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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.
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).

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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Hållplats Bobygda skola 09,00- 10.30

Mobila biblioteket Pelle och Jessica
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Vi önskar er alla

ETT GOTT NYTT FRISKT ÅR!!

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 2020: 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
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Julen kanske inte blir så kul i år för alla, men

egentligen är det ju inte julen i sig som skall vara
kul, utan vi människor som firar den.
Så gör det bästa av det hela och försök vara lite
kul i vintermörkret! Det kan till exempel vara riktigt kul att träffas utomhus vid en grill eller öppen eld. Spännande för barnen. Faran för skogsbrand är obefintlig och bra kläder räcker långt!

n 11
Sida ILMEN
F
BYA

2

11

Föreningsnytt
Ett bord står kvar under denna vinter vid grillplatsen vid Glombo-stranden
eftersom det blivit en populär rastplats även utöver badsäsong, nyttja den!
Vi får hoppas att det går nyttja sjön till skridskor, vinterfiske eller skidor
snart!
Tack till Erik Eriksson och Robert Lovén som tog upp badbryggan i höst och
Mats Olsson och Tommy Vall som körde undan borden från Glombostranden.

Glombostranden är
mycket populär, inte
bara bland oss människor. Även Canadagäss och kossor uppskattar den fina sanden.

Svedja Badhus "bastuföreningen" har tilldelats byapengen på

10.000 kr för drift under ett år.
Bygge av ett skärmtak utanför skolans köksingång är påbörjat av
Tommy Vall för att underlätta vid leveranser. Gräv och installationsjobb har
utförts för att säkra upp skolans el till 125 ampere.
Bobygda förskola har medverkat i reklam tillsammans med Dellenmejeriet i Expressen och i ett reportage i Hudiksvalls tidnings bilaga Hållbart
medverkade både förskolebarn med personal samt husmor Åsa.
Karlarna i Västanäng har åter satt upp en mycket ståtlig julgran vid
skolan! Stort tack till Stig Nyberg, Torbjörn Bergström, Gösta Eriksson, Sten
Linde, Svenne Björk och Micke Dolk för skänkt gran, reparation av ljusslinga,
maskiner samt arbete med att få den fina granen på plats! Och tack till
Bobygdens Framtid som får stå för glödlampor och elförbrukning!
Styrelsen för Bobygdens Framtid hade sitt första digitala
styrelsemöte i december, vilket fungerade bra och vi kommer fortsätta med
det så länge det krävs under rådande restriktioner från FOHM.

BOBYGDSFILMEN
Jag har nu hunnit filma på några
ställen i Bobygda. Bland annat hos
Stubb-Folke Henriksson i Hallsta.
Förutom en längre intervju i hemmet
fick jag följa honom med fyrhjuling
till hans hygge i skogen.
Hemma i Glombo filmade jag Christian Setterlind som höll på att renovera tegelhuset som hörde till sågen
i Glombo. Jag fick med mig en bit räls
från järnvägen som gått mellan
sågen och en kolmila en bit bort...
Jannes Jonasson visade och berättade om det gamla vattenkraftverket
i Östra Tolbo. När man ser allt jobb
som var nerlagd för att dämma upp
ån och skapa en ny fåra inser man
vilken mankraft folk bidrog med.
Anna Linde på berget intervjuades
också. Hon är verkligen en viktig
spindel i Bobygdsnätet!
Nere i Bännbro träffade jag Herman
Jonsson och hans familj. Jag fick
först en intervju med honom och
dottern Emilia, som numera är VD,
men också med frun Eva-Lisa som
driver en brodyrstudio. Emilia bjöd
på en rundvandring i den otroligt
imponerande anläggningen där de
bearbetar hårdplåt som är över 25
cm tjock! (OBS, inte millimeter)

Uppför hiskligt branta backar for vi till
Stubb-Folkes hygge. Han berättade glatt
att han hade vält omkull två gånger.

Det gamla vattenkraftverket försåg många
byar med likström i början av 1900-talet.

Emilia Jonsson var en inspirerande guide.

Nyligen filmade jag Paul Andersson i
Östra Tolbo. Han berättade bland
annat om sitt miljöarbete som limnolog, (vattenbiolog) men visade även
upp sin sam-ling DKW-bilar och
övrigt smått och gott ute på täkten.
Jag har ytterligare många objekt på
min lista, så fortsättning följer!

Morfar Herman och lilla My som redan börjat jobba som springflicka.
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REKTORNS JULBREV
Det lackar mot jul på Bobygda förskola, skola och fritids!
I våra verksamheter jobbar vi för fullt med lärande och lek trots en
pågående pandemi som lamslår samhället utanför. Vi jobbar med
anpassningar för att förhindra smittspridningen, men det känns så friskt
och befriande att få jobba med barn som håller oss kvar i verkligheten.
Det är en ära att få åka till jobbet varje dag och möta nyfikna frågor med
lust att lära.
Det blir jul ändå, även fast inte allt är sig likt. Lokalerna har pyntats, stora
granen i entrén har flyttat in, husmor bakar saffransbröd, det julpysslas
bland stora och små, 6:orna lussar och husmor förbereder för det stora
julbordet och julstämningen har infunnit sig.
Sedan 1 juli har Bobygda skola skapat en helhet med förskola, skola och
fritids. Under hösten har vi landat i våra verksamheter och jobbat för att
få fungerande rutiner i vår utökade kostym. Just nu är våra verksamheter
stängda för besök av föräldrar och andra intresserade, så vi hoppas att
restriktionerna lättar till våren så att vi kan bjuda in och stolt presentera
våra verksamheter.
I väntan på att besöka oss får ni gärna följa oss på hemsidan och på FB
och se vad vi gör tillsammans med barn och elever! I januari kan ni även
följa klass 5 och deras äventyr med kvartsfinal i “Vi i femman”.
Förskolans barn kan ni även se i kvällspressen i samarbete med Dellenmejeriet.
Vi önskar er alla en fin jul!
Ta hand om varandra!

Så återstår att önska en fin adventstid, en god jul, ett gott slut
och framförallt en önskan om ett bättre år - 2021!
Detta blir en ovanlig jul för alla men vi får glädjas åt tak över huvudet, varm
bostad och varma kläder, stor och fin natur runt knuten och mat i kyl och
skafferi samt samtal med de vi inte kan träffa!
Hjälps vi åt att hålla avstånd kan vi framöver träffa familj, släkt och vänner
igen och ett annat år får vi fira jul som vi brukar!
Ta hand om er och era medmänniskor!
Anna Linde, Bobygdens Framtid

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.
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 1233 44 01 53. Ring sedan
070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar vi ett minnesblad till
minnesalbumet som begravningsbyrån tar hand om.
Stort TACK för gåvor i samband med Nils-Erik Jonsson, Ingegerd Brandström och Sonja Danielssons begravningar.
Bobygdens Framtid

/Johanna med personal på Bobygda skola

AirFiber på östra sidan
Är ni på östra sidan av Bobygda intresserade av uppkoppling via AirFiber nu
när kopparnätet lagts ned? Det behövs fler intressenter för att det ska gå att
genomföra. Sedan tidigare finns möjlighet att beställa AirFiber om man bor i
Sala, Oppsjö, Vallsta, Svedja, Västanäng, Prettingberg, Hallsta, Bruka, Glombo,
Skog, Tjärnmyra och Gåsbacka.
Anmälan: https://www.cssuite.se/cs-wbh

Kransar & tomtar...

Jag har hunnit göra lite kransar och tomtar som letar dörrar att pryda till jul.
Finns på förrådsväggen efter vägen i Västanäng 61 (mitt emot stora
julgranen vid Bobygda skola) helt coronafritt!
Skyltat vid vägen. Betalning med swish 070-353 02 64
God jul och var rädda om er där ute!
Nathalie
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KLASS 5A TÄVLAR I ”VI I FEMMAN”

TOMTESTIG
Med inspiration från Norrbo och i pandemitider när man inte kan umgås
som vanligt ordnar vi en TOMTESTIG som små och stora kan gå när det
passar!
Vad är nu detta? Jo efter utmärkt gångstig längs en del av det f.d. elljusspåret
på Skolhusberget i Västanäng, kan man ta sig en promenad närhelst det
passar under julledigheterna.
Ta med familj eller ett fåtal vänner och håll avstånd (och följ naturligtvis
FOHM råd) och upptäck julprydnader längs vägen! Spåret är uppmärkt med
reflexband och tänkt att kunna nyttjas både i dagsljus samt i mörker med
ficklampa eller pannlampa - hur spännande låter inte det för liten som stor?
Tänk på att det kan vara halt och snubbligt, ni går på eget ansvar!
Högst upp på berget finns skolans fina grillplats där man kan ta sig en
vilopaus och mysa med medhavd korv eller varm glögg, kaffe eller choklad
och något gott till! Såklart får grillplatsen användas, med varsamhet över
elden och självklart är vi rädda om skogsmiljön och tar med vårt skräp hem i
packningen.

Bobygda skola bekräftar sin höga kvalité genom att klass 5A, kvalificerat sig
till kvartsfinalen i radions populära frågeprogram ”Vi i Femman” tillsammans
med sju andra lag från Gävleborg.
Bobygdsbladets flygande reporter mötte större delen av klassen tillsammans
med deras lärarinna Maria Karlsson på skolgården. Hon säger att det är lite
speciellt nu i år beroende på Coronan så det blir bara jag och de två som tävlar
som får åka ner till Gävle. Vilka det blir vet vi inte ännu, förmodligen en tjej och
en kille med bästa resultaten från uttagningen. Kanske också någon reserv.
Resten får heja på hemifrån. De känner inte ännu till sina individuella resultat,
men skall snart få veta. På frågan om de är nervösa får jag ett enstämmigt ”ja”
till svar. De har inte pluggat speciellt till det här, eftersom det handlar om
väldigt allmänna frågor. Dels sådant de lärt sig i skolan och dels sådant som
händer i omvärlden. Maria berättar att de brukar titta på Lilla Aktuellt tillsammans. De är ganska rädda för Coronan och känner många som drabbats. Men
de säger också att det är omöjligt att hålla avstånd i skolan.
Det här är lagen de skall möta:
Hagaströms skola 5A, Jernvallskolan 5B, Järvsö skola 5B
Ludvigsbergsskolan 5A och 5C, Vågbroskolan 5A och Skolbyn Hudiksvall 5B
Sändningen börjar den 19:e januari i P4 Gävleborg, men Bobygden tävlar den
21:a. Då håller vi tummarna!

P

P
P

Delar av klass 5A med lärarinnan Maria Karlsson och eleverna Theo Dahlin, Simon Larsson,
Daniel Svensson och Tova Melin. Frånvarande var Oskar Brink, Tindra Martens, Tristan Overton
och Nadine Wennberg.
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Bristen på vaccin och läkemedel bidrog till att spanska sjukan främst drabbade
unga och friska vuxna. Det faktum att ingen var beredd på den stora dödligheten gjorde att folket till en början inte oroade sig.
(Uppgifter hämtade från Wikipedia)

HUR DRABBADES DELLENBYGDEN?

Lars Gunnesjö i Delsbo pastorat berättar om de ”spanska varven”, d.v.s
gravar där offren för spanska sjukan låg. Det var allmänna gravar som hade en
giltighetstid på 25 år, så därför finns de inte kvar nu. De grävdes bort för att ge
plats åt nya gravar… De ”spanska varven” fanns precis till vänster när man
kommit in genom grinden till kyrkogården.

Här en liten historia om Anna Lindes farmors mor:

Det berättas att Jon-Ors-Ollas Margit i Västanäng (f. 2 juli 1892) tog hand om
de som drabbats av Spanska sjukan i deras hem. Det fanns ingen medicin men
hon tvättade och vårdade dem, många hade ju mycket hög feber. Det märkliga var att hon själv aldrig smittades och blev sjuk. Flera dog och då svepte
Margit dem, det innebar att man tvättade och klädde dom i vit skjorta eller
lakan inför begravning. Hennes man Jon-Ors-Olle drabbades av Spanskan och
hon vårdade honom, kanske var det därför hon själv klarade sig?

Anders Frisk i Strandäng berättar: Min farfar Jonas Frisk var dräng hos

Stôltens i Ö. Tolbo (huset där Jannes Jonasson bor nu). Familjen blev sjuk i
Spanskan och doktorn kom dit. Då sa någon att "det ligger två stycha och
hoster dan inne å" och pekade mot drängstugan. Dom blev räddade av en
slump, det var väl husfolket som hade läkarbesök egentligen
Vad jag har hört så var det på näppen att farfar och hans kamrat klarade
livhanken. De måste ha varit i 20-årsålden då. Jonas fick en bestående
hörselskada efter tillfrisknandet.
På kyrkogården i Forsa finns ett helt kvarter med vita kors som är efter Spanska sjukan. Det var nog lika på alla kyrkogårdar i princip, men i Forsa har dom
bevarat gravarna och hållit efter korsen.

Bengt Olov Almstedt i Bredåker berättar: Min morfar Fast-Lars Olsson,

som även var farfar till Börje Olsson som var 30 år 1918 och arbetade då som
dräng och bodde i Västanäng (i ett hus som brann upp någon gång på
20-talet). Han hade spanska sjukan har jag hört, mormor lade våtvärmande
omslag och han klarade sig.

Hittills har vi fått en hel del julprydnader skänkta men vi tar gärna emot mer.
Har du något till övers som du inte använder?! Pyntet behöver klara väder
och vind och ska stå utomhus och det gör inget om det har skavanker!
Vi önskar:
x Tomtar och andra julfigurer
x Ljuslyktor för uterum
x Reflexer
x Glitter
x Batteriljus och slingor + batterier
x Julkulor
x Marschallhållare
x Annat som kan höja advents och julstämningen utomhus!
x Ved till grillplatsen (ring gärna då för leveransplats)
Detta kan lämnas in dygnet runt i grillkåtan i Västanäng (mitt emot
dieseltanken).
Har du inte möjlighet att köra dina saker hör av dig på 070-340 63 62 Anna,
eller 070-223 63 93 Carina, så kan vi plocka upp utanför din dörr (inom rimligt
avstånd).
PS! En ficklampa eller pannlampa kan vara något att önska sig i julklapp inför
detta äventyr! :)
Så packa med sittunderlag, matsäck med något varmt, värmeljus, tändstickor,
marschaller, ficklampa eller pannlampa och bege er till tomtestigen.
Parkeringsplats finns vid "Sigge & Monas", Bobygdsgården samt förskolan
(utmärkta P på kartan). Det är en rejäl brant stig om man går från Bobygdsgården och Tomtestigen har en brant backe mot skolan (se kartan), har man
svårt att gå är det nog lämpligast att vända och gå tillbaka åt andra hållet.
Stigen är uppmätt till 1,4 km och planerad "öppning" är från söndag kväll 13
dec.
Stort TACK till Dan Sedendahl för röjning och kapning av nedfallna träd, Börje
Olsson för att du gjorde den fina kartan, markägare Gösta Eriksson för lån av
skog och Carina Sving för hjälp att smycka stigen samt alla som skänkt
julprydnader! Med önskan om en mysig vandring längs tomtestigen!
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SPANSKA SJUKAN
I dessa pandemitider kan det vara på sin plats att titta lite i backspegeln. Hur
såg det ut under pandemin 1918 - 1920 när spanska sjukan härjade i världen?
”Spanskan”, som den kallades, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i
övrigt var vid god hälsa.
Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis
som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog,
vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3–6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.
I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen, vilket är en
ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög (5–25 gånger
högre än normalt) och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20–40 år. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktoberFoto
1918.
Elias Österberg

Antal avlidna i Delsbo fördelade på åldersgrupper
Spanska sjukans år 1918 i centrum

Man kan misstänka att det mörkades lite där. Medeltalet döda i Delsbo 1912-1917 var
87. 1918 dog 140 dellbor och 106 år 1919. Det var alltså en överdödlighet på 53 personer 1918. Det stora dödstalet bland yngre vuxna var det nog lätt att sätta spanskstämpel på, men det var också fler gamlingar än vanligt som dog.
Börje Olsson

Pandemin mattades av kring årsskiftet, men tog ny fart i en tredje våg i början
av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20–40 år mest. Den uppträdde
nästan samtidigt i Europa, Asien och Nordamerika, och de speciella förhållandena under första världskriget med truppförflyttningar kan ha bidragit till att
influensan spreds hastigt och med stor kraft.
De flesta som dog avled på grund av bakteriell lunginflammation som fick fäste
eftersom viruseffekter förstört epitelet i bronker och lungor. Unikt för spanska
sjukan var dock den relativt stora andel som dog av direkta viruseffekter i
lungorna, vilka orsakade lungödem och blödningar i lungvävnaden, svår
bronkiolit och alveolit. Dessa allvarliga lungförändringar kunde leda till döden
redan fyra dagar efter insjuknandet. De flesta dödsfallen skedde 6–11 dagar
efter insjuknandet.
I Sverige, vars befolkning vid den här tidpunkten bestod av knappt 6 miljoner
människor, dog 37 573 personer i spanska sjukan under åren 1918–1920.
Hårdast drabbat var Norrland, främst inlandet, på grund av bristande kommunikationer och brist på sjukvårdsresurser. Det är också möjligt att immuniteten var särskilt låg i dessa relativt isolerade delar av landet. Jämtlands län
var det län som hade högsta dödstalet och Arjeplogs kommun hade den
största andelen döda i Sverige med cirka 3 procent av kommuninvånarna. Den
fick ordentligt fäste i samband med vintermarknaden i februari 1920, en stor
social händelse då i princip samtliga hushåll i kommunen fanns representerade.

Rekryter på regementet i Boden vårdades i gymnastiksalen.

