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Nils Eric ”Nicke” 
Sjödin
Författaren Nils Eric ”Nicke” Sjödin, Röån och  
Sollef teå, har avlidit efter lång tids sjukdom.  
Till sommaren skulle han ha fyllt 75 år. Hans 
närmaste är hustrun Hervor och sönerna Jerker 
och Jakob med familjer.

Det är inte många förunnat att bli profet i sin hem-
bygd. Nicke Sjödin var ett undantag. På påskafto-
nen ägnade lokaltidningen i Ångermanland, den 
som en gång bar det stolta namnet Nya Norrland, 
tre helsidor och hela löpsedeln åt hans bortgång.

Gymnasieläraren Nils Eric Sjödin hade fyllt 47 år 
när han 1981 debuterade som författare, med dikt-
samlingen Byssfolke. Det dröjde ytterligare 15 år 
innan han blev Nicke Sjödin med sina läsare. Ända 
fram till 1996, då han gav ut sin nionde samling, 
Baka lagårn, stod det Nils Eric utanpå böckerna.

När han avled i påskveckan, efter två års kamp 
mot cancern, var namnet Nicke Sjödin sedan länge 
ett begrepp långt utanför Ångermanlands gränser. 
Han somnade in på Sollefteå sjukhus, aktiv till sin 
sista stund: han fick ”dö mensch jäg lev”, som han 
låter en av byborna, Abram, säga i Byssfolke.

Den barndomens lilla by av småbrukare och skogs-
arbetare som Nicke Sjödin skrev om heter Röån 
och ligger i Junsele socken. Där växte han upp på 
ett torp. Han var ensambarn, begåvad och skulle 
kôstes på; när han var 13 år satte pappa Rickard 
honom på rälsbussen till Sollefteå, där han tog 
realen och studenten. Sedan drog han vidare till 
Uppsala och en akademisk examen.

Han blev gymnasielärare, i Sollefteå under tre 
årtionden. I Sollefteå kom han också att bo hela sitt 
vuxna liv. Men Röån lämnade han aldrig och Röån 
lämnade aldrig honom. De två var ett.

Röån är närmaste granne till Junselevallen, min 
barndoms by. Vi umgicks inte, men Nicke Sjödin 
skickade mig sina böcker och vi höll tät kontakt 
under ett par årtionden, ända till slutet. Ibland 
växlade vi tio mejl samma kväll, när vi inte lycka-
des reda ut förledet i ordet tråpä eller varför någon 
nybyggare i förrförra århundradet kallades Järnes. 
Vi avbröt för att fortsätta nästa morgon.

Nästan allt i hemtrakten föriti’n var vi överens om. 
Nicke Sjödin hade sinne för språket och för ordens 
valörer, inte minst den ångermanländska som var 
det enda språk vi kunde och använde i barndo-
men.

Han hade också gott minne. Bara på en punkt 
svek det: han hade svårt att minnas att Röåns IF 
någonsin förlorade mot Junselevallens IF i fotbol-
lens division VII Övre Ådal på 1950-talet. Om det 
kunde vi gnabbas.

Nicke Sjödin var också underhållare, tidnings-
krönikör, revymakare, medverkade ofta i radio och 
tv. Men först och främst författare. 16 böcker blev 
det, varav elva diktsamlingar. Den senaste, Åtabak, 
kom i höstas. In i det sista slipade han på manuset 
till en tolfte, som skulle få titeln På annersia (På 
den andra sidan). Den kommer ut senare i år.

Domen; fo grassär; bra nog länge; inna han ha 
skekä sånnt; dä du ha gjort

(ur dikten om pappa Rickard, 1981)
HANs O AlfreDssON

Vår älskade

Astrid Rösiö
född Bendz

* 10 maj 1911

har avlidit i sitt hem i 
Mandelieu

den 12 april 2009

NINNA

EDVARD OCH MARIE
Marie Claire

Carl Edvard och Carin
Marie Louise och Magnus
Carl Christian och Isabelle

Anna och Patrik
Carl Johan och Anki

Sofia
Wilhelm

Barnbarnsbarnen

Tänk på det förflutna 
när det är en glädje 

att minnas det.

Fyra ting kommer inte tillbaka:

En avskjuten pil
Ett uttalat ord
Ett försummat tillfälle
Ett tillryggalagt liv.

FAMILJ
Privatannonser 08-13 00 10 fax 08-13 58 06
e-post familjeannonser@svd.se

Födda Guldbröllop?
Fira med en annons på 
familjesidan
Ring 08-13 00 10 
för annonsering.

Välkommen älskade HUGO
Erika Olsson &
Fredrik Finnman
SÖS 17 april 2009

Döda

Vår Älskade

Anna-Greta
Dahlin

* 2 september 1925
† 16 april 2009

B E R T I L
LARS och ANNICA

Magnus, Mårten
ULF och KATARINA

Max

Vad rätt du tänkt, vad
   du i kärlek vill,
vad skönt du drömt,
   kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som
   undan honom bärgas,
ty den hör evighetens
   rike till

Viktor Rydberg

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndag 11 maj 
kl 12.00 i Vasakyrkan, 

varefter inbjudes till minnes-
stund. O s a till Berzelii 

Begravningar, 
tel 031-16 90 90. 

Tänk på Hjärnfonden, 
tel 020-523 523.

Vår älskade moster

Anna-Brita
Strömbäck

* 8 februari 1929

har nu lämnat oss

5 april 2009

ANNA och KARIN
med familjer

Övrig släkt och vänner

Du finns i våra hjärtan

Begravningsakten sker 
onsdagen 13 maj kl.13.00 i 
Engelbrekts kyrkans kapell 

Därefter inbjuds till 
minnesstund O s a till 

Edsvikens begravningsbyrå 
070-747 76 36 senast 7 maj

Min älskade livskamrat
Vår käre Pappa,

Svärfar och Farfar

Bertil Fors
* 12 mars 1926
† 14 april 2009

har lämnat oss i djup sorg 
och saknad, men i ljust 

minne bevarad

M A J - B R I T
JAN och LENA
Henrik, Kristin

HÅKAN och INGRID
Elin, Anna

STAFFAN och LOTTA
Mikael, Liselotte
Släkt och vänner

När Dina steg har tystnat
finns ändå ekot kvar

När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har

Vi spar dem i våra hjärtan
tar fram dem då och då
så kommer Du för alltid

att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den 

8 maj kl. 10.00 i Skogs-
kapellet, Falun. Därefter 
inbjudes till minnesstund 
i Kristinegården, O s a till 

Malte&Maries begravnings-
byrå tel. 023-506 50 senast 

4 maj. Tänk gärna på 
”Läkare utan gränser” 

Pg 90 06 03-2.

7 Att tänka på …

När du ska sända in 
en nekrolog till SvD, 
tänk då på det här:

• Skriv en så objektiv 
text som möjligt på 
maximalt 3 000 teck-
en med mellanslag. 
Inga förkortningar.

• Texten ska behandla 
personens livsgärning 
i yrket, föreningslivet 
eller något personligt 
intresse.

• Inledningen ska följa 
mönstret ”Titel, namn, 
bostadsort, ’har avlidit 
i en ålder av XX år. När-
mast anhöri ga är …’ ”.

• Minst ett namn ska 
underteckna texten, 
och redak tionen  
måste ha kontakt-
uppgifter på en  
av under tecknare.

• Sänd texten till 
<familj@svd.se>.

Fyller du år?
Sänd namn och 
födelse data samt en 
bra bild i jpg-format  
med e-post till  
familj@svd.se 
Skicka in senast en 
vecka före dagen.


