Alla Tider´s
Smått & Gott i Hamrångebygden
Tel till red. 073-181 40 90

Nummer 6 Årgång 16
Juni 2019

Idag – Hedenstugan Bed & Breakfast
Igår – bostäder åt barnrika och fattiga familjer

Nyligen möttes nu och då och det var många minnen, alla långtifrån fina, som Monica Hult, Valter Sjöberg,
Helge Sjöberg och Mariann Blomqvist hade att berätta för Stef van Heteren
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Nu blir det sommarteater på Ådala igen
...och Anita i vävstugan i Hagsta
Framgångsrikt spel tog Kevin till Canada
Minnen från barndomens Heden

Alla Tider’s
Tankar om

S

å var EU-valet avklarat. Återstår nu att se vad parlamentsledamöterna kommer fram till och hur de löser Europas gåtor. Vågar man hoppas på sakliga och realistiska beslut, där man väger in nödvändiga komponenter för att nå lösningar som gagnar
helheten? Det skulle jag önska. Ibland tenderar pendeln tippa över lite väl långt i vissa frågor. Tycker jag i alla fall.
Sett till valresultatet i vår kommun, men även i Sverige i övrigt, tycks det som landsbygdens folk känner ett stort missnöje. Kanske dags att börja tänka lite mer på den delen av
vårt land?

Gillar du förpackningarna av idag? Inte jag. Inte alla i alla
fall. För när det behövs en sax till och med för att öppna en
chokladkaka, då måste det vara en miss i förpackningstänket någonstans. Tänker jag. Och för att inte tala om diverse
lampor. Herre Gud! Har du försökt öppna den där sorten
med en pappersskiva kombinerad med hårdplast och därinuti
en lampa? Blir förstås saxen igen och sen försöka tråckla ut
lampan. Eller den, där hela förpackningen är gjord i tjockt
papper, men hopsatt så komplicerat att det inte går att räkna
ut var öppningen är. Om den nu finns. Saxen igen och en hel
del fula ord, innan jag har lampan i min hand. Nää, tacka vet
jag lampkartongerna från förr, när det var självklart att öppna
i ena änden och sen bara att ta ut lampan. Jodå, jag vet att
en och annan har såna förpackningar idag också, men varför
kan inte alla ha såna?
Det finns förresten många livsmedelsförpackningar som
lämnar en hel del att önska på området också. Apoteksprodukter likaså. Förstår att mediciner måste förpackas väl, men
nog ska de väl vara möjliga att öppna för var och en?
Vete katten om inte pendeln slagit för långt åt ett håll även
på det här området. Skulle nog inte skada med lite praktiskt
tänk. För det är ju så, att mycket kan fungera i teorin, men se
i praktiken…
Och så har jag varit på klassträff och träffat klasskompisar
från H4B. Tänka sig det är 55 år sedan vi tog vår realexamen
på handelslinjen vid Gävle Praktiska Real. Och ändå ser
vi likadana ut nu som då. Njaa, inte riktigt kanske, för de
flesta av oss är numera blonda, eller i alla fall gråspräckliga
i kalufsen. Och ”lite” rynkigare i ansiktet har vi blivit. Men
inombords, där är vi desamma och det kändes fint. Många
glada minnen och många glada skratt blev det. Så ett tack till
Elsie, som såg till att träffen blev av.
För säkerhets skull bestämde vi, att nästa träff ska bli redan
om två år.

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
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Annonsbokning 2019, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2019,
25 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april,
24 maj, 14 juni, 26 juli, 23 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor
Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser
1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

5360:2800:1410:-

1/8 sida kostar
800:1/16 sida kostar 445:Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.

GD/GIF-olympiad fick jag också möjlighet att besöka. Vilket arrangemang och vad roligt att se alla glada barn tävla i
gemenskap. (Men tur att det finns barnbarn, som kan se till
att mormor hamnar rätt i folkmassorna). Och jo jag vet, här
är inte resultaten det viktiga, här är det själva grejen att träffas och tävla tillsammans, Men visst erkänner mormor gärna
att hon gladdes, när 13-åringen Leon
sprang in som etta i B-finalen på 60
meter.

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS
Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Tel 073-181 40 90
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Nu står snart midsommar för dörren
– och den firar vi förstås på hembygdsgården.

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Fortsatt skön sommar på er alla och
Lev väl!
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Varmt välkommen
in till oss!

Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby
Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby

Sveriges nationaldag firades med blågul fana, Norrsundets Brukssextett och
tal av föreningen Hyttans ordförande
Alla ingredienserna fanns där för ett
traditionellt nationaldagsfirande, nationalsången ett givet inslag förstås och
därtill sol från klarblå himmel.
Hembygdsföreningens ordförande Stina
Persson tågade in med fanan och kaffebordet stod dukat, innan föreningen Hyttans ordförande Stig Jönsson tog vid som
dagens talare. Han lyfte fram utvecklingen
som varit och kommer att bli i Axmarbruk, men också vikten av samarbete i
Talet hölls av förenhela bygden.
ingen Hyttans ordfö− Vi föreningar ska inte se varandra som rande Stig Jönsson
konkurrenter för det är tillsammans vi blir
starka och kan driva utvecklingen framåt på ett positivt sätt.
Såväl föreningen Hyttan som hembygdsföreningen är beroende
av ideella krafter för att driva sina verksamheter och bägge föreningarna ser gärna ett ökande medlemsantal, men också fler ideella
krafter, som på olika sätt kan bidra.
Text och foto: Marianne Lundqvist Nationaldagen firades traditionsenligt på hembygdsgården
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Alla Tider’s
- En bygd måste ha en bra skola,
annars går det åt h-e!
Stig-Björn Ljunggren skrädde inte orden, när han
medverkade vid den av KNUFF arrangerade konferensen i Norrsundet. Och även om det den här gången
var Norrsundet som stod i fokus så är ju temat om ett
växande hållbart samhälle applicerbart på hela Hamrångebygden för en positiv utveckling av kommundelen.
− Men glöm nånannanismen – ska något hända måste ni
ta tag i det själva och fördelen med att inte ha någon som
gör allt åt en är att det då finns möjlighet att träna upp en
självständighet, tillade han.
Statsvetare, debattör och skribent, men född och uppvuxen i Hamrångefjärden tvekade han inte att raljera.
− För tycker ni att Norrsundet har problem, vad ska vi
då i så fall säga i Hamrångefjärden?
Där kan man tala om förändringar till det sämre. Från fyra
butiker, järnhandel, pappershandel, frisörer, sjuksköterska, campingplats med kiosk, skola, bibliotek, biograf och
flera caféer till – ja vad finns kvar idag? En bensinmack.
Nu är det naturligt att det går upp och ned, fortsatte han
och tillade att både Hamrångefjärden, Norrsundet och
Hamrånge i sin helhet nog har stått på toppen av sitt livs
högtryck redan.
Det går ingen väg tillbaka till hur det var förr, men visst
finns det en framtid, menade han.
− Våga tänk utanför boxen, visa tolerans och omvandla
nackdelar till fördelar för förutsättningarna är ändå rätt
goda. Med, för Norrsundets del, både hamn och järnvägsförbindelse och ett industriområde som ger utrymme för
utveckling. Närheten till Gävle, men också Arlanda och
Stockholm.
− Och fundera på om det finns någon idé om hur denna
plats kan sättas på kartan på ett positivt sätt. Ge den ett
bra varumärke helt enkelt, som gör att folk vill flytta hit,
besöka eller turista i bygden.
Han pekade också på några modernitetstecken som
varje ort kan prövas från, indikationer på om orten är med
eller inte. Finns det nåt ställe där det går att köpa cappucino? Finns det laddstolpar? Går det att köpa blöjor efter
klockan 18?
En bra boendemiljö är naturligtvis av stor vikt, det
kulturella utbudet liksom utveckling av besöksnäringen
likaså. Men tillade Stig-Björn med eftertryck:
− En bygd måste ha en bra skola, för utan en sådan går
det åt h-e!

- Förlita er inte på nånannanismen. Vill ni något ska
hända måste ni ta tag i det själva, sa Stig-Björn Ljunggren

− Så se till att headhunta riktigt bra lärare. Ge dem ett
erbjudande de inte kan tacka nej till.
Jobben flyttar dit folk flyttar, arbetsmarknad och boende
hör ihop, men då måste också förutsättningarna finnas och
här måste stat och kommun ta sitt ansvar.
− Basstrukturen med skola, omsorg, äldrevård och högaktuellt för Hamrångebygdens del – vatten och avlopp.
Staten ska vara närvarande i hela landet, något som
även Gävle fått ta del av. Då är det också rimligt att Gävle
ser till att kommunen håller samman och gör motsvarande
utlokalisering till kommundelarna, sa Stig-Björn.
− Och är det så, att kommunen tar assistans av staten,
men inte i sin tur ger assistans åt kommundelarna, så tala
om det för landshövdingen! Dennes uppdrag är att vara
statens företrädare och ska hjälpa befolkningen om de
lokala makthavarna inte sköter sig.
Det nya fiskeläget i Norrsundet kan komma att bli det
verkliga navet för den positiva utveckling som behövs
för orten och vid konferensen i Fyren berättade Magnus
och Lars-Göran Bergman om den satsning de tillsammans
med Dennis Bergman gör.
Från Colabit Oil medverkade vd Jan Nordlöf och informerade om att arbetet med att få till stånd en anläggning
för produktion av fossilfri diesel i Norrsundet fortsätter.
VD Stig Wåhlstedt gav information från Norrsundets
Hamn AB, Ulrica Källström berättade om ABF:s verksamhet och samarbete med andra föreningar och organisationer och medverkade gjorde också riksdagsledamot
Elin Lundgren (s) och Erik Holmestig, centerns nya kommunalråd med ytterkommundelarna som ansvarsområde.

EN SKÖN OCH
MAR
TREVLIG SOM a
önskar jag er

all
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Text och foto: Marianne Lundqvist

ALNEK REDOVISNING
Ockelbo Tel. 0297-425 24

Smått & Gott i Hamrångebygden

Bergby Damfrisering

GLAD MIDSOMMAR
OCH SOMMAR
önskar jag alla kunder

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Jag stänger för
semester Vecka 30

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
Transporter med bil och släp
Totalentreprenad husgrunder
Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com

Ann-Katrin • Tel. 0297-106 81

BASTUN I
HAMRÅNGEFJÄRDEN
STÄNGD FRÅN MIDSOMMAR
T O M AUGUSTI MÅNAD

ANBUD SNÖRÖJNING
Åbyns Samfällighetsförening
infordrar härmed anbud på snöröjning inför
kommande vintersäsong avseende
Bergbyvägen och Åbyvägen

Välkommen åter
i september

Kan insändas till E-post:kgbrynas@hotmail.com
För information: K G Berglund, ordförande tel.
070-682 25 68

Detta händer i Hamrånge församling

HELSANS SERVICE

SÖNDAG 16 juni kl 11.15
Mässa, Fyren i Norrsundet

Hantverkarna Far & Son

SÖNDAG 23 juni kl 11.00
Musikgudstjänst m. Kyrkokören, Hamrånge kyrka

• Allt inom Bygg • ROT-arbeten
• Byggnationer • Plåtslageri
Glad ar
omm
Mids alla!
r
till e

ONSDAG 26 juni kl 19.00
Sommarmusik på Österhed
Ami Fransson sjunger och spelar

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se

SÖNDAG 30 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 7 juli kl. 11.00
Gudstjänst på Hamrånge hembygdsgård
SÖNDAG 14 juli kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

VÄLKOMMEN TILL

ONSDAG 17 juli kl 19.00
Sommarmusik på Österhed
Elisabet & Olle Sköld
SÖNDAG 21 juli kl 11.00
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet
SÖNDAG 28 juli kl 11.00
Friluftsgudstjänst i Råhällan
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Vi säljer
www.nordsjo.se
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Alla Tider’s
1969 – 2019
50 år av ideellt engagemang…
Berit som ordförande för
Hamrånge Centerkvinnor…
− Att det skulle bli så många år med ordförandeklubban var nog inte något jag reflekterade över, när jag
tog över, men jag har haft fantastiskt roligt under alla
år och det har gett mig väldigt mycket tillbaka, säger
Berit Östlund.
Det var i samband med Centerkvinnornas årsmöte 1969
som hon tog över ordförandeskapet efter Gun Åberg. Då
hade avdelningen, som tidigare hetat både SLKF – Svenska landsbygdens Kvinnoförbund och Hamrånge CKF, en
24-årig historia att se tillbaka på med ett otal aktiviteter.
Politiska givetvis, men också av annan karaktär, inte
minst kulturell.
− Så det var bara att fortsätta på den linjen. Och jag har
haft turen att omge mig med goda medarbetare, där vi
stöttat varandra i arbetet.
Att uppdraget var ideellt var en självklarhet för Berit.
− Något annat tänk har aldrig funnits. Belöningen har
varit glädjen, gemenskapen och responsen.
Det har varit en rik studieverksamhet, många resor, fester, norrländska symöten med långväga gästtalare, sportlovsaktiviteter, temakvällar med mera.
− Och välbesöka musikcaféer. Självaste William Lind
gästade oss vid ett sådant tillfälle.
Det var också Centerkvinnorna, som återupptog traditionen att gå Kyrkstigen på Kristi Himmelsfärdsdag.
− Vi började under tidigt 70-tal. Åkte buss till Axmarby
och gick sedan stigen och fram till väntande högmässa i
kyrkan. Längst fram i vårt tåg gick Hamrånge Spelmän
(Sten Mehlqvist, Rune Berglund, Sven Jonsson och Henry Jonsson).

– Jag har haft roligt hela tiden och det finns många minnen samlade att se tillbaka på, säger Berit Östlund efter
sina 50 år som ordförande i Hamrånges Centerkvinnor.

rande kommunalrådet Torvald Carlsson med namnlistorna.
− Solbergahemmet blev kvar och kanske bidrog våra
protester en del i det sammanhanget.
Insamlingar som avdelningen gjort, inte minst från
Tacksägelsedagen i kyrkan, där årets grödor auktionerades ut, har gått till olika hjälpbehövande. Härhemma och
utomlands.
Även i övrigt har samarbetet med kyrkan varit en del i
verksamheten.
Idéerna har aldrig sinat för Berit och kulturdagarna på
hembygdsgården blev en tradition under en lång följd av
år under hennes ledning. De många utställningarna likaså.
− Minns särskilt den om Tre kvinnoöden i Hamrånge
liksom utställningen Från vaggan till graven.
Alla medlemmar hjälptes åt att samla ett digert material,
bl.a från flera släktgårdar.
− Vi hade till exempel ett bord vackert dukat för begravningskaffe med svarta servetter och begravningskonfekt.
En annan var utställningen Vardagens guldkanter kring
modet genom tiderna med mannekänguppvisning från
sekelskiftet till 1960-tal.
− Med våra utställningar synliggjorde vi historien och
den är bra att känna till när man ska möta framtiden.

Naturligtvis har politiken haft sin givna plats. Byggd
på politiska värderingar att skapa framtid för hembygden,
men också i övriga världen.
− För Hamrånge har vi
drivit frågor som rört vatten
och avlopp, vägar, vägnamn,
byggplaner, översiktsplaner
och sjukvård och vi agerade
när ambulans, folktandvård
och försäkringskassa drogs in.
Vi har skickat skrivelser och
uppvaktat med namnlistor.
− Det gjorde vi, när förslag
2
fanns att lägga ner SolberFiskvagnen – Axmar marknad lördagar 29/6-3/8 kl. 11-15
gahemmet. Då åkte vi in till
Gävle och uppvaktade dåva-
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Midsommarbuffé
med tårta
21 juni kl. 12 och 15
Pris: 350:- kr
Barn 15:- kr/år t o m 12 år
Boka bord på
tel. 0297-331 05
Välkomna hälsar
Flodbergs med personal

Smått & Gott i Hamrångebygden
Året efter att Berit tillträtt som ordförande tog avdelningen över ansvaret för vävstugan i Hagsta skola och
som drevs vidare under en lång följd av år.
Vår- och höstfest med god mat, underhållning och dans
för medlemmar och vänner var stående inslag.
− Man måste ha avkoppling och roligt också.
Själv har Berit även suttit som förtroendevald i kommunfullmäktige, kulturnämnd och länsmuseets styrelse
och hon var inte rädd att höja sin röst, när hon ansåg att
det behövdes.
När det rådde byggnadsförbud i Hamrånge en tid efter
kommunsammanslagningen, så klev hon upp i talarstolen
med orden: Tre olyckor har drabbat Hamrånge: Koleran,
rysshärjningarna 1721 och så Gävle kommun.

− Då var jag både frustrerad och arg, för jag tyckte vår
kommundel blev väldigt åsidosatt.
En annan gång skapade hon rubriker i dagspressen sedan hon, också från talarstolen, sagt att ”Det skjuts för
lite”.
− Det var väl att ta i kanske, och egentligen citerade jag
en annan hamrångebo. Men just där och då sympatiserade
jag med hans åsikter.
I och med att Berit lämnade ordförandeskapet införlivades Hamrånges Centerkvinnor i Gävlekretsen. Tidens
gång, säger hon.
− Visst känns det ledsamt, men samhället förändras och
då är det bara att hänga med.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Fortsättning sid 8 ►

Nu blir det sommarteater på
Ådala igen
Det var några år sedan sist, men nu blir det folklustspel i Norrsundet igen.
Med premiär den 12 juli och sedan ytterligare fem föreställningar under månaden spelar Norrsundets Arbetarteaterförening upp föreställningen Kärlekens fröjder och f…,
med manus av Kurt Edin och i regi av Kurt Edin och Ewa
Edin.
− Den är i två akter och det blir mycket musik, hälsar
Kurt.

och Ewa Edin.
− Vi vill gärna att teaterbesökarna förbokar sina biljetter, eftersom vi också serverar fika med kaffebröd eller
landgång, men det kommer även gå att köpa biljetter på
plats under speldagarna, säger Kurt.
För musiken svarar Jimmy Lindblad och produktionen
är ett samarrangemang mellan Arbetarteaterföreningen,
Norrsundets Arbetarmuseum och ABF Gästrikebygden.

På scenen står, i de här sammanhangen en nästan helt ny
ensemble; Helge Torsein, Ingrid Karlsson, Nazif Achirou,
Britt-Marie Edvinsson, Fanny Brunzell, Eric Wiklund,
Kicki Nilsson, Vicky Gustafsson, Mari-Anne Engman
Välkomna till

HAMRÅNGEBYGDENS NYA
HEMSIDA HAR ÖPPNATS
Logga in på
www.hamrange.se eller www.hamrånge.se
Startsidan är klar och tillgängliga redan nu är
Alla Tider´s lokaltidning liksom eventkalendern.
I kalendern på första sidan kan föreningar och företag/
organisationer själva lägga till allmänna händelser.
Företag, föreningar/organisationer kan även
gå in under fliken Om bygden och lägga in sin information.

Där ni kan köpa
färsk och rökt ﬁsk från eget ﬁske
och rökeri hela sommaren.

Viss annan information om Hamrångebygden finns
inlagd, men i övrigt är portalen fortfarande under uppbyggnad och information läggs in allt eftersom sådan
kommer in.

Vi säljer även lax i presentförpackning
Öppet varje dag under
midsommarveckan 10.00-17.00
OBS! Midsommarafton 09.00-12.00

Ansvarig för hemsidan och som administrerar vidare
allt material som kommer/läggs in är Hamrångegruppen. Kan nås via E-post: sekreterare@hamrange.se

Övriga öppettider under sommaren
Tisdag-fredag 10.00-17.00
Lördagar 9.00-13.00
Söndag-måndag stängt

Tel. 0297-226 01

Text: Marianne Lundqvist

GLAD MIDSOMMAR!
önskar Lars-Gunnar,
Ulla, Daniel och Lars-Göran
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Alla Tider’s
… och Anita i vävstugan i Hagsta
- Min belöning, men också drivkraft, är glädjen och
tillfredsställelsen jag ser hos andra över de alster de
skapat.
Några äldre damer hade bedrivit vävkurser i källarplanet i
Hagsta skola och när de av åldersskäl ville dra sig tillbaka
fick Anita Nordgren frågan om hon kunde tänka sig ta
över uppdraget.
Som textillärare var hon väl förtrogen med vävandets
konst, så jovisst, kunde hon tänka sig det. Året var 1969
och idag, 50 år senare, finns hon fortfarande kvar i verksamheten, som numera drivs av föreningen Hamrånge
Slöjdare, där hon också är en av styrelseledamöterna.
− Tre kvinnor i dåvarande Hamrånge CKF, Eva Sving,
Gun Åberg och Alva Hedman var redan tidigare engagerade i vävstugan och med deras hjälp lånade vi ihop ytterligare några vävstolar, så att verksamheten kunde utökas,
berättar hon
Övre plan i skolbyggnaden, som då ägdes av Gävle
kommun, stod oanvänd och där fanns möjligheter att
utöka väv- och kursverksamheten ännu mer. Så när Anita
vid ett tillfälle fick se nerplockade vävstolar i ett förrådsutrymme på Polhemsskolan och fick informationen att de
bara skulle köras på tippen, så tog hon tillfället i akt.
− Visserligen låg allt i en enda röra i en stor hög, men
jag sa, att det här kan ni köra ut till vår vävstuga i Hagsta.
Och det gjorde de. Med lastbil. Och tippade av allt i
samma röra i en stor hög utanför skolan.
− Vi höll på en hel dag med att skura ren alla delar av
vävstolarna och sedan tog det naturligtvis åtskilliga dagar
i anspråk att sätta ihop dem också. Men sju vävstolar till
blev det.
Och nu blev en ny sal inredd för kursverksamhet, där
Anita drev på för att få vuxenutbildning i KomVux regi.
− Det gav en säkrare ekonomi och då var intresset för
vävning också väldigt stort. Vi hade både två- och treåriga
utbildningar, minns hon.
Hon var själv lärare för utbildningarna och så höll det
på fram till 1989.
− Då hade det här med datorer kommit in i bilden, så till
vuxenutbildning i vävning beviljades inga medel längre.
Vävundervisningen i KomVux regi fick läggas ner, men
ungefär samtidigt hade Gävle kommun beslutat sig för att
sälja sina gamla skolor, varav Hagsta var en.
− På initiativ av Berit Östlund, så bildade vi föreningen
Hamrånge Slöjdare och köpte sedan fastigheten av Gävle
kommun.
Det är nu snart trettio år sedan, men fortfarande hörs
dunket från vävstolarna ljuda från lokalerna. Kursverksamheten håller inte Anita själv i längre, den har övertagits av Kerstin Rundlöf, en av hennes första ”elever”,

Inga arbetsuppgifter får vara en främmande om man ska
sköta en vävstuga. Kerstin Rundlöf och Anita Nordgren
hjälps åt att sätta ihop en ny vävstol, som skänkts till
föreningen.

Femtio år bland vävstolarna i Hagsta skola har det blivit
för Anita Nordgren

men verksam i Hamrånge Slöjdare är Anita i allra högsta
grad ändå. Numera har föreningen också flera ben att stå
på.
− Kärnverksamheten är förstås fortfarande vävningen,
men vi erbjuder flera sorters textilt hantverk liksom växtfärgning.
Alltsedan skolan togs över av Hamrånge Slöjdare har
ekonomin klarats helt på egen hand. Genom medlemsoch kursavgifter, men också genom utställningar, försäljningar och lotterier. Och tack vare att allt arbete sker
ideellt. Annars skulle det inte gå, säger Anita.
−Alla intäkter, även de som genereras via aktivitetsbidrag från studieförbund går oavkortat till hus och verksamhet.
Här görs också allt förarbete till vävarna som varpning,
uppsättning, pådragning, skedning, solvning, framknytning m m.
− Vi drar alltid på 20-metersvävar och det som blir över,
när alla vävt sitt, det fortsätter vi väva på och säljer sedan
vid de försäljningsdagar vi anordnar.
Ibland får föreningen beställningar på olika alster. Hamrånge församlings bårtäcke till exempel, har vävts och
broderats av Hamrånge Slöjdare och besökare i vävstugan
kan också beställa från vävar som sitter i vävstolarna.
− Och vi levererar alltid färdiga produkter, fållade och
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klara.
Av material som skänkts klipps mattrasor eller tillverkas
andra saker till försäljning.
− I höstas började vi sy upp tygkassar för återanvändning, som säljs på ICA Nära och hittills har vi sålt närmare 100 stycken.
När oljenotan för uppvärmning av lokalerna växte alltmer kallade föreningen till medlemsmöte, där det enhälligt beslutades att satsa på bergvärme.
− Vi tog ett banklån på 160 000 kronor och det har vi av
egen kraft betalt av nu, så det är jag verkligen stolt över
att vi själva kunde klara.
Anita poängterar vikten av, att alla beslut fattas på demokratisk grund. Vilka vävar som ska sättas upp, vilket

material som ska köpas in liksom fördelningen av arbetsuppgifter.
− Det är värdefullt för att få organisationen att fungera
på ett bra sätt.
Det ideella engagemanget går som en röd tråd genom
verksamheten och där Anita själv nu snart går in på sitt
sjätte decennium. Och några tankar på att sluta har hon
inte.
− Jag tycker fortfarande det är lika roligt för min filosofi
är ju att man ska känna glädje när man kan göra något
med sina händer.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Framgångsrikt spel i Nordic Junior
Curling Tour tog Kevin till Canada
− Ett äventyr – once in a lifetime – absolut.
Under åtta dagar i slutet av
mars fick Kevin van Heteren
från Bergby tillfälle att både
spela curling och träna med
legendaren i sporten, Marc
Kennedy, i Edmonton i Canada.
− Klubben från Mjölby,
som jag tävlar för, kom tvåa
i den nordiska tävlingen
– Verkligen ett äventyr, tyckte
Nordic Junior Curling Tour
Kevin van Heteren om curlingoch som pris fick laget via
resan till Canada.
ett utbytesprogram resa över
till Edmonton, där vi fick bo
i värdfamilj, berättar han.
Intresset för curling väcktes genom ett sportlovshäfte Kevin
fick med sig hem från skolan för nio år sedan.
− Sedan dess tillhör jag CK Granit i Strömsbro, där jag också
tränar två gånger i veckan, men vi är inte tillräckligt många för
att bilda ett lag i tävlingssammanhang, så därför spelar jag då för
Mjölby.
Och det gick alltså så bra i touren att det tog honom och laget till Canada. Där fick de delta i en tävling med femtio
lag fördelade på fyra klasser och det gick bra där också.
− Vi vann vår grupp, U18, och sen även kvartsfinalen, så det var kul, även om det stannade där.
Att få en träningsdag med Marc Kennedy, som tog guld vid OS-tävlingarna i Vancouver 2010 var en verklig höjdpunkt.
− Det är ju inte varje dag man får spela tillsammans med en OS-medaljör precis.
Framgångarna hittills har gett blodad tand och Kevin hoppas att få spela i Nordic Junior Curling Tour även nästa år.
− Då får det gärna bli en vinst, för det ger både sponsorer och prispengar. Någon ny utbytesresa däremot kan det inte
bli, eftersom vi redan fått det priset.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat
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MARKNADSLÖRDAGAR
I AXMAR BRUK 29 juni-3 aug
Välkommen till traditionellt
Midsommarfirande på Hamrånge
Hembygdsgård kl. 1300 – 16.00

Närproducerad mat och hantverk av hög
kvalitet. Musik, barnaktiviteter. Axmar Brukscafé serverar
godsaker under äppelträden, Axmar Bruksbod B&B har
gårdsbutiken öppen. 29 juni, 6, 13, 20, 27 juli och 3 augusti.

Majstångsresning och ringdanser tillsammans med
Hamrånge kyrkokör. Med start kl. 14.00
Fikaservering med hembakat, lotterier,
chokladhjul, loppis mm.

Vårt servicekontor
stänger för semester
1 juli – 4 augusti (V 27 – 31)
SKÖN SOMMAR
ÖNSKAR VI ER ALLA!

NYHET! Buss går från Bergby till Axmar bruk
kl. 10.50 och åter kl. 14.50.
Läs mer på axmarbruk.se
axmarbruk

@axmar_bruk

Lördag den 13 juli; Hantverksdag, byggnadsvård:
Fönsterrenovering.
Anmälan till Emma Norelius, tel 076-9490834
Lördag den 20 juli; Sommarloppis, kl 11 – 15.
Försäljarplats 150 kr, Plats + bord 250 kr.
Anmälan: 072-3244434
Fredag den 26 juli; Spelglädje. Kl 14.00.
Konsert med glada musikanter.
Öppen gård kl 11 – 15.00 Välkomna

Välkommen till Östkustens pärla
Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Öppet
12.00
varje
dagdag.
Öppetfrån
frånkl.kl.
12.00
varje

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

För fritt hembesök,
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

Välkommen att njuta
vår vällagade meny
i unik kustatmosfär
Öppet hela midsommarhelgen
21-23 juni

www.thermia.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se

Missa inte kajakloppet
Axmar Midnattsrace 29 juni
med start vid Axmar Brygga 20.30

Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55
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Glad och skön
sommar till er alla
Jag stänger
butiken för
semester under
juli månad
Tel. 070-292 73 39

Har

VÄLKOMNA TILL
SOMMARTEATER PÅ ÅDALA
där Norrsundets Arbetarteaterförening
ger

SEMESTERSTÄNGT

KÄRLEKENS FRÖJDER OCH F…

4 juli – 9 augusti

Ett folklustspel i två akter. Manus Kurt Edin,
Regi Kurt Edin och Eva Edin

BERGBY
VERKSTAD

Önskar alla en
trevlig sommar!

PREMIÄR FREDAG 12 JULI 18.00
Övriga föreställningar:
Lördag 13 juli 16.00 Söndag 14 juli kl. 16.00,
Fredag 19 juli kl. 18.00 Lördag 20 juli kl. 16.00,
Söndag 21 juli kl. 16.00
Entré (förboka gärna):
Vuxna 200 kr Ungdom 13-19 år 100 kr
Barn upp till 12 år gratis

MIDSOMMARLOPPET!
Välkommen till familjefesten
Midsommarloppet Axmarby
21 juni

Fika med kaffebröd 50 kr
Fika med landgång 70 kr

Start Gåsholma 11.00
målgång hamnen Axmarby

Biljettbokning och info tel. 070-273 62 90 (Kurt Edin)

För mer info se:
midsommarloppet.se

SIMSKOLA PÅ
TOTRABADET I SOMMAR
Se hemsidan för mer info

Midsommarveckan ﬁnns vi:
Onsdag 19/6 i Bergby 10-15
Torsdag 20/6 i Ockelbo och Gävle 9-15

Glad midsommar önskar vi alla våra kunder
Anders • Dennis • Karin
Tel. 073-047 17 71 • 070-568 96 69

www.slsgavleborg.se

P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

VÄLKOMMEN TILL
PÄRLAN VID
GÅSHOLMA FISKELÄGE

Midsommarafton
öppet 11.00-15.00
Café och butik övriga dagar
t o m 18 augusti 11.00-18.00

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare
Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

Håkan & Maragreta • 070-220 91 64
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Minnen från barndomens Heden,
när Mariann, Helge, Valter och
Monica möttes
Det var 65 år sedan Mariann Blomqvist från Sågmyra
slutade skolan och konfirmerades i Hamrånge. Nyligen kom hon på ett första återbesök sedan hon lämnade bygden och bokade rum gjorde hon på Hedenstugan Bed & Breakfast, fastigheten där hon
under tidigt 50-tal bodde med sin familj.
− Men då var det minsann inte lika fint,
som det är nu, konstaterade hon.
En del av nuvarande Hedenstugan var ursprungligen s k fattigstuga, men byggdes ut
till ett epidemisjukhus under sent
1800-tal, då kolera
och smittkoppor
härjade. Sedan
”sjukstugan” lagts
ner blev fastigheten
något av ett hyreshus, främst för
familjer med många
barn. Därefter inrymde byggnaden
samlingslokal för
MHF, där har varit
förskola och den har
ägts av idrottsföreningen NorrHam, innan
Stef van Heteren för sex
år sedan förvärvade hela
fastigheten och byggde
om till ett förstklassigt
Bed & Breakfast.

− Vi flyttade hit 1936, när jag var tre år, berättar Helge
Sjöberg.
Då bestod familjen av mamma, pappa och sju barn, som
tidigare bott i en liten stuga på ett rum. Nu fick de tre rum
och kök och här föddes yngste brodern Martin.
− Men hu så kallt här var och bekvämligheter som
toalett, badrum och tvättstuga, det var det förstås inte att
tänka på. Det var utedass med två skaror till varje lägenhet. Vatten fick hämtas från pumpen på gården och slaskhinken, den tömdes
på slaskhögen.
Bakom bostadshuset fanns en
mindre byggnad
med en pannmur
och här i en avsågad silltunna, fick
barnen bada, sedan
vatten värmts upp
i pannmuren. Av
Valter
förståeliga skäl
blev det inte alltför
ofta.

Mariann

Mariann tillhörde en av
de barnrika familjerna och
samtidigt bodde då också
syskonen Helge och Valter Sjöberg där med sin familj. Bodde där som barn med
sin familj under några år i mitten av 50-talet gjorde även
Monica Hulth. Hennes mamma var en i syskonskaran
Sjöberg och när Monicas pappa blev sjuk flyttade familjen hit.
- Och vi hade slaskhink under diskbänken vi också,
minns hon.
Inbjudna av Stef fick de forna ”hyresgästerna” träffas
och det blev ett möte fyllt av minnen att berätta. Minnen
från en värld så nyss, men ändå så längesen och många
näst intill ofattbara att förstå. För det var en tid fylld av
fattigdom och tuffa förhållanden.

Helge

Det var ont om
mat och barnen fick
börja hjälpa till i tidig ålder. Bidra med
det de kunde. Med
bärplockning och
fiske för att dryga ut
mathållningen, med
ved, men också att
ta hand om varandra. Och veden, den

var ofta en bristvara.
− Jag minns så väl, jag var sex år den
gången, när jag med bågsåg gick mot kyrkogården för att såga ner en torrtall till ved.
Jag sågade så mycket jag kunde, men sedan
orkade jag inte knuffa omkull tallen, så jag
fick hämta Helge till hjälp.
Monica
− En annan gång drog vi hem ved på en
kälke, när det var sjutton grader kallt ute.
När Helge var åtta år, Valter var då fem och yngsta
brodern tre år, dog fadern. Modern, som hade psykiska
problem, var ofta inlagd på Sidsjöns sjukhus och då fick
barnen klara sig själva, berättar Helge.
− Vet att jag hade ansvaret för hela hushållet, när jag var
fjorton.
För de äldre syskonen, som fick arbete och fortfarande
bodde hemma, var det en självklarhet att lämna lönen
som stöd till familjen.
− Det ifrågasattes aldrig.
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–Titta här, det finns fortfarande kvar, säger Stef och visar
initialer och årtal som bröderna Valter och Martin Sjöberg
ristade in 1949.

VS 13 år 1949 och MS 11 år 1949 står inristat i väggen
på byggnaden bakom Hedenstugan

Pengar var en bristvara och var det något de ville ha, så
fick de se till att ordna det själva.
− Cyklar kunde vi ju inte köpa, så det fixade vi genom
att plocka ihop kasserade reservdelar som vi sedan monterade ihop.
− Men hos en cykelreparatör i byn hade jag sett en upprenoverad cykel och den ville jag så innerligt gärna ha, så
jag plockade lingon och fick ihop till de 40 kronorna som
cykeln kostade, minns Valter.

− Men det var ändå roligt att återse bygden och mycket
kände jag igen.
− Undrar bara var alla mina konfirmationskamrater blev
av, säger hon och tittar på fotot från 1954.
Mariann mindes familjen Sjöberg och Valter och Helge
mindes hennes familj.
- Och Mariann kommer jag ihåg, sa Valter och överlämnade en egenslöjdad dosa till henne.

I augusti 1952 skrev Arbetarbladet ”Familj vräkt i Hamrånge – sju barn får bo i en skrubb.
Det var Marianns familj det handlade om. Familjen,
(åtta barn var de, påpekar Mariann, som då hette Lind i
efternamn) fick två dagar på sig att flytta. Genom de sociala myndigheternas försorg blev nödlösningen ett rum
och kök på Heden och där de åtta barnen tvingades sova i
pinnsoffor i en skrubb på vindsvåningen. Det lilla bohag
familjen hade slängdes in i säckar i det enda rummet, så
där fanns ingen plats för barnen.
− Min riktiga mamma dog 1951, så det var med far och
styvmor vi flyttade till Heden.
Mariann minns tiden medan
mamman levde som fin, men
därefter blev det ingen bra barndom, säger hon.
− Fattigt och eländigt på alla
vis och vi barn fick sitta emellan
många gånger.
− Och jag minns att det var
kallt, väldigt trångt och mycket
snö, när vi bodde på Heden.
1954 kunde familjen flytta in i
ett s.k. barnrikehus efter Hedvägen och sex år senare lämnade
familjen Hamrånge och flyttade
till Torsåker.
Det var med lite blandade känslor Mariann återvände till Hamrånge. Minnena från tillvaron
här var inte alltid ljusa.
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BÖNHUSCAFÉ

I Trödje Missionshus
3-6 juli och 10-13 juli
11.00-16.00
Varje dag hålls andakt 10.30
och sångstund 13.00
Utställning med naturbilder
Servering och loppis
VARMT VÄLKOMNA!

Alla Tider’s

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet
SOMMARÖPPET JULI
Onsdag – torsdag – fredag
Tel. (extra) Victoria 070-655 50 76
Tel. Annelie 070-226 39 87
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong och Google Maps

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget
Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Kul på sjön
Välkommen att prova på att paddla kajak,
kanot, SUP och optimistjolle - helt enkelt ha kul
på sjön tillsammans!
Alla simkunniga barn och unga är välkomna.
Ta gärna med era föräldrar!
Vi bjuder på fika
Kostnadsfritt att vara med

Flytvästar finns
att låna på plats

Ingen föranmälan behövs
6 juli kl.10-16 på Finnharen (vid NMKs klubbstuga)
20 juli kl. 10-16 på Totrabadet
Mer information finns på www.nmk-boat.se

Tack till:
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Kalendarium 14/6 – 26/7

Axmarbruk i sommar

Fredag 14 juni
Fotboll Lindövallen, div. 4 19.00
Norrsundets IF-Hille IF
Lördag 15 juni
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 16 juni
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Måndag 17 juni
Fotboll Vifors IP P 17 kl. 19.00
NorrHam/Norrsundet-Söderala Allmänna IK Fredag
Tisdag 18 juni
Fotboll Vifors IP Damer div. 3 kl. 19.00
NorrHam-Ljusne AIK FF
Torsdag 20 juni
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Fredag 21 juni
Midsommarloppet Gåsholma.Axmarby 11.00
Midsommarfirande Hamrånge hembygdsgård 14.00
Söndag 23 juni
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 24 juni-Lördag 29 juni
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
Onsdag 26 juni
Sommarmusik på Österhed 19.00
Fredag 28 juni
Axmar Midnatts Race – start vid Axmarbrygga 20.30
Lördag 29 juni
Konstutställning slottsparken Axmarbruk 12.00-16.00
Söndag 30 juni
Gudstjänst Österheds kapell 11.00
Tisdag 2 juli
Fotboll Lindövallen div. 4 kl. 19.00
Norrsundets IF-Brynäs IF FK
Söndag 7 juli
Gudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
Fotboll Vifors IP F 16/17 kl. 14.00
NorrHam – IF Team Hudik
Fredag 12 juli
Sommarteater Ådala, Norrsundet 18.00
Lördag 13 juli
Hantverksdag på Hembygdsgården
Sommarteater Ådala, Norrsundet 16.00
Musikunderhållning Axmar Hytta 19.00
Söndag 14 juli
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Sommarteater Ådala, Norrsundet 16.00
Onsdag 17 juli
Sommarmusik på Österhed 19.00
Fredag 19 juli
Sommarteater Ådala, Norrsundet 18.00
Lördag 20 juli
Sommarloppis på hembygdsgården 11.00-15.00
Sommarteater Ådala, Norrsundet 16.00
Söndag 21 juli
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Sommarteater Ådala, Norrsundet 16.00
Fredag 26 juli
Spelglädje på hembygdsgården 14.00

AXMARBRYGGA HAVSKROG
För info och öppettider
se www.axmarbrygga.se
AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet dagligen 11.00-17.00
BRUKSBODEN.
Fre-lör och helgdagar 12.00-16.00
För övriga öppettider
se www.axmarbruksbod.se
TEATER I HYTTAN
Folkteatern ger Mästaren & Margarita
15/6-16/6 kl. 15.00
19/6-20/6 kl. 19.00
22/6-23/6 kl. 15.00
26/6-28/6 kl. 19.00
29/6-30/6 kl. 15.00
MUSIKKVÄLL I HYTTAN
Lördag 13 juli kl. 19.00
Östen Eriksson, Jens Kristensen,
Monica Törnell med Rock´n Roll Machine
Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
och utställning Det maritima Axmar
i BÅTHUSET
29/6 – 18/8 kl. 12.00-18.00
MARKNADSLÖRDAGAR
29/6 – 3/8 11.00-15.00
BRUKSDAG
3/8 11.00-15.00

TRÄFFPUNKTEN, BERGBY
Utställningen
Kolla Hamrånge – Andra axplocket
hänger hela sommaren

Begravningar i församlingen
under maj
3/5
10/5
24/5
24/5
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Birgitta Strandli, Norrsundet
Annika Bengtsson, Norrsundet
Ulla Källström, Bergby
Ove Westberg, Norrsundet

