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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 150 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 

Hpl. Bobygda skola och förskola 09.00 - 10.30
• 9 november
• 7 december

Mobila biblioteket 
På mobila biblioteket, tidigare 
Bokbussen kan du som inte bor i 
närheten av något bibliotek, låna 
böcker och tidskrifter för barn och 
vuxna. Det finns också möjlighet att 
göra utskrifter från dator.
Om ingen av hållplatserna ligger 
lämpligt till för dig, så ring till oss! 
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Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål om ny hållplats. 
Dessutom stannar vi gärna mellan hållplatserna och lämnar böcker.
Du kan även lämna in smått farligt avfall när vi kommer till din hållplats. Vi 
tar emot glödlampor, batterier, smink och småelektronik.
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se 070-602 52 72

16-19 augusti föll det 
134,5 mm regn. Under 
hela augusti föll  det   
217 mm. Vallaån steg 
med 2,5 meter vid bron.

HYR BOBYG-
DSGÅRDEN! 
Samlingslokal med kök, storbildspro-
jektor 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. 
Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. 
Kontant el Swish.

HYR BOBYGDSGÅRDEN!

MOBILA BIBLIOTEKET

Glombosjön
Foto Erik Strömdahl
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FÖRENINGSNYTT
Vår andra sommar där vi levt i en pandemi, en tid vi alltid kommer minnas. 
Men med sommar och värme har ju fler kunnat vaccinera sig, restriktionerna 
släppts något och vi har lättare kunnat setts ute så situationen har ju blivit lättare 
för många. Många årliga evenemang har legat vilande men på något vis har vi 
skapat nya sätt och former för att umgås och sommaren gick fort även i år!

Lö 17 juli ordnades ett gemensamt Melodikryss på stranden i Glombo. Radions 
Melodikryss sändes på högtalare och de kryssugna hade med egen frukost/fika. 
Tyvärr gick ingen vinst till Bobygda.
Många glada besökare har tagit en utflykt till Öråsen och Öråstornet denna 
sommar. Tyvärr uppskattar inte alla friheten att få nyttja detta smultronställe 
utan har förstört och stulit. En gästbok fylld av många minnen, en ny sop, ett 
lock till en askhink samt en gammal madrass försvann, och en askhink och 
grillhalster förstördes. Händelsen är polisanmäld. 
Har man tips - ring 070-340 63 62. 
3 aug var det åter arbetskväll på Öråsen. Stugan målades klart utvändigt, mer 
ved klövs och det städades ihop ris och staplades tegelstenar. Tack till alla som 
hjälpte till! Vi har fått fina furustolar till Öråsstugan skänkta av Marie Dolk - 
tack snälla för gåvan! Vi behöver hjälp att frakta upp dom. Har du två starka 
armar till övers och kan göra en utflykt till Öråsen så står stolarna vid uteköket 
på Bobygdsgården - bär gärna upp en! Tack på förhand!

På slutet av sommarlovet hände det en hel del med utemiljön på skola och 
förskola (se skolans text)! - Tack alla snälla hjälpande händer! 
Vindskydd/skärmvägg önskades på fritids trädäck och vi hade sån tur att få såna 
skänkta av Kaisu och Dan Andersson - tack snälla ni för det! Tack även till 
Tommy Vall för fästen till skärmväggen samt lasyr och arbete med att skruva 
väggarna på plats!

17-18 aug kom så det stora regnvädret! Omkring 134,5 mm regn kom
mellan den 16 och 19 augusti och åarna fylldes till bredden. Men under kom-
mande dygn steg och steg vattnet (2,5 m. vid bron i Bruka) eftersom allt vatten 
från vallarna rann ned till Bobygda. Vallvägarna strömmade sönder så vägtrum-
mor hamnade ute i skogen, åkermark blev till stora sjöar och boskap fick flyttas 
och vattendragen steg rejält! Sociala medier fylldes av bilder och filmer på 
översvämningen och HT gjorde ett reportage. Tack till Carina och Tony som 
räddade bord och åror vid stranden i Glombo.

Sista lördagen i augusti gjorde vi som många andra platser i
Hälsingland - tog farväl av sommaren och hälsade hösten välkommen.
Det blev en lugn och mindre tillställning med marschaller och tänd
grill vid stranden i Glombo.

PROFILER I 
BOBYGDEN
1998 färdigställdes denna bok av en 
arbetsgrupp från Bobygden som min-
des mycket om folket i bygden från 
svunna tider. Den är intressant att läsa, 
med fina porträttfoton av Per Östberg.
Bobygdens Framtid har fått några 
böcker att sälja och pengarna går oav-
kortat till Bobygdens Framtids dona-
tionskonto (som ska gå till ändamål i 
bygden som gynnar många).
Pris 100 kr. Finns i Bobygda, kan tas 
till Delsbo efter ö.k. och kan skickas 
mot portokostnad. Betalas med swish 
eller kontant.
Läs gärna vilka som arbetade fram 
boken och i registret kan ni se vilka 
som boken handlar om. Intressant 
läsning från förr utlovas!
Hör av er på 070-340 63 62.

PROFILER I BOBYGDEN
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Tack till Henrik och Urban Svensson som monterat upp den fina fasadtexten 
"Bobygda skola" på nya fritidsutbyggnaden och till Dennis Axelsson som 
sponsrat skyltbelysningen.
Tack till Per, Robert och Erik som gjorde höst vid Glombo stranden med
flytbrygga, simlina volleybollnät och båt!
Vi tackar Lars Klöfver för allt ditt arbete med att få hjärtstartare till byn och att 
du sedan varit ansvarig för dessa och kontrollerat att de är i gott skick. 
Vi hälsar de nya ansvariga välkomna; Astrid Eriksson för startaren på Bobygds-
gården och Fredrik Eriksson för den i Loppet!
Gällande barn- och ungdomsaktiviteter såsom barngympa och ungdomsgård har 
vi inväntat nya restriktioner innan vi vågat spika något. I nuläget saknar vi le- 
dare för båda aktiviteter och uppmanar er föräldrar som har barn i passande 
åldrar att höra av er eller prata ihop er så vi kan få ihop ledare och starta upp 
aktiviteterna. Även andra personer som kan tänka sig att engagera sig är såklart 
välkomna, man ska vara minst 18 år. Ring Anders 070-256 19 55. Håll koll på 
"Bobygda" på Facebook för ev. starter av aktiviteter. 
Nu blickar vi framåt mot en höst och vinter där vi hoppas smittan ligger lågt så 
att inga nya restriktioner behöver införas igen.
Anna Linde, Bobygdens Framtid

SENIORTRÄFFARNA
startar upp igen Torsdag 23 sept. kl 11-13 på Bobygdsgården 
och därefter torsdagar jämna veckor. Kaffe kokas på plats, 
medtag eget kaffebröd/smörgås.
Vid frågor ring Britt-Inger 070-632 50 83, 0653-230 50.

ÅTERVÄNDARDAG
med sopplunch på Bobygdsgården lördag 2 okt. kl 13. 
Anmälan till Ingrid: 0653-210 30, senast 26 sept. 
Välkomna!
//Bobygdens Framtid

HITTEGODS!
Följande fanns att läsa på Facebook:
Vilket fynd vi gjorde! Flaskan låg gömd inuti 
den gamla skorstenen från den gamla stugan 
på Öråsen som nu är uppeldad. Den har någon 
gång blivit väldigt het då glaset har smält i 
ena hörnet. En hemlig gömma??

Mään... Min gamla flaska från någon av de 
gånger vi bodde över där som tonåringar!
Ulrik Jonasson

DONATION 
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med begravning 
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 minnesblad till minnesal-
bumet som begravningsbyrån tar hand om. 
 
STORT TACK 
…för gåvor i samband med Claes Mickelssons begravning. 
Stort TACK till författarna till boken ”Profiler i Bobygden” som skänkt utav 
sina intäkter för boken till Bobygdens Framtids donationskonto.
Bobygdens Framtid

BOBYGDAS JULMARKNAD
Lördagen den 20 november 
Kl 11-15 på Bobygdsgården.
Försäljning av olika hantverk.
Passa på att inhandla årets julgåvor!
Hembakat och fika kommer att finnas 
till försäljning.

Bordsbokning:
Lisa 070-292 99 95
Inomhus 100 kr / bord
Utomhus 100 kr / plats ( med eget bord)
Arr: Bobygdens Framtid
Varmt välkomna!

STICKKAFÉ
torsdagar kl 18-21 ojämna veckor från 30 sept i Bobygda skolas matsal. Ta 
med eget handarbete/syssla och macka/bröd/frukt. Kaffe/te finns,
Info: Margareta 073-022 37 42.
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NYA BOBYGDINGAR
Jag visste att gården Skog 87 var såld, men visste inte till vem. 
Men en dag i juli såg jag nytt folk där och nyfiken som jag är körde jag upp 
på gårdsplanen och där, framför ett pågående bygge, träffade jag Kennet 
Nilsson, som tillsammans med sin fru Marie köpt gården. Jag frågade vad 
som var på gång. 
– Här bygger jag 
min dröm! Det 
fanns inget rik-
tigt garage, så 
jag bestämde 
mig för att bygga 
ett och när jag nu 
ändå byggde, var 
det lika bra att ta 
i ordentligt. Med 
90 kvm så får jag 
rum med både 
traktor, bil och 
en liten verkstad för trä- och metallbearbetning som jag gillar att hålla på med!
Vi bor i Nykvarn och både jag och Marie har jobbat på Scania i Södertälje i 
över 30 år, men känner att det är dags för en förändring. Så vi planerar att 
bosätta oss permanent här när yngsta barnet Elin, som nu är 17, har gått ut 
gymnasiet. Äldsta sonen Viktor är på väg att flytta upp. Jag sade att det är 
ganska långt till Nykvarn, och undrade varför de valde att slå ner sina bopålar 
i Bobygden. – Förutom att Maries pappa bodde i Hudiksvall och dessutom 
hade ett sommarställe ute på Kuggören, så har vi ingen speciell koppling till 
Boygden. Men vi sökte ett ställe mellan Gävle och Sundsvall med mark, skog 
och gärna sjöutsikt och den här gården har precis det vi ville ha!  
Vad visste ni om Bobygden?
– Absolut ingenting, men allt eftersom har det bara känts bättre och bättre och 
jag är bara positivt överraskad! Allt är så jäkla lätt här! Här kommer 
hantverkarna på två timmar mot flera veckor i Nykvarn. Jag satt och kollade 
på en lista över företag i Bobygden och fann att det finns en hel jäkla drös! Jag 
är så imponerad!
Efter snacket framför vagnhallsbygget satte vi oss på verandan tillsammans 
med Marie som berättar att det var Viktor som hittade annonsen på Hemnet.
– För min del passar det väldigt bra att bo här eftersom vi har stugan ute på 
Kuggören och Bobygden är speciell. Det känns som att det är en levande 
landsbygd. Det står inte still och det händer alltid något, som nu till exempel 
matstafetten i helgen. Jätteroligt!  
När jag frågar vad de har för drömmar och vad de har framför sig skrattar hon.

UTHYRES
Huset Valsarns i Oppsjö uthyres. 3 r.o.k. Ytskikten är inte i toppskick. Ved och 
el-uppvärmning. Kreditupplysning och boreferens erfordras.
Patrik  070-681 85 40

SÖKES!
Hej! Vi heter Carro och Krille Setterlind och har nyligen köpt ”Fabians” i 
Glombo där vi renoverar  medan vi bor i en  lägenhet på Bobygdsgården.
Vi söker foton från sågen i Glombo, om någon har vore det jättekul att se 
dessa. Även från Glombo generellt från förr i tiden vore kul att se då vi inte 
har så många själva. 
Ring Carro 070-243 60 90 eller Krille 076-327 61 32 eller kom förbi!

Turligt nog så har vi den här bilden. Observera allt timmer i sjön! / Erik

Är det någon som har 
en sån här jetpump/ 
pumpautomat/hydropress 
liggandes? 230 Volt.
Den i by-bastun orkar 
knappt pumpa längre.
Tor Axelsson, Svedja 
Badhus 070-350 21 00

MER SÖKES!
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– Jag har alltid tyckt om att 
tova ull och ser framför mig att 
vi skaffar får. Jag har redan 
besökt skinngarveriet i Prät-
tingberg. Viktor som är 20 år 
flyttar upp hit i oktober- 
november. Han går en ettårig 
kurs i självförsörjning och 
kommer att odla och ha höns 
och bin. Det känns jättebra!

MATSTAFETT!
Efter ett års uppehåll på grund av 
pandemin så var det lördagen den 
4:e september äntligen dags för 
matstafett i Bobygda igen. Och 
vilken stafett det blev! Rekord-
många par var anmälda (18 st) och 
vi hade även en modig kille som 
anmälde sig utan partner. Han 
hakade på arrangörerna så de blev 
en trio, vilket blev väldigt lyckat. Var skall varmrätten serveras? Eva Ljungdahl i 

spänd förväntan hos Lars och Märta Klöfver.

"Personalen på 
Bobygda skola 
startade upp läsåret 
med en rolig kickoff 
tillsammans. På 
Äventyrsladan i Gnarp 
övade vi samarbete 
och problemlösning. 
Det blev många glada 
skratt! 

I Sörfjärden blev det 
uppfriskade dopp och 
lek på stranden. 
Kvällen avslutades 
med god middag med 
härlig havsutsikt på En 
liten sjökrog. 
En härlig start på vårt 
gemensamma arbete 
för Bobygda skola!"

Efter lång tid med restriktioner p.g.a. pandemin ser vi nu fram emot att det lättar 
upp och vi hoppas kunna bjuda in er alla till aktiviteter i vår verksamhet. Håll 
utkik i våra informationskanaler! www.bobygdaskola.se. Vi finns även på Face-
book och Instagram. 
Till vårdnadshavare till yngre barn i Bobygda: 
Välkommen med en anmälan till förskola och skola! Anmälningsblanketter hittar 
ni på www.bobygdaskola.se
Väl mött på Bobygda skola! 
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola

Och nu har ni blivit med skog. Hur mycket? 
– Cirka 34 hektar inklusive två skiften vid Lillvallen. Om man räknar med 
åkermarken är det 54 hektar.  
Kennet, hur tänker ni när det gäller skogsvård och avverkning? 
– Det fanns ett kalhygge här och vi beställde plantor för att sätta, men såg 
ganska snart att det redan växte fullt med självsådda plantor. Då kändes det 
onödigt att bereda marken för att plantera nya. Vi kollade med Skogsvårdssty-
relsen att det var okej. På Viktors lantbruksutbildning framhåller de vikten av 
blandskog och att man inte bara gör en skogsfabrik av det hela. Nej, vi tänker 
inte avverka något nu. 
– Vi vill ha en fin-fin skog som man kan vara i, säger Marie.
¬ Nej just det, vi köpte inte skogen för att fälla ner den.
Hur ser tidsplanen ut nu?
– Till att börja med åker vi lite fram och tillbaka och fixar saker. Sedan, när Elin 
gått ut djursjukvårdsutbildningen i Stockholm om två år har vi inget som binder 
oss längre. Då flyttar vi hit permanent! 
Precis när vi har pratat färdigt kommer Anders Östgård med de tre kuverten till 
Matstafetten.
Erik Strömdahl
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Hos Lisa och Sune Ohlsson i 
Västanäng serverades fläskfilé 

HÄLSNING FRÅN BOBYGDA SKOLA!
Bobygda skola består av förskola, skola och fritidshem. Nu har vi landat i vår 
stora kostym med alla tre verksamheter och vi är en arbetsplats för 22 
anställda. På förskolan har vi under hösten skolat in nya barn och vi har nu 22 
barn på två avdelningar, Ängen och Skogen. Vi välkomnar Lena Stockberg 
som kollega på förskolan. Lena är ett känt ansikte för både barn och personal 
på förskolan från sin tidigare tjänst på Västanängens förskola. Vi säger stort 
tack till Carina Linde som nu har valt att bli pensionär. Vi önskar henne sköna 
dagar framöver. 
På skolan har vi 65 elever uppdelade i fyra klasser; förskoleklass, 1-2, 3-4 och 
5-6. Vi välkomnar Siri Lind och Rebecka Svensk som nya klasslärare till oss. 
De är båda två legitimerade lärare med erfarenhet från tidigare lärartjänster. 
Vår lärare Anna Östberg har valt att gå vidare till annan skola och vi önskar 
henne lycka till. 
På fritids har vi 47 elever inskrivna från förskoleklass till klass 6. Markus 
Pålsson har valt att prova nya utmaningar i yrkeslivet och vi önskar honom 
lycka till. Vi välkomnar Mille Zacco till oss som ny medarbetare på fritids. 
Mille kommer även att undervisa alla våra elever i idrott. Mille är utbildad på 
idrottstränarprogrammet på högskolan i Dalarna. 
Nu är alla våra tre verksam-
heter i full gång. Vi jobbar för 
att trygga alla barn/elever och 
tillsammans skapa en fin miljö 
för inlärning. 
Under sommaren har vi satsat 
stort för att färdigställa 
utemiljön kring vår nya fritids-
byggnad. Vi har asfalterat 
entrén och området runt om-
kring, ny altan och sandlåda har 
byggts och nya basketstolpar 
har kommit upp. På baksidan 
har vi byggt en ridbana och 
samlat våra hästhinder där. 
Snart är nya spiltor på plats. 
Det är full fart på gården på 
raster och fritidstid. 
På förskolan har vi förlängt 
asfaltsvägen på gården, så det 
cyklas för fullt på gården och 
ny målning i asfalten övar 
trafikregler. 

Fr.vänster: Matilda Brink Karlow, Oskar Wallman, 
Oskar Brink, Daniel Svensson, Lova Dalsten Hjort

Fredrik Jonsson & Pia Dahlkvist får
förrätt hos Eva och Erik i Glombo.  

Det märktes att deltagarna saknat att umgås med 
vänner, bekanta och att stifta nya bekantskaper för 
stämningen var god under hela dagen och långt in 
på natten. Vi får sannerligen hoppas att situationen i 
samhället är fortsatt positiv så vi kan göra om detta 
redan nästa år igen. 

Lite förändringar mot tidigare år var att det var lite 
längre tid mellan de olika sittningarna, så allt  star-
tade lite drygt en timme tidigare än föregående år. 
Många upplevde dagen som mindre stressig med de 
lite mer tilltagna tiderna och att man hann med att 
sitta och samtala i lugn och ro på de olika platserna. 
De flesta deltagarna upplevde detta som positivt och 
är något vi tar med oss inför kommande matstafet-
ter.

Matstafetten är ett uppskattat inslag i bygden och en 
fin möjlighet att träffas och umgås med nya männi-
skor. Varje deltagande par bjuder på en rätt, anting-
en för-, varm- eller efterrätt och de rätter man själv 
inte bjuder på får man bli serverad hos någon annan. 
Det serverades en mängd olika välsmakande rätter 
under dagen och alla deltagare tycktes vara mätta 
och belåtna vid avslutningen, som detta år var på 
Bobygdsgården och där det bjöds på snacks och 
underhållning av trubaduren Anders Kollin. 
Matstafetten avslutades på Bobygdsgården en bit in 
på natten men festligheterna lär ha fortsatt i 
Prättingberg till tidig söndagsmorgon. 

Det tycks ha varit en väldigt lyckad dag som flera 
av deltagarna efteråt har berättat att de redan nu kan 
tänka sig att göra om nästa år. Det återstår att se om 
undertecknad med make håller i arrangemanget 
även nästa år eller om någon annan vill ta över sta-
fettpinnen, men klart är att det var otroligt roligt att 
styra upp detta när så många ville delta. Det var en 
fin mix av personer som varit med flera gånger 
tidigare och helt nya deltagare, vilket vi tycker är 
jättekul! Oavsett vem som arrangerar nästa gång så 
siktar vi väl på ett nytt deltagarrekord?
Theres Östgård 
 

Foto Theres Östgård och 
Erik Strömdahl
 

Foto Johanna Nordqvist
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CAFÉKVÄLL
Den 7 juli anordnade undertecknad och Elisabeth Ohlsson Cafékväll med 
tipsrunda på Bobygdsgårn. Det serverades kaffe, Elisabets hembakta smörgås 
och kaka.
Vi hade dukat fint utomhus men fick med gästernas goda hjälp snabbt 
förflytta oss inomhus då det kom ett rejält åskväder.

Rätt svar på tipsrundan, Cafékvällen den 7 juli:
1.Vid vilken gård i Bobygda har det funnits en bio?
X Lassas
2. En person i Bobygda har förärats med 2 OS-medaljer, vem?
2 Terese Sundberg
3. Boken Margta Smultronblomma utspelas delvis i Bobygda,
    vem har skrivit den?
X Erik Bäckman
4. Pellasgården på Kolarberget har flyttats från en gård i
    Bobygda, vilken bor i den gården idag?
2  Fredrik Bengtsson
5. Namn på platser på karta/alt folkmun i Bobygda, vilka är rätt?
X Rökull, Smörasken, Flickornas Alfred
6. Stora Öråsen är Hudiksvalls kommuns högsta berg, 458 meter
    högt, Blacksås är näst högst, hur högt?
2 457 meter
7. Vid Vålåsberget har man sett Pilgrimsfalken häcka, där den
    även fått sitt eget namn, vad kallas den?
1 Vôchpiparn
8. Sångaren Snoddas pappa bodde en tid i Bobygda, i vilken by?
2  Skog
Anna Bryngelsson

Vår tipsrunda med frågor 
som hade anknytning till 
Bobygda var populär, frå-
gorna besvarades mesta-
dels vid bordet då vädret 
tyvärr inte ville vara med 
oss. Två personer gick den 
runda vi satt ut, de kom 
från USA.
Vi var sammanlagt 48 
personer som samlades till 
en mycket trevlig kväll.

VEM SKÖT SISTA BJÖRNEN I DELSBO?
Nedanstående text är hämtad från ett tidningsurklipp från Hudiksvalls Tidning 
och skriven av Valsar-Jon Olof, född 1899, född och uppväxt i Valsarns i 
Svedja. Tack Permats-Ingrid för lån av urklippet!

Vem sköt den sista björnen i Delsbo?
En från Järvsö inflyttad Per Söder i Svedja, Delsbo, påstås ha fällt den sista 
björnen inom sockengränsen. Det skulle ha skett i Gravbacka år 1870. Under 
århundraden fanns det gott om björn i de stora skogarna mot Nianforsgränsen. 
Från Larsbo i Enånger kom tidigare på artonhundratalet den store björnjägaren 
Jonas Forsberg. Han gifte sig 1820 med Sigrid Ersdotter på Svedja nr 10. Hon 
var den elfte av femton barn, som blev födda på den gården. Det har länge levat 
kvar i minnet, då de kallades sållungarna, därför att de bäddades ner i ett såll.

Detta om detta, men det var om björnjägaren Forsberg denna berättelse skulle 
handla. På den tiden var alla fäbodar besatta med många djur. Forsberg blev av 
de sammanlagda vall-lagen uttagen att medels krutskott hålla björnen på 
avstånd. Sommaren 1831 blev en ung kvinna överfallen av en stor slagbjörn. 
Till en början räddade hon sig genom att gå kring en stor gran, men det hade 
nog slutligen blivit hennes död, om inte Forsberg, som var i närheten, hört 
flickans nödrop (Obs! Flickan var min mormor). Det skedde på Örvallen. 
Forsberg avlossade sin krutsalva mot björnen, som skrämdes iväg upp mot 
Öråsen.

Det berättades att björnen var så arg att han slog ner skogen i sin väg, så den 
liknande en rågång. Forsberg hade en hemlig blandning i sina krutskott, som 
inte björn alls tålde. Hans hemman i Svedja skötte byns bönder, så han kunde 
vara på skogen hela sommaren.
En gång skulle han hem. Som jägare han var trodde han inte att någon björn 
skulle finnas på vägen ned till bygden. Därför hade han sin bössa laddad med 
ett fågelskott. Men han bedrog sig. Helt plötsligt stod en stor björn framför 
honom mitt i vallvägen... Efteråt yttrade Forsberg: "Jag bjöd en ja å han tog et".
Han sköt björnen i gapet. Skottet var nog i svagaste laget, björnen gick ända till 
Blacksåsberget, innan han dog.
En tid efter detta var det en nittonårig yngling från Stenbo, Lars Ersson, som i 
stället för husbonn skulle vakta djuren på Alsjövallen. Han hade bössa med sig 
och på Alsjöåsen fällde han en bamse. Björnen släpades till Sala och skulle ha 
vägt 40 lispund = 350 kg. Får till sist berätta att jag ropade in Per Söders 
älgbössa på auktion för c:a 50 år sedan och har kvar den än.
Jon Olof Jonsson
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HÖKUNGEN - EN SOLSKENSHISTORIA
Under en skogspromenad  i början av juni med Eva Munther och Ullabritt 
Olsson och våra hundar fick vi se något vitt på sidan av stigen. Det visade sig 
vara två små hökungar vars bo hade blåst ner. Jag kontaktade Järvzoo och 
Länsstyrelsen för att höra vad som kunde göras. De sa att naturen har sin gång 
och att de troligen blir rävmat. 
Dagen efter var de fortfarande kvar och då bestämde jag mig för att försöka 
rädda dem. Vi tog en låda och satte upp den två meter över marken för att inte 
räven skulle komma åt dem. Hade kontaktat en rovfågelexpert i Arbrå som sa 
att föräldrarna kanske kunde vara kvar och mata ungarna så det hoppades jag att 
de skulle göra. 
Eva och jag gick vår runda lite då och då och kollade vad som hände med 
ungarna. Vi såg att en unge var död men att en var pigg och frisk. Vi såg även 
att det lagts färska grenar i boet så vi förstod att föräldrarna tagit sitt ansvar. 

Den enda ungen växte och 
frodades och var en kaxig 
gynnare. Han visade att vi 
inte var önskvärda så efter 
en snabb bild på tillväxten 
för att störa så lite som 
möjligt gick vi sedan 
snabbt därifrån. Hökungar 
stannar ca 40 dagar i boet 
och Hugin som vi döpt hen 
till var kvar i boet till 
början av juli. Vi vet inte 
hur gamla de var när vi 
fann dem men troligen 
några veckor. Efter att den 
lämnat boet såg vi den vid 
flera tillfällen i området 
och då flög den obehindrat 
mellan träden. Så historien 
fick ett lyckligt slut och 
räven blev dragen vid 
nosen.
Britt-Marie Pettersson, 
Norrberg Foto Britt-Marie Pettersson Foto Britt-Marie Pettersson 


