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En av Sveriges 50 st 4H-gårdar
finns i Häggsjö, visste ni det?

är smakprov på vad ungdomarna kan
få syssla med.

4H startades i början av 1900-talet i
USA och
har som
syfte att
lära
unga
människor att
ta hand
om landets natur, kultur och djur. 4H finns nu i 82
länder, och bara i sverige finns det
över 20.000 medlemmar.
De fyra H:na står för Huvud, Hand,
Hjärta och Hälsa och har sedan dess
varit 4H:s ledstjärna.
Häggsjö 4H är en av sveriges 50 4Hgårdar. Skogsklöfverns 4H startades
1990 med ett utalat mål: Bevara de
svenska lantraserna. På Häggsjö 4H
finns bl.a. Fjällko, Linderödsgrisar och
Gutefår…

4H-klubben i Häggsjö är nu den
största klubben i Västernorrland. Klubben har aktiviteter
de flesta söndagar och ett antal dags- och veckoläger under
sommarhalvåret.
Ta vara på detta! Låt edra
barn och barn-barn uppleva
djur och natur i Häggsjö.
Tel: 0611-770 07, 0611-770 23, 010687 02 54
E-post: bra4Hklubb@hotmail.com
Hemsida: http://go.to/4hklubb
Se vidare programmet på sidan 4

Sammanräknat har 4H i Häggsjö ett
sextiotal djur, men i programmet ingår mer än bara djurskötsel. Tovning,
bakning, teater, ull- och garnfärgning

Sven Waxin’s
Byns lokala rockband
Sven Waxins har nått
utanför regionen med sin
rock.
Två spelningar på krogen
G:a brandstationen i
Sundsvall
blev mycket
lyckade.
En skiva är
nästa steg. Förhopp-

ningsvis redan under
vintern kommer en
demo.
Bandet har
dessutom
utökats
med ytterligare en gitarrist,
Magnus
Palm från
Sundsvall.
Ni som var
med på Midsommar hos

Potters kunde själva
höra spelmansglädjen
hos dem alla..
Sven Waxin’s är självklart bokningsbara till
fester och annat. Ring
Ricky Potter på
0611-77051 eller 0703725664.
Surfa även in på hemsidan på nätet.
http://listen.to/
svenwaxins
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Chefredaktören/utgivaren har ordet
Åter har då ännu ett nummer av
denna tidning kommit ut (nummer 3
av årgång 3). Ett rekord... (varje
nummer blir dock i sig ett rekord eftersom det slår alla tidigare).
I år var dock svårigheterna något
fler, men bidragsgivarna har verkligen gjort sitt bästa och förtjänar en
ärlig eloge. Jag måste få påpeka att
utan er allas medverkan, så blir det
ingen tidning!
Till er alla som tvekar och kanske
tycker att ert ”lilla bidrag”, eller
”edra tankar är väl ingen intresserad av…” vill jag bara säga: Tveka
inte, skriv eller tala in er berättelse
på band så hjälper vi till med ut-

formning och införande.

tidningar har att åtfölja.

Från och med nästa nummer så
kommer vi även att ta in insändare
från alla Er som har åsikter i skilda
frågor. Under signatur eller undertecknade sådana. Om ni ej vill ståta
med namn, så använd en signatur
som vi på tidningen kan referera
svaren till. Ämnena kan vara hur
många som helst. Järnvägens planer
på förändringar, Kommunens beslut
om vägunderhållet, Bergstäckten på
Rödberget och dess inverkan på bl.a.
Trefaldighetskällans vatten, Fisket i
Häggsjön, Kommunal service, äldrevården… m.m. För er som vill skriva
under signatur, så gäller samma
anonymitet-skydd som alla andra

Förutom detta, kommer ni säkert
under semestern på saker som ni
skulle vilja få tag i eller bli av med.
Fyll Häggsjö.loppan med önskningar
till nästa nummer nu, till våren har
ni ju glömt det. Vi vet ju alla hur
mycket det finns som är skrot för
den ene, men guld för den andre...
Låt struten och sillen i recepten väl
smaka under de ljuva sommarkvällarna och låt oss mötas på Storholmen och Slåttansbalen.
/Qrt
E-post: kurt.eriksson@qrt.se

Kallelse till årsmötet
den 16 juli 2000 kl 11:30 på Storholmen
Packa picknickkorgen och tag gärna med något att sitta på då vi ses på
Storholmen.
De som ej kommer med egen båt, hämtas kl 11:00 med flotte vid Gunnel W:s brygga.
Efter mötet underhåller Martin Westerholm och Lars Holm berättar om Åvike bruk
Förslag till dagordning för Häggsjöns Intresse- och
Fiskevårdsförenings årsmöte på Storholmen den 16/7
2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Mötets öppnande
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande, sekreterare samt
2 justeringsmän
Verksamhetsberättelsen
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för det gångna året
Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år
I tur att avgå är Anna-Karin Gudmundsson
Kjell-Erik Näslund och Edor Olofsson
Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år,
i tur att avgå är Edvard Eriksson och
Hans Rosenkvist
Val av revisorer för en tid av 1 år, i tur att avgå
är Anders L. Och Birgit M.
Val av festkommitté för 1 år
Val av valberedning för 1 år, har varit Anders
Lindqvist och Karl Hagelin.
Övriga frågor
Mötets avslutande

Väl mött och välkomna till Storholmen
/Kurt Eriksson

Verksamhetsberättelse 1999 – 2000
Antalet medlemmar var vid årets slut ca 70 st. Styrelsens sammanställning under året har varit:
Ordf.:
Kassör:
Sekr:
Ledam:
Suppl:

Kurt Eriksson
Anna-Karin Gudmundsson
Kjell-Erik Näslund
Edor Olofsson
May-Gun Göransson
Edvard Eriksson
Hans Rosenkvist

Det gångna året har innehållit många orostecken, i form
av rykten och diskussioner ang. järnvägens dragning,
dubbelspår etc… Vidare har vägunderhållet för byn’s vägar varit uppe till diskussion i kommunen. I skrivande
stund finns dock ännu inga beslut fattade och vi har väl
endast att invänta frågornas vidare behandling. Vi och Ni
bevakar dock utvecklingen på dessa områden.
I övrigt ligger vår älskade sjö spegelblank vid 19-20-tiden
såsom den gjort under generationer och årtusenden, opåverkad av dags-politiken...
Medlemsregistret med adresser m.m har uppdaterats genom tidningens försorg. Vi har nu 82 noterade medlemmar. Och troligen kommer vi innan sommaren är slut att
se ytterligare några. Trevligt (för mig som ”datamänniska” att notera är att antalet registrerade e-mailadresser nu är uppe i 25 %.
/Kurt Eriksson
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Årsmötet 1999 på Storholmen
I behagligt väder anlände mötesdeltagarna till Storholmen med packade picknickkorgar.
Många kom i egna båtar, men ytterligare många tog chansen att få lift
med Olofssons och Westerlundarna’s
flottar från Gunnel Westerholms
brygga. Ett bekvämt och trevligt sätt
att ta sig ut till Storholmen
Flottning utlovas även i år för de

som är där vid ca kl 11:00
På den traditionella tipsrundan ef-

ter mötet fick alla testa bildminnet
genom att identifiera kända vyer
från trakten.
Skojigt var att priserna var i stort
sett lika många som deltagarna.

Efter mötet underhöll Martin med ett
eget program som efterföljdes av
många ”önskerepriser”.
En genomtrevlig dag !

SIDA 3
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Banvaktsstugan vid Nynäs skall rivas
Varjehandan har erfarit från välunderrättat håll att Uno Johansson’s
fastighet på Nynäs inom kort kommer att göra Per Myrbergs omsjungna ”34:an” sällskap.
Banverket planerar nämligen att
lösa in fastigheten och riva den för

att ge plats för en utfartsväg för
fastigheterna på västra sidan om
järnvägen.
Detta hus stod på en naturskön
tomt på andra sidan sjön och flyttades i början av 1900-talet till sitt
nuvarande läge. När Ostkustbanan

byggdes i mitten på 20-talet löste
järnvägen in den för att ha den
som banvaktsbostad. fram till
1935. Huset såldes till fritidsbostad när den gamla kustlandsvägen
lades ned.
/NEW

Missa inte årsmötet på Storholmen den 16 / 7 kl 11:30
Läs mer om detta på sid 2

Ingenting blir längre som förut
Till hösten får vi inte se Ann-Mari
Åströms blå taxi-buss skjutsa skolbarnen till och från skolan. Tjänsten övertas av Härnösands Taxi.
När årets anbud öppnades visade
det sig visade det sig att Taxi hade
det lägsta anbudet på entreprenaden. En smula märkvärdigt eftersom man har svårt att förstå hur

taxi, med avlönade chaufförer och
dryga framkörningskostnader,
skall kunna konkurrera med ett
lokalt enmansföretag. Man befarar
att någon räknat fel, men AnnMari är då säker på att det inte är
hon…

lika bra, men nog är det risk för att
den noggranna, personliga och
punktliga servicen blir naggad i
kanten. För skolbarnen har AnneMari utan tvivel blivit något av en
extra-mamma under de 20 år hon
ombesörjt skolskjutsarna.
/NEW

Man får hoppas att det fortlöper

Skogsklöfverns 4H program för sommaren 2000
V. 25 17-22 juni VECKOLÄGER 2
Veckoläger med hästinriktning.
För nybörjare. På schemat:
Grundläggande dressyr, voltige,
hoppning, körning. Allmän hästteori, sköta gårdens djur, bada,
leka, baka, pyssla i växthuset.
Kostnad: 1500 kr inkl. helpension
V.26 25 -30 juni DAGLÄGER
På dagläger sköter man djuren,
rider, kör, leker, badar, pysslar i
växthuset mm Tiderna är 9-15.

Kostnad: 100 kr/dag inkl.lunch
och fika.
V. 27 2-7 juli UNGDOMSLÄGER
Ett läger för dig mellan 13-17 år.
Vi sover i tält, går äventyrsbanan på en ö,gör utflykter leker,
spelar volleyboll, tävlar, badar,
bakar, rider, kör o sköter djuren.
1500 kr inkl.helpension
V 23-28 juli. Läger 5
Avancerat ridläger.För dig som
är minst 12 år och har god ridva-

na. Du kan ta med egen häst. På
schemat: Dressyr, hoppning,
longering, häst vid hand, tömkörning, ev. terränghoppning,
Foderkunskap och sjukbandagering mm.Sköta gårdens djur
baka, leka, bada, pyssla i växthuset. Kostnad: Med egen häst
2000 kr inkl. helpension (EJ
kraftfoder) Utan egen häst 1800
kr inkl. helpension. Lärare: David Fahlén. Har hästskötarexamen och jobbar på Flyinge

Anmäl Dig för en vecka med helpension för endast 1500:Medlemsavgift endast 100:-/år, inklusive försäkring
4 H:s hemsida

http://go.to/4hklubb

E-post

0611 – 771 07
0611 – 770 23

bra4hklubb@hotmail.com
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Sixten Pettersson
Annandagsgudstjänst på 1920-talet
Framme vid gavelväggen i Häggdångers fina församlingsgård
står en samling snidade träfigurer som förtjänar en närmare
presentation. Fortfarande är det
väl några besökare som ler igenkännande mot den lilla skaran i
glasmontern. Men för de allra
flesta är
de nog
ganska
anonyma.
Därför
tror jag
att det
kan vara
av intresse att berätta något både
om personerna
ifråga och
om träfigurernas
upphovsman.
När Ester Petterson, som bodde
på pensionärshemmet på Hov,
avled 1962 bestämde hennes
barn att de snidade träfigurerna
vilka hade haft en given plats
uppe på sekretären under en stor
del av hennes livstid, skulle
skänkas till kyrkan. Upphovsmannen till "Gudstjänsten" som
gruppen lite vanvördigt kallats
för, är hennes son Sixten. Under
pojkåren på 20-talet snidade han
träfigurerna inspirerad av de annandagsgudstjänster som sedan
långliga tider av tradition och så
även idag när 1900-talet lider
mot sitt slut avhållits
"ovanskogen", som byarna
Klappnäs, Gåsnäs, Högsnäs och
Häggsjö ofta benämndes.
Skogen, det var Lindomsböle
som ju var utgårdar till Lindom.
Oftast hölls gudstjänsten i något
hem, men ibland i Högsnäs skola. I det här fallet är deltagarna
församlade på skolan som vid
den här tidpunkten var relativt
nybyggd. Träbänkarna har tex

ännu ej blivit målade. Att det
hela verkligen är ett konstverk,
det kan alla som sett originalen
intyga. Porträttlikheten och utstrålningen är på ett sådant exakt sätt återgivet att även vederbörandes karaktärer återspeglas.
Tänker man sig sedan att det är
en skolpojkes
verk blir
man
minst
sagt stum
av beundran.
Församlingens
siste kyrkoherde,
verksam
mellan
1917 och
1946,
Hilmer
Gidlund, står där på sitt högtidligt strama sätt framför sin lilla
hop. Några av figurerna har tyvärr under årens lopp försvunnit
Förmodligen har Ester som var
en mycket snäll kvinna inte kunnat stå emot när en släkting eller bekant tiggt och bett om att
få någon av figurerna.
Men kvar är i alla fall Hilma
Söderlund, som var hörselskadad sedan ungdomsåren, hon
försörjde sig
som piga och
hjälpreda genom hela livet
från 1936 fram
till någon gång
inpå 1950-talet
på Rotmyran ett med dagens
mått mätt väglöst ställe vid
Storsjöns östra
sida.
Ida Brolin från Tynderö, flyttade 1919 som hushållerska till
Ångermansvedjan ett torp med

liknande vägförhållanden, beläget vid Medelpadsgränsen mellan Gnistring och Kallbäckstjärn.
Torparhustrun hade avlidit i
Spanska sjukan och mannen
ställdes ensam med två små
barn, en åldrig moder och en
vanför bror. I slutet av 40-talet
stängdes dörren för sista gången
på skogstorpet. Mannen flyttade
till sin gifta dotter och Frida
återvände till sin familj i Tynderö. Idag växer sig skogen grov på
de små åkerlappar där fem personer tidigare livnärt sig.
Johan Söderkvist, var handelsman i Högsnäs där han tillsammans med hustrun Anna drev
diversehandel
Fru Petterson, i dagligt tal kallad "Nisse Pettersonskan", var
Ester Pettersons svärmor och
alltså Sixtens farmor.
På bakre bänken sitter Erik Sjödin på Nynäs och bjuder sin
granne Botolf Norlander på
snus, en företeelse som var
starkt förknippad med Sjödin.
För knappast någon, varken
kvinna eller man kunde vistas
tillsammans med honom mer än
högst tjugo minuter utan att bli
bjuder på en snus. En eller ett
par kraftiga nysningar fick gubbens ögon att lysa varefter han
för den oinvigde förklarade att
det i snusblandningen ingick den
oerhört dyra
snussorten
Rappe, ett
märke egentligen vigt åt
grevar i baroner. Uppblandad med lite
vanlig snus
passade den
ju alldeles
förträffligt åt
Sjödin som
kände sig lite
förmer än andra bönder eftersom
han under sin tid i Finsvik fungerat som uppsyningsman åt
(Forts. på sidan 6)
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Sixten… forts.
grosshandlare Modig och konsul
Ramström och därför hade haft
en fot inne i den fina världen.
Sixten Petterson,vilken i
fjortonårsåldern förfärdigat figurerna,
föddes i Häggsjö den 12 november 1913
och avled i
Norrköping
den 21 juni
1986. Något år
gammal flyttade han till Antjärn, där hans föräldrar några år drev gästgiveri.
Därefter flyttade familjen till
Granliden, de västligast belägna
gårdarna i Högsnäs, vid den dåvarande kustlandsvägen. Efter
avslutad folkskola hade han tillsammans med sina bröder under
något år en cykel- och lättviktarverkstad hemma i Granliden,
kallad "Hit ler alla sina cyklar
för ren-Göring".
1935 när riksvägen flyttades fick
han och hans bröder arbete i
Härnösand så därför gick flyttlasset om några år till stan tillsammans med modern och de
systrar som var kvar hemma.
Fadern hade några år tidigare
avlidit. Under hela tiden var träsnideri hans stora
hobby. Han kunde
knappast se en träbit utan att ta fram
kniven och karva någon figur av den.
Efter några år i staden for han till Norrköping där han på
heltid etablerade sig
som träsnidare. Möbeltillverkare fick
upp ögonen för hans
stora talang och pendylerna som
började på att bli alltmera populära gav honom mer än nog av
sysselsättning.

När den värsta pendylfebern började ebba ut i slutet på 50-talet
fick han en beställning som
som tog flera år att förfärdiga. Det var Broströmrederiet och Svenska Amerikalinjen som ville ha modeller av Gripsholm och
några andra av rederiets
båtar som skulle finnas på
deras kontor runt om i
världen. Under tiden hade
han tillsammans med sina
två bröder bytt efternamn
till Östelius. Och med den
ena broderna Östen, som
for till Stockholm för att där arbeta som finmekaniker och verktygsmakare, inledde han ett
samarbete i samband med att de
båda blev pensionärer.
De skulle bygga en modell av regalskeppet Vasa. Tusentals arbetstimmar tog det. Sixten utförde träarbetet och Östen metalldetaljerna. När arbetet var färdigt donerades skapelsen till Sjöhistoriska museet där den idag
kan beskådas på Vasamuseet i
den så kallade katastrofmodellen. Man har byggt upp en
modell av Strömmen så som den
såg ut på 1600-talet med panikslagna människor springande på
stranden och med det Östeliusbyggda vasaskeppet med den se-

De har berättats för mig att Sixten före sin död 1986 brände upp
alla sina träfigurer sedan pojkåren av rädsla för att de skulle
komma på fel ställe. Men de här
figurerna har ju verkligen kommit på rätt plats. Och det var
han säkert mycket tacksam för
och det är verkligen vi också.
/NEW

t h oma s

Bil & Backup
Lindomsböle 28
871 91 HÄRNÖSAND
0611 –771 00, 070 – 328 08 98

Jag har generösa öppettider
och hjälper er då ni är lediga
och har tid. Jag hjälper er
med allt som gäller bilen,
även lackeringar till mycket
bra priser.
Jag har en företagsbackup
där företagare kan leja in mig
vid behov.

gelsättning som det förmodades
ha haft vid katastrofen. Med stor
slagsida går skeppet sitt nu välkända öde tillmötes.

Oavsett typ av uppdrag tveka inte att höra av Dig.
Jag är öppen för det mesta
och lämnar gärna förslag på
lösningar.
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Häggsjö för 110 år sedan
Umeå universitets forskningsarkiv har lagt ut folk- och bostadsräkningen för hela Västernorrland från 1890 på internet. När vi tittar på Häggsjö visar det sig att det bodde 78 personer permanent i byn. Vi kan också se att många kom långväga ifrån, tex Orsa, Stockholm, Bjurholm.
Häggsjö var den by i Häggdånger som hade det mest centrala läget på den tiden eftersom Norrstigen gick genom byn och motsvarade dagens E4. Man hade alltså förhållandevis goda möjligheter till kontakt med omvärlden. Under en kort tid drevs även gästgiveri. Många av de som bor i
Häggsjö idag är ättlingar till de som bodde här 1890 och vi vet var de bodde, medan en del av familjerna är anonyma. Hör gärna av Dig till redaktionen om Du kan lösa några av frågetecknen! /Barbro W
1890

2000

Olof Grafström f. 1831m hemmansegare, Säbrå
Stina Lena Höglin f. 1831, Häggdånger
Barn:
Abraham f. 1863
Lars f. 1865
Piga:
Magdalena Persdotter f. 1861m Bjurholm

Familjen bodde där 4H-gården i Häggsjö idag finns. När
Norrstigen ändrade sträckning till andra sidan Häggsjön 1880
flyttade de till den gård där Ingemar Isaksson nu bor

Erik Näslund f. 1844, hemmansegare, Hässjö
Carin Olsdotter f. 1848, Stigsjö
Barn:
Erika Mathilda f. 1875
Hulda Kristina f. 1877
Erik Bernhard f. 1878
Olof Axel f. 1884
John Algot f. 1888

Familjen bodde där Gunnel Westerholm bor idag.
Erik Näslund är morfarsfar till Gunnel men också farfarsfar
till Kjell-Erik Näslund och Gunvor Nordieng

Anders Peter Vikberg f. 1852, Hemmansarrendator, Indal
Brita Margareta Eriksdotter f. 1857, Multrå
Barn:
Anna Margareta f. 1879
Lydia Kristina f. 1881
Agnes Elisabet f. 1884
Johan Peter f. 1886

?

Johan Näslund f. 1841, Torparrendator, Hässjö
Brita Magdalena Olofsdotter f. 1849
Barn:
Johan Peter f. 1871
Erik Bernhard f. 1875
Nils Elon f. 1879
Emma Kristina f. 1881
Selma Margareta f. 1882
Hilda Ulrika f. 1884
Olof Albert f. 1887
Även idag 2000 heter familjen på torpet Andersson!

Johan (Janne) Näslund var bror till Erik Näslund. Johan och
Erik föddes i ett torp som ligger där Bertil Näslund nu bor.
Johan bodde sedan med sin familj i ett torp i den sk ”torparráa”, där Rosenkvists har sin stuga. Dottern Selma blev sedermera gift med Viktor som fått ett eget reportage senare i tidningen.

Adolf Åslund f. 1846, Torparrendator, Hässjö
Stina Erika Nylander f. 1838, Stigsjö
Barn:
Anna Erika f. 1870
Emma Kristina f. 1875
Lydia f. 1877

Dottern Anna Erika gifte sig med Jonas Wikström. Var familjen bodde saknas kunskap om
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Häggjö för 110 år sedan… forts
Jonas Wikström f. 1867, Jordbruksarbetare, ogift, Viksjö

Jonas Strandqvist f. 1820, Torparrendator, Graninge
Anna Maria Ed f. 1815, Torsåker

Jonas (Jonke) bodde i den lilla röda torpstugan med tillhörande ladugård som ligger uppe i skogskanten strax norr om
Bäcks i Sjöviken. Huset och ladugården flyttade han hit från
”Lars-Jansbacken” (backkrönet med utsikt över Häggsjön
före Potters)
Han gifte sig med Anna Erika Åslund och fick 10 barn(!) som
alla bodde i det lilla torpet och hade det otroligt fattigt. Det
går historier om Jonas som visar både hur missundsam han
var och hur noga det var att ta till vara allt. När han gick bort
på dagsverken i byn hade han en gammal mjölkhämtare med
sig som han kissade i under dagen för att kunna ta hem och
gödsla med!
Torpet ägs idag av Lollo von Post

?

Per Erik Strandqvist f. 1849, Jordbruksarbetare, ogift Långsele

”Pelle” bodde där Hagelins har sin sommarstuga och har även
givit namn till en bit åker strax innan skogen mot Mark börjar, ”Pelle Strandkvist-lägda”

Anders Magnus Larsson f. 1841, Jordtorpare, Dalskog,
Elfsborg
Ida Margareta Öberg f. 1865
Barn:
Elin Maria f. 1886
Margareta Kristina f. 1890
Inhyses:
Elsa Jonsdotter f. 1834, Offerdal

Anders och hans familj bodde där Ricky Potter bor idag.

Lars Erik Eriksson f. 1854, Hemmansegare, Häggsjö
Brita Elisabet Rosell f. 1859
Barn:
Märta Margareta f. 1881
Ester Elisabet f. 1884
Signe Laurina f. 1886
Hilda Eugenia f. 1889
Dräng:
Jonas Alfred Nordin f. 1858, Jordbruksarbetare, Hässjö

Lars Erik var född och bodde där Anders Westerholm nu bor,
Lars Erik var även farmorsfar till Anders och Barbro

Erik Larsson f. 1821, Hemmansegare ,Häggsjö,
Sara Margareta Wiklander f. 1846(andra giftet)
Barn:
Sven f. 1874
Hilda Erika f. 1879

Erik Larsson var född och bodde där Anders Westerholm bor,
men överlät gården till sin son Lars Erik omkring 1880 och
flyttade liksom Grafström till andra sidan sjön när vägen
drogs om och nybildade där Nynäs, gården där Nils-Erik
Westerholm, hans sondottersonson nu bor.

Petrus Petersson f. 1845m hemmansegare, Häggdånger
Kristina Katarina Wikström f. 1854, Stigsjö
Piga;
Sara Brita Sellstedt f. 1867
Brita Albertina f. 1889, oäkta dotter

Petrus bodde där Edit Näslund bor. Edits och Kjell-Erik Näslunds fastigheter var 1890 en fastighet och delades så att Petrus fick den del där Edit bor och Cecilia, hans syster den del
där Kjell-Erik bor.
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Häggjö för 110 år sedan… forts

Greta Cecilia Larsdotter f. 1819, Födorådstagerska, Häggdånger, P Olssons änka

?

Augusta Lind f. 1823, Jordtorpare, Stockholm
Märta Cajsa f. 1869, dotterdotter

Änka till båtsmannen Flög och bodde vid Flögtorpet

Lars Häggström f. 1844, Jordtorpare och skomakare, Häggdånger
Anna Nicolina Nordberg f. 1852, Säbrå
Barn:
Anna Margareta f. 1873
Laurina Kristina f. 1874
Nils Oskar f. 1877
Petrus Albin f. 1880
Otto Emanuel f. 1882
Beda Charlotta f,. 1884
Elida Mathilda f. 1886
Lars Einar f. 1889

Familjen Häggström bodde i ett torp som kallas Sundsvedjan
där Matti Uisk och hans fru har sitt sommarställe idag.

Nils Peter Persson f. 1843, Skomakare, Häggdånger
Anna Persdotter f. 1852
Barn:
Anna Laurina f. 1880
Petrus Wilhelm f. 1884
Hulda Kristina f. 1888

?

Märta Abramsdotter f. 1840, Torparrendator, E Olssons
änka, Häggdånger
Barn:
Otto Anselm f. 1874
Carl Fredrik f. 1877
Albin f. 1882

?

Nyårsafton 1999
Som många av er märkte så blev det totalt mässfall på
Storholmens sedan många år traditionsenliga korvgrillning
på nyårsaftonen 1999.
Undringar har hörts, om möjligen skräcken för milleniumbuggen skulle kunnat ha påverkat…
Skämt åsido, så tror väl ingen att Storholmen skulle kunna

gå i baklås inför det nya årtusendet. Storholmen har funnits i
årtusenden, och har upplevt ett flertal milleniumskiften utan
större besvär.
Så, låt oss se fram emot detta års (2000) kommande nyårsafton, då vi möts igen som vanligt vid 11-12 tiden på dagen
med korvgrillning och glögg.

Skall Du snickra på stugan i sommar ?
Kolla först med Din lokala leverantör av trävaror

Sågade o hyvlade
Trävaror
till bra priser

Varför åka över ån efter vatten ? Jag har mycket av det
Du vill ha till stugbygget i
sommar
/Sven Eriksson

Erikssons Träförädling
Säbro, Sörmark 6
871 93 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-740 39
Mob: 0706– 75 76 17
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Viktor
Längst bort i byn bodde Viktor
på ett inte så litet och mycket
välskött torpställe, för övrigt det
nordligaste torpstället i socknen.
Gemensamt med alla andra bybor var han helt övertygad om
att just den plats där den egna
gården låg var den vackraste i
byn. Det var inget man gick omkring och skröt om utan det var
varje bybos egen lilla hemlighet.
Faktum var, att det
nog även för en utomstående kunde
vara i det närmaste
omöjligt att avgöra
detta. För skaparen
hade varit på ett
sjusärdeles bra humör när han danade bygden. Tilläggas kan att även
människorna gjort
det som på dem ankom för att förhöja
idyllen.
Viktors ställe var
inte något undantag. Där nöjde man
sig inte med en sjö, för från Viktors tre köksfönster kunde man
se två sjöar förutom den skogstjärn vilken tillsammans med
höga berg utgjorde bakgrunden
till både gårdstunet och tjärnen,
vilket gav intryck av att man befann sig på betydligt nordligare
latituder. Husens utseende och
inbördes placering förstärkte intrycket.
Inte heller Viktor själv var riktigt typisk för bygden. Den väldiga och muskulösa kroppen med
de sluttande axlarna och långa
armarna vittnade om en väldig
styrka. Örnnäsan och de små pillemariska ögonen mildrade intrycket, så att han faktiskt såg
riktigt vänlig ut. Kombinerat
med de väldiga mustascherna,
som skulle ha fått en kosack
grön av avundsjuka, skulle han
ha varit som klippt och skuren

som omslagsbild till en bok om
järnvägsbyggare och rallare.
Det var också järnvägen som
kom att spela huvudrollen vad
beträffar Viktors liv och försörjning. För att till en bit in på tjugotalet vid sidan av torpet försörjt sig skogsarbetare och dagverkare, blev bygget av ostkustbanan och sedermera arbetet

som banarbetare, en sysselsättning som kom att passa Viktor
som handen i handsken. För att
inte tala om den trygghet som ett
fast arbete förde med sig. Slut
var det på den tid när man varje
höst skulle oroa sig för vart man
skulle hamna på vintern. Vanligt
var att man tillsammans med
andra män från byn och närliggande byar tog på sig avverkningar där både körning och kolning ingick. Sällan fanns något
att få på nära håll. Jämtland
med Kälarna och Albacken var
platser där byn hade goda kontakter. Då bar det iväg för huggarna i oktober. Hästarna och
körarna kom så fort snön föll, eftersom frysta myrar och vattendrag tillsammans med den snö
som skulle få timmerdoningarna
att glida lätt på basvägarna var
ett måste för deras verksamhet.
De som hade familjer for i regel

hem över julhelgen, men ensamstående blev kvar så länge vinterföret räckte. Denna tillvaro
var för Viktors del för alla tider
slut. Det enda som Viktor saknade från den epoken var de historier och skrönor som var ett
ständigt återkommande tidsfördriv under årstiden när dagarna
var korta, eftersom dygnets ljusa
timmar som möjliggjorde skogsarbete var få. Då blev
det historier och upplevelser av alla de
slag, både troliga och
otroliga. Viktor hade
absolut ingenting
emot att ta del av eller själv berätta mustiga intermezzon från
sitt brokiga liv. En
alldeles sann sådan
som han tyckte om att
berätta, men som tilldrog sig många år efter skogshuggarepoken, skall jag försöka
återge.
För att göra en kort
historia lång börjar jag på Gnistrings järnvägsstation där banvakten bodde Han var förutom
stationsföreståndare ansvarig för
den sträcka av järnvägen som
var Viktors arbetsplats, därför
var han ju helt naturligt Viktors
chef och förman, en sak som han
var noga med att upplysa vederbörande om. Varken personkemin eller hans politiska åsikter
ville riktigt överensstämma med
de övriga arbetarnas. Inte heller
Viktor var imponerad av hans
sprättiga lite inslimrande inställningssätt gentemot banchefen.
Därtill kom hans evinnerliga
skryt om allt som han företog sig,
som om det hade varit något alldeles speciellt.
Bland annat hans hund, stövaren Lukas var ju den allra bästa
harhunden norr om Dalälven.
Därför hade han inbjudit både
(Forts. på sidan 11)
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banmästaren och baningenjören
en söndag i oktober på harjakt.
Det här hände på fyrtiotalet under den sk krigstiden då ved var
det allenarådande bränslet både
till tåg, bilar och uppvärmning.
Fördenskull höggs årligen ofattbara mängder med kastved för
att klara den stora efterfrågan.
Nere vid Sjöviken hade Öjeborna
under vintern kört fram flera
hundra kubikmeter kastved som
stod staplade på båda sidor om
vägen . Veden skulle stå och torka under sommaren för att på
senhösten med bil fraktas till
stan.

tog Viktor det stackars darrande
djuret innanför rocken, och inte
förrän han var på andra sidan
byn gav han den friheten. Att
denna manöver skulle vålla bekymmer för jägarna förstod Viktor, men hade han kunnat se de
verkliga konsekvenserna skulle
han ha känt sig mäkta belåten.

Just den här söndagen när banvakten hade sin stora bjudningsjakt var Viktor på väg från ett
ärende i grannbyn, och precis
när han närmade sig den korridor som de långa vedtravarna
bildade, hörde han hundskall
nere i trakten av Vitmyran. Viktor hade ju under veckan som
gått, flera gånger fått höra av sin
överordnade om den stundande
jakten, och att banmästaren och
ingenjören skulle bli hans jaktkompisar, samt om Lukas förträfflighet som harhund.

När Lukas med sina klockrena
skall kom fram till den plats där
Viktor utfört sin bravad, stannade han tvärt och tystnade för att
vända om sökande, och med något enstaka skall, sökte han igenom den långa korridoren tills
han var tillbaka på den plats där
drevet kommit in bland vedtravarna. Där vände han och drev
för fulla halsar till den plats där
tapten hade varit. Detta upprepades igen och igen….. Och baningenjören som på grund av sin
rangställning blivit tilldelad det
bästa passet på hällarna just där
vägen svänger, och med vedtravarna inom bra skotthåll, blev
åsyna vittne hur den omtalade
och fantastiska Lukas gång på
gång utförde sitt två- trehundrametersdrev. Någon harpalt såg
han aldrig skymten av.

Precis som han tänkt tanken såg
han en hare komma samma väg
som han just passerat. Viktor
ställde sig mitt i vägen i slutändan av den långa korridoren, och
när haren som haft största uppmärksamheten riktad bakåt, där
Lukas skall på ett förtjänstfullt
sätt bekräftade sin husses försäkran om sin duglighet i det
närmaste hade passerat vedtravarna, upptäckte den stackars
harpalten Viktor som stod med
armarna rakt ut som en fågelskrämma, och med den villt
skällande Lukas bakom och den
väldige Viktor framför sig, gjorde
haren som harar brukar göra i
såna här trängda situationer.
Den kapitulerade utan villkor
och lade sig platt på marken och
slöt ögonen. Kvickt som tanken

Efter en halvtimme kom stinsen
för att koppla upp hunden , urskuldande sig att ”något sådant
har aldrig hänt”, men att den rådande lövfällningen gjorde förhållandena väldigt svåra för Lukas. Han visste dock av en annan hare som han skulle släppa
hunden på, och med små avmätta bugningar gick han med raska
steg för att släppa hunden lös.
Men Lukas var faktiskt en bra
harhund, och en av de främsta
egenskaperna är att den inte får
byta drev. När stinsen släppte
hunden sprang den raka vägen
tillbaka och återupptog sin korta
drevlöpa mellan vedtravarna.
Detta blev för mycket för baningenjören, så efter att ha beskådat Lukas framfart mellan vedtravarna några vändor, kunde

den alltmer förtvivlade banvakten höra hur han ropade till banmästaren från sitt pass en bit
neråt Rödmyran.
– ”Vi avbryter det här så kanske
vi hinner med rälsbussen som
går från stan 11.42!”
Den stackars banvakten skämdes så han visste inte hur han
skulle kunna träffa sina överordnade. Han hade ju så glatt sig
och planerat den här söndagen
Hemma i stationshuset höll
hustrun på att tillreda ett par
gräsänder som han tidigare under veckan skjutit och som han
hade hoppats skulle smaka de
prominenta gästerna bra efter en
dag i skogen. En flaska tvåstjärnig och några vichyvatten stod i
källaren, och skulle allting klaffa
kanske han skulle få ringa stinsen i Söråker och be om ett meddelande till befälet på det snälltåg som passerade 20.35, men
som egentligen inte stannade på
de små stationerna, att han skulle göra ett undantag för de höga
tjänstemännen som var hans
gäster Om det hade gått i lås
skulle allt vara känt för alla banvakter mellan städerna, vilket
skulle fått dem gröna av avundsjuka. Allt det här verkade nu gå
i i i stöpet bara för att hundkräket verkade ha fått nån sorts
hjärnblödning.
För Viktors del fick tillvaron en
ny vändning när hans hustru efter en kort tids sjukdom gick
bort. Visserligen skaffade han sig
en hushållerska, men kombinationen dagligt arbete vid järnvägen och djurhållning visade sig
vara svår att kombinera. Han avyttrade kreaturen. Det enda djur
han hade kvar var katten. Det
var ett stort och svårt steg att ta
för Viktor som kom att sakna
sina vänner i lagårn något alldeles kollosalt.
Katten som han kallade Skepparn för att hans favoritplats var
(Forts. på sidan 12)
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Viktor… forts
bryggan nere vid tjärnen, där
han kunde sitta hela dagarna
och blicka ner i det kristallklara
vattnet, betraktande aborrarna
som simmade där nere. För att
bli en riktig hemmakatt lät han
veterinären kastrera katten, en
för den tiden mycket ovanlig företeelse. För Viktor blev fritiden
nu mer disponibel, och han kunde utnyttja sina fribiljetter på
järnvägen för en långresa varje
sommar. Stockholm och Skåne
besöktes, vilket gav minnen som
han berättade och förnöjdes åt
resten av året.

För övrigt var nog Viktor en
av de få i byn som var innehavare av en motbok, en rättighet som han inte ville avsäga
sig. Den gav honom tillstånd
att inköpa en liter brännvin i
månaden, vilket kunde vara
bra när man hade gamla rallarbekanta som Gruvman och
Stora Ström och vad de nu
allt hette. Även något besök
från de angränsande byarna
kunde kaskvirket dra till sig
någon söndagseftermiddag
Cykeln eller velocipeden som
Viktor föredrog att kalla fortskaffningsmedlet, var egentligen
en alldeles för bräcklig skapelse
för att harmoniera med hans
kraftiga väsen. Ekrar, kedjor och
pedaler var för honom förbrukningsartiklar och sällan sågs han
under sommarhalvåret helt fri
från skråmor och blessyrer förorsakade av felbedömningar. En
gång höll det på att gå riktigt
illa. Då frontalkrockade han
med en av byns ungmöer, med
väldiga skrubbsår och förstörda
kläder och cyklar som följd.
Verkligt illa gick det en höst när
han denna gång utan cykel halkade omkull efter Marksvägen
och slog sönder ena knät så
våldsamt att han ej för egen
kraft kunde ta sig därifrån. Han

rop på hjälp skapade stor oro eftersom man först befarade att
någon gått ner sig på den nyligen
frusna sjön. Några av byns karlar utrustade med stegar och rep
fann emellertid Viktor liggande
efter vägen med svåra plågor och
krossat knä. En tids lasarettsvistelse och hela benet gipsat blev
resultatet av olyckan. Ett djur i
bur såg nog säkert ljusare på tillvaron än vad Viktor gjorde den
tid han måste tillbringa gipsad,
ur stånd att röra sig någon annanstans än på köksgolvet. Han
räknade dagarna till den dag i
januari när gipset skulle avlägsnas. Men när den dagen kom visade det sig att ”knähelvetet”
som varit arbetsnamnet på den
kroppsdel som var orsak till Viktors stora obehag, var styvt och
stelt som ett vedträ. Den förutsedda hemfärden i triumf förbyttes i sorg och vemod. Men efter
en sömnlös natt hade en plan för
rehabilitering växt fram. Medicineringen löd: ”Nyväganes däri
djupsnön”.
När vårsolen i april började sin
kamp mot vinterns bojor kunde
den se någonting märkligt på
Viktors ägor. Aldrig sedan dinosariernas tid hade den sett något
liknande. På åkrar och hagar och
nere på tjärnen, ja överallt syntes det konstiga släpspår som endast den invigde kunde tyda. Det
var spåren efter Viktors sjukgymnastik. Men när solen var
klar med sitt vårjobb kunde Viktor åter gå till sitt arbete vid
järnvägen. Ingen kunde märka
den minsta hälta på honom.
På sin ålders höst gifte Viktor
om sig med en änka ifrån Öje.
Dit flyttade han och blev torpare
igen på gamla dar. Hans humör
påstods bli som förbytt och man
kände nästan inte igen honom
efter flytten till Öje.

Nordiska Elektrod AB

Svetselektroder
o
Svetstillbehör
Mats Wallman
Tel/Fax: 0611-274 30
Mobil: 070-395 13 81

Flugfiske
Passa på lär dig i sommar
Endags eller kvällskurser
teori och praktik
Regnbåge 1 - 3 kg
Camp Blanksvedjan
Kalle Stattin.
Tel. 0611-740 97 / 070-664 81 41

Gåtan:
Lurar i vassen, fångas
med spö eller i kassen. Kryddas, males
och bereds i hushållassistenten
Alla gillar den, särskilt folk från kontinenten...

NEW
Gåtans lösning finns på sista sidan...
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Häggdångers Bygdegård
En trivsam mötesplats

Har du inte varit där tidigare, så
ta chansen nu. Du som redan
känner till hur trevligt det brukar vara där - berätta för andra
och välkommen åter.
Under resterande 2000 har vi
planerat följande glädjeämnen:
8 juli
augusti
oktober
3 november
December

Slåttansbal
Skolstartdisco
Bygdegård. dag
Halloweendisco
Julmarknad

Till slåttansbalen i juli packar
du din egen picknickkorg och tar
med till dansen. Vi ser också om
vi kan ha ett litet disco samtidigt

på övervåningen. Kolla flygblad
och anslag för uppgift om klockslag.
Vi försöker
bredda inriktningen
på våra aktiviteter, så
att fler ska
känna sig
välkomna
till bygdegården och
Häggdångers Bygdegård
vi vill väldigt gärna
bli fler medlemmar.
Medlemskap kostar 40 kr/år och

person.
Vi ser också gärna att vår bygdegård utnyttjas mer och hyr även
ut för sammanträden, studiecirklar, fester. Ring i så fall
Curt Johansson, 0611741 26.
Om du vill veta mer är
du hjärtligt välkommen
att ringa Maj-Lis Nordin, 0611-770 88
(Sundsvedjan) eller
0611-740 44 (Antjärn)
Väl mött på Bygdegården!
Maj-Lis Nordin (ordförande)

Camp Blanksvedjan
Kombinera arbete med lek, träning och ledarskap.

1-10 Kamp

Stärk gruppkänslan! Gammal som ung!

◊ Blåsrör
◊ Yxa
◊ Luftpistol
◊ Kast med älgskit
◊ Tomahawk
◊ Luftgevär
◊ Slangbella
◊ Lasso
◊ Kast med boll
◊ Pilbåge

Perfekt för…

◊ Klassfesten

Exklusiva aktiviteter:

◊ Kick-Off

- Flugfiskeutbildning i damm med 13 kg regnbågslax, - Naturstig (teori o
praktik), - Hinderbana, - Hästar
(ridning, vagn), - studiebesök i slöjdverkstaden

◊ Födelsedagen
◊ Firmafesten
◊ Fotbollslaget
◊ Möhippan

För konferensen finns overhead och blädderblock, sittplatser för ca 75 personer. Möjlighet till övernattning för
60 personer i 20-mannatält.

◊ Grabb / Tjejgänget

◊ Allmänheten

Välkommen med förfrågan och bokning!
Camp Blanksvedjan Antjärn 33, 871 91 Härnösand Tel/fax 0611-740 97
Mob.tel: 070-664 81 41 e-post: carl-axel.stattin@telia.com

Svenskt hantverk med tradition
Svepaskar i olika former och storlekar
Sirliga knivar med metall/silver-inlägg.
Gör ett studiebesök i slöjdverkstaden och
passa på att lösa Dina presentbekymmer…
Se adress och telefon ovan
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Namn o Nytt - Familjesidan
Kalendariet – Vad händer runt sjön?
- 8 / 7 Slått’ans-bal på Häggdångers Bygdegård
- 9 / 7 Sommarsöndag i Barsviken
- 16 / 7 Årsmötet på Storholmen, kl 11:30
- 22/ 7 Barsviksdagen ”Sommarmarknad”
Midlanda Motor-Park Go-Cart 12.00-20.00 Juni – september
Birgitta’s bagarstuga i Dalund – alla torsdagar i juli
4H aktiviteter, se separat program sid 4
I augusti skolstartsdisco (datum ej fastställt)
- 30/8 öppnar Vävstugan på Bygdegården kl 19.00
- 3/10 Halloweendisco för skolbarnen
Bygdegårdens dag med middag och dans på kvällen i oktober
I början av december julmarknad på Bygdegården
Rätt lösning på 1999 års kryss
Grattis än en gång till Hans Selander som löste krysset redan
under pågående möte på Storholmen !
I år har Gunhild lovat att detta
inte skall vara möjligt… ”Han
måste nog hem för att titta i ett
lexikon…”
Kampen fortsätter...

Sommar-sillen

(4 strutar)
.
2 medelstora potatisar
6 rensade anjovisar
2 msk finhackad gräslök
Mosa med gaffel och rör sedan
i 8 msk gräddfil.
Fördela anjovisröran på 4 skivor mjukt smörat tunnbröd.
Rulla ihop var och en av dem
till en strut.

Begagnad timmerkälke till snöskoter. Om Ni har någon i hyfsat skick
liggande, som bara tar plats, ring
mig på telefon 0611-770 17 / Matti
________________________________
Begagnad utombordare till mindre
eka eller flotte. Bör kunna startas
och ta oss hem...
Ring 0611-77124 alt 0708-66 66 07
________________________________

Våran flytbrygga är på villovägar i
Häggsjön. 2 x 3 meter är den.
Med frigolitskivor under. Om nån
sett den ring 0611-77051. Eller 0703725664
_____________________________

Enkel sommarvickning
Häggsjö-struten

Önskas:

1 burk Matjesill
2 msk hackad gul lök
2 msk hackad dill
1/2 tsk kryddpeppar
1/2 tsk svartpeppar
2 msk ättika
2 msk matolja
3/4 dl strösocker
1 dl krossade tomater

Avnjutes gärna med en kall
öl, alternativt vatten från
Trefaldighetskällan.

Häll av spadet från sillen, blanda alla ingredienser. Burk med
lock, skakas gärna om. Förvara
kallt i 1-2 dagar, ni hinner
ännu få det klart till lördagaftonen. Gör gärna dubbla satser, för den går åt

(Gunhild special)

(Gunvor special)

Gamla fiskenät, flytkulor m.m.
Skick spelar ingen roll
Tel: 0702-44 57 86
_____________________________
Eternitplattor för strålskydd
bakom bastuaggregat. 2 st. 1000
gånger 2000 millimeter helst.
Ring 070-2445786
_____________________________
Erbjudes:
MB Compact och 123-delar samt
div. övriga MB-delar säljes.
Ring Bill, 0705-93 83 73
_______________________________
Gräsklippning med minitraktorklippare åtages i Häggsjö by. Ring
Leo på 0611-77 101
_______________________________
Trädfällning på tomten ? Ring
Kjell-Erik på 0611-770 23

Mot sommarförkylning
1 st Husmans knäckebröd
(går lika bra med tunnbröd…)
Bredes med en bädd av Kalles
Kaviar
Finhacka 4 st vitlöksklyftor på
denna bädd och ät med förtjusning, men sov gärna i egen
säng...

SIDA 15
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Lokala krysset 3 - något att bita i för de bitna...
1

3

2

15

4

5

6

7

8

17

16
20

35

36

39

38
44

31

55

56

40

41
46

65

51

57

66

69

42

47

58

59

52

53

60

62
64

32

37

50

61

63
68

67
70

71

75

76

80

73

72
77

74

79

78

81

82

83

85

84

88

87

86

89

90

91

93

92

Vågrätt:
1
3
7
10
15
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
33
35
37
38
39
41
43
44
47
48
49

23

45
49

14

19

30

34

13

27

29

54

12

26

28

48

11

22

25

33

10
18

21

24

43

9

Dryck
Period
Skördetid
Grekisk filosof
Försäkrar
Där lyfter planen
Längdmått
Nils Ek
Den äldre
Rökelse
Rasp
Skenben
Ludvig Nordströms stad
Skalla
Karg
Fisk
"Skjutlysten"
Den snurrar
Tenn
Hon har skrivit mycket
Viska
Utsikter
Kan man gå
Katt
Där användes bilan
Rolf Tourd
Kvalster
Louisiana

Lösningen skickas till:
Redaktionen c/o Kurt Eriksson
Box 180
178 23 EKERÖ

Lodrätt:
50
51
med
54
56
61
62
64
67
68
69
72
73
75
76
78
80
81
82
83
85
87
88
90
91
92
93

Rötsimpa
Där har Sverige varit
Karl Kjellson
Bör stoägare ha
Kung
pH
Pigg
Attila
Hertig
Eländig
Kärleksfull
Är kall
För små
Hörs i lövskog
Likaså
Yankee
De bör rättas
Kommer regelbundet
Flik
Pippi
Fett med ör
Det använder kusken
Smila
Egen
För det mesta i vatten
Klargjorde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
23
24
25
31
32
34
35
36
40
42
43
45

Rätt lösning medför hedersomnämnande i nästa nummer och ev. pris.
Glöm inte ange Din adress.

Verk för trafik
Skådespelare
Energisk
Palladium
Biflod
Prelat
Ligger i Blekinge
Bokdel
Författare
Färg
Hyss
Yttersta del
Ovala
Blir kanske saft
Laglöshet
En bov(med väska)
Socialdemokrat
Hårfilt
Berså
Finns i Koltajaure
Bör ej förtäras
Islams(den ende)
Sjömärke i Häggsjön
Nyckfull
Träd
Öst-rike
Ledsaga
Kan barn leva

46
52
53
54
55
emot
57
58
59
60
63
65
66
67
69
70
71
74
75
76
77
79
84
86
verk
89
91

Udde vid Häggsjön
Trindsnö
Med l placerad
Ilbudet
Ser nog elev fram
Två sista
Älv i Lappland
Radium
Bör vi dagligen
Viv
Pengar
Krok
Otvungenhet
Tre gånger fröken
Sånglärka
Gör man ål
Mästerskap
Bedräglig
Avbild
Förstuga
Rinner
Gensubstans
Gustav Jonssons
Ström
Departement

Namn: …………………………………...
Adr: …………………………………….
Postnr: ………… Ort …………………….

Häggsjöns Intresse– och Fiskevårdsförening
Föreningen grundades 1948 för att tillvarata fiskerättsinnehavarnas intressen och för att på bästa sätt främja och utveckla fisket
och fiskevården för dåtida– och framtida generationer i Häggsjön.
Ordförande: Kurt Eriksson
Adress:
Oxbergsv.7
178 32 EKERÖ
Tfn:
0708-66 66 07, 0611-771 24
Sekreterare: Kjell-Erik Näslund
Adress:
Häggdånger, Häggsjö 46
871 91 Härnösand
Tfn:
0611-770 23
Kassör:
Anna-Karin Gudmundsson
Adress
Grönkullav 11 G
871 60 Härnösand
Tfn:
0611-197 19 / 0611-742 22

Föreningen har efter ombildningen 1990 utvidgats till att bli en intresseförening för samtliga medlemmar som bor och verkar kring
Häggsjön och har intresse i sjöns välmåga.

”För Häggsjön, genom tiderna”

Tfn:
Fax:
E-post:

Häggsjöns Varjehanda
Redaktionen c/o Kurt Eriksson
Box 180
178 23 EKERÖ
0708-66 66 07
08-560 300 66
Info@qrt.se

Glöm ej till nästa nummer:
- Ditt förslag / bidrag till innehåll
- Dina frågor, undringar om bygden / föreningen
- Köp o Sälj på Häggsjö-loppan
- Ditt företags sponsor-annonser

Vi finns på nätet!
http://www.qrt.se/haggsjo

Rätt svar på gåtan på sid 12:
Gäddpaté

Produktion o utgivning av detta nummer
sponsras av:
QRT System AB

Vi vill gärna ha Dina synpunkter på Häggsjöns Varjehanda
Detta är vårt andra nummer av Häggsjöns Varjehanda och inför ev. fortsatta
nummer skulle vi gärna vilja ha Din åsikt om denna form för information om
gamla och nya tider samt händelser runt Häggsjön.
Vad tycker Du om detta nummer av
Häggsjöns Varjehanda ?
Mycket bra, önskar läsa fler
utgåvor
Det är OK, varken bra eller dåligt
Tycker inte att denna form av
information behövs
Hur ofta skulle Du vilja läsa Häggsjöns
Varjehanda ?
En gång per år
När ny information av intresse för
Häggsjön och mig uppstår
Aldrig mer, det räcker med detta
nummer

Kommentarer (skriv gärna mer på ett extra papper):

Vad vill Du att Häggsjöns Varjehanda
skall innehålla ?
Mer om gamla tider och de som
bodde där på den tiden
Gammalt och nytt, Gärna
frågespalt, samt ”Köpes och
Aktuella frågor som: Vad händer
med Rödberget, Bottniabanan
Är Du själv beredd att bidra med
material och inlägg till Häggsjöns
Varjehanda ?
Gärna, har material för nästa
utgåva
Inte för närvarande, kanske senare
Nej, läser helst vad andra skriver
om

Namn

Adress

E-post:

Telefon

Skicka Din åsikt till:
Redaktionen c/o Kurt Eriksson
Box 180
178 23 EKERÖ

PS Även om Du inte besvarar frågorna, så önskar vi att Du hjälper oss att
uppdatera medlemsregistret genom att skicka in namn, adress, tel.nr (hem o
till stugan) samt e-post-adress för er som har sådan.

