tet. Kulmen var nådd när sodapannan på Östrand byggdes.
Då tillbringade han dagen 108
meter högt i en svajig kran och
hade sällan markkänning under
arbetstiden.
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Körkortet klarade han 1947 till
en kostnad av 147 kronor. Då
fanns körskolan i Mellberg hos
Olle Hamrin. Rekryten avverkades 1947-1948 vid jägarskolan i
Kiruna med skördepermission
under perioden. Det är således
ingen ”dununge” det talas om.
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Andreas Zellin, f. 1926-03-18
En humorist med en enorm berättarförmåga speglar Andreas i ett
nötskal när vi träffades i hans
hemvist i Frötuna. Född i Bredsjön av modern Anna Andersson
(1900-1938) och fadern Birger
Zellin (1898-1982). Mor var från
Bredsjön och far från Boda. Bredsjöstugan där modern föddes
flyttades 1909 till Norra Berget
i Sundsvall och är idag ett väl
bevarat kulturminne från sekelskiftet.
Syskonen kom till världen i
nämnd ordning: Jonas 1918 (han
med Kvisslebrun), Johan 1922
(blev polis i Östervåla), Andreas
1926, Elsy 1934 (gift Rhodin)
samt Evert 1938. Andreas och
Elsy finns kvar av syskonskaran
idag. Mor Anna avled när minstingen Evert bara var 6 dagar
gammal och då tog mormodern
över mammarollen. Andreas fick
kämpa för att inte bli placerad
i annat hem och blev slutligen
kvar hos morföräldrarna.
Skolgång och sedermera skogsarbete och hästkörning från 13-
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års ålder gjorde Andreas till en
kraftkarl i tidig ålder. Mormor
var änka, boende intill och hyrde
ett arrendehemman av SCA.
Andreas fick ägna sig åt skogen
och djuren fram till 50-talet. Han
fick arbete vid kraftverksbygget i
Bergeforsen 1950. Han köpte en
jordbruksfastighet på 7,5 hektar
i Frötuna, 1954, av Helmer Hammarberg.
Han gifte sig 1952 med Aina
Jensen, även hon bördig från
Bredsjön. Makarna fick tre barn:
Jens född 1952, Laila född 1956
och Elisabeth född 1960.
Någon höjdrädsla existerar ej
enär Andreas är utbildad kranförare. Den sysslan har han
haft vid olika byggen i distrik-

Andreas är skild sedan 1962, men
är numera sk särbo med Ingrid
Nord och pensionär och därmed
medlem i PRO-Höstsol. Han är
aktiv i hembygdsföreningen och
besöker platser där uppträdande
finns som intresserar honom. För
övrigt tog jordbruket och skogsskötseln tid och nu efter 54 år i
Frötuna tar dottern Laila över.
Han genomgick två operationer
för klaffel åren 1998-1999 och
allt fungerar numera till fullo.
Andreas stortrivs i Frötuna
och han poängterar att han har
bästa tänkvärda grannar och här
har ingen osämja rått under de
54 åren. Återstår att se var han
bosätter sig härnäst. Möjligtvis
blir han kvar i Ljustorpsbygden.

Torsten Byström

