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Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se       

Nr 108 MARS 2021 

BOBYGDSBLA

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID! 
För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 (insats/andel: 250 kr som 
kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen. 
Årsavgift för 2021 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll.
Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Meddela 
om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet 
så är vi tacksamma! Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material utan att att innebörden ändras. 
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

I dagsläget så har de en tur till Bobygda 
skola men är man några stycken som går 
samman så kan de göra en egen hållplats 
för allmänheten i mån om plats i turlistan 
(för 5 -6 år sedan hade de en hållplats till i 
Bobygda).

 Hållplats Bobygda skola  09.00 - 10.30
• 30 mars
• 4 maj
• 1 juni
Mobila biblioteket  Pelle och Jessica

Mobila biblioteket 
Mobila biblioteket (f.d. Bokbussen) har några restriktioner som att på skolor 
och förskolor så får bara lärare komma in i fordonet och låna böcker. 
Allmänheten kan också komma och låna under skolturerna.  Då gäller att 
låntagare får komma in en åt gången eller byta sina böcker utanför 
fordonet. Sen gäller det som i övriga samhället att stanna hemma om man 
har symptom. 

Sidan 4TOMTESTIG

Sidan 9

KLASS 5 TILL 

VI I FEMMAN

Sidan 11

BYAFILMEN

FÖRENINGSNYTT
Stort tack till vår händiga snickare Tommy Vall som byggt ett förråd med 
skärmtak utanför skolans köksingång! Detta ska underlätta vid livsmedelslev-
eranserna.
Nya skyltar är monterade på förskolan; avdelning Ängen för de yngsta och 
Skogen för de äldre samt Köksingång så det blir lättare att hitta. Dessa tre 
skyltar sponsrades av Stigges Reklam i Järvsö - stort tack för det!
En gåva har lämnats vid Bruno Sjöbloms minne till vår egen minnesfond som 
tack för hans engagemang med Brunos skidtävling, elljusspåret och Slöjd & 
hantverksmässan.
Tomtestigen på Skolhusberget blev mycket välbesökt av stora och små 
under december och januari, många passade på att ta en �kapaus eller 
grillade korv på grillplatsen.
Det har varit skidskola med Julia Frykman för små barn vid skolans lilla 
skidspår.
Tre digitala styrelsemöten har avhållits hittills i år där även rektor deltog på 
ett och valberedningen på ett annat. 
Nu håller vi tummarna för att vaccinationerna får fart så vi 
kan ses och aktivera oss mer framöver!
Anna Linde, styrelsen Bobygdens Framtid

Vi �rar vårens 
ankomst med  

FÄRG!

När Anton i Tornedalen drog ut på vecko-
långa jaktturer i skogen gav han sin 
6-årige son noggranna instruktioner.
- Om länsman är i trakten så täck över 
mäsken, kommer jaktkonsulenten så lägg 
halm över älgköttet. Och om symaskins-
agenten dyker upp, så sitter du i mammas 
knä hela tiden.
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Hälsning från Bobygda skola
Nu går vi åter våren till mötes på Bobygda skola. Vi avslutar en �n vinter som har 
bjudit på mycket snölek, madrassåkning på kullen, �n skridskois och �na skidspår. 
Tack till Dan Sedendahl och Jonas Jonsson för arbetet med is och skidspår! 

 Nu är det härligt när ljuset kommer åter, fåglarna kvittrar, vi sopar ihop gruset på 
gården och plockar fram sparkcyklarna. Den sista snön blir dock till roliga vatten-
pölar som inbjuder till lek och byggkonstruktion på förskola, skola och fritids. 
Barnen älskar att bygga dammar och forsla vatten.

 Våra 5:or har kvali�cerat sig till kvarts�nal i Vi i 5:an vilket vi är mycket stolta över. 
Våra tävlanden är Tristan Overton och Tova Melin. Tyvärr kan inte tävlingen genom-
föras som planerat, resan till radiohuset i Gävle är inställd pga pandemin. I år sker 
tävlingen digitalt med våra elever på plats på Bobygda skola och motståndarna 
hemma på Hagaströms skola i Gävle. Tävlingen sker genom direktsändning torsdag 
15 april på eftermiddagen. Vi hoppas att tekniken är med oss!

 Nu är vårt textilslöjdförråd fyllt till bredden. Vi har tyger, trådrullar och garn för 
många år framöver. Denna generösa tillgång på material gör att våra elever kan 
förverkliga många av sina idéer vilket är mycket inspirerande. Nu sys det hundbäd-
dar och väskor för fullt! Stort tack till alla er som skänkt material till skolan! Ett extra 
tack till Bengt Högberg och Olle Persson som skänkt stora mängder material till oss 
efter avvecklade tapetserarverksamheter. 

 Om du sitter hemma och behöver röra på dig och glädjas lite, klicka då in på 
YouTube och leta upp Bobygda skolas video av den populära dansen Jerusalema. 
Inspelningen är gjord i samarbete med Erik Strömdahl. Det är viktigt att hitta 
glädjen i vardagen när vi i samhället går igenom tu�a tider. Det här är vårt bidrag till 
vardagsglädje. Vi hoppas att vår dans kan sprida er glädje och lite träningsvärk! Länk 
till YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oCTMXY-osgY

 Vi hoppas att pandemin och restriktionerna tillåter oss att bjuda in till sedvanlig 
skolavslutning i juni. Vi planerar för avslutning på Bobygda skola fredag 11 juni kl. 
18.00. Titta in på skolans hemsida för aktuell info. 

 Bobygda förskola erbjuder en ledig plats från 1 april. 
Sedan öppnar vi upp nya platser inför kommande läsår från 10 augusti. 
Välkomna med er anmälan!

 Bobygda skola erbjuder ett fåtal lediga platser i förskoleklass med start augusti 
2021. Titta in på www.bobygdaskola.se för information och anmälningsblankett. 
Välkomna med er anmälan! 

 Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola
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möjlighet att kunna arbeta med och tillsammans med både barn och 
kollegor. Det tycker vi är ett privilegium. Vi får heller inte glömma den 
fantastiska natur som vi har runt omkring oss som vi kan använda på 
många sätt.:)
So�a Gjerdet

ÄGG TILL SALU
Vi säljer �na hemägg efter tillgång på Norrberg 112. Det �nns både vanliga 
hönsägg och vaktelägg. Swish och kontant. 
Ring eller knacka på! Robin och Elin, tel: 076-806 27 48, 073-808 02 81.

HEMSTICKADE STRUMPOR
i olika storlekar säljes på Nyåker 211. Swish och kontant. 
Ring innan: 070-231 60 07 Eva Munther

DOVHJORTSHORNSLJUSSTAKAR 
för kronljus och värmeljus, olika horn så alla är "personlig på sitt sätt". Även 
tovade annorlunda mössor i 100% merinoull som inte sticks (bilder på det 
som �nns och pris skickas vid intresse) Swish och kontant, 
Ring 070-353 02 64 /Nathalie Alcaraz, Västanäng 61.

Corona-säker påsk-
marknad i Bobygda!
När påskmarknader inte kan 
ordnas kan vi besöka säljaren 
istället.
Ring säljaren innan så att du vet 
att denne är hemma och att 
a�ären går att lösa utomhus 
med säkert avstånd.
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Stuglandet – en guide till fria övernattningar
Runt om i Sverige står öppna stugor, där vem som helst kan rulla ut sovsäcken. 
Det kan vara gamla �ottarkojor eller nybyggda timrade stugor. Den gemen-
samma nämnaren är att alla är gratis och inte kan bokas i förväg.
Stugorna ger alla som vill en chans att komma nära naturen, utan att punga ut 
med tusenlappar på utrustning eller boende. Ofta räcker det med en regn-
jacka, en lokalbussbiljett, en sovsäck och en matlåda för att få tillgång till en 
mysig, vedeldad stuga långt från stadens stress.
”Stuglandet – en guide till fria övernattningar” är en guidebok i reportage-
form, som guidar till över 200 öppna övernattningsstugor över hela Sverige. 
Med text och bild inspirerar den läsaren till en klimatsmart och billig turism. 
Första utgåvan kom 2017 och har uppskattats av en bred läsarskara. Under 
2021 kommer en ny uppdaterad upplaga. Några av stugorna som nämns är 
Stora Öråsen, som Bobygdens Framtid förvaltar, samt stugorna vid Prästvallen 
och Klövsvallen som precis som Stora Öråsen ligger längs Sjuvallsleden. 

Boken är slutsåld men ny upp-
laga �nns hos de �esta bokhand-
lare samt tex Adlbris och Votum 
förlag. Men också på biblioteket!

Moa Karlberg, photographer
www.moakarlberg.com
Phone BE: +32 (0)470 983749
Phone SE: +46 (0)702 373772

Övriga stugor i Gävleborgs län �nns i 
Ensjölokarnas naturreservat, Bastvallen 
längs Kolarstigen norr om Hudiksvall, 
Agö storhamn i Hudiksvalls skärgård, 
Nyvallen längs Hälsingeleden, fäbod-
vallen Acktjär-bo, åtta stugor i Ovanå-
kers kommun, stugorna längs Finn-
skogsleden i Annefors samt Rimetko-
jan mellan Rimsbo och Gruvberget. 
Det �nns alltså många möjligheter att 
övernatta enkelt i närområdet, 
oftast med tillgång till kamin. 

Hej alla ute i bygdenI
 
Nu var det ett tag sedan det kom en uppdatering här från Bobygda förskola. 
Från december till nu i mars har vi haft sju nya barn på inskolning och vi är 
nu 24 stycken totalt, men en plats �nns ledig fr.o.m. 1 april. Sen är det fullt 
på vår förskola fram till hösten.
 
Vi som jobbar här på förskolan är So�a och Olivia, förskollärare på 100%, 
samt Cissi, förskollärare på 80%. Vi har även Birgitta och Carina, barnskötare, 
som jobbar 65 %. De jobbar kombinerat i kök, städ och barngrupp. 
 
Just nu har vi matematik och teknik i fokus och det �nns så mycket vi kan 
göra baserat från läroplanen. Här kommer lite smakprov :)

     
   
 

Färg och form, �nns runt oss i vardagen. Det gäller bara att hitta dem. Är vi 
tillräckligt ny�kna så �nns det även former i den mat vi äter. Några barn 
upptäckte att det fanns både formen “romb” och “kvadrat” på våra rån. :)  
 
I somras �ck vi nymålat på nästan hela förskolan och vi håller fortfarande på 
med miljöerna för att det ska bli så bra som möjligt. Barnen är hejare på att 
byta lekar och intressen så det gäller att hänga med och �xa utifrån deras 
önskemål, då vi tycker att barnens in�ytande är en viktig del i verksamheten 
(dock inom rimliga gränser) :). Vi arbetar också mycket med värdegrund och 
den genomsyrar vår verksamhet dagligen. Mycket fokus ligger på vänskap 
och hur vi talar till varandra på ett trevligt sätt så att alla känner sig lyssnad 
på.
 
Vi ser fram emot en härlig vår med mycket lek och lärdom. Även om vi inte 
kan trä�as som vi vill i dessa coronatider så har vi ändå en fantastisk 
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ÅRSSTÄMMA
Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar sina medlemmar till 
årsstämma som i år hålls digitalt söndagen den 18:e april kl 17.00. För 
anmälan och instruktioner gällande mötet se bifogat brev.

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
2. Val av två justerare
3. Fråga om stämman utlysts rätt
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Rektors rapport om skolan
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
11. Beslut om årsavgift 2022
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år) Avgående: Ord: Erik Eriksson, Anna Linde, 
Kristin Berg, Jonas Jonsson
Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall
Sittande till 2022: Ord: Anders Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Anders Wallman
14b. Val av ordförande
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år) Avgående: Ord: Sten Linde, Mats
Rolfhamre Suppleant: Lars Linde
16. Val av valberedning (1 år) Avgående: Petter Dolk (sammank.),
Henrik Svensson, Henrik Dolk
17. Övrigt

NYHETER PÅ ÖRÅSEN
Hudiksvalls kommun har under senaste tiden uppgraderat �era rastplat-
ser och friluftsområden i kommunen och nu är det Öråsens tur! De har 
tagit undan den gamla stugan och satt upp ett nytt vinkelbyggt timrat 
vindskydd med tillhörande grillplats. De byter även ut golvet högst upp i 
tornet, försöker ordna halkskydd till trappstegen. Ett stort bord med 
bänkar är också under uppförande. I raststugan har de monterat en ny 

Men Knivens första arbetsgivare, Justitierådet Ivar Afzelius, överklagade 
dödsdomen med följande PM där han framhöll:
Att Johansson i yngre år alltid fört en hederligt levene, men sedan kommit in på 
brottets bana på grund av ekonomiskt obestånd, vilket medfört att han för sin 
utkomst blivit beroende av tarvliga personer som bedrev lönnkrögeri och 
öppnade sina hem som samlingsplats för ortens drägg. 
Att det uteslutande varit denna laglösa omgivning som tubbat Johansson att 
begå morden. 
Att de mord Johansson förövat drabbat personer vilka genom laster och brott 
gjort sig inom orten allmänt avskydda, varför deras undanröjande för Johansson 
tett sig mindre avskräckande. 
Att jag i beaktande av dessa förhållanden icke �nner Johansons brottslighet vara 
så grov att den påkallar användande av samhällets yttersta stra�medel. 
I ett brev från den dödsdömde Johansson stod att läsa: 
Uttröttad av motgångar, nidingsdåd på mina kreatur, hemgångar, mordbrands-
anläggningar samt försåt och mordförsök mot min person, föll jag till slut under 
trycket av såväl deras frestelser som deras hotelser. Jag blev ett o�er för deras 
intriger och började i krögarnas och deras kunders brottsliga förehavanden… 
Eftersom han erkände brotten och uppförde sig exemplariskt benådades han 
från dödsstra� den 14 oktober 1892 av kung Oscar ll.  Bibeln blev hans sällskap 
och han benådades efter 25 år. När han kom ut den 17 Maj 1917 hade han två- 
tusen riksdaler i �itpengar, en mycket stor summa på den tiden. Han åter-
vände sedan till Delsbo där han levde i ytterligare 7 år innan han avled 1924
Artikeln bygger på Astrids berättelse och en samtida artikel i Hudiksvallsposten.
Erik Strömdahl

Här på Kronohäktet i Hudiksvall tillbringade han en tid innan han fördes till Långholmen
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Bonden, suputen och slagskämpen Jon Larsson levde ihop med en 
vacker kvinna som hette Brita Johansdotter. Men han misshandlade 
henne ofta och till slut rymde hon. Men eftersom Jon lovade att ha 
ihjäl henne när han �ck tag på henne så övertalades Kniven av Britas 
vän, lönnkrögaren och handlaren Erik Persson att istället ha ihjäl Jon, 
vilket han efter mycken vånda gjorde. Med en yxa. 
Efter en tid uppstod ljuva toner mellan den nyblivna änkan Brita och 
Kniven, hennes mans mördare. Men Anna Sköld blev svartsjuk och 
hotade att för myndigheterna avslöja både det ena och det andra om 
Knivens förehavanden.  
Han insåg därför att Anna Sköld hade 
blivit för farlig och måste försvinna. 
Att folk försvann i Delsbotrakten på 
den tiden var inte ovanligt. Anna 
hade sagt att hon ville  till Amerika, 
vilket gav Kniven en idé. Han klippte 
ut en massa tidningspappersbitar 
stora som sedlar, buntade ihop dem 
och la en riktig sedel överst. Sedan 
visade han bunten för Anna och sade 
att de nu kunde resa till Amerika. 
Anna blev glad och söp till ordentligt, 
och innan de for gömde hon deras 
två små barn i en koja i skogen. 
Anna trodde att de skulle ta tåget från Ljusdal, och för att komma dit 
måste de ro över sjön Lången. Och där, mitt ute på sjön, ströp han 
Anna som nu var nästan redlöst berusad. Sedan välte han henne 
över bord. 
Barnen i skogskojan räddades av en bärplockare, tack vare att denne 
hade hittat en röd vante i närheten av kojan. Eftersom barnen inte 
var registrerade, adopterades de bort till en familj som förmodligen 
hette Persson.  Ett av barnen kom att heta Kniv-Tilda Persson och 
blev sedermera Bengts mormor. 
Delvis på grund av rykten som Anna hade spridit åkte Kniven fast 
och dömdes till döden för fyra mord. 

rökrör och skorsten. Stugan får nyttjas till både rast  och övernattning. 
Jätteroligt initiativ tycker vi i styrelsen! Det har ju varit ett mycket välbesökt 
ut�yktsmål senaste året och nu är det såklart en anledning att göra ett nytt 
besök och se förändringen, njuta av utsikten, ta skydd i vindskyddet och 
grilla korv!
Hitta till Öråsen: Passera Bruka mot vallarna, för att gå den branta vägen åk 
till Örvallen och gå längs blå linje. För att välja de två �ackare alternativen 
sväng vänster vid vägskylten "St Öråsens naturreservat 3 km", åk in en bit 
och ta av uppåt mot höger. Högst uppe �nns en vändplan och där kan man 
följa gul led genom det gamla naturreservatet, denna sträcka har nån 
enstaka backe. Stannar man istället ca en halv km innan vändplanen så �nns 
en parkeringsplats på höger sida. Härifrån kan man följa den cerise leden 
delvis över spångar, det är den allra �ackaste vägen. 
Den vågade kan klättra upp i tor- 
net och se den milsvida utsikten. 
Den mindre vågade kan gå en 
liten bit från tornet längs den blå 
linjen och få en faktiskt �n utsikt 
där med, fastän man står på 
marken! Trevlig tur!
Ett stort TACK till Börje Olsson som �xat 
denna �na karta!
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– Trots att han knappt kunde läsa, 
var han en jäkel på matte, traktorer 
och teknik. 
Erik, deras barnbarn, tyckte han var 
som en mix mellan Einstein och 
Åsa-Nisse.  Här står han tillsammans 
med svärsonen Håkan på traktor-
cruisningen 2006 

Plötsligt sträcker hon fram en bild mot mig som föreställer en proper och 
välklädd ung man. – Vet du vem det här är? Jag svarade att jag inte har en 
aning. – Det är den beryktade ”Kniven”, och vet du vad, han var Bengts 
mormors pappa! 
Sedan berättar hon 
den sorgliga histo-
rien om Per Mathias 
Johansson-Kniv. 
Eftersom han ansågs 
duglig och pålitlig, 
�ck han som 
25-åring jobbet som 
�ärdingsman i det 
tämligen laglösa 
Delsbo, där det inte
var långt mellan lönnkrogar och horhus. Och eftersom han hade fört 
många lönnkrögare, våldsmän och mördare till rätten hade han ska�at sig 
många bittra �ender bland de kriminella. Han hotades till livet och kunde 
sällan sova ostört. Ibland väcktes han av att fönster krossades eller att 
någon försökte sätta eld på huset.
På jobbet beskylldes han för att ha försnillat tre riksdaler ur kassan. Det var 
inte mycket, men det orsakade ändå att han �ck sparken. 
Och eftersom han hade så många �ender, ställdes han inför valet att leva 
som fredlös, ständigt hotad till livet, eller att byta sida och ”hjälpa” bovar 
med att till exempel ha ihjäl obekväma personer. Han valde det senare och 
ska�ade sig snart en sambo och piga som hette Anna Sköld, som inte var 
guds bästa barn. 

Naturkartan Dellenbygden
Nu �nns en guide till natur och kultur i Dellenbygden! Vandringsleder, ut- 
siktsberg, raststugor, vindskydd mm inom natur och kultur �nns nu på en 
gemensam digital karta. Naturkartan kan besökas via webben eller genom 
en app i telefonen. För att få tillgång till alla funktioner behöver man skapa 
ett användarnamn och logga in, sedan blir det lätt att hitta till olika van-
dringsleder och skidspår mm. Guiden heter Dellenbygden och den utveck-
las succesivt. Vi har ju många �na leder i vår närhet, t.ex. Sjuvallsleden.
Vid frågor eller synpunkter kontakta Åsa Eriksson, 0738-54 71 24
Länk till Naturkartan: https://naturkartan.se/sv/dellenbygden

Klövsvallsrundan Vandringsled mellan tre fäbodvallar

http://www.royhallgard.com/bilder/PASKsnapsvisor.pdf

När nubben kom på borden
då blev det vår och göken gol
och ögonen de lyste
av vårgrönt och av sol.

Med påsknubben i magen
bröt sommarn ut i fuller blom.
Och det blev bara värre
tills �askan den var tom.

En liten påsk-snapsvisa.   Mel. När Lillan kom till jorden...

Fler visor:
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I min jakt på ingredienser till 
�lmen har jag gjort ett antal besök 
hos olika bobygdsbor. För inte så 
länge sedan var jag hemma hos 
Astrid Eriksson i Prättingberg. 
När jag kommer in i köket sitter 
hon och sorterar gamla fotogra�er 
och snart börjar hon prata om sin 
man Gök-Bengt, som gick bort 
2013. 
Efter ett tag �skar hon fram ett 
gammalt kort från sextiotalet med 
de båda i baksätet på en raggarbil. Du är gammal raggarbrud? 

– Javisst, och takterna sitter i!

BOBYGDSFILMEN Hyr Bobygdsgården!
Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 tim. medlem 500 kr, ej medlem 750 kr. 4-timmarshyra,
medlem 250 kr, ej medlem 500 kr. Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem
4 000 kr 
Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej medlem 50 kr/ st 
och dygn.
Under rådande restriktioner får lokalen nyttjas av max nio personer.
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med begraving,
kan ni betala in till bg 5846-8018 eller swisha 1233440153. 
Ring/smsa 070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar vi ett minnes-
blad till minnesalbumet som begravningsbyrån tar hand om.

Stort TACK
…för gåvor i samband med 
Elsa Erikssons, Margit Svens-
sons, Inger Emretssons och 
Sven-Erik Holmbergs begrav-
ningar.

…till familjen Sjöblom som 
hänvisade gåvor till Bobyg-
dens Framtid i samband med 
Bruno Sjöbloms begravning 
och tack till er som lämnade 
gåvor.
Bobygdens Framtid



Foto Elias Österberg

KREATIVITETEN BLOMSTRAR!
I början av mars hörde tioårige Oskar Wallman av sig till Bladet och berät-
tade att han ville visa upp det senaste inom FLD, (Fria Lådbilars Design.) 
Full av förväntan beger jag mig till mötesplatsen utanför skolan. Där står 
fyra lådbilsekipage uppställda med de ivriga och förväntansfulla förarna 
Oskar, Nilas, Jesper och Hugo. De hade kommit över några gamla 
åkgräsklippare som i och med detta fått ett roligare och mindre gräsligt liv.

Var och en visar upp olika tekniska lösningar som till exempel regn- och 
vindskydd i massiv furu med gardin, vältskydd, avgasrör i koppar, öppn-
ingsbara fönster, motivlack samt olika sinnrika elektriska kopplingar och 
belysningsanordningar. 
Oskar �ck sin klippare när han var sex år, det vill säga för fyra år sedan. 
Han har ytterligare tre stycken hemma, men den här är hans favorit. Den 
�nska �aggan som �addrar stolt speglar hans �nska rötter. De berättar att 
de kan köra 15 km/tim under gynnsamma omständigheter. Om vägen 
däremot är gropig måste de köra långsammare eftersom det annars blir 
vingligt och svårt att styra.  
De skrattar när jag frågar vad de skulle göra om polisen kommer. – Då far 
vi iväg! Men de tycker att de absolut bör ha rätt att få köra på allmän väg. 

Fr. vänster: Oskar Wallman, Nilas Alcaraz, Jesper Linde Samt Hugo Dangnoi

Oskar har t.o.m. skrivit en ansökan om att få köra på allmän väg med 
gräsklippslådbil till någon myndighet, där han bland annat framhåller 
följande: 
1) Att man då får större frihet.
2) Att det underlättar att trä�a kompisar. 
3) Att man annars bara sitter inne och spelar teve-spel så att ögonen 
blir fyrkantiga. De berättar att de tänker starta en gräsklipparlådbil-
sklubb någonstans, kanske vid go-cartbanan där de kan meka. 

Oskar              Jesper

Erik Strömdahl

Det är lördag och sportlovet ska precis börja och när jag frågar vad de 
ska göra på lovet blir det självklara svaret: – Köra gräsklippare!

Nilas                 Hugo
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