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Från redaktionen!
Nu ger vi ut femte och sista Allehandan för i år! Julnummer år 2016. Extra många
sidor, färgglad och med många hälsningar, som sig bör i juletid. På första sidan är
tomten på väg och om någon undrar vart han stretar, så framgår det på sista sidan.
Innehållet mellan pärmarna har vi tvingats begränsa av utrymmesskäl, trots tjockare
tidning. Det är många som har bidragit och allt kom inte med. Många fina bilder har
lagts in i vårt bildarkiv för kommande nummer och förslag på inlägg har lagts åt sidan
för den här gången. Hoppas att ingen tar illa vid sig.
I detta nummer har vi bland annat fortsatt med de stående inslagen om emigranter och
om nyinflyttade. Redogörelsen för hur det framskrider med den kulturhistoriskt viktiga restaureringen av Sockenstugan i Skog fortsätter. Insändarsidan lever vidare med
frågor till kommunen om de tänker och i så fall hur. Det är fler reportage i detta nummer än vanligt. Nytt är att vi kanske, förhoppningsvis, har fått en begåvad kåsör till
tidningen, i och med Annas bidrag. Trenden att det är fler som vill bidra till tidningen
fortsätter alltså. Kommer det att räcka med endast fem nummer per år?
Om jag har uppfattat saken rätt så har Stråtjära Allehanda funnits i tjugoett år! Första
tidningen lär ska ha sett dagens ljus 1995 och vi borde alltså ha 20-årsjubilerat förra
året! Uppgifterna är lite svävande och osäkra. Tyvärr så tycks det inte finnas något samlat
arkiv som bevarat tidningen från nummer ett till dags dato. Då är det väl hög tid att
samla ihop minst ett exemplar av alla tidningar och bygga upp ett? Finns det något i
källaren på Bygdegården?
Härmed efterlyses alltså gamla nummer av Stråtjära Allehanda i akt och mening att
skapa ett arkiv som redaktionen, byns invånare och andra kan vända sig till för forskning och/eller av mindre pretentiösa anledningar. Skämt å sido, det berikar naturligtvis
tidningen att vi kan följa upp gamla inslag och se vad som hände sedan. För att skapa
och vidmakthålla traditioner bör man ha ett öga i backspegeln.
Avslutningsvis önskar redaktionen, ansvarige utgivaren, layoutaren och distributören för Stråtjära Allehanda alla läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Bengt-Åke Wadell/Red
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Den första etappen av
Sockenstugan är nu klar!

Vi får verkligen vara nöjda med det arbete som utförts av A-service AB,
Älgnäs – noggrant och proffsigt. De har jobbat utifrån Inspektionsprotokollet vi fick från Gävleborgs Museum i våras.
Den här etappen har kostat 250 000 kronor – bidragen har kommit från Jordbruksverket, Söderhamns kommun/kultur och 10 % av donationer. Karl Erik,
Anders och Runo har varit ”inspektörer” med sitt kunnande och intresse.
Donationerna från privata och företag är nu uppe i 101 000 kronor. Så roligt
att så många som växte upp här i Skog och numera bor på andra orter har lämnat
bidrag – ett varmt tack till dem och alla andra!
Planen i vinter är att Lassas Byggnadsvård hemma i Edsbyn skall reparera,
kitta och måla fönstren. MEN VI BEHÖVER MERA PENGAR. Som tidigare
tar vi tacksamt emot donationer på BG-NR 705-4158, Handelsbanken, Kilafors. Det går även bra att swisha till 070 640 93 84 (Ingrid Belfrage).
Vidare har vi sökt pengar från två fonder, som det nog är ganska tveksamt till
om vi får, det är Kulturmiljonen kommunen och Kungafonden – besked från
dessa ges i december.
Ja, sedan blir det nytt år och då kan vi söka EU-pengar igen från Jordbruksverket och kommunen.
Det är ännu mycket som återstår för att det skall bli den lilla pärla vi önskar!
Sockenstugans Vänner.

Text: Inga Maria Wahlström
Foto: Marie Nymark
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Nyinflyttad

Lugnare dagar på Gästgivars

Margareta Karlsson har flyttat in i gamla
Gästgivars, skjutshållet, där postdiligensen förr stannade och där resande, enligt
stadga redan från mitten av 1600-talet,
skulle kunna byta hästar, vilket bönderna
fick stå för. En betungande pålaga för
bondebefolkningen. På den gamla tiden
träffade folket i Stråtjära, jämtar, ångermanlänningar och härjedalingar som
med sina långa rader av foror var på väg
till Stockholm. Det var liv och rörelse på
Gästgivars.
Nu är det lugnt och stilla och Margareta tycker om stillheten. Hon flyttade
in på gården i maj 2015 från Gävle där
hon också bott i lantlig miljö ända sedan
tonåren. Hon är dock född och uppvuxen
i Dalarna i Hanåker, en liten ort mellan
Långshyttan och Hedemora. Hennes dotter bor i Uppsala, jobbar som lärare men
är också frilansande journalist.

Margareta har rustat upp och snyggat till
på Gästgivars så det är en fröjd att se.
Allt är mycket fräscht, snyggt och trivsamt, men hon skulle gärna se att även
fasaden kunde bli målad. Framtiden får
utvisa hur det kan te sig. Margareta har
tidigare arbetat med barn, men är numera verksam inom äldreomsorgen, mest i
Bollnäs. Hon trivs väldigt bra i Stråtjära
men känner inte så många ännu. Hon planerar att stanna kvar i bygden så länge
lusten finns.
Under sommaren var det loppis på
Gästgivars och nu i dagarna har Margareta
ordnat med julmarknad. När Allehandan
kommer ut har redan en av marknadshelgerna avverkats, men helgen den 10-11
december hinner vi allt göra reklam för.
Kom till det gamla skjutshållet hos Margareta och fynda på julmarknaden!
5

Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Marie Nymark

”Älgvakan” byter namn- till

Quiz och trubadurkväll
Lördagen den åttonde oktober ordnade
styrelsen på Bygdegården fest; Quiz
och trubadurkväll.
”Älgvakan”, sista helgen innan jakten,
drogs igång och riktade sig från början
till jägarna och särskilt inbjudna bybor.
Men då befolkningen/jägarna minskade
i antal med åren bjöds allmänheten in.
Att vi nu byter namn på denna festkväll
beror på att alla ska känna sig välkomna.
Många har trott att festen bara är till för
jägare med tanke på det tidigare namnet.
Klockan 21.00 slog Bygdegården upp
portarna till årets älgvaka, numera Quiz
och trubadurkväll. På scen stod bybon
och trubaduren Stefan Tärby. De första
gästerna ramlade strax in och alla borden i lokalen fylldes snabbt på med folk
som var laddade för quiz. Det var spridd
ålder och det märktes att en ny generation är på väg att ta över. Jättekul! Cirka
60 personer i salen.

Efter tävlingen – som den yngre generationen vann överlägset – kunde vi lyssna
till trubaduren, som emellanåt fick hjälp
av Thomas Eriksson med sång och
munspel. Vissa svängde sina lurviga
och andra kastade pil. Första pris i lotteriet kammades hem av Anders Svensson
från Hamnäs. Han bar med sig en korg
med ost, vin, kex och frukt.
Styrelsen tackar alla som kom och ser
fram emot nästa år!
Text och Foto: Marie Nymark
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Höstmarknad

STORT TACK
Till alla försäljare och besökare
som kom till höstmarknaden den
åttonde oktober. Trevliga köpsugna människor som botaniserade
bland sylt, marmelad, hantverk,
mattor, fynd på loppis m.m. För
att sedan njuta av Mimmis goda,
hembakta fikabröd. Det var full
fart från början till slut.

TACK även till alla som lämnade ett bidrag till Världens Barn!
God Jul och på återseende. Lisen & Lisbeth
Foto: Marie Nymark
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Bastubadarna
i Stråtjära
För två år sedan, ganska
precis, gjordes ett reportage
om Stråtjäras bastubadare
i Söderhamnskuriren. Allehandan vill följa upp reportaget som det första inslaget i en serie om byns alla
föreningar.

Det är i stort sett samma gubbar det handlar om och förmodligen lika glada som
i det gamla reportaget. Att vara grinig när man bastar är svårt, i synnerhet om det
slinker ner en och annan öl. (Vi såg nog!) Gubbarna, om uttrycket tillåts, är Håkan
Lundberg, som bastat i femtio år. Han började när han var i tioårsåldern. Det är
Kent Westlund, som är kassör i bastuföreningen och som njutit av bastustugan
sedan barnsben. Det är Lars Eng som tvagat sig i samma bastuhus en gång i
veckan sedan han gick i femte klass. Och så Leif Jägerving, som varit med sedan
1980 och som varit ordförande i föreningen sedan slutet av 1990. Dick Jonsson,
vice revisor i föreningen, har varit med i minst trettio år. Slutligen Kurt Raphael,
föreningens ålderman, har varit med praktiskt taget varenda fredag sedan 1972.
Det ska sägas att det saknades en del av dem som brukar vara med och svettas
ut veckans vedermödor. Sammanfattningsvis menar gänget att man kan säga att
”antingen har man varit med länge, eller så har man varit med jävligt länge.”
Bastun byggdes enligt uppgift 1948. Bönderna i Skog skänkte virke för bygget
och den röda stugan ligger kvar på samma plats som då. Medlemskap i föreningen bidrar till att hålla dålig lukt på avstånd samt att värna sin hälsa. Färska
studier visar nämligen att man lever längre och friskare om man bastar i goda
vänners sällskap.
Gärna i kombination med att rulla sig i snö eller kasta sig i iskallt vatten.
Dessa brutala umgängesformer är, hur konstigt det än kan låta, en god investering i sin hälsa. Slutligen vill vi påpeka att det också finns ett gäng kvinnor i byn
som bastar. Men till det ber vi att få återkomma.
Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Marie Nymark
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Kåseri

Om en liten jävla väg!
Ur vintervreden föddes texten

Att gå en mörkerpromenad så här ute
i glesbygden är mysigt. Fast nuförtiden är det inte enbart mysigt. Vi bor
bland varg och annat vilt som gör
promenaderna till ett spänningsmoment. (Föredrar att se de vilda djuren
genom bilrutan eller från altanen...)
Den här vinterdagen har bl a inneburit
ett möte med en plogbil på den lilla,
smala, värdelösa grusvägen. Plogbilen
och jag stod där mitt på vägen i tyst
maktkamp som slutade med att jag
fick plumsa över till föraren, peka och
förklara att han stod precis vid en liten
avtagsväg som han väl för i....kunde
svänga ut på. Själv skulle jag fastna
om jag skulle försöka. Det gick upp
ett litet ljus i hans ögon och efter en
stund kunde jag passera. Sedan när jag
nu på eftermiddagen lämnat dottern i
stallet och var på väg hem mötte jag
en stor lastbil på den lilla lilla vägen.
Den tvingade mig och bilen bakom att
backa väldigt långt. Så jag backade
hela vägen tillbaka till stallet (med isig
bakruta...), körde ner där och vände
och körde upp för den branta backen.
Där fastnade jag och gled bakåt bra
långt i halkan innan jag fick stopp på
bilen. Där och då kände jag att det passade väldigt bra med ett större vredesutbrott. Därefter backade jag ner bilen
på gårdsplanen och ringde till min
exman som är väldigt bra på att köra
loss min bil ur olika snödrivor och isiga
backar. (den nuvarande mannen är
förstås precis lika duktig men befann
sig i Gävle vid nyss nämnda tidpunkt.)

Text &Foto:
Anna Nordgren

Så när ett stycke dotter ville bli hämtad
i stallet så blev det en mörkerpromenad
dit. En väldigt välbehövlig sådan där
jag fritt fantiserade om ett hus i tätorten.
Med gångavstånd till allt.
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Vikingakryss

med Lönns Buss hösten 2016
Den som har gjort en resa har något
att berätta. Det var verkligen speciellt
att under en och samma resa besöka
Danmark, Färöarna, Island och Norge.
Även Shetlandsöarna passerade revy
från färjan.
Det dunkade och knirkade i skrovet på
MS Norröna när det blåste, så sömnen
blev lidande för en del, men färjan var
stor och rullade inte så lätt. Första stopp
var Skagen, där två hav möts och vågorna krockar med varann, sen äntrade
vi färjan och efter en sjöresa på ett dygn
anlände vi Torshavn på Färöarna. 70000
får och 49000 människor bor på öarna.
Små pittoreska byar på vindskyddade
ställen och fantastiska klippformationer.
Åter till färjan och vidare mot Island.
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Frukost- och middagsbuffeér var stora
begivenheter under transportsträckan
med bokläsning och Soduko.
Seyisfjördur, hamnen på Islands nordöstra del som vi anlände till och den stora
glaciären Vattnajökul ligger mitt på ön.
Under bussrundturen åkte vi över höglandet som var oerhört kargt och vindpinat. I dalarna och på skyddade ställen
var det gräs och även vattenfall här och
var. På ett ställe bubblade det, pyste ånga
och luktade svavelväte. I Myvattnet badade
vi i ett mineralhaltigt, 38-gradigt vatten,
trots endast sex grader i luften.

Åter till färjan. Tillbaka till Färöarna
och utflykt till Kirkjubour som anses
vara världens äldsta bebodda trähus. I
17 generationer! har samma familj bott
där. Därefter fortsatte resan tillbaka till
Hirtshals i Danmark och en ny toppmodern färja som gjorde 24 knop över
till Larvik i Norge. Efter en bussfärd
till Oslo med övernattning och en liten
sväng på KarlJohan och slottet, tog de
vilda Värmlandsskogarna oss och bussen
på den sista färden mot hemmet.
Text och foto: Karl-Gunnar Ström

Barn berättar om folk och fä!
1. Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för
att han har traktor, men också för att han slipper jobba. –
Håkan 7 år

6. Honan heter gris och hanen heter svin.
Ungarna heter kelgrisar. – Sofie 5 år
7. Mamman heter höna, pappan hane, ungarna killingar och barnbarnen heter ägg. –
Stefan 6 år

2. Bönder är liksom en egen ras, precis som
rörmokare och föräldrar. – Anders 8 år

8. En typisk gris ser rosa ut och har två hål
i nosen. – Pauline 6 år

3. En bonde vid vår sommarstuga välte med
traktorn över sig. Det kan vara ganska farligt.
Men till all nöd kom han ifrån det hela med
livet och lemmen i behåll. – Gunnar 7 år

9. Kon har fyra magar, tre
inuti och en på undersidan.
– Hans 6 år

4. Inne i grisen finns det korvar och skinkor.
Och i rumpan på den sitter syltan och väntar
på att bli uppäten. – Lars 6 år

10. Det är de korna som springer omkring
mest och skakar på sina juver som gör
yoghurt – Johanna 5 år

5. Kvinnodjur är duktigare än männen. De
gör mjölk och ungar. Och så kan de både värpa och ryta. – Karin 6 år

11. En del kor är svarta. De är invandrare.
– Karin 5 år
12. Juristen hänger under kon och har flera
öppningar som det kommer läskedryck ur. –
Doris 5
11

Ord & Uttryck

Hu le ä te å tale
Ord och Uttryck, ur dialekter från Skogs socken, samlade av Arne Jonsson i Löten. I nästa nummer av Stråtjära Allehanda kommer fler ord och
uttryck att publiceras.
Fortsättning på bokstaven B som
i förra numret slutade med ordet
Bonndräng.

B

Förklaringar som vägleder vid uttalet, fetstil
ö = ö som i glögg eller född
a = a som i Alf eller kanna
l = tjockt l
k = i vissa ord ska k läsas som k

Bonngubbe
Bonngål		bondgård
Bortitok		galet
Badda
ideligen tillföra vätska med något – t.ex. 		
en trasa eller vadd – på det onda stället
Brann		mårdfälla
Brannar		okolade ändrar på kolved
Brassla
dra ihop virke förhand i skogen till släpvagnar,
som gjorts bredvid
Brevve
bredvid
Broa
bro vid ingång till stuga
Brunnstrana
hävstång till brunnen
Brysa
steka
Bry’sstuga
bagar- och bryggstuga – ett rum i uthusbyggnaden med bakugn
Bråka
moment i linberedningen
Brååka
linberedningsverktyg
Brän
bräder
Bränna
där en skogseld gått fram
Brö
bröd
Brödd
brodd, nyuppkommen säd
Bröddar
broddar, som sattes i hästskorna på vintern
Brömsar
bromsar
Brötas
brottas
Bubba
bära
Buckpors
eller Buckpörs
skvattram
Buk-jol
bukgjord, tillbehör till sele
Fortsättning i nästa nummer!
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Gudstjänster i Skogs församling
När det står gemensam betyder det att Kyrkorna i Skog gemensamt
inbjuder till gudstjänsten eller evenemanget

Onsdag kl 12.00 jämna veckor
Dagsyförening, S:t Staffans hus, Skog,
Juluppehåll 1/12 – 25/1
Onsdag kl 19.00 ojämna veckor
Gemensam Bön, S:t Staffans hus, Skog

Söndag

27/11

kl 11.00

1:a adventsgudstjänst Skogs kyrka, Skogs kyrkokör

Söndag

4/12

kl 11.00

Gudstjänst, Equmeniakyrkan, Skog. Kyrkorna i Skog

Onsdag

7/12

kl 12.00

Träffpunkt Skog, Musik, sång och dikt i Advent.
S:t Staffans hus. Nicklas Jonsson, piano, Katarina
Nilsson, sång

Lördag

10/12

kl 17.00

Gemensamt Luciatåg, S:t Staffans hus, fika, lotterier

Torsdag

15/12

kl 14.00

Julandakt, Eklunda

Söndag

18/12

kl 11.00

Mässa, Skogs kyrka

Fredag

23/12

kl 21.00

”Vår Frälsare nalkas”, Skogs kyrka, Skogs kyrkokör
tillsammans med vännerna Martina Sahlin och Jonas
Eklund under ledning av Nicklas Jonsson

Juldagen

25/12

kl 07.00

Julotta, Skogs kyrka

Nyårsafton

31/12

kl 15.00

Nyårsbön, Skogs kyrka

Gå gärna in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/soderala
där du alltid har aktuell information.
Se också Kuriren/Ljusnans veckoannons varje fredag.
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Potatisupptagning i Kallbäck förr och nu

Kortet taget någon gång i slutet på 1930

Fotograf: Okänd

Bakre raden; Ulla Jonsson, Viran Åström, Elly Jonsson, Inge Forsberg. Främre raden, Sven Engman, Elsy
Engman, Anna Jonsson, Anna Engman, Ingrid Karlsson, Edvin Jonsson och FolkeJonsson.

Idag odlar man inte potatis för sitt årliga behov i så många gårdar i Skog.
Men många gårdsägare har än idag
sitt lilla potatisland för att odla lite
tidig färskpotatis till sillbiten i midsommar.
Annat var det tidigare. Då odlades potatis hos de flesta lantbrukare, torpare och
gårdsägare.
Man odlade inte bara för den egna familjens behov, man sålde också till dem som
inte hade möjlighet att själva odla.
Många lantbrukare hade stora potatisland, man åkte med häst och trilla till

Längst bak i bilden syns den typ av potatisupptagare som användes vid den här tidpunkten. Den kallades sprättmaskin. Den
kastade potatisen ganska vitt omkring, en
viss svårighet uppstod när potatisen skulle
samlas in. Maskinen försågs senare med en
korg som samlade ihop potatisen i en sträng.

Ljusne och andra industriorter i trakten
och försåg människorna där med sitt
behov av den efterlängtade varan. På
senare tid har man även använt modernare transportmedel för att avyttra sin
potatis.
14

Tiden är nu framme vid 2016
och man sätter även nu potatis
vid Jonjons i Kallbäck
Har tidigare under sommaren sett potatislandet intill vägen i Kallbäck och hade nu
turen att cykla förbi när man var på gång
att ta upp de efterlängtade potatisarna.
Hämtade kameran och lyckades få en
bild på folket som deltog i plockningen.

Maskinen som användes var betydligt
modernare än den som användes för nästan 80 år sedan. Nu fanns även en maskin
som sorterade potatisarna i olika storlekar. Det såg ut som skörden hade blivit
god för där fanns ett flertal säckar som
var fyllda med potatisar.
Text: Karl-Erik Laurin

Bakre raden: Leif Jonsson,
Göran Engman, Anders Dahlström, Karin Engvall och Kent
Westlund.
Mellan raden: Maud Jonsson,
Mattias och Anna Ekström,
flickorna längst fram är Irma,
Emma och Sara.
Traktorn, en Fordson från tidigt
50-tal drog upptagningsmaskinen.

En annan gård i Kallbäck där
man odlade potatis var hos
Lars Engmans.
På bilden syns: Sven
Engman, Abraham Larsson,
Anna Engman, Olle Olsson,
Inga Olsson, Elsie Karlsson
Den som vid fototillfället ägde
lantbruket var byggmästare
Abraham Larsson.
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Emigrantsidan

Iowa majs majs majs!!
Swede Point-området, Iowa var målet för många
av våra tidiga emigranter från Skog. Idag ligger Swede
Point i det som är Douglas township i sydligaste delen
av Boone county, på östra sidan av Des Moines-floden.
Om man nu söker på kartan så hittar man
namnet Madrid istället för Swed-Point. Boone county etablerades formellt
1847 men det dröjde till hösten 1849 innan det började bli någon egentlig organisation i området. Det här området var precis i gränsområdet till vildmarken.
Till området kom de första Skogborna omkring 1852. De som emigrerade det
året var bonden Olof Skoglund från Stråtjära som återvände till Skog 1860, bonden
Per Mickelsson från Henninge, bonden Peter Englund och två båtsmän från Löthen
med sina familjer. Båtsmannen Jöns Rosman emigrerade med sin hustru och två barn.
Båtsmannen Per Löthberg emigrerade med hustru och fyra barn. I källor i Stratford i
Boone, Iowa som vi kunde ta del av under amerikaresan hittade vi Peter Englund med
hustru och svärmor och båtsmannen Per Löthberg med hans familj. Det är mycket
möjligt att de övriga också kom hit men tiden medgav inte att forska vidare. En stor
svårighet när man söker i källorna är att många namn inte överensstämmer med namnen i kyrkböckerna i Sverige. Per Löthberg blev Per Harman i USA istället. Sannolikt
betydde Peter och Karins återresa till Skog i oktober 1863 att många från Skog under
de närmast kommande åren såg Iowa som målet för sin emigration.
Landskapet Boone county som vi besökte i Iowa är något helt annat än här i Skog.
Det är jordbruksbygder. Här är fälten oändliga med odling av främst majs och andra
foderväxter. Enheterna är stora och som ett rutmönster ser man gårdarna. Många föder
också upp grisar.

Peter Englund var en av dem som drog till Kalifornien för att gräva guld och
var sannolikt lyckosam med det. Med guldet finansierades säkert resan tillbaka
till Sverige och mark i Iowa.
Englunds ansågs väl gynnade med materiella ägodelar. Det lilla timmerhuset fick
på 1860-talet ersattes med mera imponerande byggnader. Det var i Englunds hem
som Missionskyrkan organiserades i området. Englunds hus måste ha varit en av de
större av de nya bostäderna som uppfördes. Det finns fortfarande kvar ca 400 meter
öster om kyrkan.
Av Peter Englunds syskon skulle systern Anna också emigrera och slå sig ner i
Boone county. Det var 1883 som hon tillsammans med sin man Hans Persson och
fosterdottern Karin med maken Lars Olof Engman samt deras barn lämnade Norrbo.
Karins dotter Anna Maria Engman gifte sig sedan med en ättling till emigranter från
Skog som kommit 1864 men det är en annan historia.
Text: Ingrid Belfrage
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22 september

AMERIKARESAN

14 oktober

En resa med buss och flyg genom 11 delstater

D

en 21:a september stannade bussen i Stråtjära för att hämta Gerd, Runo och
Anita. På väg ner mot Arlanda blev det ytterligare ett stopp vid Gävle Bro
där Björn och Ingrid klev på. Allt som allt var vi 25 personer från Stockholm, Mora,
Uppsala och Gävleborg (många från Alfta!!).
Syftet med resan var att besöka flera platser i USA dit svenskar emigrerade. Vi
hade varit med och önskat vilka platser vi skulle besöka för att få möjlighet att träffa
släktingar och ättlingar till bl a Skogbor.
Flyget gick tidigt på morgonen så en övernattning på Arlanda var precis vad vi
behövde.

Många svenskättlingar
Från Arlanda flög vi först till Amsterdam för att sedan flyga vidare till Chicago, Illinois. Första besöket gjorde vi i Bishop Hill där vi blev otroligt vänligt mottagna
av svenskättlingar. Här har vi i Skog bl a ättlingar till Nils och Anna Wexell som
emigrerade från Tönnånger 1865. Efter två dagar gick resan vidare till Iowa där vi
bodde i Webster City. Här gjorde vi bussutflykter till området kring Stratford. Med
svenskättad guide fick vi bl a besöka jordbruk, gamla begravningsplatser, muséer
17

och uppleva de otroliga långsträckta majsfälten. Många svenskättlingar träffade vi
den sista kvällen och kunde byta adresser
och berätta om emigranter från Skog som
kom hit till området redan 1852 bl a från
Norrbo och Löten. De skulle locka många
flera att emigrera hit.

Broarna i Madison County
På väg mot vårt nästa hotell i Clay Center i Norra Kansas gjorde vi stopp vid en
av de täckta broarna i Madison County,
The Roseman bridge. Den är berömd
från filmen ”Broarna i Madison County”
med Meryl Streep och Clint Eastwood.
Clay center var vår utgångspunkt för besök vid olika museum och kyrkogårdar i
närheten och för en heldag i McPherson/
Lindsborg. I Lindsborg är det som att gå
omkring i en svensk turistort med många
svenska sevärdheter. Här slog sig Sven
Peter Lindgren med familj från Strand
Runo Norén framför målningen i St Paul i Minnesota
ner innan de efter några år fortsatte till
Kalifornien. Många av emigranterna från Tönshammar blev bosatta i området och
vi fick chansen att träffa släktingar till dem som också hade anknytning till Hallen
i Kilafors.
Grand Canyon
Efter Kansas flög vi från Kansas city med mellanlandning i Salt Lake City till Los
Angeles. Där fick vi möjlighet till lite avkoppling med besök bl a i Hollywood, Beverly Hills. Uppleva Stilla Havet och bada i det varma vattnet var trevligt!!
Från Los Angeles blev det buss mot Arizona där vi bodde i Kingman. Här besökte
vi Grand Canyon och några av oss tog en helikoptertur där. Muséet Route 66 var
väl värt ett besök. Från Kingman åkte vi sedan vidare via Hoover Damm till Las
Vegas. Kamerorna användes minst sagt flitigt när vi åkte efter huvudgatan. Otroligt
att man mitt i Nevada öknen skapat en miljonstad för spel och nöjen. Med flyg tog
vi oss vidare från Las Vegas till Minneapolis i, Minnesota. Att flyga från Las Vegas
på kvällen och se alla ljusen var en upplevelse!!
I Minneapolis väntade några dagar med träffar med svenskättlingar och bussutflykter till området som inspirerade Wilhelm Moberg att skriva sin romansvit om
18

utvandrarna. Vi besökte bl a muséet Nya Duvemåla och gjorde en båtutflykt från
Taylors Falls på gränsfloden St Croix. Där fick vi chansen att se den hotade vithövdade havsörnen (USA:s nationalfågel). Mall of America med massor av butiker
i sex våningar fick också ett besök av några av oss. Runo och Anita fick istället
möjlighet att träffa svenskättlingar till släktingar som emigrerat från Bodarne på
1880-talet. Dessutom fick de se en fantastisk fin målning, trettio meter lång och fyra
meter hög, i St Paul. Målningen är skapad av en släkting till Runo!!!!!

Sista stoppet blev Chicago
Resans sista stopp blev Chicago där vi stannade i två nätter. Ett besök i Villis tower,
världens tredje högsta skyskrapa, gav oss en fantastisk utsikt över staden och
Michigan sjön. Här besökte vi också Anderssonville, den svenska stadsdelen dit
många svenska emigranter kom. Deras museum där är verkligen värt ett besök.
Guiden berättade också om den stora branden som inträffade i oktober 1871 alltså
för precis 145 år sedan. Kanske var det förklaringen till att Per Olsson Asplund från
Tönnånger återvände till Skog i november 1871.
Efter tre veckor i USA var det dags att resa hem. Trötta men med många fantastiska upplevelser, minnen och kontakter i bagaget. Den här resan ger mersmak. Nu
hoppas vi att vi efter våra träffar med svenskättlingar få chansen att välkomna dem
här i Skog.
Gerd Kastman, Runo Noren,
Anita Olofsson, Björn och Ingrid Belfrage.
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Insändare

Söderhamn kommuns översiktsplan

Planeringen började våren 2016 med en turné i kommunens alla orter, stora som
små. Medborgardialog kallades den. I sammanfattningen som utfördes i augusti av
Nada Hagen och Thomas Hammarström framkom att: Planen skall vara vägledande i 30-50 år och styra bl a detaljplaner och bygglov. Planen skall manglas fram till
slutet av 2018, då beslut skall tas innan valet i september. Oavhängigt vilka partier
som bestämmer efter 2018.
Kommunens budget för 2017 som har fastställts av kommunfullmäktige, har en
skrivning att kommunen som huvudägare till Faxeholmen vill påverka bolaget att
bygga mer. Faxeholmen! Ja det är namnet på en hög och brant kulle med kanoner,
vid infarten från havet upp i Söderhamnsån. (Se faktaruta. Red) Är valet av namn
på bolaget en tillfällighet? Det kan väl inte antyda att bostäder bara ska byggas i
staden? Eller?
Processledarna för sommarturnén frågar sig vilken vikt som skall läggas på dialogen i förhållande till andra perspektiv. Slutligen återkommer frågan som inte
besvaras i sammanfattningen; VAR nya bostäder ska byggas?
För Stråtjäras del återstår att få svar på framställningarna om framtiden för de
tomma lokalerna i det tomma Ekebo, annexet till Eklunda, samt återuppförandet av
huset på Trekanten, vilket brann ner för några år sedan. Hittills har inte kommunen
eller Faxeholmen varit positiva, trots löften att hela kommunen skall leva jämlikt.
Olle Frisk
FAKTA
Ur Söderhamn kommuns webbplats: Faxeholmen är Söderhamns medeltida fogdeborg som uppfördes av sjörövare 1395, men överlämnades till
drottning Margareta 1398. Därefter användes den av fogdarna, som bland
annat drev in skatter i Hälsingland. ”Faxehus ligger i Swartom brandom”,
är ett citat ur Faxehusvisan som skildrar stormningen av den medeltida
fogdeborgen i september 1434, då hälsingebönder hade fått nog av de
höga skatterna som fogdarna krävde.
Red
OBS!
Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Åkersviksvägen 23, 86291 Kvissleby.
Den först öppnade rätta lösningen vinner en trisslott. Vinnaren presenteras i nästa nummer av Stråtjära Allehanda.
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önskas alla av Anna Greta Lund
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God jul och Got
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tillönskas alla kunder
Bergviks Rör

Önskar en god jul och ett
gott nytt år till alla vi känner
Mia, Stefan, Linnéa och Olivia

God J
u
Gott N l och
y
tt År
tillön
Mir ja skas alla v
och Sve
änner
n Gu

God Jul och Gott Nytt År

önskar Utdelaren av Stråtjära Allehanda
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nglund

God Jul & Gott Nytt År

God Jul
och Gott Nytt År

önskar Mats och Ingela Hagberg

God Jul och
Gott Nytt År

Önskar Anki och Alexander

önskar Emmy och Rolf Lund

God jul och Gott Nytt År
önskar Lasse och Marianne i Löten

God Jul & Gott nytt år!

önskar Hem & Skola Stråtjära/Holmsveden & www.skogssocken.se
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Tack till Ungdomsgården i Holmsveden!

Stort tack vill vi på ungdomsgården i Holmsveden skicka till Arne och
Agneta Bergman samt Bengt Berling för ert bidrag till ungdomsgården.
Barnen och jag, Jenny, ungdomsledare är så tacksamma för detta.
Jag vill även passa på att tacka alla er som bidragit via Tempo, butiken
i Stråtjära, med era pantkvitton. Det betyder mycket för oss.
Tack Alla och God Jul!
Från Jenny Lindström och alla barnen.

Välkommen till Bygdegården att hyra till din sammankomst.
Bokningstel 0270-420084
Besök våra populära filmaftnar:
30 nov med Bosse Forsling
25 jan 2017 med Till Amerika i emigranternas spår.
22 febr 2017 andra delen Till Amerika i emigranternas spår
29 mars 2017 Program kommer

Och God Jul!

Varför inte hyra IDROTTSGÅRDEN

Här finns bra möblemang, fräscht porslin för upp till 200 personer,
en fin scen och härlig akustik.
Priser 201, lokalhyra HAIK
Hyra av lokal, sällskap färre än 100 - 51 st
Hyra av lokal, sällskap färre än 50 st 		
Hyra av lokal, fler än 100 st			
Hyra av kök, matlagning + porslin 		
Hyra kök, porslin 				

400 kr
200 kr
6 kr/person
300 kr
200 kr

För mer information: kontakta Edith Hedlund, tfn: 0270-42 11 50
Bg: 5396-5182
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Annonser

#VinterBazaar 29 januari
Har du saker du vill bli av med efter jul? Eller har gjort alldeles för mycket sylt
och bröd? Passa på att sälja dina överblivna grejer/kläder mm eller dina
hemgjorda produkter av alla dess slag.

Boka ett loppis- eller marknadsbord på vår vinterbazaar som vi skall ha i
Holmsveden på Idrottsgården (UG) söndagen den 29 januari 2017 mellan kl 11-15.
Borden kostar 100 kr/st och det är först till kvarn som gäller, boka innan 15 januari.
Boka hos Ulrika Hedlund 070-33 96 588 eller via mail info@skogssocken.se

Det går att köpa fika, kaffe, dryck & korv med bröd under dagen.
Chokladhjul och fiskdamm för de som vill prova lyckan.
Arrangör är Hem & Skola / Stråtjära skola som samlar in pengar till skolresa mm.
Har du inget att sälja? Kom och köp något eller bara fika och umgås en stund på
söndagen, träffa lite byfolk och ha allmänt trevligt!
ALLA är hjärtligt välkomna, gammal som ung, klok som dum!

Stråtjära/Holmsvedens Hem & Skola förening
www.skogssocken.se
Vill ni stödja vårt arbete för bygden ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807
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Annonser

Norrtullsgatan 8,
Söderhamn
0270-42 65 85
www.dina.se

KON S U M G Ä N G E T
Marianne har baddräkter, bikinin, badklänningar,
toppar och underkläder. Finns även i större storlekar.
Janne har diverse prydnadssaker, leksaker och
militärprylar.
Även skåp och korgar.

Även nya dam- och herrkläder

Janne & Marianne
Kontakt: Ring Estman för öppettider, 070-516 45 11
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Allt inom Städ!
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
Innehar F-skattsedel
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Annonser

Det kommer att finnas hårprodukter i fina
presentförpackningar som passar perfekt
till julklappar. Så kom gärna in och kika!

Öppettider
Måndag-tisdag
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		

Jag vill tacka alla mina
fina kunder för detta år
och jag önskar er alla en
God Jul och Gott Nytt År!
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9-17
13-20
9-17
9-14

Annonser

Kolla dina förråd!
Har du i dina gömmor gamla
gräsklippare, snöslungor, motorsågar, trimmer, buskröjare, högtryckstvätt mm. som kan lagas
av skickliga människor i Litauen?
De lagar och säljer och får på så
vis en liten extra inkomst.
Ring mej så kommer jag och
hämtar och vidarebefordrar
till Litauen.

Erik Olsson Bodarne
Tel 070-631 69 56
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God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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Annonser

Öppettider:
Måndag-Fredag 09.00-18.00
Lördag-Söndag 10.00-16.00
Öppettider i jul och nyår:
Julafton: 09.00-13.00
Juldagen: Stängt
Nyårsafton: 09.00-13.00
Nyårsdagen: Stängt
Telefon: 0270-420265

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla våra kunder!
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Letar ni bostad?
Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Söderhamn.

För mer information ring 0270-149 10
eller maila oss på info@helsingehus.se
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Foto: Marie Nymark

Stråtjära Allehanda
Stråtjära
e-post: allehandaskog@gmail.com

36

