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Första numret av Allehandan för år 2017. Temat är förväntningar och förhopp-
ningar inför det nya året. 

Först och främst bör Olle Frisks och Mikael Engbloms medborgarförslag: Hela 
Söderhamn ska leva! som fick ett så positivt bemötande av kommunfullmäktige, 
framhållas. Det lovar gott inför framtiden och för Stråtjäras placering på kom-
munens karta. Bra gjort och låt oss hoppas att det håller hela vägen. 

De nyinflyttade kulturarbetarna i gamla missionskyrkan och deras tydliga am-
bitioner att arbeta för bygdens utveckling och skolans bevarande känns också 
hoppfullt. 

Likaså verkar det nu som om tjänstemän i kommunen har bestämt sig för att 
stödja oss i våra ansträngningar för att hålla stranden och campingen i gott skick 
och att utveckla området runt Bergvikens badplats ytterligare. 

Vi har i detta nummer fortsatt vår serie att spegla det idoga, ideella arbete som 
de många föreningarna i bygden bedriver år ut och år in. Nu var det fiskeklubbens 
tur och det är bara att konstatera hur imponerande det är, det arbete de lagt ner 
under årens lopp. De förtjänar allt stöd i sin strävan.

I vår öppnar bybor ett nytt företag mitt i byn. Läs om vår nya däckfirma på 
Gamla Gävlevägen.

Tyvärr är det här det sista numret av Stråtjära Allehanda som delat ut gratis, 
även till alla hushåll i Holmsveden. Om våra vänner i Holmsveden vill vara sä-
ker på att få ett exemplar måste man prenumerera för 110 kronor/år. Alternativt 
bli medlem i Intresseföreningen. Vi är en fattig förening och tvingas göra så här 
av rent ekonomiska skäl. I detta nummer bifogas inbetalningskort för den som 
vill stödja oss.

Kom ihåg:
Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid har årsmöte den 2 mars 2017 kl. 
18.00 på Bygdegården. Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hembygdsföreningen har årsmöte på Staffans Hus den 5 mars 2017 kl. 16.00. 
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Bygdegårdsföreningen har årsmöte 9 mars (för tid, se anslag) Alla föreningar 
har rätt att skicka två representanter som har yttrande och rösträtt.

BÅ Wadell

Från Redaktören!
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De mest välskötta 
fiskevattnen i södra Hälsingland

Fiskeklubbens intensivvårdade vatten är 
Öratjärn, Skidtjärn och Långkässlingen. 
Men klubben förvaltar också andra vatten i 
Skogs socken, enligt ett allmänt regerings-
beslut om indelning i fiskevårdsområden, 
som länsstyrelsen administrerar. Styrelse-
medlemmarna är förordnade av myndighe-
ten som tillsyningsmän för Bergviken, där 
nätförbud infördes för några år sedan för att 
värna tillväxten av gösbeståndet.  

I början var det huvudsakligen gäddor 
och aborrar som halades upp ur sjöarna. 
I slutet av 1950-talet eller senast i början 
av 1960-talet startades inplanteringen av 
ädelfisk. Till en början i sjön Långkäss-
lingen. Där handlar det om ett renodlat 
put and take-fiske av regnbåge än idag. 
I slutet av 1960-talet satte man in röding 
och öring i Skidtjärn. Vid samma tid in-
planterades rödingen också i Öratjärn, där 
det idag också fångas regnbåge.

Mycket välskötta
Fiskevattnen har utvecklats till några av 
de mer populära i södra Hälsingland och 
som synes reser även gävleborna i för-
sta hand hit till våra sjöar. De intensiv-
vårdade sjöarna och dess omgivningar 
är mycket välskötta med nya bryggor, 
vindskydd med grillplatser, stolar och 
bord för fika, utedass och vid Skidtjärn 

finns en fin stuga för övernattning. För 
den som varit ute i tillräckligt god tid 
vill säga, den bokas nämligen långt i 
förväg. (Kolla in bergviks-sfk.com klub-
bens snygga hemsida för mer informa-
tion om stugan. Där får man veta att även 
fiskekort ingår i hyran och annat intres-
sant. Eller varför inte Facebookssidan 
Bergviks sportfiskeklubb?)

Hur många i bygden är medvetna om att vi i Stråtjära har en 
fiskeklubb som grundades under andra världskriget och som 
firade femtioårsjubileum redan 1992!? Det handlar om en rutinerad
 sportfiskeklubb som har utvecklat friluftslivet i bygden helt av 
egen kraft, till stor glädje för de fiskeintresserade och andra som bara 
vill komma ut i naturen, grilla, ta sig en öl och bara se på. 

Roger Larsson från Håkanbo, Holmsveden. 
Storfiskaren lånade fisk av grannen.
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Alla sjöar har plats för husvagnar till 
en närmast oförskämt billig penning. 
Vid Långkässlingen och Skidtjärn har 
klubben till och med handikappanpassat 
miljön och bryggor för att även rörelse-
hindrade ska kunna fiska. Vid Skidtjärn 
finns det dessutom en handikapptoalett 
som rörelsehindrade besökare även från 
de andra fiskevattnen kan åka till vid 
behov. Istället för att tvingas bryta för 
dagen och åka hem. Denna möjlighet är 
redan allmänt känd.

Välbesökta fiskepremiärer
Fiskeklubben har utvecklats både kvali-
tativt och kvantitativt under åren. Leif 
Jägeving, klubbens ordförande sedan 14 
år, berättar att de under 2016 sålde fis-
kekort för totalt 221 000 kronor. I den 
summan ingick intäkterna för två myck-
et välbesökta fiskepremiärer i januari och 
december. Inför premiärerna inplantera-
des 300 kilo röding och 125 kilo öring 
i Skidtjärn och motsvarande mängder 

av fisk i Öratjärn. Sedan råder fiskeför-
bud till premiärdagen; då det agnas med 
maggot och räka, men framförallt laxrom 
för de mer professionella. Fiskelyckan 
är därmed total och obegränsad! Där-
med inte sagt att man får ta med sig hur 
mycket fisk som helst. Det är tre fiskar 
och ett spö som gäller vid premiärerna. 
Resten av året gäller ett spö och tre fis-
kar per kort. Man kan alltså lösa fler än 
ett kort under resten av året.

Målsättning
Under 2016 sattes man in 2 600 kilo fisk! 
Målsättningen för i år är 3 000 kilo. Av 
föreningens 321 medlemmar är 19 junio-
rer men Leif Jägeving beklagar att det än 
så länge inte gått att få igång en genuin 
ungdomsverksamhet i klubben, något 
styrelsen verkligen vurmar för. 

Ordförande Leif vill uppmärksamma byg-
dens invånare om att fiskeklubben har års-
möte i NTOs lokaler i Lynäs den 21 februari 
klockan 18.30!

Stefan Eklöv från 
Gävle samåker med 
sin kompis Thomas 
Brännström till våra 
fiskevatten i Stråtjära 
mer än en gång i 
veckan och de tycker 
att det är ”Suveränt!”
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Snart slås dörrarna upp för en nytt företag i Stråtjära, i gamla lokaler. 
Nämligen i Martin Persons - numera sedan länge nedlagda - Mekaniska 
verkstad på Gamla Gävlevägen. 

Det är Tony Östman som planerar att starta en verksamhet för personbilar och 
traktorer. Han har tidigare arbetat i branschen i 18 år på Myrs däckservice i Sö-
derhamn. På sikt, när han kommit igång på allvar, är det meningen att han också 
kommer att erbjuda sina tjänster för lastbilar, liksom däckhotell när lokalerna är 
färdigställda för det. Tony kommer att skifta, balansera, montera och laga däck. Kort 
sagt är tanken att det ska vara en helhetslösning för bygdens invånare vad avser allt 
som har med däck att göra. 

Ekologisk odling och småbruk
Tonys sambo, Rose Marie Eriksson, kommer så småningom att ansvara för den 
administrativa sidan av företaget. Men i första hand vill hon bli klar med sin utbild-
ning i ekologisk odling och småbruk, som pågår för fullt på Vågbro CFL. I sinom 
tid ska paret bli självförsörjande på gården i Kallbäck.

Martin Persson drev sin verksamhet i många år i de här lokalerna med början 
på 1940-talet då företaget tillverkade höräfsor. Han hade flera anställda från byn. 
Bland andra arbetade Torgny Stålberg där mellan åren 1964 och 1969. Torgny be-
rättar att han lärde sig svetsa där och att de bland annat tillverkade timmervagnar 
och även långsläp till Bockens bryggerier i Strömsbro utanför Gävle. Man riktade 
också ramkonstruktioner på uppdrag av Såifa i Kilafors. 

Uppfann tippramen
Det var Martin Persson som uppfann tippramen till timmervagnarna. Han drev 
också en butik i samma lokaler som bland annat 
sålde India däck till mopeder, bilar, motorcyk-
lar och trampcyklar och på gården fanns en Esso 
bensinpump. Man ser spåren av verksamheten 
fortfarande. Bland annat är India Däckskylten 
kvar på husfasaden. 

Nya tag i gamla
lokaler

Stråtjära Däckservice!
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Numera äger Berglunds Vägunderhåll de gamla anrika lokalerna och det är av 
dem Tony och Rose Marie nu hyr.
Alltså! Den 20 mars är vi välkomna till Stråtjära Däckservice på Gamla Gävlevägen 
i Stråtjära. 
red önskar all lycka på färden.

Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Mari Nymark

;Den 6 februari var det semikolonets dag. Att använda semikolon är en svår 
men skön konst. De som bryr sig är väl närmast i utdöende. Det handlar 
om den italienska typografen Aldo Manuzio, som avled den dagen år 1515. 
Han anses vara semikolonets upphovsman.
Vilhelm Moberg har pedagogiskt beskrivit hur man bör tänka för att rätt 
använda tecknet. ”Dä finns tre stöcken skeljetecken här i världen: Dä lella, 
dä halvstora och dä stora. Di kallas komma, semmikolen, och ponkt. 
Vid komma ska ni styra er lite, bara lite, - så lång tid bara som det tar att 
blinka en gång. Vid semmikolen ska ni stanna dubbelt så lång tid – eller två 
blinkningar. Men vid ponkten ska ni styra er och ge er god tid medan ni dra 
ett helt andetag ur bröstet. Kom ihåg dä, barn, så länge ni lever!”

Skollärare Mård ur Mobergs barndomsskildring ”Sänkt sedebetyg”

Semikolon; ett vackert skiljetecken!

Tony Östman ser ut att trivas i sin nya miljö.
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Gustav Adolf Reinold Heidner, född den 6 november1889, död 1976.
Föräldrar Per Johan Aspelin född 1855 i Säfsnäs Dalarna, död 1919, och Kristina 
Lundgren, född 1854 från Tönnånger, död 1928 i Strand.

Familjer bestod på den tiden ofta av många medlemmar det var även så i familjen 
Aspelins fall. Samtliga barn var födda i Tönnånger.

Reinold hade fyra systrar varav en var halvsyster och två bröder, födda mellan 
1883 -1893.

Alla barnen ändrade sina efternamn till Vannerberg, Selmer och Heidner. Var detta 
på grund av den stränga faders uppförande?

Den yngsta brodern August Teodor Selmer, född 1893 emigrerade till Amerika 
1923. Vad som sedan hände honom hade familjen dålig kunskap om. Han ar-
betade en tid som skogsarbetare, men efter en tid hördes inte något livstecken 
från honom.

Den äldre brodern Karl Axel Emil Vannerberg född 1885, utbildade sig till predi-
kant, hade tjänst bland annat i Ljusne, Färila och Årsunda.

Reinolds systrar gifte sig och bildade familjer, några av dem bosatte sig i Marå-
ker, andra på för mig okända orter.

Familjen Aspelin bodde en tid i Norrbo, men 1908 flyttade man till det lilla tor-
pet i Strand som tillhörde fastigheten Sub 1, en del av fastigheten förvärvade 
familjen och vid avstyckning från sub 1 betecknades den nya fastigheten med 
Strand 1:5. Bostadshuset inrymde ett rum och kök samt förvaringsbod. På går-
den fanns en mindre byggnad inrymmande plats för några kreatur och vedbod.

En natt försvann fadern från övriga familjen och de hörde aldrig av honom mer. 
Enligt framforskade uppgifter flydde han till Norge, där han sedermera ingick 
äktenskap.

Modern som nu stod ensam med barnen levde under väldigt små förhållanden. 
Det har berättats att när en ko självdog i en bondgård i Strand hämtade pojkarna 
hem den och det blev mat åt familjen. Ingen i familjen blev sjuk av den maten.

Vad hände med Gustav Adolf Reinold, som bodde hela sitt liv i Strand.
Vad fanns det att välja på vid tidpunkten när han hade slutat sin skolgång och 
skulle ut i arbetslivet. Skogen fanns att välja eller att ta anställning hos någon 

Av K E Laurin

Människor att minnas i Skog
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jordbrukare för att delta i de sysslor som skulle utföras på ett jordbruk. Reinold 
valde skogen och vid antider arbetade han ofta hos jordbrukare och då i först 
hand åt dem som fanns i Strandbyn.

Han var också gårdfarihandlare under vissa tider, den sysslan fortsatte han 
med på äldre dagar.                                                          

Reinold med sin favoritkatt

Barnen i Strandbyn var mycket vän-
liga mot Reinhold för han deltog ofta 
på kvällarna efter arbetsdagens slut i 
deras lekar.”Kuragömma” var en lek 
som man ofta roade sig med. När det 
var hans tur att gömma sig hände det 
ofta att barnen som deltog i leken inte 
kunde finna honom. Han hade då efter 
dagens arbete när tröttheten satte in 
försvunnit hem till sin bostad.

Som sitt sällskap i den lilla stugan i 
Strand hade han många kattor, som 
mest var det ett 20-tal. Små fåglarna 
vid hans fågelstuga var också säll-
skap för honom. En del av sin pension 
använde han för inköp av mat till katt-
tor och fåglar. Lutfisk  var en vanlig 
diet åt kattorna.                                 

Han hade många vänner både unga och gamla i bygden som ofta hälsade på 
honom i hans stuga. Bland de gamla fanns Per Boström från Kallbäck, gubben 
Strandlund från Stråtjära, Olle Lindberg från Bakroten och Simon Björklin från 
Gusbo.

På äldre dagar var han ofta hos familjen Petrus Zetterström, vilka hjälpte ho-
nom vid sjukdom och andra besvärligheter som kan inträffa. En gång när han 
blev inlagd på Söderhamns sjukhus för någon åkomma och där ville man som 
vanligt bada patienterna, men med Reinold lyckades man inte. Han hänvisade 
till Jenny i Strand, att den saken skötte hon.
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Reinold matande sina 20 kattor med torr lutfisk framför stugbron.

Min Första Hage.
När jag första hagen stängde, i min första vår.

Nu den ruttnar och går sönder
Även jag mot förgängelsen går

Ack du gamla hage, i många år stått ut
Även jag har strävat

Nu så är det slut.

En annan familj som hjälpte Reinold mycket under hans sista levnadsår var 
familjen Helge Lindholm i Strand. 

Stunder under sin ensamhet i stugan grubblade han mycket vilket orsakade att 
hans humör under vissa tider inte var det bästa. Han skrev dikter från det dag-
liga livet om sitt arbete och upplevelser i naturen. En av dessa är:

Kyrkstaden februari 2017
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Ordförande i Intresseföreningen  
för Stråtjära Framtid funderar! 
Efter ett år som ordförande och kassör för föreningen vill jag uppmärksamma något 
av året som just passerat och lyfta några tankar från roten.

Campingen vid Bergviken, den populära men omdiskuterade, har som vanligt varit 
välbesökt och uppskattad under sommaren, men också utnyttjats på ett sätt som 
ingen hade tänkt sig från början. Efter vecka sex är styrelsen inbjudna till kommu-
nen för att diskutera våra befogenheter att sköta ordningen på campingen, samt att 
lyfta frågorna om hur badstranden ska hållas fräsch och snygg. Bland annat behö-
ver omklädningsrummen målas. En av kommunens politiker besöker ofta stranden 
med sin familj och han har framhållit att badstranden vid Bergviken är den finaste 
i hela kommunen. Det är ett glädjande omdöme som förpliktar. 

Till årets säsong välkomnar vi alla som vill vara med och hjälpa till, kanske en 
vecka eller två, med skötseln och ordningen, både på campingen och stranden. Ska 
vi städa stranden vid campingen på samma sätt som badstranden? Dessutom undrar 
vi om det finns intresse av att hyra en båt och/eller pröva på kajak/kanotpaddling 
nu till sommaren? 

Som ny ordförande/kassör var det till en början en del trassel med att ändra adres-
ser och skicka protokoll och papper åt olika håll, men det torde vara bättre ordning 
i år. Vi börjar alltså på en högre organisationsnivå nu.

I stort sett har allt ordnat sig bättre än förväntat! Tidningen var ett av våra be-
kymmer. Den kostar mycket att ge ut och någon måste göra jobbet. Ekonomin är 
och tycks förbli bekymmersam, men vi har nu ett utgivningsbevis och en ansvarig 
utgivare, en hel redaktion med layout, annonsansvarig, redaktör och fotograf. Är 
det dags för en juniorredaktion kanske?

Slutligen, marknads/medeltidsdagen var nog den blötaste hittills. Men trots allt 
regnande var det mycket folk och god stämning. I år är vi bättre förberedda med 
tält och regnskydd. Nya friska tag inför stundande sommarsäsong alltså!

Tankar från roten

Karl-Gunnar Ström
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Nyinflyttade

Gamla missionskyrkan i Kallbäck omvand-
las från och med våren 2017 till dansens, 
sinnenas och uttryckfullhetens högborg i 
Södra Hälsingland. Samtidigt blir det ett hem 
och ett fast boende för Destiny och Hanna 
af Kleen. 

För så heter de, gävleparet, dansarna och 
inspiratörerna som nu glädjande nog ger 
Stråtjära och Skogs socken en välkommen 
och välbehövlig vitamininjektion. Hälsa, 
närvaro, vitalitet och kreativitet är de första 
intrycken man får i mötet med de kraftfulla 
och inkluderande kvinnorna. 
Destiny är frilansande koreograf. En ome-
delbar och sprudlande person som inte ger 
intryck av att ha suttit stilla särskilt mycket 
i livet. Hon är född i Ljusne, uppvuxen i 
bland annat Rullbo i närheten av Los i Häl-
singland. Hon har bland mycket annat varit 
lärare på dansskola i Amsterdam. Hennes 

”Det här är på riktigt!”
Förutom Hanna och Destiny syns Mattias 
Jonsson från Färila, som numera bor i Ljus-
dal. Han är vän, tekniker och snickare. Gla-
dast längst till höger i bild är Janne Estman.
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släkt bor fortfarande i Söderhamns kommun 
och koppling till stråtjärabygden har hon 
också, då hennes mormor slutade sina dagar 
på Eklunda efter en tids vistelse där.

Dansare och danspedagog
Hanna är dansare och danspedagog. Hon 
kompletterar med sitt lite lugnare tempo och 
sin ihopsamlande utstrålning. Hon är upp-
vuxen i Örebro med har nu bott i Gävle i åtta 
år, där hon bland annat varit verksam som 
lärare på Vasaskolans danslinje. 

Paret går nu in i sitt stora projekt 
i livet! Det här är på riktigt, säger de! 
Det handlar inte om att starta en kurs-
verksamhet, vilket man skulle kunna 
förledas att tro, utan att skapa en scen 
för professionell dans. Samtidigt vill de 
vara en mötesplats och öppna upp för 
samverkan och samarbete med redan 
befintlig verksamhet i bygden. De fram-
håller att de är intresserade av männis-
kor och att de inte vill vara ett exotiskt 
inslag utan en naturlig och integrerad 
del av samhället här i Skog/Stråtjära. De 
vill etablera kontakter och kunna bjuda in 
gäster för olika aktiviteter. Både Destiny 
och Hanna har arbetat med barn och unga 
och vill gärna bidraga till att skolan i 
byn överlever.

Söker medel
Som professionella dansare har de slitit och 
stångats med kulturpolitiker, med varie-
rande framgång. Men de söker fortfarande 
medel från regionen, från staten och även 
EU-medel. De söker också bidrag från fon-
der och genom att samarbeta med SV Gäv-
leborg har de lyckats få medel från Post-
kodlotteriets fond för kulturverksamhet på 
oväntade platser. 

Nyinflyttade

Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Karl-Gunnar Ström

Fortfarande bor våra kulturarbetare 
kvar i Gävle, men från och med första 
mars är alla i hela bygden välkomna 
att bekanta sig och samtala med Hanna 
och Destiny, att bli delaktiga genom att 
bidra med tankar och kanske delta i ar-
betet inför föreställningen i de nygamla 
lokalerna. 

Stort evenemang i byn
Det får ses som en förberedelse inför den 
25 mars, för då blir det nämligen ett stort 
evenemang i byn! Det blir en Dansföreställ-
ning i Tre Steg! En auditiv dansvandring 
med hörlurar. Det handlar om att uppleva 
omgivningarna på ett nytt sätt via sina rörel-
ser och sina sinnen.

Efter dansvandringen fortsätter publi-
ken vidare till steg två där den nybyggda 
dansbanan vid vattnen intill missions-
kyrkan invigs. I sista steget bjuds publi-
ken in i kyrkan där föreställningen fort-
sätter. Håll utkik efter starttid i anslag!
Alltså! Välkomna till öppet öppet hus i 
Gamla Missionskyrkan, Nya Dansscenen 
i Kallbäck från och med den första mars!

Bengt-Åke Wadell, mellan Hanna och Destiny.
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Emigrantsidan

”Berömda kvinnor och män från Skog”
År 1868 är ett år i Skogs emigranthistoria då 65 personer lämnar socknen för 
Nordamerika. De allra flesta tog ut sina flyttningsbetyg i juni och juli. Den här 
berättelsen handlar om ett antal personer som sannolikt gjorde sällskap och emi-
grerade i slutet av juli inalles tolv personer. Deras flyttningsbetyg är daterade 
den 24:e och 25:e juli. Av de tolv som reste var det endast en som reste ensam de 
övriga tillhörde tre familjer.

Efternamn Förnamn  Titel  Födelsedatum 
Ankarhult Stina  Torparhustru 18171002
Persson Löthman Per   Torpare   18220221
Larsdotter Margta  Torparhustru 18260414
Olofsson Landgren Olof  Torparson 18481025
Olsson Landgren Olof  Torpare   18240219
Larsdotter Anna Lisa  Piga  18370413
Hernlund Mickel  Bondemåg 18320622
Jonsdotter Margta  Hustru  18360324
Mickelsdotter Anna Brita   dotter  18611002
Mickelsdotter Margaretha    dotter  18640327
Mickelsdotter Christina Catharina dotter  18661231
Mickelsson Jonas  son  18580612

P
igan Anna-Lisa Larsdotter var född i Nås i Dalarna och hade kommit till 
Skog och tjänat som piga på flera gårdar. Hon var 1868 bosatt på Löthen nr 1.
Familjerna kom från Henninge, Hernebo och Strand. 

Stina och Per från Henninge
Stina Ankarhult föddes i Älgnäs och någon far finns inte antecknad i födelseboken. 
När Stina är nio år avlider modern och Stina blir fosterdotter hos förre sockenskräd-
daren Söderberg i Henninge. Där föder hon så småningom en dotter 1841, Karin, 
innan hon 1850 gifter sig med skomakaren Per Persson-Löthman, född i Löten. Per 
kom från en landbondefamilj i Löten. Tillsammans fick Stina och Per en son, Per 
1851 som avlider 1865. En kort period bodde Per och Stina också i Hernebo. Stinas 
dotter Karin flyttar före äktenskapet till Lingbo i slutet av 1850-talet och bildar där 
familj. Tillsammans med maken Lars Carlsson Lingqvist och sonen Per Erik emi-
grerar de i början av augusti.
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Torparfamiljen Olsson-Landgren från Hernebo
Familjen kom till Hernebo 1858. De var bosatta på Hernebo 
nr 3 hela tiden fram till emigrationen 1868.

Familjen Hernlund från Strand
Bondemågen Mickel Hernlund föddes i Hernebo på gården Hernebo 
sub 3 och via Bodarne kom han till Strand nr 2 år 1857. Hustrun Margta Jonsdotter 
var född på gården Strand nr 2 och hennes familj hade i generationer levt i byn. Mickel 
och Margta fick fyra barn mellan 1858 och 1866. Både Mickel och Margta lämnade 
föräldrar och en var sin syster kvar i Sverige. 

Inom släkten fanns det redan emigranter som hade lämnat Skog. Mickel Hern-
lunds kusin Margta Olsdotter hade med sin man Sven Peter Lindgren lämnat Skog 
1865 och bosatt sig i Chicago. Där hade Sven Peter startat en svensk handelsbod i 
augusti 1867 på Division Street nr 215. Vid vår resa i USA fick vi ta del av det här 
dokumentet! En stor katastrof drabbade Chicago i oktober 1871, en stor eldsvåda. 
Kanske var det anledningen till att Sven Peter och Margta valde att flytta till Linds-
borg i Kansas. Sven Peter var en av grundarna av staden Lindsborg som i USA 
kallas Little Sweden.

Kusinerna i Kalifornien
Kanske möttes kusinerna sedan i Kali-
fornien för det var dit som Mickel Hern-
lund och hans familj begav sig. Margta 
och Sven Peter lämnade Kansas för 
Kalifornien efter ett antal år. Om Sven 
Peter Lindgren har uppmärksammats som 
en av grundarna av Lindsborg i Kansas 
är kanske inte så känt här i Skog. Det 
är säkert många fler som har minnen av 
Mickel Hernlunds yngsta dotter Chris-
tina Catharinas son! 

I Los Angeles gifte sig Christina Cata-
rina ”Crystal” med den norske emigranten 
Matt Warren. De blev föräldrar till Ka-
liforniens guvernör Earl Warren. När 
han kom till Sverige på 1960-talet be-
sökte han sin mors födelseplats. Ett stort 
minne för många i Skog fortfarande. S P Lindgren startade en svensk handelsbod i 

Chicago i augusti 1867 på Division Street  
nr 215.

Emigrantsidan

Text: Ingrid Belfrage
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BYGDEBAND
-Din historia på webben
Bygdeband.se är öppen för alla som vill söka i det omfatt- 
ande innehållet. Allt fler hembygdsföreningar ansluter sig och innehållet 
växer hela tiden.

I Bygdeband hittar du berättelser om vanliga människors märk-värdiga liv. 
Med över en miljon platser, personer, bilder och dokument är Bygdeband 
Sveriges enda rikstäckande webb-plats för lokalhistoria.
Styrelsen i Skogs Hembygdsförening har beslutat att ansluta sig till Bygde-
band. En utbildning för ”redaktörer” har skett på Vuxenskolan i Söderhamn 
den 25 januari i år.

Planen är att vi höst, då förhoppningsvis Sockenstugan är färdigrestaure-
rad, startar Studiecirklar i ämnet. Alla som då är intresserade av att berätta sin 
historia från dåtid till nutid bereds tillfälle att delta.

I kommande nummer av ”Allehandan” berättar vi mera.
Styrelsen Skogs Hembygdsförening

Inga-Maria, Kent och Bengt-Åke på skolbänken, tillsammans med andra blivande redak-
törer.
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Den 25 januari var det dags för Skogborna att få se första delen av resan till Nordame-
rika. Resan som anordnades för att söka rötterna av emigranterna från vår bygd. Det 
var många som emigrerade från Sverige till Nordamerika på 1850 -1870-talet.

Gruppen som - mellan den 22 september och 14 oktober 2016 - reste i emigranternas 
spår från Skog socken till USA utgjordes av Ingrid och Björn Belfrage, Gerd Kastman, 
Runo Noren och Anita Olofsson. De återvände med många bilder och minnen att visa 
och berätta om på Filmkvällen. Dom besökte 11 delstater och många kända orter. 
Museer och byggnader med svensk-klingande namn dök upp, liksom även person-
namn med svensk anknytning.

Bygdegården tackar för kvällen och önskar amerikagruppen välkommen åter den 
22 februari då vi får se och höra mera om människorna som emigrerade från det då 
mycket fattiga Sverige.        
                                                                                                    

Emigrationskväll på Bygdegården i Skog

      Text: Olle Frisk

Jag är numera ”promenadmatte” till några hundar i byn.  
Jag har tidigare inte haft anledning att så ingående lägga märke till det, men 
har nu mer eller mindre blivit bestört över all hundskit som finns överallt! Man 
kan nästan inte undgå att kliva i den illaluktande sörjan. Någon roar sig med att 
visserligen plocka upp skiten, men slänger plastpåsen i diket eller, vad värre är, 
hänger istället upp den i träden. Vid skolan hänger påsar i träden, som när man 
klär julgranar!?

Vad jag vet är hunden i de flesta fall en mycket kär familjemedlem, i många fall 
behandlas den som ett älskat barn. När man har eller har haft barn så är det väl en 
självklarhet att man byter blöjor och torkar dem i stjärten, så länge de inte klarar 
det själv. Men ta upp hundskit är tydligen inte lika självklart. Som vanligt gäller 
det ju långt ifrån alla, men ska man döma efter mängden skit vid vägar och diken 
så bör det vara fler än en. När man trampat i skit och dragit in det på mattor och 
golv kan man hålla sig för skratt. Nu på våren, när det som gömts i snö kommer 
upp i tö, blir det helt för djävligt

Plocka upp efter era älsklingar!

      Gerd Kastman, hundpiga.                 Gunilla Åström, motionär. 

Insändare

Illaluktande sörja!
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OBS!
Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Åkersviksvägen 23, 86291 Kvissleby. 
senast den xxxx 2017. Den först öppnade rätta lösningen vinner en trisslott. 
Vinnare till krysset nr 5, 2016 blev Gun Fors i Lingbo. GRATTIS!

Insändare

 Medborgarförslaget i 
Kommunfullmäktige 23 jan 2017 
Ett medborgarförslag till Söderhamns kommun inlämnades 2016.
Nu i januari 2017 kom förslaget upp till beslut i Kommunfullmäktige.
Förslaget har tidigare behandlats av Kommunstyrelsen.

Förslagsställare Mikael Engblom och Olle Frisk.
Förslaget handlar om landsbygden och skolorna.
Vi vill att kommunen klargör sin inställning om landsbygden, och att kommunen arbe-
tar för  utveckling av samhällets verksamhet i hela kommunen. Byggande och skolor.
Bakgrunden till medborgarföslaget är den ökade inflyttningen till större städer från 
landsorten, med följd att servicen försämras.

Att ha kvar skolorna är ett måste enligt förslaget. Skolfrågan berör Trönö, Mo och 
Stråtjära och bör ingående diskuteras.

Ja så kom kvällen den 23 jan 2017 då medborgarförslaget skulle behandlas i full-
mäktige.  Till bilden hör att kommunstyrelsen tidigare avslagit medborgarförslaget,  
bifall från Centern. Övriga partier var negativa.

Som förslagsställare var jag inbjuden att delta och yttra mej. Mikael Engblom 
sitter ju redan i fullmäktige.

Efter en lång talarrunda där både Mikael och jag yttrade oss och motiverade med-
borgarförslaget ur landsbygdens synpunkt vidtog beslutsprocessen.

Och häpna: Socialdemokraterna och Liberalerna ”vände kappan” till att bifalla 
Medborgarförslaget. Speciellt värdefullt från Sven-Erik Lindestam som är kom-
munalråd för S.

Beslutet innebär att kommunen skall mera iaktta och verka för ytterområdenas 
behov av byggande, skolor och infrastruktur.
En trevlig framgångsrik kväll som vi hoppas sätter avtryck i våra mindre orter.  
Land och stad måste gå hand i hand.

Olle Frisk
Stråtjära   
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Onsdag kl 12.00
jämna 
veckor

Dagsyförening, S:t Staffans hus, Skog, 

Lördag 11/2 kl 10-18 ”Vandra genom bibeln” Jonas Magnusson, S:t Staffans hus.

Söndag 12/2 kl 11.00 Gemensam Familjegudstjänst, Skogs kyrka, Bibel-utdelning 
till församlingens 6-åringar, Pyssel och fika efter gudstjäns-
ten

Onsdag 15/2 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog

Torsdag 6/2 kl 14.00 Andakt, Eklunda

Söndag 26/2 kl 11.00 Gemensam Gudstjänst, Lindbergs Café, Holmsveden.
Caféfika. Kyrkorna i Skog

Söndag 12/3 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka

Onsdag 15/3 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog

Torsdag 16/3 kl 14.00 Andakt, Eklunda

Lördag 25/3 kl 15.00 ”Romantisk orgel med Nicklas Jonsson”, Skogs kyrka

Söndag 26/3 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka, samlingssöndag, koralkör

Söndag 9/4 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka

Onsdag 12/4 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog

Torsdag 13/4 kl 16.00
kl 19.00

Skärtorsdagsmässa, Eklunda
Gemensam Skärtorsdagsmässa, Skogs kyrka

Söndag 16/4 kl 11.00 Påskdagsmässa för pastoratet, Mo kyrka, Janne Bolldén
avskedspredikar, Brass, Körer, Mingelfika

Söndag 30/4 Skogs kyrkokör sjunger in våren. 
Se tider och platser på hemsidan

Söndag 7/5 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka

Onsdag 10/5 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog

Söndag 21/5 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka

Torsdag 25/5 kl 08.00 Gemensam Gökotta, återkommer om plats, Kyrkorna i Skog

Söndag 28/5 kl 16.00 Gemensam Vårbuffé på Kvarnudden, Kyrkorna i Skog

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/soderala där du alltid har 
aktuell information. Se också Kuriren/Ljusnans veckoannons varje fredag

Gudstjänsttider i Skogs församling
När det står gemensam betyder det att Kyrkorna i Skog gemensamt inbjuder till 
gudstjänsten eller evenemanget.
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Annonser

Välkommen till oss! • Värmlandsvägen 8, Söderhamn • 0270-124 20 • lonnsbuss.se

LÄS MER OM ALLA VÅRA RESOR OCH GÖR DIN BOKNING PÅ LONNSBUSS.SE

RESOR I EUROPA

DATUM: 6/5 

ÖLAND  
DATUM: 26/6 

Se magiska landskap!

KATALOGEN  
FÖR 2017
KOMMER I JANUARI.
RING SÅ SKICKAR  
VI DEN!

HEMLIG RESA 

VIKINGA KRYSSNING MED 
ISLAND OCH FÄRÖARNA

DATUM: 2/6 

HOLLAND 
DATUM: 18/4

SPARRISRESA TILL CELLE  
I TYSKLAND  

DATUM: 7/5 

ITALIENSKA RIVIERAN
DATUM: 22/9 

En riktig drömresa!
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Annonser

Varför inte hyra IDROTTSGÅRDEN
Här finns bra möblemang, fräscht porslin för upp till 200 personer, 
en fin scen och härlig akustik.

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

Priser 201, lokalhyra HAIK
Hyra av lokal, sällskap färre än 100 - 51 st  400 kr 
Hyra av lokal, sällskap färre än 50 st   200 kr
Hyra av lokal, fler än 100 st       6 kr/person
Hyra av kök, matlagning + porslin   300 kr
Hyra kök, porslin     200 kr 

Välkommen till Bygdegården att hyra till din sammankomst.

Besök våra hemtrevliga filmkvällar 

22 febr 2017  andra delen Till Amerika i emigranternas spår
29 mars 2017  Program kommer

Bokningstel 0270-420084 Och god vår!

PRO-Stråtjära Holmsvenden
10 mars    PRO Stråtjära-Holmsveden firar 60-års jubileum
                 på Idrottsgården i Holmsveden kl.15.00

 6 april     PRO Månadsmöte på Bygdegården i  Skog kl. 13.00

 4 maj      PRO Månadsmöte på Idrottsgården i Holmsveden kl. 13.00
 
Eventuell kostnad faktureras till:
PRO Stråtjära-Holmsveden
c/o Kent Snöfors, Sandvägen 15,  820 29 Stråtjära

Med vänlig hälsning
Tor-Gunnar Wolker enligt uppdrag
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Norrtullsgatan 8, 
Söderhamn 
0270-42 65 85
www.dina.se

Annonser
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Annonser
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Allt inom Städ!

Innehar F-skattsedel

Annonser
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Annonser

Öppettider
Måndag-tisdag 09-17
Onsdag  13-20
Torsdag  09-17
Fredag  09-14

Just nu har jag kampanj 
på hela 

XL:s hårvård- & styling-serie!
Ta 3 betala för 2!

Välkomna in!
0270-420020

Är det något ni undrar över så 
hör av er på 0270420020

Når ni mig inte på salongsnumret 
så ring min privata mobil: 

0761144743
       Mvh Anntonias Hårvård
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Annonser

 

Har du i dina gömmor gamla 
gräsklippare, snöslungor, motor-
sågar, trimmer, buskröjare, hög-
tryckstvätt 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

Kolla dina förråd!
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Annonser
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Annonser

Öppettider:
Måndag-Fredag 09.00-18.00
Lördag-Söndag 10.00-16.00

Ombud för apotek och systembolag.

Telefon: 0270-420265
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Annonser



39
31

Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Söderhamn.

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

Letar ni bostad?

AnnonserAnnonser
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Stråtjära Allehanda
Tfn: 072-2003675

E-post: allehandaskog@gmail.com


