Härnösandsföreningar besökte Trysunda
Trysunda har utsetts till Sveriges vackraste ö och det finns mycket fog för den
utmärkelsen. Det kommersiella har fått mycket litet utrymme. I stället hittar
besökare på ön ett genuint fiskeläge med anor från 1500- talet, fantastiskt vacker
naturoch ett fiskarkapell från 1600- talet. Många fina promenadstigar runt ön
uppskattas av besökarna.
Familjens motorklubb (FMK) , KA 5 kamratförening, HjärtLung i Härnösand
och Flottans män arrangerade måndagen den 10 juli en bussresa till Trysunda.
Reseledare var Uno Gradin.
Vi åkte med Zetterblads buss till Köpmanholmen. Därifrån fortsatte resan på
böljan den blå med M/S Ulvön ut till Trysunda. Drygt 30 föreningsmedlemmar
deltog i den uppskattade resan.
Vi vandrade först till Storviken där det finns ett mycket vackert klapperstensfält
med klotrunda stenar i olika färger som slipats av havet under årtusenden.
Därefter vidtog en skogspromenad till Björnviken. Där finns det vindskydd och
grillplats samt badmöjlighet. Där passade deltagarna på att fika och njuta av den
vackra naturen. Även en ångmaskin från gruvdriftens dagar studerades.
Efter en rast fortsatte vandringen till den underbart vackra Näckrosdammen,
Trysunda kyrkogård och fiskekapellet.
Detta byggdes av gävlefiskare under 1600- talet och är en mycket vacker
byggnad. Väggarna i kapellet är prydda med bibliska målningar av Olof Gåhlin.
Målningarna utfördes 1711 då Trysunda utnyttjades som flottbas av Karl XII.
Gåhlin var troligen båtsman ombord i ett av fartygen och han påstås ha smyckat
kapellet under vistelsen i hamnen. Gåhlin kom troligen från Finland. Även på
den finska sidan finns kapell med målningar av Gåhlin.
Motiven är hämtade ur både gamla och nya testamentet. På västra väggen
skildras S:t Görans kamp mot draken och räddningen av den fagra prinsesssan.

Under 1800- talet spändes väv över väggarna för att dölja målningarna. Dessa
ansågs distrahera besökarna som man ansåg borde koncentrera sig på att lyssna
på prästens ord och inte titta på väggmålningar.
Före återfärden mot fastlandet intogs en läcker buffé vid butiken/
vandrarhemmet på Trysunda.
Uno Gradin

Ett av besöksobjekten var den vackra Näckrosdammen. Närmast kameran Gösta
Rodling och Erik Friberg.

Trysunda fiskekapell från 1600- talet intresserade många under besöket på ön.

