyrkogårdsförvaltningen 
kommer i fortsättningen att vårda 
graven och sätta upp ett mindre kors 
med en enkel inskription.
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Nu är inte mindre än 184 företag 
registrerade i Rengsjö. Det är en 
fantastisk siffra och ökningen de 
senaste åren är helt otrolig. 2003 fanns 
112 företag, 2007 var siffran 153 och 
2012 registrerades 171 företag. 
För snart fem år sedan startade tre unga 
rengsjöbor var sitt företag. De håller på 
fortfarande och deras företag har växt 
och sysselsätter idag inte mindre än tio 
personer och ibland fler!
Kristian Jonsson i Österböle är en av 
dessa företagare. När han drog igång sin 
elfirma hade han jobbat ett antal år som 
anställd elektriker i flera olika företag. 
Men han kände att han ville vara sin 
egen och när Anders Wigren slutade 
med sitt elföretag var Kristian inte sen 
att ta över kunderna.
- Det har gått jättebra och bara rullat 
på. Vi har jobb hela tiden och inte bara 
runt om i Rengsjö utan i hela distriktet 
och även i Stockholm. I dagsläget har 
jag sex anställda förutom jag själv. Jag 
har också satsat på grävjobb och båda 
maskinerna går just nu för fullt, berättar 
Kristian. 
Han ser sig själv som mer eller mindre 
född entreprenör. Han passar in i den 
rollen och trivs förträffligt.
- Det är väl självständigheten som 
gör det men man måste vara beredd 
att jobba mera och även när andra har 

ledigt. I gengäld kanske man tjänar lite 
bättre men inte är det så mycket, säger 
han.

En annan som startade samtidigt är 
Stefan Dagh och även han har haft fullt 
upp sedan han drog igång eget måleri. 
Han har också tagit in hustrun Lotta i 
det dagliga arbetet. Hon blev arbetslös 
efter flera år på resebyrå i Bollnäs. Nu 
har hon greppat pensel och målarhink 
och är enligt Stefan riktigt duktig.
- Jag hade inget val. Istället för att ligga 
hemma och sova måste jag följa med 
honom på jobbet och hjälpa till. Plötsligt 
var jag inne i 7-16 varje dag och så har 
det fortsatt, säger Lotta och försöker 
dölja målarfläckarna som kletat sig fast 
på kinderna. 
- Du ska inte måla med ansiktet, 
skämtar Stefan  och hjälper henne torka 

På 5 år skapade
de tio nya jobb i Rengsjö

Kristian Jonsson 
startade sitt 

elföretag för fem 
år sedan. Det 

syssel-
sätter idag inte 

mindre än sju 
personer och 

ibland fler när 
belastningen 

periodvis ökar. 
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bort färgen. 
Han berättar att han haft massor att göra 
ända sedan den dag han startade sin 
verksamhet. Det har varit så mycket att 
han inte hunnit med allt under normal 
arbetstid. Därför har det blivit jobb även 
på lördagar och helger.
- Nu sedan Lotta kom in så slipper 
jag måla på lördagar. Jag är faktiskt 
förvånad att det funkar så bra. Vi bråkar 
faktiskt aldrig. Det har vi inte gjort 
tidigare heller men man kanske skulle 
kunna tro att det skulle bli lite slitningar 
när man går så här inpå varandra hela 
tiden men det gör det faktiskt inte. Vi 
trivs jättebra ihop både hemma och på 
jobbet., säger Stefan och skrattar.
Och en bekräftelse på detta är väl att de 
gifte sig i sommar efter många år som 
sambos i huset i Österböle. 

Den tredje företagaren som startade 
samtidigt som Stefan och Kristian är 
Stefan Wallin. Även han har hela tiden 
haft fullt upp i sin verksamhet som är 
plåtslageriet SW Bleck & Plåt AB. 
Stefan bor i Söräng men har plåtslageriet 
i gamla danspaviljongen i Österböle.
Och ingen i företagartrion säger att de 
ångrar sitt val. Tvärtom tycks deras 
satsning också ha inspirerat andra 
för antalet företag har stadigt ökat i 
Rengsjö.
Nu är inte mindre än 184 företag 
registrerade  här. Det är en fantastisk 
siffra och ökningen de senaste åren är 
helt otrolig. 2003 fanns 112 företag, 
2007 var siffran 153 och 2012 
registrerades 171 företag. 
Överför man detta på invånarantalet 
så får man fram en siffra som visar att 
var sjunde rengsjöbo skulle kunna vara 
en företagare! Vad detta innebär i form 
av arbetstillfällen har vi inte kunnat 
räkna fram men så mycket kan sägas 
att det är bland småföretag som jobben 
skapas. Därför bör vi vara glada och 
tacksamma för att så många vill satsa 
på en yrkeskarriär som företagare. 

Göran BernstålStefan Dagh har fått hjälp av hustrun Lotta i sitt 
måleriföretag och båda är nöjda med den lösningen.

Stefan Wallin 
bor i Söräng 
men har 
plåtslageriet 
i Rengsjö där 
mycket av 
jobben också 
finns. – Finge 
jag familjen med 
mig skulle jag 
flytta tillbaka hit, 
säger han.
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Välkommen in i värmen hos 
Majas Café och presenter
Här finns ett litet café med smörgåsar, 
fika, glass, och inredningsprylar på 
två plan, i äkta gårdsmiljö.
Under helgerna i advent 2014 
serveras jultallrik
Öppet alla dagar året om. 
Stängt julafton, juldagen, nyårsafton  
och nyårsdagen

Öppettider 
Från 1 september till midsommarafton
Vardagar 11-18
Lördagar 11-15
Söndagar & röda dagar 12-15
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Jag har precis lämnat köket borta i 
Ängbo efter att ha tömt en av otaliga 
muggar med kaffe, pratat fiske, 
taklister och ombyggnationer med 
Anders och hans svärfar Kjell. 
Hemma i Bengtes så åker kaffe muggen 
fram igen, Smilla, en lite kattunge 
på 6 veckor leker med några trådar 
som hänger från byxbenen medan jag 
försöker reflektera på tillvaron och de 
senaste månadernas händelser.
På mitt jobb har jag kollegor från Luleå 
i norr till Halmstad på västkusten och 
när vi träffas ingår det att man skall 
presentera sig för varandra oavsett om 
man setts förut eller inte. Jag säger alltid 
samma sak. 
- Jag är lokalpatriot, Hälsingland i 
allmänhet, Rengsjö i synnerhet. Ofta 
stannar det där, med förvånade blickar 
från kollegor, men ibland kommer en 
följdfråga, varför är du det?
Under september började jag gå i 
måndagsgrupp, en grupp för anonyma 
fiskare som min syster kallar oss. Där 
har min syn på kraftbolagens så kallade 
natursmarta energi förändrats. Jag förstår 
vad en faunapassage innebär och vad 
viktig den är för att inte bara fisken utan för 
allt levande i våra älvar, åar och vattendrag 
som de påverkar. Naturligtvis skall vi ha 
vattenkraft men inte till bekostnad av att 
våra vattenlevande arter utrotas.
I början av oktober besökte jag 
biblioteket och fick tillsammans med 
ett 100 tal andra lyssna på  Gunnar 
Westrin, som efter Hans Lidman troligen 
är en av Sveriges bästa skildrare av 
fiskeuppleveser i svensk natur. Gunnar 
Westrin skildrar i sina historier hur 

vårt samhälle ständigt tär på vår miljö 
och hur många svenska vatten- och 
miljölagar är skrivna under helt andra 
förutsättningar än vad som gäller idag. 
Gunnar är lite av fiskets proggare fast 
utan politisk värdering. Likväl som en 
borgare kan tycka om Nationalteatern 
så kan även den som inte brinner för 
fisket uppskatta Gunnar Westrins böcker, 
filmer och föreläsningar. Gunnar visade 
stor entusiasm och glädje när han fick se 
en film med vår egen Trönöåöring leka 
i Lillörtjärnsbäcken och gillade skarpt 
den plan som Rengsjö FVOF har med 
att återfå ett starkt självreproducerande 
bestånd i de vatten som är knutet till 
Trönöån.
Här hemma så har våra odlingskassar i 
Hölesjön tömts på fisk och fiskeförbud 
har införts till förtret för vissa. 
Utplanteringen av framför allt regnbåge 
och röding är en viktig del av Rengsjös 
FVOF ekonomi, därför är det med stor 
frustration som jag åtskilliga gånger 
sedan fisken sattes ut har fått samtal om 
tjuvfiske. Vad ger dessa personer rätt till 
detta beteende? Det är som jag skulle 
gå in på ICA och ställa mig och äta ur 
charkdisken efter stängning utan att 
betala för mig, fel fel fel!! 
För oss som respekterar fiskeförbudet 
så är öppningarna planerade till den 6 
december för Bodsjön och Gäddtjärn, 

Fiskets proggare och eldsjälar
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Rengsjöbladet
Jon Törnros svarar på frågor om 
hemsidan: www.rengsjo.se 
Tel  0733-74 76 72 
e-post  jon.tornros@gmail.com

Annonspriser: 
helsida  500:- 
sista sidan  600:-
halvsida    300:-
1/3 sida      200:-
radannons    50:-
Medlemsavgifter
Enskild  75:-
Familj  100:-
Företag  100:-
Prenumeration 
Utanför Rengsjö 100:-/år
Bankgiro 253-8445
Styrelsen för Rengsjö Framtid 
Helena Näslund ordf  tel  665 736
Lasse Stensson kassör  tel  175 76 
Edith Szabo sekr  tel  665 629 
Birgitta Hildingsson  tel   665 498
Ing-Marie Antonsson  tel  248 57
Urban Larsson   tel  132 08
Nicklas Fredriksson   tel  665 678 
Ingvar Ingeroth tel    132 31

rengsjo.se@gmail.com

En stuga uthyres i Tännäs
9 bäddar och fullt utrustad Nära 

skidspår, skidbackar 
och fina fiskevatten

Ring Bettan 070 632 91 06

20 december för Slakttjärn, 3 januari för 
Ijungen och 14 februari för Fjällmyrtjärn. 
Mer information om detta finns på vår 
hemsida och på Facebook. På tal om 
Facebook, det tog några år innan både 
jag och Rengsjö FVOF tog steget ut 
i den världen. Nu ser vi direkt nyttan 
och effekten med att marknadsföra våra 
vatten och vår bygd.
För att knyta an till följdfrågan om 
varför jag är lokalpatriot? Svaret är lika 
enkelt som det är svårt att hålla det kort. 
Men för mig har Rengsjö allt som den 
historiska bilden av en by i Hälsingland 
består av. Den härliga naturen, den stora 
viljan, det brinnande engagemanget 
och det gränsöverskridande umgänget 
mellan gamla och unga. Vem vill inte bo 
i en sådan by?
Eftersom vi närmar oss slutet av detta 
händelserika 2014 så vill jag passa på 
att uttrycka ett tack till alla er som ställer 
upp för Rengsjö FVOF. Utan markägare 
som upplåter mark för vindskydd och 
bryggor, fastighetägare som lånar ut 
lokaler för vår utrustning, företagare 
som hjälper oss med byggnationer och 
transporter, Sedwallsfonden som ser 
vårat arbete som viktigt och alla ni som 
genom muskelkraft bär ut alla ton med 
fisk till våra vatten så skulle vår förening 
föra en tynande tillvaro. Stort tack till 
alla er som köper fiskekort.
Avslutningsvis så lyfter jag på kepsen 
för Seth Roos. En eldsjäl inom Rengsjö 
FVOF som gör det möjligt för oss att 
bedriva den verksamhet som vi gör 
och som för traditionen och historierna 
vidare till en ny generation. Skänk Seth 
en tanke nästa gång ni lyfter en glänsande 
regnbåge ur våra vatten.

 Kalle Hagelin
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