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Redaktionen

Det är en viss tidsförskjutning i detta nummer av Allehandan. Det beror på att vi 
inte gav ut någon tidning i början av året. Det var en markering från redaktionen att 
fler måste bidra till tidningen om den ska fortsätta komma ut. Därmed kom inslaget 
om julgransplundringen först nu till Påsk! Bättre sent än aldrig. Men som ni ser är 
det många fler inslag i det här numret undertecknade av bygdebor både utanför och 
i redaktionen.

Första sidan illustrerar däremot påsken, men är också ett inlägg om nedläggningen 
av kollektivtrafiken för oss som bor här i Skog/Stråtjära. Överläggningar i lönndom 
om hur vi går vidare i den frågan kommer att ske i Blåkulla. Särskilt mot den ut-
sända teknokrat och unga spoling från X-trafik som under vårt protestmöte på Byg-
degården svarade en av mötets äldre kvinnor, som klagade över att hon tvingades 
sitta kvar på sjukhuset hela dagen eftersom det inte fanns någon returbuss hem. Han 
menade att det väl var rätt plats för henne att sitta på med tanke på åldern! Kvinnan 
i fråga lämnade mötet.

I det här numret finns det första inslaget i en serie om vackra och intressanta 
strövområden runt om i våra bygder, för naturintresserade bygdebor och besö-
kare. Inslaget om det vinnande bidraget till Konststafetten fullföljer vi i nästa 
nummer.

Redaktionen kan för övrigt konstatera att det rör på sig i föreningslivet i bygden. In-
tresseföreningen för Stråtjäras Framtid finns inte mer, men en förstärkt Hembygds-
förening med en starkare styrelse och med arbetsgrupper som driver verksamhe-
terna vidare, för bygdens bästa. Sommarens begivenheter på Skogsand fortsätter 
som tidigare, liksom tidningen. Ett upprop om att samla krafter som är beredda att 
tillsammans med oss driva Medeltidsdagen vidare finns också i det här numret. Det 
gäller enskilda likväl som föreningar! Det är dags att börja samarbeta mellan fören-
ingarna om vi vill att bygden ska leva och utvecklas! De enskilda gnällspikar som 
sitter i stugan och knåpar med tävlingen ”Finn fem fel” tillför inte något positivt.

Nu tar vi nya tag! Glad påsk!
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I Stugubacken, som ligger sjutton kilo-
meter från Kilafors efter vägen mot Ka-
trineberg  på  Hanebo Finnskog,  bedriver  
Naturskyddsföreningen Hanebo  (NFH 
)  sedan hösten 1998, ett projekt för att se 
vad som händer om man återskapar en del 
av det forna odlingslandskapet efter år av 
skogsplantering. 
Finns de gamla växterna kvar? Vilka växter 
kommer fram direkt? Vilka om något år?

 Hur utvecklas området?
Projektet syftar till att studera förloppet. Att se vad som händer och när det händer 
avseende växtlighet och blomster på den återskapade ängsmarken. 
I Stugubacken hade marken varit igenplanterad med granskog i drygt trettio år. Här 
är berättelsen om resan från äng till skog tillbaka till äng. Stugubacken en uråldrig 
plats för mänsklig aktivitet och mellan mänskliga möten.

Från slutet av 1500-talet var Stugubacken en finnbosättning, men byn har troligen 
en äldre historia än så. Stugubacken var 
en viktig knutpunkt för olika färdvägar 
bl.a. kurir-, malm- och persontranspor-
ter. 

I ett dokument daterat 10 februari 1597 
omnämns finnen Lars Persson som slog 
sig ner i Stugubackssjöns östra del. Från 
denna plats expanderade så småningom 
byns jordbruksmarker och som mest 
fanns ca femtio hektar inägomark, åker 
och äng, fördelade på sex-sju gårdar. 

Förutom jordbruk präglades byn av ett aktivt skogsbruk och från 1759 ägdes skogen av 
Kilafors Järnbruk.  Ett större ångdrivet ramsågverk låg på 1800-talet vid sjöstranden. 
Byn var aktiv fram till 1940-talet. Som mest bodde ca 150 personer i och omkring Stugu-

Stugubacken, från äng till skog till äng igen
Vissa växter och djur kräver hävd för att inte konkureras ut. De trivs på 
näringsfattig mark och behöver mycket ljus. För att bevara ängsmark och 
dess fauna måste vegetation tas bort kontinuerligt och det kan ske genom 
att hålla betande djur på området, bränna det eller genom slåtter.
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backen.  I mitten av 1950-talet byggdes en bilväg genom byn, det var då avflyttningen tog fart. 
År 1969 planterade Stora Skog gran på all åkermark i byn. Numera finns fyra gårdar kvar, en 
av dem är ett åretrunt boende.

Projektet inleds
I samband med att Stora Enso hösten 1998 skulle gallra i den planterade skogen väcktes 
tanken av Kjell Olsson, som då bodde i Stugubacken, att återskapa en del av det forna 
öppna landskapet. Kjell frågade NFH om vi var intresserade av idén och vi tyckte att det 
lät intressant. Markägaren ställde sig också positiv till tanken att avverka ett område mel-
lan Hula-Hula- och Katrinebergsvägen.  
Under oktober 1998 avverkades området men först efter midsommar 1999 var marken så 
torr att rismassorna kunde fraktas bort utan att maskinerna lämnade minsta spår efter sig.

Åkern kommer åter fram vid ängen
Det landskap som såg dagens ljus var två hektar före detta åker- och en hektar ängsmark.I 
området fanns flera odlingsrösen, rester av en brukningsväg och gärdsgårdar.  Åkermarken 
låg centralt i området, granskogen var så tät att inget växte där, marken var täckt av kottar 
och barr.
Ängsmarken var som en krans runt åkern, den marken var aldrig igenplanterad.  Ängarna 
och brukningsvägen var gräsbevuxna och där träffade man på flera av de växter som eta-
blerades när jordbruket blomstrade i byn. Bland växterna kan nämnas prästkrage, liten blå-
klocka, ormrot, skogsklöver, och orkidéerna nattviol, grönkulla och jungfru Marie nycklar. 
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I södra delen av åkern, samt i kanten av granhulten som var 
kvar, växte en märklig förekomst av blåsuga.  Det var bara 
bladrosetterna, alltså den nedre delen av växten, som växte där 
troligen har de överlevt ”de mörka åren” på det viset.  Blåsu-
gorna blommade utanför ”granskuggan” . Växten har, på för-
sommaren, kransar med vackra blåaktiga, ludna blad runt om 
stjälken och med små blå blommor i bladvecken. Den blom-
mar i maj-juni, senare på sommaren är hela växten grön.

Skötselplan
Jonas Lundin på Länsstyrelsen i Gävle gjorde den 25 augusti 1999 en skötselplan 
för området, den ingår i ”Markernas Mångfald”, som drivs i samarbete mellan Läns-
styrelsen och Jordbruksverket.
Under hösten  fälldes flera björkar och enar på ängsmarken för att få in mer ljus. 
Ännu ett odlingsröse togs fram. I stort sett hela åkermarken krattades, det var ett la-
ger av minst 1,5 dm ris, kottar och barr som sedan brändes, allt enligt skötselplanen.

I slutet av maj 2000 kom belöningen 
för allt arbete. Då var hela åkermarken 
översållad av frodiga styvmorsvioler i 
alla nyanser och av vit sandtrav. Efter 
styvmorsviolerna blommade på åker-
marken i stort sett alla de växter som 
redan fanns på ängsmarken d.v.s. präst-
kragar, ängs- och blåklockor, daggkå-
por, blekstarr, vårbrodd osv.  
Solljuset och den näring som de avver-
kade granarna inte längre behövde gjorde att de mängder av frön, som fanns kvar i 
marken sedan jorden brukades, fick kraft att växa.

År 1965 rapporterade Johan Viger förekomst av fältgentianan från Stugubacken. 
Den återfanns igen 2001. Från att ha varit ca tjugo exemplar det första året var det 
år 2013 mer än tusen plantor. Fältgentianan har blålila blommor men 2013 fann vi 
även tre vita exemplar . 
Fältgentianan liksom blåsugan och en del andra växter, som är beroende av slåtter 
och betande djur, har blivit allt ovanligare nu när ängsmarkerna växer igen. Därför är 
det extra glädjande att flera av de växterna åter blommar i Stugubacken. 
Brudsporrarna som växer på ängen till höger om grinden och smörbollarna lite läng-
re bort, är de enda kända inplanteringarna efter projektets början.

Värt att notera är att det i byn, på ca 320 meter över havet, i slutet av 1700-talet 
planterades en ek. Den står vid gården i korsningen och är i dag stor och ståtlig. Två 
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ytterligare ekar planterades av Kjell på 1990-talet, de trivs också bra på denna, för 
ekar, höga höjd. Tibasten är en vanlig växt i byn och en del av buskarna är mellan en 
och två meter höga.

 Får och kor spelar åter en roll
Sedan 2001 har det funnits får i hagen från mitten av juni till mitten av september 
varje år. De senaste tre åren har tre fjäll-
nära kor gjort fåren sällskap.  Djuren 
kan vara på platsen tack vare hjälpen 
från de boende där. De ger djuren vatten 
och håller ett öga på dem.

Får och kor är viktiga i sammanhanget. 
De betar det mesta, dock inte den fyr-
kantiga johannesörten. Varför? 

Djurens tramp gör att växternas frön har 
lättare att etablera sig. Enligt skötselpla-
nen får det inte tillföras näring och/ eller 
annat foder än det som växer på platsen. 

Åkermarken delas i två delar till mitten 
av juli för att betet ska bli effektivare, 
därefter öppnas området och stängslet 
sätts i stället runt den känsligaste ängs-
marken.

Årlig slåtter
Åkermarken slåttas med slåtterbalk och 
röjsåg i slutet av juli varje år. Fältgen-
tianan blommar från mitten av juli och 
för att fröerna ska hinna mogna slås 
”Fältgentianornas äng” senare på sä-
songen d.v.s. den andra söndagen i au-
gusti.  Då räfsar vi hela området utom 
den ängen.  NFH är glada för alla som 
kommer och hjälper till med det vikti-
ga arbetet med att räfsa och välkomnar 
gärna fler att delta i såväl detta som i den 
årliga skötseln.  I samband med slåttern 
bjuds på energigivande fika. 
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Projektets framtid
Projekt Stugubacken fortgår, vi har ett åtagande som sträcker sig till 2020. Vad som 
händer i framtiden har vi ingen aning om men vi har i alla fall fått svar på frågan om 
växternas överlevnadsförmåga . Trettio års ”vila” kan de flesta växterna klara, även 
fältgentianan som troddes vara förlorad för Stugubacken.

”En äng sitter inte bara fast i backen” sa Kjell Olsson. Även fjärilar, insekter, fåglar 
och andra djur gynnas av mångfalden på åker och äng.

En plats att njuta!
Många besöker kullen, där bänkar och bord är placerade och en gästbok finns i brev-
lådan.  Alla njuter då av stillheten och den vackra öppna platsen mitt i skogen. Förra 
året var dock inte blomsterprakten lika frodig som tidigare. Vädret var annorlunda 
med sommarvärme i april och aprilväder i juni följt av värmebölja i juli. För dem 
som en gång bodde i Stugubacken hade det kanske varit ett nödår.

På midsommardagens morgon 2014 sändes flera inslag från och om Projektet i Stu-
gubacken i programmet ”Naturmorgon” i radions P1. Det var då + - 0 grader med 
markfrost och blåst. Kallt men det var i alla fall myggfritt.

Stugubackens ängsmark är åter en plats med blomsterfägring och artrikedom. En 
plats där lugnet råder och skönheten alla årstider är hänförande. Har du ännu inte 
njutit av en stillsam stund på ängen så föreslår vi att du tar vägen förbi med en fika i 
väskan och kameran i handen. Välkommen! 

Text och foto: Karin Engvall och Kent Westlund  
aktiva i Naturskyddsföreningen Hanebo

Karin och hennes barnbarn Emil och Albin alla med efternamnet Engvall
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Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid går i graven!
Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid har efter 23 år upphört att existera! En 
enig styrelse uppmanade årsmötet att besluta om nedläggning. Ett enigt årsmöte 
fattade beslutet! 

Frågan om de allt större svårigheterna med att rekrytera intresserade till styrel-
seposter i föreningarna i bygden har diskuterats länge. Befolkningsutvecklingen 
i våra trakter är som bekant negativ, medelåldern ökar och vi blir färre. Det har 
naturligtvis också drabbat Intresseföreningen. Föreningens brister har diskuterats 
i flera år och redan förra sommaren skrev vi i Allehandan om försöken att gå ihop 
med andra föreningar som ett alternativ till nedläggning. På flera offentliga möten 
har det klargjorts att något måste ske för att lösa krisen. 

När nu försöken att gå samman med någon annan förening visade sig vara alltför 
komplicerat och röra upp alltför många känslor fanns det inte mycket att välja på. 
Föreningen har i praktiken hankat sig fram med konstgjord andning de senaste 
åren och när vi inte ens lyckades värva en ny styrelse till årsmötet fanns det inte 
mycket att välja på. Vi kom till vägs ände! Vi hade diskuterat vår situation med 
Kenneth Nyberg från X-ing, Regionens landsbygdsråd, som också fungerat som 
vår konsult inför årsmötet.

Det är bygdens bästa som varit vägledande för våra beslut! I det perspektivet är det 
inte föreningens formella status som är viktig utan snarare föreningens verksamhe-
ter. Det vill säga tidningen Allehandan, aktiviteterna på Skogsand med campingen, 
ungdomsaktiviteten vid kiosken och badstranden, samt medeltidsdagen. 

Intresseföreningen för Stråtjära Framtids årsmöte beslutade att, samtidigt med 
nedläggningen, överlämna ansvaret för verksamheterna till Skogs Hembygdsför-
ening, för att de efter bästa förmåga skall driva dem vidare. Med ansvaret överläm-
nades också de ekonomiska medel Intresseföreningen hade. 

Vi tackar alla de krafter som startade föreningen och som under åren slitit och 
gjort sitt bästa för att hålla grytan kokande. Resultaten av detta slit lever vidare, 
men under ett annan huvudmannaskap, nämligen under Skogs Hembygdsförening.

Intresseföreningens sista styrelse/Bengt-Åke Wadell

Föreningsnytt
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Hembygdsföreningen 
i nygammal skepnad
Hembygdsföreningens årsmöte 2019 fattade beslut i de frågor som så länge legat 
i luften, nämligen att, vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter på Torparbacken 
och i Sockenstugan, överta de verksamheter som Intresseföreningen för Stråtjäras 
Framtid drivit fram och utvecklat. 

Samgåendet mellan föreningarna som diskuterats intensivt under det gångna året blir 
inte av, men resultatet av Intresseföreningens nedläggning leder i sin förlängning till 
samma resultat. För bygdens bästa har det viktiga varit att rädda verksamheterna.
Nu kommer Campingen vid Bergvikens strand, Ungdomsverksamheten vid kios-
ken och Badet på Skogsand, tidningen Allehandan och Medeltidsdagen att få Hem-
bygdsföreningen som ny huvudman. Som alltid kräver arbetet fler krafter i bygden 
än styrelsen för att uppgifterna skall ska gå från ord till verklighet.

Hembygdsföreningens årsmöte valde en ny och större styrelse. Vi vill tacka de avgå-
ende styrelseledamöter som gjort så mycket för bygden och för Hembygdsförening-
en. Det är trotjänare som ägnat årtionden i styrelsen såsom Margit Forsberg och Lars 
Göran Ström, men även Ingrid Östergård, Runa Dunderberg och Marie Nymark. 
Bengt-Åke Wadell/avgående ordförande

Med hänvisning till vad Bengt-Åke skrivit ovan beslutade Skogs hembygdsförening 
enhälligt att omgående överta intresseföreningens uppgifter och ekonomi. Med denna 
nya utmaning i åtanke, och för att dessa nya uppdrag inte ska påverka hembygdsfören-
ingens ordinarie verksamhet, beslutade årsmötet att både utöka antalet styrelseledamö-
ter, göra en viss ommöblering enligt ledamöternas önskemål samt att vissa av de nya 
ledamöterna i första hand kommer att ägna sig åt de övertagna uppgifterna.

Den nya styrelsen har följande sammansättning: ordförande Sven Gunnar Eng-
lund, vice ordförande Svenning Forsling, sekreterare Anne-Christine Engman, 
kassör Inga Maria Wahlström, ledamöter Bengt-Åke Wadell, Mats Hyll, Kent 
Westlund, Inga Kölvik, Jimmie Hafdelin och Linda Hjort. Suppleanter: Anders 
Olsson, Ludvig Tigerhielm, Emma Hyll och Sigrid Kastman. Revisorer är Håkan 
Lundberg och Bo Jonsson och suppleanter Henrik Bergman och Sonja Nilsson.

Den nya styrelsen avser att anordna firandet av sista april med brasa och vårtal på 
camingplatsen. Se Allehandan och känn er varmt välkomna!
I detta nummer av Allehandan uppmanar vi också intresserade att anmäla sitt in-
tresse för ideellt arbete med att anordna marknads-/medeltidsdagen i början på 

Föreningsnytt
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september. Det vore väldigt trevligt att åter kunna genomföra den dagen, men till 
det behövs många goda krafter!   
Hembygdsföreningen hälsar såväl gamla som nya ledamöter välkomna till ett 
givande och intressant år för bygden!
Sven Gunnar Englund/pågående ordförande

Föreningsnytt

Medeltidsdagens vedermödor 
Eldsjälar efterlyses!
Medeltidsdagen ställdes in förra året. Många var besvikna över det, fullt begripligt. 
Det har varit en uppskattad och välbesökt tillställning som pågått länge. Men det 
var helt enkelt så att krafterna inte räckte till. Förutom allt vanligt föreningsarbete 
var vi förra året översköljda med annat arbete, med ÖP, översiktsplanen, med LEA, 
den lokalekonomiska analysen, med LUP:en, den lokala utvecklingsplanen, X-ing 
(hela Sverige skall leva) med Hembygsdagen och allt arbete på stranden, med cam-
pingen, kiosken, badet och ungdomsarbetet. Därtill kom arbetet med att producera 
fem nummer av tidningen, Allehandan.

Detta betyder dock inte att medeltidsdagen/marknadsdagen/skördefesten är begravd 
för alltid. De goda krafter i bygden som känner för att återuppta festligheterna är 
hjärtligt välkomna att anmäla sitt intresse till Stråtjära Allehandas redaktion eller till 
Hembygdsföreningens styrelse. 

Nu när Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid har upplösts så öppnar sig ett gyl-
lene tillfälle för övriga föreningar i bygden att med gemensamma krafter ro projek-
tet i land!

Festligheterna brukar av tradition gå av stapeln första lördagen i september, men 
det är inte något för alltid orubbligt datum. Det går att ändra. Behöver givetvis inte 
heller ske i den tappning som varit förut.

Programmet bör vara klart under våren – senast i maj. Då ska annonsen/affischen in 
till tidningarna. SommarHälsingland, Visit Söderhamn med flera. 
 
 Ansökan Arrangemangsbidrag från kommunen
• Staffans Hus bokas
• Personal ska finnas på plats där för att koka kaffe och fixa mackor till de  
 medverkande
• Konsert eller annat publikdragande i kyrkan
• Kontakt med hantverkare av olika slag (minst 20 stycken)

•
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• Kontakta någon som gräddar kolbullar
• Barnaktiviteter – bland annat häst och vagn + ponnyridning och något  
 mer kanske
• Ytterligare aktiviteter, tex yxkastning 
• Tombola  inkl införskaffande av vinster
• Jaga sponsorer
• Kontakta kommunen (Bitti Levin) för gratis upptryckning av stora 
 affischer
• Någon som kör runt och affischerar i hela kommunen
• Fråga markägare om upplåtelse av parkeringsplatser för både gäster 
 och medverkande
• Klippa gräs på parkeringsplatserna
• Lån och uppställning av soptunnor.
• Kontakt med Bygdegårdsföreningen – kolla intresse av att servera 
 sotare samt kaffe med dopp. Om inte vad kan vi då servera på 
 marknadsområdet?
• Vilka ställer upp på själva ”dagen” med att slå upp tält, låna och 
 transportera bord mm, mm
• Städning både in- och utvändigt på kvällen eller dagen efter.

                                                                                  Text: Inga Maria Wahlström

Sockenstugan, vår äldsta offentliga byggnad, en pietetsfullt restaurerad pärla mitt i 
Skogs centrum har nu börjat användas till möten och andra aktiviteter för bygdens 
föreningar och enskilda. 
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund sände en förfrågan om att få komma och bli 
förevisad stugan och samtidigt förlägga sitt möte där. De hälsades hjärtligt välkomna 
och den 26 februari gästades så Skogs Hembygdsförening av representanter från an-
dra Hembygdsföreningar i Söderhamns kommun.
Det kändes trevligt att få visa upp Sockenstugan efter allt arbete och alla känslor 
som investerats i byggnaden. Svenning Forsling hälsade de församlade välkomna, 
Anne-Christine Engman och Gunilla Åström skötte marktjänsten, till stor belåtenhet 

Hembygdsförbundet på besök

Sockenstugan

Värd/Värdinna sökes till  

Sockenstugan!

Kontaka Redaktionen.
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Text: IngaMaria Wahlström
Foto: Anne-Christine Engman

Hushållningssällskapet

för gästerna. Under utbytet av erfarenheterna från de olika orterna med tidningsut-
givning, bokutgivning, medlemsavgifter och annat framkom många likheter, men 
naturligtvis också skillnader. Under diskussionen visade det sig att i en fråga var alla 
rörande överens, nämligen i svårigheterna hur man skapar bra styrelser, liksom i att 
få till en föryngring i föreningarna. För vår egen del i Skog skönjer vi trots allt kanske 
ett trendbrott. Mötet skingrades så småningom efter en gemytlig och givande afton.

Skog-Lingbo Hushållningssällskap hade 
sitt årsmöte 25 mars i den gamla, fina 
Sockenstugan i Skog, nyss färdigreno-
verad. 
Det välbesökta årsmötet hade förutom 
sedvanliga årsmötesförhandlingar in-
formation från Ove Wiström från Civil-
försvarsförbundet om ”Krisberedskap 
i hemmet – bli en prepper”.  I pausen 
serverades goda laxwraps och tuppkaka 
med lingon från Karin Öst.
Skog-Lingbo HHS gav tips om Träd-
gårdssöndag på Bergviks Industrimu-
seum 19 maj och Vårmarknad på Byg-
degården i Skog 25 maj.
Egna aktiviteter i sommar blir sommar-
utflykt till en trädgårdsodling i Västansjö,

skördeknytis på logen i Hamnäs och en
kurskväll i att binda sommarbuketter. 
Ytterligare tips från årsmöte i natur, träd-
gård och odling kommer att bestämmas 
längre fram, likaså datum för ovanstående 
aktiviteter.

Text & Foto: Anita Östlund
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Ca 65 st grillade korvar delades ut under Hem & Skolas familjedag 
den 24 februari i strålande solsken.Tack också IKH som har renove-
rat och förbättrat rinken.
Tack alla som kom och hälsade på!
             Text & Foto: Ulrika Hedlund

Skolans Familjedag
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Måndagen den 5 mars var det sportlovsresa till Turbozone i Uppsala 
som UG/HAIK anordnar i samarbete med Hem & Skola.Ca 30 ungdo-
mar från 6 till 17 år var med och hoppade och skuttade en hel dag.

Tack alla som medverkade!

SPORTLOVSRESA

Text & Foto: Ulrika Hedlund

HÖR UPP!
Vårens serietävlingar på älgskyttebanan är inställda!
Detta på grund av att ombyggnation. 
Vi återkommer med mer information under som-
maren.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Stråtjära jaktskytteklubb

Är det detta 
som kallas att 
gå in i väg-

gen!?
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Öratjärn efter landsvägen mellan Lövtjära och Verkmyra en pärla i naturen.
Tjärnen ligger i svackan mellan två berg, ett på vardera sidan om landsvägen. Ut-
flödet från tjärnen flyter mot Verkmyra. Inflödet i tjärnen verkar komma underifrån 
och kommer in i den södra änden av sjön. Djupet i tjärnen är stort och kan i vissa 
hålor vara än till 17 meter men för övrigt ligger nog djupet på c:a 10 meter. Största 
delen av tjärnen ligger på bolagsmark, men några privata markägares skogsskiften 
gränsar också till tjärnen.

Man kan hoppas att många människor som passerar förbi där dagligen njuter av den 
fina vyn som tjärnen bidrager med. Men många passerar säkert förbi platsen utan 
att se det vackra i landskapet.
En person som passerade förbi där många gånger var Waldemar Hast som var 
chaufför på Hasts bussar under många år. Uppmärksammade han den fina vyn vid 
tjärnen? Många andra människor från trakten har säkert passerat platsen vid många 
tillfällen. Ser de det vackra vid tjärnen?

Önskemål om förändringar som skulle utföras vid tjärnen vore att skogsbolaget som 
äger marken, röjde bort sly mellan landsvägen och tjärnen. Då skulle den framträda 
ännu bättre i naturen.
Öratjärns fiskevatten har sedan i början på 1940-talet varit arrenderat av Bergviks 
sportfiskeklubb.

Öratjärn

Sommarbild av Öratjärn
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Bergviks Sportfiskeklubb
Sportfiskeklubben startades av de anställda på Bergvik & Alas Kraftförvaltning. 
Klubben arrenderar flera vatten i nära anslutning till Öratjärn, nämligen Skidtjärn, 
Långkässlingen och Lillkässlingen. Klubben ansvarar även för andra sjöar inom 
kommunen när det gäller fiske och båtuthyrning. Vid skidtjärnen finns även en stu-
ga som kan hyras av medlemmar och icke medlemmar. Medlemsantalet var under 
2018 över 300 st därav 10 st juniorer.
Sportfiskeklubbens styrelse driver klubben mycket aktivt och verkar ha många in-
tresserade människor som deltager i klubbens arbete.
På senare år har platsen vi Öratjärnen förbättras med bord och bänkar och en bryg-
ga. En rastkoja finns även uppstäld där. Liknande arrangemang har även anordnats 
vid andra av klubbens sjöar.

Vilka olika slags fisk finns i Öratjärn?
En gång i tiden har det funnits kräftor där. För närvarande finns där gädda, abborre, 
röding och regnbåge, de två sistnämnda är ditplanterade. Under 2018 har 750 kg 
regnbåge planterats där samt 300 kg röding. Stora mängder av regnbåge och öring 
har även planterats i Långkässlingen och Skidtjärn. 
Många sportfiskare ser ut att njuta av en fiskestund på Öratjärnen. Fiskarna 
kommer från flera orter i Hälsingland. Personer som brukar fiska där har berät-
tat att fiskelyckan är inte alla gånger lika god, men ett flertal gånger fyller man 
den kvot av tre fiskar som man får plocka upp. Vid fototillfället fanns bara en 
fiskare på tjärnen, men ofta ser man ett flertal där.

Kontaktpersoner är:
Lars Eng 070-6216873, 
Leif Jägeving 070-4003902
Vill du bli medlem kontakta:
 Sigrid Karlsson 070-2311592
Klubben har hemsida www.bergviks-sfk.com

Bosse Wikström från Trekanten i Skog njuter i sol-
skenet av en stunds avkoppling på Öratjärnen. Fiske-
lyckan var förtillfället inte så god, men han berättade 
att han ofta när fiskar här så fyller han den tillåtna 
kvoten på tre fiskar.

Text och Foto: K E Laurin
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Den 27 januari hölls den tredje upplagan av 
#Vinterbazaaren i Holmsveden.  Ett 100-
tal personer hittade till Idrottsgården denna 
snöiga söndag och fyndade bland marknads-
borden eller köpte gofika av Hem & Skola.

Arrangör är Hem & Skola Stråtjära/Holm-
sveden som på detta sätt samlar in lite peng-
ar till Skolan och UG. Tack alla som kom 
och bidrog!

Text & Foto:Ulrika Hedlund

VINTERBAZAAR I HOLMSVEDEN
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Efter många års från-
varo är Julgransplund-
ringen återuppstånden.
Det skedde den 
13 januari på Hem-
bygdsgårdenoch det 
var  Ungdomsgruppen 
Stråtjära som anord-
nade det hela. 
Tomten gillade jag bäst!

Text Ulrika Hedlund
Foto:Ulrika Hedlund
Anne Christine Engman

Julgransplundringen återupptagen!
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Konstnären i arbete

Konststafetten är ett initiativ för att sprida konst och kultur även 
ut på landsbygden. Björns konstverk ”Besök från medeltiden”, 
ett utsnitt fritt tolkat från Skogbonaden, kommer att presenteras 
i nästa nummer av Allehandan, när det är invigt och på plats vid 
Sockenstugan. Marken kommer till dess att beredas för att kunna 
gjuta plattformar att fästa konstverket på. Runt konstverket är det 
tänkt vara en upplyst plats för kontemplation med sittplatser och 
planteringar.

Björn utbildade sig och arbetade som metallarbetare, repara-
tör, plåtslagare och svetsare inom industrin fram till 1991. Den 
konstnärliga och filosofiska ådran har funnits sedan länge, kan-
ske hela livet och tagit sig olika uttryck med musik, filosofiska 
studier, måleri och bildkonst och lekfulla experiment. I början 
av 80-talet tillverkade han en fullt användbar elgitarr av en ljud-
dämpare, som var med i olika musikaliska sammanhang. Han 
arbetade tidigt med bilder och målade bland annat intressanta 
och kraftfulla verk från sitt arbete inom industrin. 

Numera är Björn mest fokuserad på konstnärligt arbete i metall 
och annat hårt material när han inte sjunger, spelar gitarr och 
klaviatur i sina band Trio Total och Blues Delux. Hans till stora 
delar självbiografiska utställning Fundamenta, ”Bilden av det 
orubbligas betydelse. Tills vi rubbar det” som tog Björn tre år 
att färdigställa och som sedan en tid varit ett välbesökt inslag på 
Kulturmagasinet i Sundsvall, kommer till Västerås i september. 
Hans konstverk Geiser, som var ett inslag i Fundamenta, blir nu 
en del i en utställning i Östersund redan från den sjätte april. 

Vid sidan av allt annat arbetar Björn med offentlig utsmyckning på 
uppdrag, vilket han gjort på många platser, senast i Vimmerby och 
i Matfors utanför Sundsvall.

Bland alla bidrag till Konststafetten, den av Söderhamns 
Konstförening utlysta tävlingen, vann Björn Gimstedt här i 
Skog/Stråtjära. Han hade för övrigt en av sina utställningar i 
vintras på Kvarnen i Söderhamn.

För att se mer av Björns arbete gå in på 
Facebooksidan Gimstedt-konst.

”Tinget i sig”
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Konstnären i arbete

Offentlig utsmyckning på Matfors Simhall och Skola.

Text: Bengt-Åke Wadell
Foto: Kerstin Sellin & Björn Gimstedt

”Gelser” Ett verk av Björn 
som ska ställas ut på Mitt-
Saling i Östersund, 6 april- 
12 maj 2019
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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

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.

Ord & Uttryck

K
Kölspett
Kölkälkar
Köla  blåsa i näverlur
Kölfora  hästlasset med stigar
Kölkrok  redskap vid kolrivning ur mila
Kölmila  kolmila
Kölve-res virke
Könste  konstig
Könstet  konstigt
Köppt  köpt
Körka (tjörka) kyrka
Körp  korp, arbetsredskap (ej fågeln, som uttalades korp)
Körs  kors!
Körsten  skorsten
Körv  korv
Körvhack hackkniv
Körvhorn korvhorn, som användes före kvarn
Körvhackslåa - där ingredienserna hackades i smådelar för att blandas 
  med gryn (- till korv, på tiden före köttkvarn)
Körvskinn rengjorda tarmar, fjällster
Körvsmet det som stoppades i skinnen
Körvtrög där ingredienserna hackades och blandades
Kösta  kosta, kostnad, pris
Köta  tälja med kniv
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L
Laa  lada
Lammonge lammunge
Lann, Lanne land, landet i trädgården
Lassa  lasta
Lann-arva rik o förmögen kvinna, end barnet
Le  sur, grinig
Le, lehöl ledd, leddhål, en öppning i gärdesgården med stänger
Legga  legat, (har du legat bra?)
Limus  sår i handen då lien brynats
Linna  linda
Lir  lider, (vagnslider)
Lo  lod, vågvikt
Lobössa  lodbössa
Loa  grövre hävstång
Lukter  luktar illa eller gott
Lusknipa livrem
Lymta  tjuvlyssna
Lälapp  fladdermus
Länsman fjälingsman, järnspett
Läst  låst, - har du läst döra?
Lässt  läst (lässt boka)
Löma  smyga
Lönna  lönnen (trädet)
Löpper  loppor
Lössna  lossna
Lössas  låtsas
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Insändare

Att leva i urbaniseringens baksida
 – vart är vi på väg?

Sveriges kommuner står om några år inför en skattekris om inget görs från staten. 
Av en prognos om befolkningsutvecklingen för åran 2017-2021 framgår att det är 
en negativ utveckling från norra Värmland, Dalarna och i princip hela Norrlands 
inland. I Hälsingland är det Söderhamn och Ovanåker som uppvisar en negativ 
utveckling. Det är ju ett känt faktum att flyttströmmarna går från landsbygden och 
till städer. Det är den konkreta anledningen till landsbygdens problem och betyder 
att andelen äldre ökar på landsbygden och som kostar kommunerna mest eftersom 
de behöver vård. Det är ett faktum som ingen kan bortse från. Vi befinner oss i en 
negativ spiral där tillgången på offentlig service, butiker, kulturinslag m m minskar 
i takt med att också befolkningen minskar. Det här låter ju som att måla en viss 
potentat på väggen. 

Vad är det som krävs för att vända denna spiral? Det ser ut att gå trögt med riks-
dagens 75-punktsprogram utifrån begreppet ”Hela Sverige ska leva”. Tillgång till 
studier och bra jobb betyder inte allt enligt gjorda studier. Faktorer som livsstil och 
fritidsaktiviteter har också betydelse. Att välja att bo i en stad eller på landsbygd 
är ofta en fråga om livskvalitet. Då bör också livskvaliteten ”värdesäkras” mera än 
vad som nu sker för de som väljer landsbygden. Vi kan ju också fråga oss vad som 
är rättvist. Är det rättvist att satsa skattemedel där inte så många bor? Eller är det 
mera rättvist att satsa pengar där och när man vet att det inte finns någon marknad 
som fixar problemen? Jag vet att det är provocerande, men frågan måste ställas. Det 
som berör alla är ju skola, polis, vård, integration och kommunikationer och som 
verkligen utgör en strukturell utmaning.

Jag vet f n inte hur arbetet med översiktsplanen för Söderhamns kommun fortskri-
der. I den planen, som någon gång kommer att antas av kommunfullmäktige, är det 
av stor vikt att sådana frågeställningar belyses och att de olika kommundelscentra 
där service finns idag ges rimliga möjligheter att utvecklas. Kommunen kan inte 
bara förlita sig på att eldsjälar i föreningar ska ordna det mesta. Men – det behövs 
också engagemang från de boende på landsbygden! Ett lysande exempel var när 
frågan om fortsatt utbyggnad av fiber blev aktuellt i Stråtjära och Holmsveden med 
omkringliggande byar. Söderhamn Nära hade ju bara tagit godbitarna, d v s tätare 
bebyggelse, men inte några byar. Det var många ortsbor som engagerade sig för att 
få med grannar och fritidsboende så att entreprenören kunde uppnå önskad anslut-
ning. Det lyckades och visar på att det finns inneboende krafter, även på landsbyg-
den. För oss gäller det att i första hand bryta ner begreppet ”Hela Sverige ska leva” 
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I slutet av oktober -18 skrev jag detta brev till de som politiker som deltog i kom-
munbygderådet Allis´ träff i Marmaverken om boende på landsbygd den 30 septem-
ber: Gör om Ekebo i Stråtjära till ett Trygghetsboende!

Låt inte den kommunala byggnaden Ekebo, 
i Stråtjära stå tom!

Ekebo, är en fristående byggnad vid Stråtjära servicehus. Kyrkvägen 43 B, med Sö-
derhamns kommun som lagfartsägare. KUS nämnden är förvaltare.

Ekebo innehåller 6 små lägenheter om ett stort rum med pentry, toalett med dusch. 
Och ett stort gemensamhetsutrymme, med ett större pentry.Byggnaden har varit ut-
hyrd nu i två år av KUS efter att Omvårdnadsnämnden sagt upp hyresavtalet 2016. 
Huset stod tomt i ett år. Från jan 2017 kom privata hyresgäster som betalt en total 
månadshyra om 12.300 dvs ca 150.000 per år.

Nu finns tidernas chans att ”göra verkstad”, av tankarna kring Trygghetsboende på 
landsbygden, då dåvarande hyresgäster sade upp sej från 1 december -18.

Insändare
till ”Hela Söderhamns kommun ska leva”! Det borde vara möjligt att kommunen 
och de boende på landsbygden gemensamt kan enas om vad som rimligt och ut-
vecklande och agera utifrån det. Då kan man ju dessutom uppnå goda synergief-
fekter.  Jag säger dock som Kristian Luuk: Vart är vi på väg?
Sven Gunnar Englund

Vy av Ekebo från vänster
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Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Haparandavägen 203, 857 31 
Sundsvall, senast den 20 maj 2019. Den först öppnade, rätta lösningen vinner en triss-
lott. Vinnare till krysset nr 5- 2018 blev Laila Värjmo, Holmsveden Grattis!

KRYSSET!

Insändare

I Stråtjärabygden pågår utvecklingsarbete med Länsbygderådet X-ing om framtiden. 
En lokal bostadgrupp finns och flera gånger har det talats om Trygghetsboende. Både 
av bygdens folk och av besökande politiker.

Om ett Trygghetsboende inrättas i Stråtjära kan det bli att den sk flyttkedjan utö-
kas med villor till salu, då fler äldre visat intresse för tanken om Trygghetsboende i 
Ekebo. Eller bygg om till vanliga lägenheter, men låt det inte stå tomt.

Kontaktpersoner för Bostadsgruppen i det lokala utvecklingsarbetet är
Karl-Erik Laurin mb nr: 070 394 60 91 
Olle Frisk mb nr: 072 5898660

Inga konkreta svar har kommit till mej från deltagande politiker mer än något enstaka 
tack… och att de jobbar vidare med frågan. Så jag hoppas att det nya styret i kom-
munen, främst i KUS nämnden, men även Omvårdnadsnämnden tar tag i frågan och 
återkopplar. Jag skickar kopia på denna insändare till nya KUS ordf. och Omvård-
nadsnämndens ordf och ser framemot den ”fortsättning som följer”.

Text: Carin Gisslèn-Schönning och K E Laurin
Foto: K E Laurin 

Omvårdnadsnämnden i Söderhamn har yttrat sig vid sammanträde den 27/2 
2019 över två centerpartistiska politikers motion om att bygga om Ekebo i 
Stråtjära till trygghetsboende. Motionärerna hade motiverat sin framställan 
bland annat med närheten till Eklundas matsal och omvårdnadspersonal.  
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att avslå mo-
tionen med motiveringen att trygghetsboende är en form av ordinärt boende 
och att Eklundas personal inte är dimensionerad för att arbeta med det. 
Den slutsats som ligger mycket närmre till hands, för en enkel man av folket, 
är att ändra på dimensioneringen av personalen för att möjliggöra ett trygg-
hetsboende! För de däruppe, som har att fatta beslut som rör livsviktiga frågor 
för oss härnere, tycks den slutsatsen vara lika komplicerad som raketforskning. 

Red.

KOMMENTAR
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Vårmarknad 25 maj på bygdegården!

Välkommen till Bygdegården
att hyra till din sammankomst
Stora salen hyra 400 kr för fyra timmar
Lilla salen (10-12 pers) 150 kr

Vi kan tillhandahålla kaffe med bröd eller smörgås.

Välkommen att boka tel 0270-420084

P.S. en lägenhet ledig framåt sommaren.
Ring 070-2925021 för info.

Välkomna på vårmarknad på bygdegården i Stråtjära den 
25 maj kl 10-14.
Det kommer säljas grönsaksplant, perenner, inne/ute blom-
mor, silversmycken, hemägg, forever living produkter, rökt 
fisk, ostkaka och mycket mer.
Kaffe och hembakat.

AJA,BAJA! 
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GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/soderala där du alltid 
har aktuell information. Se också pastoratets predikoturer i Kuriren varje fredag.

Vårens konserter i Söderala 
pastorat 2019

Alltid kl 15.00, enkelt fika serveras från kl 14.30 (ej Långfredag)

LÖRDAG 23/3, MO KYRKA
Romanskonsert ”Havet sjunger”
Albertina Wiksten sopran, Sara Ek piano. Musik av bl a Sibelius, Strauss, 
Rangström och Nyström

LÖRDAG 30/3, MO KYRKA
”Kammarmusikkonsert med Robert Schumanns Pianokvintett”
Per-Erik Olsson, Britten Wallfors-Svensson violin, Kersti Åberg-Westfelt 
viola, Lennart Sköld cello, Maria Kihlgren piano

LÖRDAG 13/4, MO KYRKA
”Från ljus till mörker” med Hjorthagens vokalensemble
Karin Oldgren dirigent

LÅNGFREDAG 19/4, SÖDERALA KYRKA
Långfredagsgudstjänst, G.B.Pergolesis ”Stabat Mater” 
Söderala damkör, solister: Hilma Wikström sopran, Marie-Louise Nilsson alt
under ledning av Nicklas Jonsson
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Annonser

30

Annonser

HJÄLP SÖKES!

Vi söker nya ledare till UG i Holmsveden from hösten 2019, helt ideellt och roligt.  
Två ledare eller gärna fler så man kan turas om. Du måste vara över 18 år.  
För mer information ring Jenny Lindström på 070-695 33 17 alternativt  
Ulrika Hedlund på 070-339 65 88

Information om ”UG” Ungdomsgården i Holmsveden  
UG brukar vara öppet torsdagar mellan 18-20 från F-klass till 9an, ca 20-30 barn i veckan.
De spelar innebandy, pingis, biljard, sjunga, dansa, pyssla mm. Det finns även en liten kiosk! 
Vi försöker också göra en resa varje termin, tex boka Kilafors simhall eller åka på något 
äventyrsland. På vintern kan det bli pulkaåkning och skridskoåkning i Stråtjära och på  
sommaren brännboll i samarbete med Hem & Skola m.m. 

Välkomna till Janne’s bazar o loppis i Holmsveden. Här hittar ni 
massor med roliga prylar, allt från husgeråd o möbler till second 
hand kläder och militärjackor. 

Öppet sporadiskt under vår o sommar men alltid efter överens-
kommelse per tfn: 0705-164511. 

Välkomna!

Janne’s bazar o loppis!



31

Annonser

30

Annonser

Öppettider
Måndag-tisdag   9-17
Onsdag  13-20
Torsdag    9-17
Fredag    9-14
Tfn:      0270-42 00 20

Alla gamla som nya kunder
hälsas välkomna! Glad påsk!

Anntonia
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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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Öppettider
Måndag-tisdag 9-17
Onsdag  13-20
Torsdag  9-17
Fredag  9-14

Jag vill tacka alla mina 
fina kunder för detta år 
och jag önskar er alla

 en God Jul
 och Gott Nytt År!

”Nu finns årets julboxar att köpa till nära och kära!
Det är julboxar från märken som: Maria Nila, Grazette, 

Wella SP & Fudge”

Annonser

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

Lokal, sällskap mellan 1 -  49 st  200 kr
Lokal, sällskap mellan 50 - 99 st  400 kr
Lokal, sällskap fler än 100 st  6 kr/person
Barnkalas (1-10 pers) 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.skogsbacken.se/foreningsliv/holmsvedens-aik
Stöd HAIK och Ungdomsgården (UG) ekonomiskt på bg. 5395-5182

bvab@motorskrapa.se
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Allt inom Städ!

Innehar F-skattsedel

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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Norrtullsgatan 8, 
Söderhamn 
0270-42 65 85
www.dina.se

 826 69  
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God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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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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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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E-post: bengan66@icloud.com

Stråtjära Allehanda
Tfn: 070-758 25 35

E-post: bengan66@icloud.com

Foto: Marie Nymark

V Å R B E R U S N I N G


