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SPF Frösön 
Vi hade i alla fall tur med vädret……. 
 

 

SPF Frösön gjorde den16 augusti en utflykt till de östra delarna av vårt län. En bussutflykt med ett 
30:tal förväntansfulla deltagare i Högsommarvärme, genom ett magnifikt landskap med höga åsar 
och många sjöar genom trakter vi alltför sällan besöker. 

 

Resan gick via Bräcke till den 1:a anhalten, 
Restaurangen Fredsberg i Sörbygden för Lunch. 
På en härlig altan i 27 graders värme 
välkomnades vi till en fantastisk Lunch. En lunch 
med en huvudrätt med många lockande 
såsalternativ, som efterrätt en ljuvlig äppelkaka 
och kaffe. 
 
Vi förstår att restaurangen prisats, så gör även vi. 

 

 

 

 

 

 
Efter en utdragen lunch med 
härliga samtal om både 
tillvaron och  maten reste vi 
vidare till nästa stopp, 
Fjärilsmuseet i Hucksjöåsen.  
 
Jag tror inte att folk här i 
länet förstår vilken skatt vi 
har där. 

 
En fjärilssamling, som inte 
bara är en fjärilssamling utan 
också en forskning som 
samtidigt utförts av en 
autodidakt,  
Harald Eriksson, en man 
med 6-årig folkskola som 
korresponderat med experter 
över hela världen på både 
Latin, engelska och tyska. 

 

 

 

 
En man som fått respekt för sin forskning och för de teckningar  
han utfört över fjärilars genitalier, teckningar med sådan 
noggrannhet att de jämförts med Japanska diton.  
 
Man imponeras över det arbete han utfört med små enkla 
självuppfunna verktyg, där han med endast hjälp av solen 
kunna belysa de extrakt han dissikerat fram ur fjärilarna och 
sedan tecknat av. 
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Man imponeras så av fjärilssamlingen 
att man nästan glömmer prisa hans 
samling av uppstoppade fåglar,ett 
arbete han började med redan som 
fjortonåring 
 
 

 

 
 
Vi skall heller inte glömma den 
fantastiska insats Yvonne Olsson gör 
tillsammans med ortsbefolkningen för 
att hålla museet öppet för 
allmänheten. 

 

 

 
 
Nu var det dags att lämna, mörka moln hade samlats på himlen när vi startade återfärden.  
 
Resan hem hann bara påbörjas när åskan var över oss. När vi nästan nått Gimdalen låg 
ett stort träd över vägen, busschauffören, Lars Björklin, hade inte annat att göra än att 
backa, kändes som han fick backa 1 km innan en alternativ väg kom.  
 
Vi hann inte långt på den vägen förrän vi såg ett träd över vägen, lyckligtvis skulle vi 
svänga just innan, sedan kunde vi fortsätta resan utan problem, dock med många fällda 
träd men inte så att vi blev blockerade.  
 
Ett stort tack till vår chaufför som bidrog till en fin resa med sitt lugn. En härlig dag var till 
ända. 
 
Text: Lars Gabrielsson 
Foto: Majvor Enström 


