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Det här numret av tidningen trycks åter på ett nytt tryckeri.Är det inte anmärknings-
värt att det är billigare att trycka tidningen på ett kommersiellt tryckeri än på kom-
munens, vars verksamhet vi redan bidragit till via skattsedeln? 

 Vi bekostar en tidning som delas ut gratis till alla hushåll i Stråtjära. Lågt räknat 
kostar tidningen 50 000 kronor per år. Det var den kostnad som vi klarade med tanke 
på att vi inte har några stadiga intäkter. Förra numret shockhöjde kommunen priset 
till  15 000 kronor, plus kostnaden för redigeringen. Prenumerera gärna på tidningen 
för etthundratio kronor för ett helt år! 

Att vi inte längre har någon affär eller någon naturlig service- och träffpunkt i byn 
är så ledsamt! Det finns en grupp, bestående av representanter från de stora förening-
arna i byn, som har haft ett antal möten om eventuella lösningar. Det har varit för-
handlingar och en del kontakter är tagna. Men i skrivande stund är ännu inget klart. 
Frågan om hur det ska bli hänger fortfarande i luften. Vi får leva med ovissheten och 
hoppas ett tag till!

Glädjande är det å andra sidan att Intresseföreningen, med hjälp av krafter från 
Bastuföreningen, Bygdegårdsföreningen och folk från kommunen har lyft frågan om 
stranden till en ny nivå. Det handlar om ett helhetsgrepp som inkluderar både cam-
pingen, serveringen och badstranden till fromma för alla. Det har skett helt ideellt 
med mycket slit, många möten med kommunen och samarbete av en sort som inger 
förtröstan. Vi har med hjälp av Berglund rensat bort nyponbuskar från stranden, 
fyllt på med matjord och sått gräs. Den 22 maj var det storstädning med hjälp av 
Skogsstyrelsen som bland annat fällde en stor gran. Den kommer att förvandlas till 
fågelholkar och bränsle på värmeverket i Söderhamn. Omklädnadshytten och toalet-
ten har renoverats med hjälp av Resurscentrum och Bastuföreningen. Läs vidare i 
Gerd Kastmans rapport. 
I Olles insändare skriver han om 
hur barnen förväntas fylla stranden 
med liv och glädje. Han hade ju rätt i det. 
Det illustreras med bilder här och på 
första sidan. Barnens förmåga att se 
glädjen i det lilla är en fröjd att se.

Glad midsommar! 

Från redaktionen!

Foto: Tove Berglund
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Vad händer nu?
Vi inväntar sol och värme för att kunna måla utvändigt.
Den vackra gamla ytterdörren har kommit på plats – restaurerad med varlig 
hand.
Även fönstren reparerade, målade och insatta.
Finishen invändigt kommer att ske i sakta mak av våra duktiga ideella med-
arbetare.
Vi tar fortsättningsvis gärna emot donationer på Bg-nr 705-4158

SOCKENSTUGAN – I BÖRJAN AV 1900-TALET
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Som vi tidigare konstaterat var Olov tveksam till att börja på Forsa folk-
högskolas afasikurs och svår att övertala. I synnerhet då de sade att han 
skulle gå på en kurs. Något pluggande hade han verkligen inte tänkt sig 

i det här läget. Så småningom lät han sig trots allt övertygas av rehab-teamet 
i Sandviken och av sin sambo att åtminstone åka på ett studiebesök. När han 
med egna ögon sett hur det förhöll sig och träffat andra i liknande situation 
som han själv och samtidigt förstått att det inte handlade om att plugga, pre-
stera och ta betyg ändrade han sig. Nu har han redan hunnit avverka fyra av 
kursens sex terminer och är mycket glad att han tog det här steget. Forsa är 
räddningen, säger han.

När livet vänder
Del 2

I förra numret av Allehandan påbörjade vi ett reportage vars andra och 
avslutande del presenteras här. Den om Olov Engmans resa, från den ödes-
digra vinterkvällen år 2012, då han på väg hem från jobbet drabbades 
av en massiv hjärnblödning, räddades mirakulöst till livet och den mödo-
samma vägen tillbaka.
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Tränar sitt tal
På skolan finns ett internat och många deltagare med långt avstånd hemifrån 
bor där under veckorna. Rent generellt innebär det en belastning för den pri-
vata ekonomin med dubbla boendekostnader och avgifter för maten. Många 
har inte råd att delta och några bidrag finns inte att söka i nuläget vad vi vet. 
Kursen i övrigt är kostnadsfri.

Bland annat tränar Olov sitt tal, lyssnar på musik, lär sig skriva med vän-
sterhand och deltar i friskvård och fysisk träning. Hans ambition är att komma 
tillbaka till arbete i någon form, åtminstone på deltid. Därför finns under kurs-
tid möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatser och att även göra praktik.

Forsa Folkhögskola
Det är landstinget Region Gävleborg som är huvudman för folkhögskolorna 
i Forsa, Bollnäs och Västerberg i Storvik. Men i Gävleborg är det bara Forsa 
folkhögskola som har afasikursen. Den finns för övrigt bara på ytterligare 
fyra orter i Sverige. Verksamheten är, på gott och ont, inte en del i sjukvår-
dens vårdkedja. Ingen är patient här, utan alla är kursdeltagare. Afasikursen 
på Forsa folkhögskola är en specialkurs för personer med olika språksvå-
righeter, antingen efter en stroke eller som en följd av andra hjärnskador. 
Det gemensamma för deltagarna är just språk- och kommunikationsproblem. 
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Skillnaderna mellan deltagarna är stora. En del kan inte säga mer än ja och nej, 
medan andra kan göra sig verbalt förstådda om än med svårighet. Initiativta-
garen till kursen, som startade i början av 1990-talet, var en sjukgymnast som 
länge arbetat med rörelsehindrade i den allmänna kursen. Hon såg behovet 
av ett mer utvecklat språkstöd hos många. Fortfarande ingår fysisk aktivitet 
liknande sjukgymnastik vid sidan av mycket annat i afasikursen.

Motverka frustration och isolering
Personalen betonar att det inte handlar om rehabilitering i klassisk mening utan 
om en kurs, men som ändå har kraftfulla rehabiliterande effekter. Ett viktigt 
inslag är att man får träffa andra i liknande situation. Igenkänningen, gemen-
skapen och känslan av att inte vara ensam om sitt öde är läkande. Kursen och 
kurskamraterna kan motverka frustration och isolering och istället bidra till att 
man rätar på ryggen och ser till de möjligheter som livet fortfarande erbjuder. 
Det gäller att fylla det tidigare livet med nytt innehåll. Just nu pågår ett unikt 
forskningsprojekt ”Att leva med afasi - efter specialkurs på folkhögskola” som 
utvärderar hur det gick.

Djupintervjua deltagare
Det startade med att djupintervjua deltagare som avslutat kursen och deras an-
höriga hösten 2016. Deras första rapport kommer i oktober i år. I forskargrup-
pen ingår två forskare från Region Gävleborg och två av afasikursens personal.

Kunskapen om att stroke och afasi inte bara är ett problem för den drab-
bade utan för hela nätverket och i synnerhet för de allra närmaste, genomsy-
rar kursen. Därför anordnas bland annat anhörigträffar där kursdeltagarna har 
bestämt vilka som får komma på besök fredag och lördag en helg varje år. 
Personalen deltar och det kan bli ganska mycket folk - mellan trettio och tret-
tiofem deltagare. På fredagen träffas alla och umgås, musicerar och berättar 
om kursen. På lördag delar man in sig i grupper och kuratorn deltar i de olika 
grupperna. Om någon anhörig eller kursdeltagare så önskar finns det möjlighet 
att träffa kuratorn ensam.

Upptäckt nya egenskaper
Olov har inte bara blivit mycket bättre rent fysiskt utan har också upptäckt nya 
egenskaper som han inte känner igen sig i. Innan stroken var han känd som en 
ganska tystlåten person men det är numera ett gammalt problem som är borta. 
Han kan numera stå upp inför en grupp människor och berätta om sitt liv och 
sin sjukdomshistoria. Det hade varit fullkomligt otänkbart tidigare. Han har 
gjort sådana framträdanden flera gånger på Forsa. Han saknar sitt arbete väl-
digt mycket men tycker trots allt numera att det finns viktigare saker i livet.
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Den här bilden är viktig för Olov. Hur han lärt sig kliva in och ur den gamla bak-
lastaren så att han kan använda den igen. Det är en Volvo BM 641 - 73 och den har 
varit familjeföretagets ägo sedan 1990, då de köpte den från Luftfartsverket, som i 
sin tur hade haft den sedan den var ny. Familjeföretaget använde den till att städa 
vid krossen. Olov har skött den och sett till att den är i det fina skick den är idag. 
Tidigare hade han tankar om att sälja den, då han trodde att han inte skulle kunna 
använda den igen. Han är mycket glad idag att han inte gjorde det. 

Olov har alltid varit pedantisk Det har man kunnat se på hus och tomt, gård, bilar 
och maskiner m.m. Det är naturligtvis frustrerande för honom att inte kunna eller 
orka med det nu. Men uppfinningsrikedomen är det inget fel på, som tex när han 
bad någon att linda fast sin förlamade högerhand i skaftet på krattan så att han 
kunde vara med och göra det fint ute nu i våras. Han har också fått hjälp med att 
flytta gasreglaget på sin sexhjuling, så att han kan köra runt med den.

Olov är en riktig kämpe och envis som få. Han låter inte en stroke hindra honom 
från att leva så normalt som möjligt. Han berättade nyligen att han skulle åka ut-
omlands med sin sambo och att han redan nu bestämt sig för att kasta sig handlöst 

Bild: Olof vintern 2016
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Text: Bengt-Åke Wadell 
Foto: Marie Nymark

Bildtext Marie Nymark

Faktaruta: I Gävleborg drabbas mellan 900-1000 personer per år av stroke. 
När det gäller de akuta insatserna för strokepatienter har de stadigt förbättrats, 
men det finns mycket i övrigt att önska när det gäller rehabilitering. Det finns en 
avdelning för alla patienter som behöver rehabilitering i hela länet, rehabilitering-
medicin i Sandviken. Man ska ha klart för sig att det är mycket viktigt att det inte 
blir något uppehåll i rehabiliteringen.

i poolen. Det är nämligen något han tränat på när de haft bad på schemat. När jag 
frågade hur han ser på livet före och efter stroken så tycker han att han fått ett mer 
innehållsrikt liv nu med många vänner och upplevelser. Förut var det bara jobb 
och jobb. Men det är klart, han saknar samtidigt ändå sitt arbete otroligt mycket.
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Torgny Stålberg sätter Stråtjära 
på kartan igen!

Foto: Annika Friberg
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Inte för att inte Torgny förtjänar det. Det gör han med råge! Men det mesta 
om de aktuella stora tilldragelserna är redan sagt. Stråtjära Allehanda 
vill inte plagiera allt det som andra medier redan skrivit om. Nämligen att 
Torgny Stålberg hyllats för sitt långa, ideella engagemang för idrotten. Som 
”Förtjänstteckenmottagare med respektive” har han varit inkvarterad på 
Gustaf Frödings hotell i Karlstad. Det betyder på ren svenska att han varit 
på en riksomfattande bankett med sin hustru Ann-Marie och mottagit en 
nål i renaste guld av Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson.

Torgny firades också på nationaldagen i Söderhamn med en lång och välskriven ar-
tikel på Söderhamns kommuns Webbplats - med foto på Torgny från fotbollsplanen 
på Myra - och i samband med det fick han Söderhamns kommuns idrottsledarutmär-
kelse 2017. Han porträtterades dessutom i Söderhamns Kuriren den tionde juni i år 
med ett helt mittuppslag, fyllt av fina bilder och välskriven tex av Johan Adeström. 
Om det skriver inte vi. Nej, det får ni läsa på annat och mer välunderrättat håll. 

Att Torgny och Ann-Marie också är världens bästa grannar har däremot gått under 
radarn och att de sköter vår katt Sören när vi är bortresta! Det förtjänar dessutom att 
nämnas att om det inte varit för Torgny, hade vi inte kommit in i vårt hus de första 
vintrarna efter vår inflyttning till Stråtjära, då när vi veckopendlade från Stockholm. 
Han plogade nämligen infarten till huset med traktorn de snörika första vintrarna. 
Vallarna var väl nästan tre meter höga. Det ska man komma ihåg, för det säger 
också något!

Men till saken; bakgrunden till de nu aktuella massmediala hyllningarna är Torg-
nys, exempellöst långa, engagemang i föreningslivet i Stråtjära och för idrotten 
genom IK Hälsingbocken. En klubb som i praktiken funnits sedan 1897 det vill 
säga i hundratjugo år. I en artikel i Ljusnan från 1957 kan man läsa: ”Redan om-
kring 1900 var hälsingbockarna fruktade motståndare på den gröna rektangeln och 
kunde bokföra meriterade segrar i t.ex både Gävle och Söderhamn.” Det var inte 
bara i fotboll som föreningen då var framgångsrik utan även i friidrott och skidor. 
Hälsingbockens historia kan illustrera en försvarlig del av Stråtjäras moderna his-
toria. Från en i högsta grad levande landsbygdort i Skogs kommun med mycket 
livlig idrottsverksamhet - inte minst ungdomslag - till en allt mer glesbefolkad del 
av Söderhamns kommun där det inte längre tycks gå att skrapa ihop något tävlande 
lag överhuvudtaget, för varken unga eller äldre spelare. 

Namnet Hälsingbocken inregistrerades 1928 och kommer därför att fira sitt for-
mella nittioårsjubileum nästa år. Men obekymrade om det spelade man som vi vet 
fotboll långt innan dess i Stråtjära. Även om den första fotbollsplanen var något 
provisorisk, med en bilväg som gick tvärs över planen. Bilarna fick snällt vänta om 
det var ett pågående anfall. Torgny gick in i Hälsingbocken 1961. Ungdomsklubben 
Stråtjära Ungdom IK, där Torgny varit medlem i fem år, hade upphört 1960. 1966 
blev han kassör, då Tore Östlund var ordförande och Karl Erik Laurin sekreterare. 
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SUIK 1958 - Stråtjära Ungdomars IK

Stående från vänster: Bengt Bergman, Torbjörn Strid, Roland Nordkvist, Bengt-Göran Wikberg, 
Torbjörn Engman, Ulf Kriström.
Sittande från vänster: Gert Berggren, Bengt Norén, Bengt Lund, Runo Norén och Torgny Stålberg.

1981 valdes Torgny till ordförande. 1987 valdes hans syster Hillevi Friberg till kas-
sör och hans andra syster Annica Friberg valdes till sekreterare 1999. Alla tre sys-
konen utgör fortfarande kärnan i Hälsingbockens styrelse. 

Efter att Torgny som femåring följt med sin morfar Karl Stålberg på fotboll och 
fått sin första sockerdricka - ur flaska med dragkapsyl - var han fast. Det var nog en 
smaksensation utan dess like, vilket troligen väckte den första slumrande och under-
medvetna lusten till allt som förknippades med detta goda. Redan som sjuttonåring 
erhöll han sitt första fotbollsdiplom. 1962 fick han 10-årsdiplom för ledargärning av 
Hälsinglands fotbollsförbund. 1979 fick han förtjänsttecken i guld. 1992 förärades 
han silver med miniatyr för 30 års ledargärning i samband med fotbollens 75-års-
jubileum. Samma år fick Torgny Söderhamns Sparbanks ungdomsledarstipendium 
på 10 000 kronor. ”Det är en väl kvalificerad ledare som får årets stipendium”, sade 
Sparbankens direktör Herman Peterson, när han överlämnade priset.

Torgny har nu efter lång och trogen tjänst snart gjort sitt; jag har snart gått in i 
kaklet, säger han. Han fyller 73 år samma månad som föreningens nästa årsmöte 
och tycker att det skulle kännas bra att överlämna klubban och klubben till en något 
yngre förmåga.

Text:Bengt-Åke Wadell
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Vårmarknad

För fjärde året i rad arrangerades Vårmarknaden på bygdegården i 
Skog. Det blev välbesökt och många fynd gjordes under dagen!
                                                                                Foto: Marie Nymark.

Dikt
Ingen kommer härifrån levande, Så sluta hålla tillbaka dej själv 
Njut av maten, Promenera i solen, Bada i havet.

Berätta vad du döljer i ditt hjärta, Var lite galen, Var snäll 
Var levande.
 Det finns inte tid för något annat.

Rickard Geere
Insänt av Olle Frisk
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För 140 år sedan kom järnvägen till Skogs socken. Stationerna Holmsve-
den och Lingbo invigdes den första november 1877. Under ett år var Holm-
sveden den nordligaste stationen efter norra stambanan. I nästa etapp kom 
Röste, Kilafors och Bollnäs året därpå.

Det här året föddes hela 131 barn i socknen. Det var dubbelt så många jämfört med 
1850. Av dem skulle 14 emigrera till Nordamerika och Finland. Två skulle åter-
vända efter några år utomlands. Det är fortfarande familjer som dominerar bland 
emigranterna så det är små barn som ska ut på den långa resan över Atlanten. 
Här är alla emigranterna födda 1877

Efternamn Förnamn Emigrant 
-år By Ålder Födelse

datum
Olofsdotter Bodén Anna 1881 Lingbo 5 18770225

Ersson/Skoglund Erik Alexander 1881 Tönnebro 5 18770101

Ersson/Bolin Johan 1882 Bodarne 5 18770329

Wiklund Christina 1882 Henninge 4 18770928

Lindström Anna 1882 Lingbo 5 18770114

Melchersson Erik Wilhelm 1882 Lingbo 5 18770212

Engman Per Laurentius 1883 Norrbo 6 18770810

Wimark Per Johan 1883 Nygården 6 18771014

Malmgren Johan Wiktor 1886 Tönshamar 8 18771021

Söderström August Helmer 1888 Lingbo 21 18770527

Engman Per 1893 Kallbäck 16 18770317

Djupström Lars Gustaf Hjalmar 1896 Sunnäsby/
bruk

18 18770902

Djupström Lars Gustaf Hjalmar 1902 Sunnäsby/
bruk

24 18770902

Englund Johan Emanuel 1903 Tönnånger 26 18770310

Samuelsdotter Maria Katrina 1916 Holmsveden 39 18771010

Ibland blev det bland emigranterna inte bara en resa till Nordamerika utan flera. 
Lars Gustaf Hjalmar Djupström från Sunnäs är en av dem. Han emigrerar först 
1896 och återvänder för att sedan definitivt emigrera 1902. Han har flera släktingar 
som också emigrerar. 

NÄR JÄRNVÄGEN KOM!
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Text: Ingrid Belfrage

Bild från Dibis Holmsvedens station.

En återvändare
Johan Emanuel Englund, bokbindare från Tönnånger, emigrerar 1903 och kommer 
tillbaka sju år senare. Det blev bara ett år i Tönnånger innan han flyttar till Ronneby, 
Blekinge och gifter sig 1911 med Elsa Amalia Söderblom. Senare bosätter sig paret 
i Mora, Dalarna där Johan Emanuel avlider 1952

Fadern Per Englund var också bokbindare i Tönnånger. I familjen föddes tre barn. 
Johan Emanuel, Anna och Per Olof. Systern Anna och hennes barn emigrerar alla 
till Nordamerika. Hennes man var skräddaren Lars Olof Sundqvist och familjen var 
bosatt i Tönnånger. Efter makens död på 1920-talet emigrerar Anna med de yngsta 
barnen. De äldre av Anna och Lars Olofs barn har redan emigrerat. Brodern Per 
Olof blir kvar i Tönnånger och bosatt i Aspviken. 

Alla som föddes 1877 fick inte uppleva det nya seklet. En tredjedel av dem avled 
före 1900. 

Alla lämnar inte socknen utan blir kvar. Enligt tillgänglig statistik (dödboken 1900 
– 2013) är det 33 personer. En av dem var Karl Norén född i Bodarne och ättling 
till båtsmannen Jöns Ankarhult. Till Nordamerika emigrerar två av Karls syskon.
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Skogsands badplats snyggas till 
Intresseföreningen Stråtjära framtid har i år fått, genom kommunens försorg, sto-
ra förbättringar på Skogsands badplats och ställplatsen/campingen. Omklädnads-
hytterna är uppfräschade och även toaletterna. Arbetet utfört av resurscentrum 
med kultur- och fritid som beställare. Badplatsen ingår i kultur- och fritids ansvar.

Skogsstyrelsen har genom markförvaltningen hjälpt oss med krattning av stran-
den, nedtagning av träd m m. Dessutom har markförvaltningen upprättat ett avtal 
mellan kommunen och föreningen gällande ställplatsen/campingen som gör att 
föreningen kan märka upp platser för husvagnar/husbilar och ta ut en avgift. Gäs-
ter som vill stå en längre tid står upp mot ”kullen”. Tillfälliga gäster på motsatta 
sidan. 

Priser:
50 kronor/dygn
250 kronor/vecka
900 kronor/månad

Insättes på bankgiro:
643-9772

Swish:
070-6985265 
endast svenska gäster

Kommer ingen att ta upp avgift litar vi på att våra gäster är ärliga och betalar in 
till något av ovanstående.

Information finns även på engelska och tyska. Utländska besökare kan inte 
swisha.

Till vår stora glädje har föreningen också fått en bra samarbetspartner i bastu-
föreningen som kommer att hjälpa till med städning och övrig tillsyn. ”Gubbar-
na” hann inte mer än ner till badstranden så lyfte de toaletten 7 cm och konstate-
rade att de skulle ordna så att latriner och spillvatten från husvagnar/husbilar kan 
tömmas i befintlig tank! En större trall in till toaletten kommer också att tillverkas 
så att inte så mycket sand dras in. Tack!

Kiosken kommer också att vara öppen i sommar men under lite andra förutsätt-
ningar och erbjudanden.

Välkommen alla badgäster och campare till vår underbara badplats!

Styrelsen för Stråtjära intresseförenings framtid
Gerd Kastman
Ordförande
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Vår präst går i pension
Det var inte helt lätt för mig att hitta hem till Janne Bolldén och hans hustru Brith 
på Hälsingegården i Orsta. När jag väl kommit rätt öppnar sig en vacker scen. 
Gården ligger skyddad från bakhåll med utsikt mot vidsträckta ängar. Det är lätt 
att ha uppsikt över viltet mot skogskanten där bortom. Det är en gård som gått 
i Janne Boldéns släkt i elva generationer, varav tre generationer på spinnsidan. 
Släktskapet dokumenterat ända från 1600-talet. Janne är fjärde generationen 
med namnet Bolldén sedan hans gammelfarfar Per Bolldén gifte in sig på gården. 

Det första som syns och hörs redan på infarten är påfåglar! Det finns sju 
påfåglar på gården. En av tupparna spänner upp sitt släp gång på gång för 
att locka hönorna. Det är parningstider och tuppen gastar i högan sky. Där 

finns också vanliga höns som delar hönshus med påfåglarna utan konflikter, berättar 
Janne. I grisstian går två grisar och bakom staketet står en vänligt sinnad tax och 
pockar på uppmärksamhet.

Mitt på gården står Janne i arbetskläder och hälsar välkommen. Ja, inte i präst-
mundering utan i blåkläder. Janne är nämligen pensionär sedan tretton dagar. Janne 
Bolldén fyller 65 år den 21 juni och har bestämt sig för att nu, efter fyrtio år får det 
vara nog med prästyrket. Han har fullt upp att göra på gården. Husen har just fått plåt-
beläggning på sina 1 800 kvadratmeter tak. Annars kan han nu också sitta och njuta 
hela morgonen och lösa korsord. 

Prästen Janne Bolldén
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Född på Fårö
I kyrkoböckerna står det att Janne kommer från Älvsbyn men egentligen är han 
född på Fårö. Janne har också en förankring i Östersund där han senare gick fyra 
år i grundskolan. För fyrtio år sedan och efter sin teologiska grundutbildning bör-
jade Janne först arbeta som pastoralsadjunkt och därefter som kyrkoadjunkt, kom-
minister och slutligen som kyrkoherde. En lång resa innan man anses kunna fylla 
den dräkt man bär. Han började sin första tjänst vid 24-årsåldern i Funäsdalen och 
flyttade sedan vidare till Offerdal, till Rätan, till Misterhult norr om Oskarshamn, 
i närheten av kärnkraftverket. ”Det är därför vi är så strålande” säger Janne med 
glimten i ögat. Paret Bolldén har varit gifta i 43 år och de har tre barn, tre pojkar 
varav den yngste är 36 år. Därför skrattar vi gott när Janne presenterar sin Brith, 
”här är min hustru från första giftet”, varvid hon replikerar, ”ja, och det här är min 
nuvarande man!”

Sju år på varje ställe
Janne har tjänstgjort i sju år på nästan alla ställen där han varit. Han säger att man 
känner när det är dags, när man börjar gå på tomgång och inte har mer att ge. Hans 
hustru Brith har följt honom i alla år och vid varje flytt. De har känt sig hemma-
stadda där de bott men tycker ändå att de slutligen kom hem när de flyttade från 
Färila till släktgården i Orsta. 

Jannes far avled i november 2002 och då följde ett sabbatsår för Janne mellan 
2003 och 2004. Innan han började arbeta på Söderala pastorat år 2008 hade han 
tjänstgjort ett par år i Ockelbo där han lärde känna ”Lingbotanterna” en uppenbart 
trevlig bekantskap för honom och därefter var han en kortare tid i Norrala. När han 
slutade där hade han tänkt vara ledig över älgjakten men blev uppraggad för ar-
bete i Söderala. Jannes sista pastorat innan han nu går i pension omfattar Söderala, 
Ljusne, Mo-Bergvik och Skog. 

Hojåkaren
Janne är känd för sitt goda humör och sitt skämtlynne, som får alla att känna sig 
avspända och vid gott mod. Dessutom talar man om honom som hojåkaren, prästen 
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Text:Bengt-Åke Wadell
Foto: Marie Nymark

som liknar Zeb Macahan i den gamla TV-serien. Janne har åkt motorcykel i många 
år och är bland annat hedersmedlem i ÖMCK, Östersunds motorcykelklubb. Förr i 
tiden gick menigheten ner i diket och tog av mössan när prästen åkte förbi, berättade 
Janne för församlingsbor vid något tillfälle, varvid en församlingsmedlem replike-
rade att det skulle vi kunna göra för dig också, men vi hinner ju inte! Vi hade önskat 
få med en bild av Janne på hojen men han har ingen motorcykel för tillfället. Han 
är på väg att skaffa en ny.

Glöd för sitt ämbete
Det är lätt att tro att Janne Bolldén tar lätt på allt, men det är ett misstag. Efter en 
stund märks hans glöd för sitt ämbete. Mitt i den skämtsamma lättheten anar man 
ett, djupt känt och genomtänkt, allvar i förhållandet till sina religiösa plikter. Han 
berättar att han förr i tiden skrev ner hela sina predikotexter. Det fortsatte han med 
ända fram till år 1986. Men med åren lärde han sig att det viktiga är att veta vad 
han vill säga utifrån den levande situation han möter. Att vara lyhörd och ta försam-
lingen på allvar, att utveckla men inte tro att de är okunnigare än de är. Det är viktigt 
att veta början och slutet på sin predikan, men däremellan ha frihet att brodera i 
stunden. Det finns emellertid en fara i det, menar han, man måste se upp så man inte 
hamnar i det blå. Någon lär ha sagt, ”predikanten utgick från dagens predikotext, 
för att aldrig återvända.” 

Ingen pastor Jansson
Vissa moderna prästers förhållande till teologin lämnar inte Janne likgiltig. I vissa 
fall anser han att det är alltför galet och fjärran från ursprunget. Någon pastor Jans-
son är nog inte Janne Bolldén, när allt kommer omkring, även om han - som många 
säger - är likadan som vi andra.

Befolkningen i pastoratet har stadigt minskat och utgör idag 6000 invånare. 85 
procent av dem är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan, en hög andel jämfört 
med riksgenomsnittet. Sedan kyrkan skildes från staten finns bara vigselrätten kvar 
och numera blir man som bekant inte medlem förrän man väljer att döpas kyrkligt. 
På frågan hur det känns att äntligen gå i pension säger Janne att han av naturen är 
oerhört lat. (Vilket är svårt att förstå!)  Innan han lämnade sitt ämbete slutförde han 
konfirmationerna och kyrkans barn- och ungdomsarbete. Han tycker att det bara 
känns bra, men med brasklappen att han efter tretton dagar kanske inte riktigt hun-
nit hämta in känslan. Det har varit en ynnest att ha fått prata med människor och 
få livsberättelser hemma i församlingsbornas kök. Han önskar att han skulle kunna 
minnas fler berättelser. Jag ställer nog mer frågor än många andra gör, säger han. 
Om sex månader kanske saknaden blir större och då ändras möjligen min uppfatt-
ning om pensionärslivet, säger Janne slutligen.
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Ord & Uttryck

E
Eena  enen
Ekörre  ekorre
E’kaa  eken eller båten
Ela  elda
Elen  elden
Eltänne  t.ex. späntad tjärved, näver
Emella  emellan
Enn  han, honom (Har Du sett enn? Jfr. Har Du sett na? – henne
Enbett  En häst som dager
Enahanna enahanda

F
Faler  spår
Falet  farligt
Fall’era  fattas
Falli’t  dåligt
Famm  famn (mått)
Famve  famnved, vanligtvis en meter lång
Fanken  lindrig svordom
Fara  resa, åka
Fargalt  orne, svinhanne
Fasingen lättare svordom
Fastbannhage gärdesgård med grannband
Fatthake mycket lång, smidd spik, liknande drevling, som upptill är
  i vinkel med en nerböjd spets

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.

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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Feck  fick
Ferra  surra (t.ex.som mygg)
Fittje  linkärve, ca 10-15 cm tjock, bands med några linstrån, som 
  lades i kryss till större bunt och bands med ett virat band av råghalm.
Fjäling  spett
Fjäling  fjädring, måttenhet, 8 fjädringar, en tunna
Fjälingsman fjädringsman, järnspett (ej stål), det jag äger väger 12,5 kg, 146cm.
Fjär  fjäder
Fjöl  hål i utedass
Fjöl  brödspade vid bakning av spisbröd, limpor osv.
Flia  braxen
Fly  flyhänt, rask
Flöta  flotta, arbeta vid skiljeställe, 
  flottningsarbete
Folast  snarast, fortast
Flöter  grädde
Fre  fred, vara ensam
Främmane främmande
Frössen  frusen
Frö-sår  frostskada
Frösä  frösäd, utsäde – t.ex. havre, kord och råd
Fäbonne fäbodarna
Fäjs  ladugård
Fässäng  madrass
Föa  mat
Fö-krok  yrke
Föl  fåle
Folast  fortast
Fölk  folk
Föll  väl (Vet Du föll - Vet Du Väl)
Fölmar  fölets moder
Föra, plogföra fåra
Förbesam försynt, nödbedd
Fökrok  yrke
Förkle  förkläde
Fössele  mjukt
Fösste  föste
Föörn  för honom
Föörna  för henne

Ord & Uttryck
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Efter en kortare vistelse i Jämtlands fjällvärld omkring månadsskiftet maj-juni kan 
jag konstatera att klimatskillnaderna nog aldrig är så påtagliga som just den tiden 
på året. 

20-gradig värme förbyttes på en dag till hagelbyar som övergick till blöt snö. 
Någon grönska fanns inte, bara tussilagon blommade. Snölegorna från i vintras på 
fjällen och även nere i dalen gav liv åt landskapet.  

Men, om en månad då kommer fjällens alla blommor med sin enastående mång-
fald som överträffar allt. Text och Foto: Margit F

Bor På En Lagom Plats I Sveriges Avlånga Land

 Den 1:a juni i Storlien, nyfallen snö Den 2:a juni i Stråtjära, sommarblommor

NATIONALDAGEN PÅTORPARBACKEN
Firades om inte med pompa och ståt så med fantastisk underhållning
av Rim & Reson, vilka arrangemang!
Ur reportoaren – gamla schlager, visor, jazz, Agneta Fältskog, 
Evert Taube, Ulla Billqvist, Ted Gärdestad osv...
- Gräset var nyklippt
- Ström-pojkarna hade riggat upp partytältet
- 7 sorters kakor var bakade till kaffet
- Gott om vinster till lotteriet
Ja, vad mer kunde man önska
 - jo att intresset att delta 
varit lite större.
Red
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Tankar från Skog
Det har hänt en hel del i vår socken. Det tråkigaste först; 
Tempo läggs ner! Men skolan är kvar och inflyttning till våra tillsalu-hus och lägen-
heter fortsätter.

Sommaren kommer och serveringen vid Skogsand fortsätter enligt Intressefören-
ingen. Bryggorna läggs ut och barnens glada röster kommer snart liva upp bad-
platsen.

Intresseföreningen har infört regler för husvagnar och husbilar vid Skogsand, allt 
för att få rull på övernattningarna.

Holmsveden strävar flitigt för sin bygd, där finns ju en förnämlig tågstation med 
många X-tåg som stannar. 10 -12 min. till Ockelbo och 20 -25 min. till så är man 
framme i Gävle. Tänk om den sträckningen av järnvägen fått gå över Stråtjära!!!

Striden med Söderhamn NÄRA om fiberdragning i vårt område fortsätter. Onsda-
gen den 17 maj diskuterades detta i Holmsvedens idrottsgård under medverkan av 
kommunens och länsstyrelsens folk. Det var ingående diskussioner om vad som 
ska ersätta servicepunkten, som Tempoaffären utgjort i Stråtjära.  Med service-
punkter menas en plats där man kan uträtta många saker utan att behöva åka till 
en annan ort. Som ex frimärken, postpaket, apoteksärenden, systembolagsärenden 
mm.  Holmsveden eftersträvar detta intensivt.

Mycket intressant kväll med många synpunkter från publiken, som helst önskade 
mer bostadsbyggande för både yngre och äldre, Mycket givande kväll med många 
synpunkter från de c-a 60 närvarande Holmsveden- och Stråtjäraborna.

När planterade kommunen en blomma i vårt område? Vi har ju ingen fin park för 
ändamålet men platser finns. Kommunrepresentanterna höll med om att landsbyg-
den får mindre tillbaka av våra skattekronor jämfört med tätorterna. Men jag vill 
bo på landsbygden! Vi får inte ge upp!

När kommer något utspel, alternativt någon utredning om utvecklingen i vår kom-
muns landsbygdsområden? Som så högtidligt utlovades när medborgarförslaget i 
denna fråga godtogs av Kommunfullmäktige i januari i år. Vad jag kan förstå så 
ligger inte landsbygdsfrågorna på någon tjänsteman, det innebär att kommunsty-
relsen måste agera.

Varm sommar önskas alla!
Olle Frisk

Insändare
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OBS!
Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Haparandavägen 203, 857 31 Sundsvall, 
senast den 4 september 2017. Den först öppnade rätta lösningen vinner en trisslott. 
Vinnare till krysset nr 3, 2017 blev Mona Rönning, Stråtjära.  GRATTIS!

Smått & Gott

Stråtjära bibliotek
Sommartider på Stråtjära Bibliotek. 
Vecka 26,27,28 - öppet 13.00-17.00
Semesterstängt Vecka 25 samt vecka 29 t.o.m. 32

Torparbacken
Söndagen den 9 juli Musikgudstjänst kl 14 – ta med kaffe
Hembygdsdagen firas lördagen den 15 juli kl 14
med bl a sång och musik av medlemmar ur Iggesundsrevyn
Se vidare annonsering.

Intresseföreningen Stråtjära Framtid 
Redan nu vill vi ge en vink om 
Medeltids- och Marknadsdagen lördagen den 2 september 2017 
vid Skogs Kyrka

Se annonseringar senare i sommar!

Hör gärna av er på telefon:  070 - 274 12 80 eller 070 - 698 52 65  
om ni vill medverka på ett eller annat.
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Krysset

Namn:

Adress:
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A
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Torsdag 15/6 kl 13.30 Musikgudstjänst på Eklunda, Stjerndorff, Lars Holmqvist 
   fiol och Andreas Leek piano

Söndag 18/6 kl 11.00 Mässa Skogs kyrka, Stjerndorff, Jonsson

Mids.dag  24/6 kl 11.00  Friluftsgudstjänst vid Skogs kyrkoruin, 
   Skogs kyrkokör, Stjerndorff, Jonsson Ta med 
   Kaffekorg och stol. Vid regn i kyrkan.

Tisdag 4/7 kl 19.00 Sommarkonsert i Ljusne kyrka
   ”Sommarsoul” Carina Toner Jansson sång och
   Andreas Leek piano.

Söndag 9/7 kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Torparbacken, Watz, Türck,
   Björn Hagström dragspel. Medtag kaffekorg

Tisdag 11/7 kl 19.00 Sommarkonsert i Skogs kyrka
   ”För livets skull” med Per Harling och
   Organist Nicklas Jonsson, sjunger Per Harlings psalmer 
   och hör om deras bakgrund.

Tisdag 18/7 kl 19.00 Sommarkonsert i Mo kyrka
   ”In the summertime” med Anders Kästel trumpet och
   Elisabeth Türck orgel

Torsdag 20/7 kl 13.30 Musikgudstjänst Eklunda, Nilsson och Lars Holmqvist fiol

Söndag 23/7 kl 11.00 Mässa Skogs kyrka, Nilsson, Türck

Tisdag 25/7 kl 19.00 Sommarkonsert i Söderala kyrka
   ”Summertime” med Martina Sahlin och Jonas Eklund
   Framför blandad kompott av somriga sånger

Söndag 30/7 kl 12-15 Kyrkokonstens dag. 
   Våra kyrkor (Skog, Mo, Bergvik, Söderala och Ljusne)
   håller öppet för visning

Gudstjänster i Skogs församling
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Söndag 13/8 kl 18.00 Loggudstjänst i Hamnäs hos Olssons, Skogs kyrko-  
   kör, Nilsson, Jonsson. Medtag kaffekorg

Tisdag 15/8 kl 19.00 Sommarkonsert i Bergviks kyrka
   ”Våra favoriter” Ulrika Zettersten, Jakob Ellerstedt,   
   Mattias Lejdal och Ove Lundström  
   Jazz, visa och 80-tals pop i ny tappning 

Torsdag 17/8 kl 13.30 Musikgudstjänst Eklunda, Nilsson, Sahlin och
   Lars Holmqvist fiol

Söndag 27/8 kl 11.00 Gudstjänst Skogs kyrka, Nilsson, Jonsson

Söndag 10/9 kl 11.00 Mässa Skogs kyrka

Barnverksamheten, Dagsyföreningen samt Träffpunkt Skog har 
sommaruppehåll juni, juli, augusti.

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

OBS!! Om Du vill ha kontakt med pastorsexpeditionen:
Ring Söderala 0270-42 17 70 när det gäller allmänna ärenden.
0270-42 17 72 när det gäller gravskötsel och ekonomi
0270-42 17 75 när det gäller gravrätt eller grav allmänt.
Telefontider: Mån- Fre kl 10-12.

INGEN KONTANTHANTERING ÄR TILLÅTEN PÅ VÅRA 
EXPEDITIONER. Vid inbetalning till fond. Kontakta begravningsbyråerna. 
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Partytält 4x8 meter uthyres 
- sätter upp och tar ner.

Ved säljes
Ström´s Bisyssla 0722003675

Vi behöver hjälp!

1).som kan plöja, harva eller fräsa och kanske gräsbeså en del 
av vår trädgård (ungefär 1200 kvm) så att den kan klippas med 
gräsklippare.

2).Bygga en liten mur vid gaveln av huset för att hålla jorden 
på plats.

3).Fylla hål och smårännor där jorden sjunkit sedan grävning i 
höstas.

Finns det någon som...

Var vänlig ring Inger Akander så vi kan pratas vid: 072-703 2476.  Vi bor i Skog.

Välkommen till Bygdegården 
att hyra till din sammankomst

Vi kan tillhandahålla kaffe med bröd eller smörgås.
Vi ses på sommarens aktiviteter, som
Intresseföreningens marknadsdag den 2 september.

Bokningstel 0270-420084

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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Annonser
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Annonser
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Annonser
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Annonser
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”Semester-info!

Vecka 26 onsdag - fredag
(28/6-30/6) STÄNGT
Vecka 27 ÖPPET måndag-lördag
Vecka 28 & 29 STÄNGT” 

Annonser

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

0270-420020
Kallbäcksvägen 6A, Stråtjära

Jag önskar er en trevlig sommar!
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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
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Annonser
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Annonser
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Stråtjära Allehanda
Tfn: 072-2003675

E-post: allehandaskog@gmail.com


