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Från redaktionen!
Den ständigt gäckande påsken är här! Troende kristna högtidlighåller den största helgen 
under kyrkoåret med anledning av Jesu lidande, död och uppståndelse, med obligatoriskt 
kyrkobesök och eventuell fasta. För andra i vårt sekulariserade samhälle är påsken mer 
en familjehögtid, uppblandad av gammal folktro och kristna traditioner, med påskhäxor, 
kvastar till Blåkulla, målade ägg, lamm, och minst tre sorters sill. Maten har vi gemen-
samt oavsett om vi tror eller ej. Så långt är allt stabilt.

Vem har inte hört ”tidig påsk i år!” eller, ”men va sen påsken blev i år!”.  Men just nu 
inföll påsken faktiskt nästan mitt under den period som den kan infalla. Det vill säga tidi-
gast den 22 mars och senast den 25 april. Att det förhåller sig så vet väl alla? Men varför 
det förhåller sig så är svårare att förstå. Det är en lång och krånglig historia och hänger 
ihop med en gammal konkurrens med den betydligt äldre judiska högtiden. Vårdagjäm-
ningen, olika tidszoner och fullmånen har också betydelse. Men inte vilken fullmåne 
som helst. Nej, så lätt ska vi inte ha det. Det är ”påskfullmånen” det handlar om, som 
bara ibland sammanfaller med den fullmåne man ser på himlen. Beräkningen sker med 
uråldriga tabeller och på så sätt vet vi att senast påsken inföll den 22 mars var år 1818 
och kommer nästa gång att infalla år 2285! Så vi kommer nog att hålla oss någonstans 
mittemellan ett tag till.

Krångligt att förstå och ännu krångligare att förklara och därför ger jag upp redan innan 
jag kommit igång. Man frestas uttrycka sig som vår folkkära och nyss avlidne Gösta 
Ekman uppgivet sa till Lena Nyman i sportaffären dit hon kommit för att köpa ett kul 
spel till sin son Totte, ”ja varför inte ett kulspel?”. Gösta försökte ambitiöst förklara hur 
ett tillbehör till kulspelet fungerade, ett tillbehör som gjorde det möjligt att spela kula 
inomhus, genom att göra en grop i parketten och när spelet var över så var gropen borta! 
Manicken hette Magic hole och var så sinnrikt konstruerad att Gösta tvingades ge upp 
och sa då ”jag vet f..n inte hur det går till!”

I detta nummer av Allehandan är det flera inslag som fattas. Det är tillfälligheternas spel. 
Vi återkommer i nästa nummer med det som saknas nu. Ett inslag skulle ha handlat om 
Janne Bolldén, vår präst som går i pension. Men det kommer som sagt.
I förra numret uttryckte jag mig klumpigt så att många uppfattade att ingen som inte pre-
numererade skulle få någon tidning i fortsättningen. Det är fel! Allt fortsätter som förut 
men de som inte bor i Stråtjära/Skog måste prenumerera. Vi betalar för varje exemplar 
och därmed finns det en naturlig gräns för gratistidningen.

Nu till sommaren blir det sannolikt stora förändringar på stranden och på ”campingen”. 
Vi förhandlar med kommunen och kommer snart ro iland ett avtal. Därmed vill vi upp-
mana intresserade, unga som gamla, att anmäla sitt intresse för skötsel av sommar-
kiosken på stranden. Förmånligt avtal väntar. Det pågår diskussioner 
med övriga föreningar om samarbete för skötsel av stranden.

Glad Påsk! Önskar red/BÅ
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Det var 15 mil hemifrån. Det var i Garpenberg i Dalarna, en snöig och kall 
vinterdag i slutet av november år 2012. Det var torsdag eftermiddag och arbets-
veckans sista dag. På väg till bilen för att åka hem till familjen från arbetet som 
grävmaskinist exploderade Olov Engmans huvud. Det var så det kändes, det kom 
som en blixt och smärtan var olidlig. Men längtan hem till familjen avgjorde. 
Han var van vid huvudvärk. Han tänkte ta en värktablett för att dämpa smärtan, 
men tabletterna var slut. Han satte han sig ändå bakom ratten och körde iväg i 
riktning hemåt. Mot Stråtjära.

När livet vänder

Efter att ha kört nästan halva sträckan kände sig Olov allt sämre, han var illamående 
och svängde vid femtiden på kvällen av vägen i närheten av Järbo för att ringa, men 
klarade inte av det. För att söka hjälp steg han ur bilen i mörkret, i det allt ymnigare 
snövädret och föll omkull, bildörren blåste igen och han kunde inte resa sig. Efter 
en stund och för att skydda sig mot kylan kröp han in under bilen för att söka värme 
från avgasröret….och somnade. Bilar åkte förbi på vägen men till slut stannade en 
man som börjat ana oråd. Mannen hade kört förbi i andra riktningen tidigare, på 
väg till Sandviken och när han återvände en timme senare såg han att samma bil 
fortfarande stod på tomgång. Han saktade in och upptäckte att någon låg under den. 
”Behöver du hjälp?” frågade han och Olov ville svara ”ring en ambulans!” men det 
kom inga ord. Mannen försökte lyfta in Olov i sin bil men han orkade inte. Istäl-

Del 1
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let klädde han in honom i de kläder som fanns till hands och ringde ambulansen. 
SOS-alarm frågade om mannen kände någon puls, men i höger arm fanns inget 
livstecken. Efter uppmaning om att testa den andra armen kunde han meddela att 
han kände en svagt tickande.

Slumpens spel
Hur mycket Olov själv minns är lite osäkert, han har ju också fått händelseförlop-
pet återberättat för sig av den man som räddade honom. Hans egna minnesbilder 
upphör emellertid när ambulansmännen lyfte upp honom. Han var kraftigt nedkyld 
och hade en kroppstemperatur på endast 34 grader. Han transporterades i ilfart till 
Gävle sjukhus och vidare till intensiven i Uppsala, där han lades i respirator, sövdes 
ned och opererades.

I efterförloppet till den massiva hjärnblödning som Olov hade drabbats av, har 
han förstått att det fanns några avgörande faktorer som bidrog till att han trots allt är 
i livet. Först och främst var det vägriddaren som räddade hans liv. Men även andra 
omständigheter spelade stor roll, som att värktabletten han hade tänkt ta - men som 
lyckligtvis var slut - innehåller den blodförtunnande substansen acetylsalicylsyra. 
En substans som hade varit farlig för honom. Det och det faktum att han kyldes ned 
så kraftigt var trots allt lyckliga, slumpmässiga inslag mitt i katastrofen.

När Olov vaknade efter två veckor förflyttades han från Uppsala till Bollnäs sjuk-
hus. Rullstolsbunden, sondmatad och helt utan tal. Där återvände minnet så sakta 
igen. Han vägrade till en början att tro på att han var i Bollnäs, men det gick sakta 
upp för honom. På nyårsaftonen ringde han upp sin dotter Caisa från sjukhuset. 
Hon firade helgen i fjällen med sina vänner. De första orden efter katastrofen, de 
ord som han efter den långa tystnaden, med stor ansträngning lyckades pressa över 
sina läppar väckte starka känslor i hela familjen ”Hej det är pappa!” sa han. 

Hjärntrötthet
Olov förflyttades efter fyra veckor från Bollnäs till Sandvikens sjukhus. Han skrevs 
in på den länsövergripande avdelningen för patienter med traumatisk hjärnskada, 
avdelningen som allmänt kallas Hjärnrehab. Det är en avdelning för personer med 
omfattande behov av rehabiliteringsinsatser. Olov var halvsidesförlamad. Hjärn-
blödningen hade slagit till i vänster hjärnhalva och därmed blev höger kroppshalva 
till stora delar utslagen. Dessutom kunde han fortfarande inte prata, men minnesbil-
derna är helt klara från och med då.

Efter de två första veckorna började Olov åka hem på permission över helgerna 
och när två månader passerat åkte han hem för gott. Talet var ren rappakalja och 
körkortet hade dragits in. Han var rullstolsbunden och halvsidesförlamad och hade 
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”En jävla resa”
”Det har varit en jävla resa” säger Olov. Han 
har saknat sitt arbete väldigt mycket men tycker 
numera att det finns viktigare saker i livet. På 
sjukhuset i Söderhamn, dit Olov åkte en gång 
i veckan, försökte de påverka honom att söka 
till afasikursen på Forsa folkhögskola men han 
missförstod vad det handlade om och vägrade. 
Han trodde att det handlade om att sitta på skol-
bänken och prestera och det ville han inte. Efter 
ett tag lät han sig övertalas och tänkte att han 
åtminstone skulle ge Forsa en chans. Nu har han 
snart gått där i fyra terminer av sex och menar 
numera att det har varit avgörande för hans ut-
veckling och för husfriden.

Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Marie Nymark

rasat i vikt efter sondmatningen. Hjärntröttheten, som alla strokepatienter drabbas 
av, var det värsta och kommer sannolikt alltid att bestå, även om det blivit lite 
bättre. Dessutom var han väldigt frusen av sig, något han aldrig känt av tidigare.

Olovs livskamrat
Anna-Karin Eriksson, Olovs sambo och mamma till barnen Caisa och Casper, be-
rättar att hon fick olycksbeskedet av Olovs far, som hade för vana att ringa vid 
veckosluten när Olov var på väg hem från arbetet. Han hade i sin tur fått beskedet 
från polisen. Anna-Karin har varit mycket närvarande, följt varje steg och spelat 
stor roll, från katastrofen till de stapplande stegen tillbaka till livet och den miraku-
lösa förbättringen man ser idag. Det är en familj med mycket humor och skratten har 
hjälpt dem igenom.

Efter hemkomsten har han och familjen själva fått bekosta stora delar av den 
fortsatta rehabiliteringen. Den sex veckor långa intensivträningen i Sigtuna var ett 
sådant exempel, sex veckor som Olov inte tycker gav så mycket. Ett år efter ka-
tastrofen och efter uppkörning i Bollnäs fick han tillbaka sitt körkort, vilket åter 
gjorde det möjligt för honom att besöka gamla vänner och bekanta. 

Olov var innan hjärnblödningen en typisk slitvarg, en person för vilken jobbet 
var mycket viktigt. Han hade arbetat sedan början av 1990-talet med krossverk och 
grävmaskiner och var en efterfrågad och kompetent yrkesman.

Fortsättning i nästa nummer.
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”Vi är Skog”
-Dansföreställning i tre steg
En Inkilningsfest med Hanna och Destiny som gick utanpå det mesta. 
Föreställningen började nere vid Stranden där publiken uppmanades att se åt 
samma håll, tänka samma tankar och snurra våra kroppar åt samma håll. Sen 
gick vi en bit och fick nya uppmaningar. Trettiofem deltagare på lördagen och 
tjugo på söndagen vandrade under tystnad, lyssnande både på musik, tal och 
naturlig fågelsång. För de som inte hade varit i Stråtjära förut var det nog en 
hel del att ta in. Gruppen stannade och betraktade en fågelflock i Storeken, 
gick vidare till Dammen, Kyrkan och Sockenstugan…och där slutade 1:a ak-
ten.

Den nyanlagda dansbanan fick alla vara med att inviga, gammal som ung, 
med olika danslekar. Solen dalade och slutet på 2:a akten närmade sig.
Slutligen bjöds alla in till en Dansteaterföreställning i Missionshuset. Atmos-
fären i salen hade helt förändrats, fönstren täckts för och draperier hängde från 
balkongen, så det var precis som en sån där liten intim teater där publiken sit-
ter nära skådespelarna/dansarna.

Musikanterna Sigrid Rönnlund på fiol och Odd Wetzenstein på trummor, 
samt Petter och Mattias med ljus och ljud gav liv åt föreställningen. En före-
ställning som ställde frågor; vad är Hem?...både genom berättarröst och skå-
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Text & foto: KG Ström

despelaren Kajsa Englund. Dansade gjorde Hanna af Kléen, Andreas Erbrink, Ma-
tilda Norling Persson, Kajsa Englund, samt naturligtvis de lokala talangerna Sara 
Ekström, Moa Åberg och Barbro Schönning. Barbro bidrog också med en skildring 
av Älgnäs.

Ett originellt och kul sätt att säga ”Hej vi är era nya grannar och vi säger Hjärtligt 
Välkomna hem”    

Från byn tackar vi och hälsar tillbaka, Välkomna!
PS, det går att stödja verksamheten genom Swish 0704473439
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Varför åka in till stán och trängas med muskelberg och betala skjortan? 
När man i lugn och ro i goda vänners lag, för en blygsam penning, kan gå till ett 
lagom stort gym bakom skolan? Vid fotbollsplanen på Myra och med vindens sus 
runt knuten kan du träna utan hets och prestationsångest. 

Här finns alla fria vikter såsom hantlar och skivstänger, löpband och motionscy-
kel för konditionsträning och uppvärmning, roddmaskin som drar igång alla, lagom 
stora, muskelgrupper. Bänkpress finns det - med ställbar bänk för att ur olika vinklar 
komma åt att träna hela bröstmuskulaturen, dragmaskiner för rygg- och axelträning 
och benmaskiner för lår, vader och rumpa. Bland annat. 

Ett komplett gym! 
I all blygsamhet alltså, ett komplett gym! Ett gym i Stråtjära som när det kommer 
till kritan skulle tillfredsställa även den mest kräsna kroppsbyggare. Dessutom 
finns dusch och omklädningsrum för att fräscha till sig efter passet.

Just nu är det ett gäng på fyra till sex äldre gentlemän, som sedan snart fyra år 
samlas i träningslokalen tre dagar i veckan, tidigt på morgonen, måndag, onsdag 
och fredag. För att i en dryg timme lyfta skrot och utnyttja de många maskiner som 

JÄRNKOLL PÅ MYRA!
Frågan är……

Längst fram i bild står Tord Wallin tätt följd av Torgny Stålberg, Leif Salander och sist står Lars Eng.   
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finns i lokalen. Att gruppen varierar beror på att vissa har andra prioriteringar ib-
land, såsom vinprovning i Stockholm, resor och liknande äventyr. Det handlar om 
ett gäng som redan gått igenom ekluten och sedan en tid dragits med krämpor av 
olika slag, men som insett vikten av egenvård i form av regelbunden fysisk aktivitet 
och eventuell kostomläggning. 

Lagt om kosten
Gruppens ålderman - åtminstone enligt almanackan - Tord Wallin, är en vital före 
detta lärare på Stråtjäraskolan. Han har tidigare drabbats av två hjärtinfarkter - en 
för sjutton år sedan och en för fyra år sedan. I anslutning till det gick han i så kallad 
hjärtskola på sjukhuset. Det handlade om fysisk träning med stöd av sjukgymnaster 
och dietister. Träningen har sedan fortsatt här på Myra med uppenbart gott resul-
tat. Förutom knäna och konditionen har balansen förbättrats, säger han. Torgny 
Stålbergs hjärtflimmer är inte något hinder för att träna, men problemet påverkas 
inte heller i positiv riktning av träningen. Här bygger man muskler vilket ju är ett 
mål i sig, framhåller han. Torgny har lagt om kosten och gått ner en hel del i vikt, 
mest med anledning av en ganska nyss konstaterad diabetes. Den idoga träningen 
har medfört att hans knäledsbesvär i stort sett försvunnit, En sedan tidigare pla-
nerad operation är därför inte längre nödvändig. Lars Engs och den för tillfället 
frånvarande Leif Salanders besvär med knäna har blivit betydligt bättre i och med 
träningen. Alla gym-utövarna har påtaglit förbättrats och alla tycks vara rörande 
överens om att det också är mycket värdefullt att kunna träffas så här och prata lite 
under lediga former. Om de inte hade varit ett gäng skulle det ha varit svårare att 
hålla igång.

Den från Spanien nyss hemkomne Sven Englund bekräftar de andra vännernas 
positiva omdömen om styrketräningen i Hälsingbockens lokaler. Han har också 
vissa gamla hjärtproblem, drabbad av en infarkt för 17 år sedan, och är numera 
noga med att försöka hålla sig i trim. Han kom hem häromdagen och är redan igång 
igen. Efter 25 dagar i Torrevieja där han och hans fru tillryggalade 20 mils vandring 
känner sig Sven i form för både styrketräningen och fotbollsspelet som snart drar 
igång igen på Myra.

Började redan 1992
Den gemensamma styrketräningen i byn började redan 1992 i Bygdegården. Lands-
vägstorpets Pelle Jonsson, Mats Olov Zetterström och Gunnar Asplund hade tillver-
kat de nödvändiga redskapen på Landsvägstorpets verkstad.  Men vid utbyggnaden 
av Hälsingbockens lokaler 1996 flyttades träningslokalen dit. Det var då fortfarande 
mest hantlar och skivstänger och inte så mycket maskiner. För att höja standarden 
har föreningen på senare tid kompletterat med en rad nya och dyra maskiner från 
Nordic Gym i Bollnäs. Senast förra året kompletterades lokalen med löpband och 
roddmaskin för 35 000 kronor.
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Text:Bengt-Åke Wadell
Foto: Marie Nymark

Inbrott vid flera tilfällen
Klubblokalerna har haft inbrott vid flera tillfällen av förvirrade vandaler och elän-
diga amatörer. En gång orkade de ta med sig några vikter och någon enstaka skiv-
stång, vid ett annat tillfälle ville de bara hämta toalettpapper. Tigerbalsam var det 
enda bytet efter uppbrutna dörrar en tredje gång. Tjuvgodset lindrade förmodligen 
vissa problem för de nattliga gästerna och inte var det något större svinn för klub-
ben, men de förstörde för desto större belopp. För tre år sedan tvingades de reno-
vera för 60 000 kronor! 

Nästa stora utgift för föreningen blir nu, när hela nyckelsystemet ska bytas ut. 
Alla betalande medlemmar får ju nyckel och för närvarande finns det 70 nycklar 
ute i bygden. 

Medelåldern bland deltagarna är hög. Hälsingbocken ser därför gärna att styrke-
träningslokalen och fotbollsplanen oftare frekventeras av ungdomar. Ryktet säger 
att det lär ska finnas några kvinnor som utnyttjar träningslokalen på måndagar och 
torsdagar. Hur många och vilka de är, är emellertid höljt i dunkel. Redaktionen 
kommer att noggrant undersöka saken till ett senare nummer.

Lars Eng tränar benen, Torgny Stålberg och Leif Salander ser ut att ta det lite lugnare. Men de pustar bara 
mitt i passet.
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Emigrantsidan

Släktforskning bjuder på frågor om hur 
våra släktingar tidigare har levat. De blir 

många som man gärna vill ha svar på. Eftersom 
jag själv är född i en soldatsläkt så har namnen 
som soldaterna fick fascinerat mej. Vad sägs om 
att i en skolklass på 1960-talet möta klasskam-
rater med efternamnen Glad, Rask, Munter och 
Vinter!!! Vad var det som inspirerade befälen till 
alla de färgstarka namnen? Ja säkert många in-
spirationskällor!! I Skogs socken var många av 
soldaterna båtsmän. Flera av namnen båtsmännen 
fick här i Skog är namn inspirerade av havet eller 
den by de kom från. I Tönnånger/Älgnäs fick 
båtsmännen namnet Ankarhult. Det har funnits många ”Ankarhultar” här, ibland 
upp till tre samtidigt. En del var i tjänst och andra var avskedade, pensionerade 
skulle vi kanske säja idag. Den förste Ankarhulten som jag hittat i kyrkböckerna 
hette Jöns Ankarhult när han blev båtsman i Tönnånger på 1700-talet. Jöns var född 
1737 och jag misstänker att han kan vara inflyttad till Skogs socken från Ockelbo. 
Någon Jöns har jag inte hittat i Skogs födelsebok som jag säkert kan säja är han. 
Inte heller de två äldsta barnen har jag funnit i födelseboken. Det var i Löten jag 
hittade honom först tillsammans med hustrun Kerstin Andersdotter född 1736. Där 
finns han under namnet Dunder och där finns också de tre äldsta barnen, Israel född 
1759, Karin född 1761 och Anders född 1764. 

För en tid sedan dök det upp en matchning på min DNA-analys med frågan; är vi 
släkt? Vi lyckades inte hitta hur vi var släkt med varandra men när jag läste utdrag 
ur min matchnings släktträd hittade jag släktingar till Jöns Ankarhult i Tönnånger!! 
Nu håller vi oss inom Sveriges gränser det var ingen i Nordamerika som frågade 
den här gången men jag har ändå fångat upp några av Jöns ättlingar i mitt letande 
efter emigranter och släktingar här i Sverige. Min matchning här i Sverige kunde få 
över 200 nya släktingar i Skog tack vare DNA testet!! Vi fortsätter att leta hur vi är 
släkt!!! Frågan ska besvaras!!

Åter till Jöns Ankarhult och hans ättlingar. Jöns och Karin fick sex barn och de 
tre yngsta; Jöns född 1767, Jonas född 1770 och Olof född 1776 är alla födda i 
Tönnånger. Sonen Israel blev också knekt under namnet Rosman i Bastnäs. Här 

Båtsman Jöns Ankarhult och ättlingar, 
en del i Nordamerika!!

Simon Engman
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kommer troligen svaret på var familjen kom från. I husförhörslängderna står det 
att Israel kommer från Ockelbo. Israel gifte sig 1791 med Kerstin Jonsdotter i 
Tönnånger och sedan flyttar de till Bastnäs.

Av de ca 490 ättlingar till Jöns och Kerstin som jag funnit i kyrkböckerna finns 
det ett antal emigranter som finns i det register som vi för snart två år sedan hittade 
i ett av husen på Torparbacken. I registret har jag hittills hittat 25 som tillhör släkten 
Jöns Ankarhult.

Israel:s barnbarn Anna född 1839 emigrerar med sin man de två barnen från Gull-
gruva 1871. 

Från Långbo emigrerar flera i familjen Jöns Jönsson Bodén född 1823. De emi-
grerar 1882 men återvände redan året därpå och blir bosatta i Holmsveden. En bror 
till Jöns, klockaren i Lingbo, Per Jönsson Bodén emigrerar redan 1869 från Lingbo 
och blir kvar i Nordamerika. 

De sista året i emigrantregistret som vi fann på Torparbacken är 1920. Tre perso-
ner emigrerar men inte tillsammans. En av dem är Per Simon Engman född 1901 
i Bodarne och uppvuxen i Kallbäck. Simons föräldrar är Karl Enok Engman och 
Anna född Kallbäck. Han är äldste sonen i familjen. Minnesota är Simons mål. 

Hur gick det då för Simon? Släktingar till honom har berättat att han hade en väl-
dig hemlängtan men hade inte möjlighet att återvända till Sverige. Hemma fanns de 
fyra syskonen och föräldrarna. De skulle alla bli kvar i Kallbäck, Skog.

Simon kom i november 1920 till Alexandria, Douglas i västra delen av Minne-
sota. Han gifte sig i mitten av 1920-talet med Lottie Granlund född i Minnesota. Si-
mon avled 1958 och han är begravd i Mendota Heights, Dakota County, Minnesota, 
USA. Ättlingar till Simon har besökt släktingar här i Skog.

Text: Ingrid Belfrage

I bakgrunden 
modern och de två 
yngsta bröderna 
Tore och Lars. 
Bilden tagen strax 
innan Simon emi-
grerar.
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Ord & Uttryck

Hu le ä te å tale 
Ord och Uttryck, ur dialekter från Skogs socken, samlade av Arne Jons-
son 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 
Buk-jol.

Bulta   när vävgarn från härva lindades på en bult medelst bult 
   ställning, för att sedan rännas (varpas)
Burdus   framfusig
Bygla   fördjupning
Bysta   ordna och greja med något svårt
Bälga   dricka
Bänna   bända
Bärmos   lingonsylt
Böckene  böckerna
Böla   börda
Bönner   bönder
Bör, stenbör  borr, stenborr
Börkutta  kort granristvaga, anv. vid stenborrning för att vattnet ej  
   skulle stänka upp 
Bören   borren
Börnko   en ko som nyss kalvat
Börst   borst på svin
Börsta   borsta
Bösa   koka över
Böttna   bottna
Böxer   byxor

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
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Ord & Uttryck

D
Damp   föll
Daska sig  åka omkull på skidor
Dass   avträde
Di och mi  din och min. Ex, Ä dä di yxa? Svar: Ja, dä ä mi!
Dimpa   falla
Disker   diskar (koppar, fat etc.)
Divla   träta, säga emot
Dittne   dit
Djupning  pojkspolning, pojkvasker
Doter   dotter
Dragnagel  sup eller kask
Dra återebak  backa (Hille)
Drevling  spik,mycket stor, hemsmidd
Drämma till  slå till
Drypa   droppa
Dröppa   droppa
Drög   en storts kälke att lägga virke på – detta binds fast och  
   köres
Dålet   slarvigt, dåligt gjort  
Dä   detta, det
Dä’ckel   selkrok av en viss sort
Däg   dig
Dänne   där
Döfter   dofter
Döm   dom
Döna   dåna
Döppa   doppa
Dör   dörr
Döra   dörren
E dör   en dörr
Dörhöl   dörrhål
Dörsk   dolsk
Döven   tung i huvudet
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Full aktivitet i verkstan!
Nu är det full aktivitet och jobben rasar in! Allehandans redaktion uppvaktade på 
premiärdagen med blommor och lyckönskningar. Tony och Rose-Marie har fullt 
upp att göra och däckstaplarna är höga i verkstaden på Gamla Gävlevägen.

Verksamheten håller öppet hela påsken! För de som ringer och bokar tid. Kaffe 
och bulle serveras under tiden som däcken skiftas.

Text och bild: Red
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Smörj kråset!
Tempo i Stråtjära säljer numera char-
kuterier som är lokalproducerade! 
Varor från Siljans chark. Gårdsgris-
produkter som kommer från utvalda 
gårdar i Dalarna. Men de gårdar som 
ligger närmast oss är emellertid Isnäs 
lantbruk i Bollnäs, Mats Persson i 
Kilafors, Agripig i Bollnäs med flera. 
Mycket positiv utveckling när man får 
fläsk som smakar fläsk. Det är livs-
kvalitet!

Smått & Gott

Bildtexter:

Rapport från 
sockenstugan

Sakta men säkert går det framåt men för att vi skall kunna fortsätta 
behöver vi påfyllning i kassan – golv, väggar och tak invändigt står 

på tur. 

Vi tar tacksamt emot era bidrag på  Bg-konto 705-4158   Handelsbanken
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OBS!
Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Åkersviksvägen 23, 86291 Kvissleby. 
senast den 4 Juni 2017. Den först öppnade rätta lösningen vinner en trisslott. 
Vinnare till krysset nr 2, 2017 blev Åke Nordqvist, Rengsjö.   GRATTIS!

Så här glad är Jenny på Jeli massage efter att knådat 
undertecknad och brutit i en felställd axel.  

Karl-Gunnar Ström

Lotta på Biblioteket 
låter hälsa att öppet-
tiderna är 9-17 tisdagar

Smått & Gott
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Krysset

Namn:

Adress:

STAD SOM
BYTT NAMN
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➤
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Den 29 januari hade vi en Vinterbaazar i Holmsveden, där man fick ha egna loppis-
bord och skolan sålde fika mm. Det var bra med besökare och insamlingen till skol-
resan gick bra. Skolresan kommer i år att gå till Stenö Camping för övernattning i 
stugorna och ett dygn full med bus…

Den 1 mars hälsade Centerpartiet på i skolan med två representanter, Magnus 
Svensson och Jan-Eric Berger. De gick runt och kollade läget med både lärare och 
elever om vad som är bra och vad som saknas på skolan Det mesta är ju bra, men 
eleverna skulle vilja ha nya stolar och bänkar först och främst.  Läs mer om deras 
besök i tidningen Centersyn eller på www.skogssocken.se

Den 6 mars anordnade Hem & Skola tillsammans med UG en sportlovsresa till 
TurboZone i Uppsala. 

En buss full med barn och föräldrar åkte ner och hade en lyckad heldag på denna 
lekplats för de som gillar att hoppa och klättra.

När eleverna kom tillbaka från sportlovet hade det fått nymålat i alla klassrum-
men uppe och det var väl behövligt. Tänk vad lite färg kan göra.
Hem & Skola har beställt nya gardiner till alla rummen så det blir lite mysigare.
Den 20 mars hade Holmsvedenbygdens Intresseförening samlat Söderhamns politi-
ker för att gå igenom översiktsplanen samt hörsamma bygdens önskemål.

Alla var eniga om att det behövs: Fiber till alla, byggande av lägenheter så fler 
kan flytta in eller generationsväxla sina fastigheter, trygghetsboende, företagshotell 
mm
Mer bussar eller flextaxi på kvällstid till och från Söderhamn. Framförallt att kom-
munen ser fördelarna med landsbygden och tar vara på det vi faktiskt har att erbjuda.
Sist men absolut inte minst lovade alla politiker att jobba FÖR att skolan i Stråtjära 
skall vara kvar, citat från sittande Kommunalråd Sven-Erik Lindestam S ”Självklart 
skall skolan vara kvar, vore oanständigt att barnen skulle få åka så långt till skolan 
om inte Stråtjäras skola fanns” läs mer på www.skogssocken.se

Hem & Skola 
Stråtjära 
Holmsveden 
informerar
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Tipsa om vad som händer i skogssocken på info@skogssocken.se så lägger vi ut 
det på hemsidan.
Vill ni stödja vårt arbete med hemsidan ekonomiskt, bli stödmedlem 5111-0807
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Landsbygd och stad – är det två förenliga begrepp? Är landsbygd 
och rättvisa förenliga begrepp? Det är många som ställer sig dessa frågor och febrilt 
söker svar. Det som sker i Sverige nu är att de stora tätorterna blir ännu större med 
ökande befolkning, ökat byggande, förbättrad infrastruktur, där finns utbildningar 
och jobben o s v, o s v. Hur ser det ut på landsbygden? Minskande befolkning, 
inget byggande, dåligt med utbildningar och jobb, försämrad infrastruktur, ta bara 
utbyggnaden av bredband (!) o s v, o s v. 

På något sätt uppstår en polarisering, där landsbygd och stad ställs mot varandra. 
Den normala normen utgår från staden, den urbana miljön ses som självklar och 
önskvärd och med positiva värden som framgångsrikt, innovativt och modernt. 
Landsbygden ses som att ha halkat efter och ges negativa attityder.

Det här diskuterades flitigt på ett välbesökt möte i Marmaverken i februari, anord-
nat av kommunbygderådet Allis. Medverkade gjorde bl a PO Tidholm, ni vet med 
TV-serien ”Resten av Sverige” samt forskare inom statsvetenskap och genus. Ett 
begrepp som man återkom till var rättvisa. Vad är rättvisa för landsbygden? Att med 
näbbar och klor slåss för att behålla skälig service som skola, livsmedelsbutik och 
bensinmack? Men resten då? Hur mycket får vi tillbaka av kommunalskatten som 
vi levererar från Skogs kommun? Ett större statligt och kommunalt ansvar för att 
utveckla servicepunkter, som en slags garanti för att vi får behålla en grundservice 
är helt nödvändigt. Här behövs bättre insatser från kommunen.       

Vad gör våra folkvalda? Riksdagens landsbygdskommitté har kommit med ett slut-
betänkande med 75 konkreta förslag som ska manglas därstädes. Vi måste hoppas 
att det blir lite mer än kejsarens nya kläder och att det bidde lite mer än en tumvante. 
Det är nog ändå så att stad och landsbygd är beroende av varandra, t ex lite svårt i 
stan med djurhållning och att odla. Vi kommer dock inte ifrån att på landsbygden 
är det lokala ideella arbetet i föreningarna en av de viktigaste hörnstenarna och som 
ser till att våra byar fungerar och att det blir en bra miljö att bo på.

Vi som bor på landsbygden har ju valt den form av livskvalitet som finns där, på 
gott och på ont. Jag tror inte att vi tänker i urbana normer. Men det är bara vi själva 
som har det största ansvaret för vår livsstil. Därför menar jag att det är viktigt att 
allt fler engagerar sig i lokala frågor, ställer upp i föreningsarbete o s v. Där kan vi 
bli mycket bättre!!!

Landsbygd och rättvisa – finns det?

Insändare
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Insändare

Tankar från Skog
Bygden lever i allra högsta grad. Många hus byter ägare och nu finns endast ett få-
tal till salu. Prisbilden här är ju annorlunda än i städer  Därför väljer människor att 
bosätta sig på mindre orter i lugnare miljö och inte så dyra hus.
Den förhatliga flyttskatten har då ingen stor påverkan i valet mindre ort.

Tänker också på kontanter i bank. Efter påtryckningar från stora pensionärsorganisa-
tioner, enskilda, höjdaren Björn Eriksson och många andra har biträdande finansmi-
nister Per Bolund tagit i frågan. Men hur ? När intresset inte finns hos en minister 
vad gör han då?  Jo han tillsätter en parlamentarisk utredning som effektivt begraver 
frågan flera år framåt. Hans förhoppning är givetvis att nästa valda riksdag övertar 
frågan. Så går det till. Låt hoppet fara.

Tillbaka till vår bygd. Diskussionen om vår framtid pågår ständigt. Centralt är sko-
lan och affären. Vi måste faktiskt granska oss själva, har vi gjort vad vi kan. Har vi 
varit köptrogna, har vi alla våra barn i vår skola. Har vi rätt verksamhet i föreningar 
för våra ungdomar? Allt för att intressera fler att flytta hit och fylla skolan. Det finns 
faktiskt behöriga lärare på vår skola, fast vissa vill hävda motsatsen.

Nya bostäder i bygden är kanske en ouppfyllbar dröm, men varför inte, tomter finns 
och kan skapas på många platser. Kommunala VA-ledningar finns ju i centrala de-
len av vår bygd.

Jag tror vi kan vara optimister, boendet i lugnare mijöer som landsbygden måste på 
sikt framöver bli lockande, inte minst när vi tänker på situationen i de stora städer-
nas förorter och miljonprogramområden.

Olle Frisk

Det ska bli intressant att se om vi kan få en nationell kraftsamling bland våra 
politiker, att resurser satsas så att den stora del av Sverige som landsbygden ändå 
utgör inte utarmas, att det inför stora och viktiga beslut görs ordentliga konse-
kvensanalyser för landsbygden och dess utveckling, oavsett om besluten är på 
riksnivå, regional eller kommunal nivå. 

Sven-Gunnar Englund
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Annonser

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, 
Söndag 9/4 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Onsdag 12/4 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog
   Påsken i musik, bilder och ord. Samuel Wennstig från  
   Näsviken
Torsdag 13/4 kl 16.00 Skärtorsdagsmässa, Eklunda
  kl 19.00 Gemensam Skärtorsdagsmässa, Skogs kyrka
Fredag 14/4 kl 18.00 Gemensam Långfredagsgudstjänst, 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 Mässa, Skogs kyrka
Onsdag 10/5 kl 12.00 Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Kyrkorna i Skog
   Vårsånger. Linnéa Jonsson, Bergvik, sång. Nicklas   
   Jonsson,piano.
Söndag 21/5 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Torsdag 25/5 kl 08.00 Gemensam Gökotta, Hamnäs, vindskyddet vid Bergviken, 
   Ta med stol och kaffekorg
Söndag 28/5 kl 16.00 Gemensam Vårbuffé på Kvarnudden, Kyrkorna i Skog
Lördag 3/6 kl 15.00 Folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd”. Skogs kyrkokör  
   med musikanter. Skogs kyrka
Söndag 18/6 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Midsommardagen  24/6  11.00 Friluftsgudstjänst, Skogs kyrkoruin, Skogs kyrkokör m fl.
   Ta med kaffekorg 
Söndag 9/7 kl 14.00 Musikgudstjänst på Torparbacken

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

Gudstjänster i Skogs församling

24
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Välkommen till Bygdegården 
att hyra till din sammankomst

Vi kan tillhandahålla kaffe med bröd eller smörgås.
Vi ses på Tempo midsommarafton
och på Intresseföreningens Marknadsdag i höst

Bokningstel 0270-420084

Tisdagen 6 juni - kl. 14.00     Firande av Nationaldagen 
     
Söndagen 9 juli- kl. 14.00     Musikgudstjänst
  
Lördagen 15 juli- kl. 14.00    Hembygdsdagen
   

Sommarens program 
på Torparbacken!

Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften - kan hända den bäste!

PRO Stråtjära-Holmsveden 
4 maj  kl. 13.00 Pro Månadsmöte på Idrottsgården i 
Holmsveden.           

Vi spelar bingo. 
Lotterier.  Välkomna!

Annonser
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Annonser

Stråtjära Jaktskytteklubb  
Serietävling 2017 
 
Datum: 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 8/6, 13/6 

Anmälan mellan kl. 18:00-19:00 

Startavgift: 30 kr 

KM 12/8 Anmälan mellan kl. 9:00-10:00 

Björnpasset 12/8 Anmälan mellan kl. 10:30-11:30 

Vi bjuder på kaffe och kaka. 

Välkomna! 

Idrottsgården i Holmsveden går bra att hyra!
Här finns möblemang och porslin för upp till 200 personer, en fin scen och härlig akustik. 

Priser 2017 per dag: 
Lokal, sällskap mellan 1-49 st  200 kr
Lokal, sällskap mellan 50-99 st  400 kr
Lokal, sällskap fler än 100 st  6 kr/per person
Barnkalas (1-10 år) inklusive kök  200 kr
Kök, matlagning samt porslin  300 kr
Kök, enbart porslin/diskmaskin  200 kr

Lämna lokalen i fint och städat skick/HAIK
Kontakt: Ulrika Hedlund 070-33 96 588 eller Edit Hedlund 0270-42 11 50 
läs mer och villkor på: www.skogssocken.se/foreningsliv/holmsvedens-aik 
Stöd HAIK och Ungdomsgården (UG) ekonomiskt på bg 5396-5182
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VÅRMARKNAD
Bygdegården Stråtjära

lördag 27 maj  10 – 14

Försäljning av blomster- och 
grönsaksplantor

Även ägg, honung, 
silversmycken och handarbeten

Fika

Vill du boka bord?
Kontakta Lisen, 070-394 72 50 

Annonser
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Annonser

Nöt, Lamm, Ägg, Ostkaka och diverse delikatesser

Öppettider from 1 maj
Vardagar 9-17
Helger 9-15

Övriga tider, ring oss på 070-308 68 87

Utegårdens Lantbruk, Gamla Gävlevägen 16, 820 29 Stråtjära

Följ oss på Facebook!
facebook.com/UtegårdensLantbruk
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Annonser

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

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?

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

Tag 2 hårprodukter och få 100:-  
rabatt från hela mitt produkt-
sortiment!

Välkomma in!
0270-420020

Kallbäcksvägen 6A, Stråtjära

Äntligen är våren på gång och dags att lägga undan mössorna!
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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

Telefon: 0270-420265

Ombud för apotek, systembolag och 
spelombud. Nu även ombud för DHL
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Annonser
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Annonser

När snön smälter syns spåren från 
hundägares slarv under vintern tyd-
ligt. Hundbajs på gator och dikesre-
nar är inte bara otrevligt, utan också 
ett brott mot miljöbalken.

/Redaktionen

Att lämna hund-
bajs är ett brott 
mot miljöbalken

Att inte plocka upp efter sin hund är ett 
brott. Foto: SVT
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Stråtjära Allehanda
Tfn: 072-2003675

E-post: allehandaskog@gmail.com


