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Jul igen - finns traditionerna kvar
När jag var barn var julen något alldeles speciellt. Det pyntades och städades. Massor av mat och kakor och alla
var finklädda på julafton när tomten
kom. Så blev det juldagsmorgon med
julotta i kyrkan där trötta och utarbetade människor samlades. Vilket ledde
till att många ”nickade till”.
På juldagsmorgon var det som sagt dags
att åka till julottan i Alanäs kyrka. Kallt
och snöigt men kyrkan var välfylld och
inte ett ljud hördes när bänkarna fylldes
av besökare. Man gick som på tå för att
inte störa friden i kyrkan.
Jag var trött och less framför allt att
sitta still. Jag intresserade mig mest för
vad som fanns runt om i kyrkan. Räknade
hur många kulor som fanns i upphängningen av takkronorna. Eller tittade
på vilka som hade slumrat till, munnen
halvöppen och en diskret snarkning. De
var helt utkörda efter allt arbete i hemmet och i ladugården. Jag var helt enkelt
olydig och mamma puttade till mig gång
på gång.
I september började jag sälja jultidningar, inte den sortens tidningar som
barn säljer idag, nej det var Jul i Jämtland och I Juletid bland fjällen. Religiösa
tidningar som en gammal farbror, Daniel
Wikström, pappa till Tage Wikström

i Strömsund, var ombud för. Han gav
mig beröm vilken duktig säljare jag var.
Därmed fick jag extra provision och blev
därmed en trogen säljare. Tror jag fick
25 öre tidningen.
Inför jul skulle hela huset skuras, från
minsta vrå, nytt vaxat papper i lådor och
skåp. Korkmattorna förnissades. Dessutom var det storbak och matlagning. På
jul, då skulle folk vräka i sig. Allt från
grisfötter, lutfisk och skinka till kaffe
med tårta. Snålt hade de ju varit hela året
däremellan.
Apropå förnissat golv. Mamma hade
förnissat golvet i rummet och ställt två
stolar i dörröppningen så ingen skulle
gå in där. Men så kom en bil körande på
byvägen, hände inte så ofta, jag såg den
passera i köksfönstret men kunde inte se
vem det var. Då hoppar jag över stolarna
i dörröppningen för att få bättre utsikt i
andra rummet. Något som inte alls gick
bra. Jag fastnade med fötterna i förnissan och missade därmed vem som körde
bilen. ”ja vem kunde det vara”?
Finns dessa jultraditioner fortfarande
kvar, kan man undra. Men för den som
var barn i början av 50-talet finns många
upplevelser som man tar fram ibland. Då
blir det med ett leende på läpparna.
Barbro Ericson
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God jul & Gott nytt år
önskar vi Er!

Mor & dotter driver företaget
Lek & Present

Text & Foto: Cathrine Blixth
Emelie Eriksson drev tidigare företag
under namnet Presentboden i Strömsund. Där fanns också mamma Janina
med på ett hörn som deltidare. Nu
går mor och dotter ihop som delägare
50/50 och anställer Jenny Jonasson.
Butiken ligger i Lek o Pappers gamla
lokaler på bredgårdsgatan i Strömsund
och utbudet verkar locka både ung
som gammal.
-Jag lade ut på facebook att jag antingen skulle lägga ner företaget eller hitta
en ny passande lokal för verksamheten.
Ägarna på Lek o Papper hörde av sig
och undrade om det fanns intresse för att
ta över deras lokaler och lager. Jag och
mamma pratade ihop oss om detta och
kom fram till att vi skulle satsa. Vi gör
det! Den 1 december hade vi nycklarna i
handen. Så gick det till säger Emelie.
Nu blev det till att satsa större än tidigare då presentboden hade begränsade
möjligheter jämfört med nya lokalerna.

Nu finns mer yta och framförallt bättre
möjligheter att driva Café med en utökad
meny.
-Vi ska bygga ett godkänt kök där det
kommer finnas möjlighet att laga lättare
lunch. Det har det varit stor efterfrågan
på säger Janina Eriksson.
-Det är Jenny som kommer stå för bak
och matlagning, hon gillar sånt, säger
Emelie.
Det här företaget kommer alltså att ha ett
brett koncept eller rättare sagt, ett brett
recept.
När öppnar ni?
-Vi har haft öppet hela tiden säger
Emelie. Det har varit kunder här medan
vi packat upp alla saker, de har kryssat
mellan kartongerna för att se vad vi har
för något.
Här finns leksaker i massor, kontorsmaterial, inredningsföremål och alldeles snart
ett Café med utsikt mot centrum. En
butik som kommer falla alla i smaken tror
ägarna på Lek & Present.

Christina Nilsén Olsson och maken
Matts-Håkan från Föllinge är två kända profiler ute på julmarknader. Inte
mindre än 20 år har de befunnit sig på
Jamtli med engentillverkade alster. Ja
enligt Matts-Håkan så är det Christina
som är tillverkaren och han är medhjälpare.
På julmarknaden i Strömsund fanns
paret Nilsén Olsson med vackra kransar,
hemstickade vantar.uppsydda mössor i ull
och tomtar.
De har under många år haft marknadsplats runt i länet men har trappat ner. Nu
blir det mest i närområdena, Föllinge och
Strömsund. I år är det första gången på
20 år som vi inte har haft marknadsstånd
på Jamtlis julmarknad, uppger
Matts-Håkan.
Text: Barbro Ericson
Foto: Cathrine Blixth

IH i Hoting utökar verksamheten
Ivar Hansson, Hotingbo sedan barnsben
och företagare i glesbygd sedan 20 år, utökar nu den befintliga
verksamheten
inom
bilrekond och verkstad med bilbärgning
och glasmästeri. Det
gäller att ha flera ben
att stå på, säger han.
Intresset för motordrivna fordon har alltid
funnits och han har en
gedigen bakgrund som
bilmekaniker, bilbesiktningsman och billackerare. Det är Harry Jonsson som nu med varm
hand överlämnar sitt
företag, Hotings Bilbärgning, som han drivit sedan 90-talet. Det
är med glädje jag ser
att servicen blir kvar på
orten och önskar Ivar
lycka till, säger Harry.

Från och med januari 2019 kommer också glasmästeriet inom IH:s lokaler. Här
ser förra ägaren, K Glas, positivt på att
Hotingborna med omnejd även i fortsättningen kan få hjälp med utbyte och reparation av fönsterglas och liknande. Ivar är
inte ny inom det här området heller, han
har jobbat med bilglas i många år. Det blir
också ett bra komplement till min befintliga verksamhet, uppger Ivar Hansson och
hälsar nya som gamla kunder välkomna.
Text: Barbro Ericson Foto: : Privat

Gammeldags julkänsla på Linneagården
Vi gör ett ”hemma hos” reportage
hos familjen Lindahl/Henriksson på
Linneagården i Lövberga. Den mysiga
underbara inredningen och värmen vi
omges av när vi gör en rundvandring
i huset så här i juletid gör att man får
julkänsla på riktigt.

Glögg och saffransbröd är framdukat
och Madelene bläddrar i
receptboken. Det är knäck på gång.

-Ibland snickrar vi egna möbler. Det
är jag som kommer med ideérna och
sambon Thomas som utför jobbet. En
lämplig arbetsfördelning tycker Madelene. Höjdpunkten för familjen är givetvis
julen med gran och pynt i fönstren, julté
och pepparkakor. Här bor en familj med
känsla för heminredning.
Inredningen går i gammaldags stil,
här finns inte mycket nyproducerat. -Vi
tycker att gamla möbler har mer ”liv”.
-Jag får ibland frågan om att hjälpa till
att inreda hos andra och visst har tanken
funnits där, att kanske starta en verksamhet där jag hjälper andra få de hem de vill
ha och trivs i. Det är ju jätteroligt, men
det får vi se i framtiden. Just nu pysslar
jag bara hemma på Linneagården..
Text & Foto: Cathrine Blixth

Lyckad träff - pengar till Cancerfonden i Umeå

Foto: Sture Jonsson
Deltagarna övre raden f.v. Håkan Näsström, Sixten Eriksson, Jan Backlund, Gunnar Bygseth, Jöjje Nilsson, Dan Sundqvist, Sigge Ehrs,
Anna Backlund, Peter Karlström, Christer Eriksson. Sittande fr. v. Per Jonsson, Pontus Backlund, Daniel Ehrs
Med uppfinningsrikedom och goda
vänner kunde Per Jonsson, Strömsund,
med rötter i Harrsjön, arrangera en
jaktdag på älg som inbringade nästan 16.000 kronor till Cancerfonden i
Umeå.
Per Jonsson drabbades för ett år sedan
av cancer och vid hans behandlingar i
Umeå bodde han på patienthotellet. Han
fick höra att hobbyverkstaden Oasen
hade dålig ekonomi och då föddes tanken.
Här behövs pengar och han ville bidra.
Han gjorde slag i saken och det blev med
besked.
Patienthotellet med hobbyverkstaden
är ett boende som genom donationer och
personliga gåvor har byggts upp. När
cancerpatienterna får sina behandlingar

på sjukhuset får de vistas på patienthotellet mellan behandlingarna. En ovärderlig
tillgång.

från ordinarie jaktlag och ytterligare
några kompisar till Per. Jakten drog
igång och hundarna släpptes.

Alla som känner Per Jonsson vet vilken
glad och positiv person han är. Jakt,
framför allt älg- och björnjakt med egna
hundar har varit hans stora intresse. Därför låg det nära till hands att Per tänkte i
jaktens banor för att kunna få in pengar.
Om SCA sponsrade med en vuxen älg
och den fälldes, skulle älgen säljas och
alla pengar gå till Oasen. Allt gick enligt
hans ritningar, SCA ställde upp, för den
goda sakens skull, och nu var det bara att
fortsätta arrangemanget.

Förmiddagen blev det inget men på
eftermiddagen hände det. Jägarna hörde
att hunden fick upptag och därefter såg
de på pejlen hur ekipaget närmade sig där
Christer Eriksson, Sigge Ehrs och Per
Jonsson satt. Och så small det. Per hade
fällt en 15-taggare som vägde runt 250
kilo. Älgen såldes och tillsammans med
jägarnas egen insamling kunde 15.900
kronor skänkas till Oasen i Umeå. Mamma Monica Jonsson ställde också upp
och bjöd på sopplunch. Vilken lyckad dag
avslutar Per Jonsson.

Tisdagen den 25 september var det
dags. Fjorton jägare samlades i Harrsjön,

Text: Barbro Ericson

