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världen som arbetsplats

CHRISTER ”ESSA” EDSTRÖMS FÅR MÅNGA ATT

fascineras
av cruising

Innehåll #1 2020

Stora omställningar

I

bland sker förändringar snabbare
än någon kunnat ana i förväg. På
lite drygt tre månader har vi fått
ställa om hur vi lever våra liv. Den
pågående coronapandemin innebär stora
påfrestningar för många. Många av våra
äldre och de i riskgrupper är oroliga för
att bli smittade. Personalen främst på äldreboenden och inom hemtjänsten har fått en
markant ökad arbetsbörda men även oro för
sin egen hälsa. Gymnasielärare har fått ställa
om till att vara lärare på distans. Nästan alla
på kommunkontoret sköter sitt arbete från
hemmet. Många möten är inställda eller
sker digitalt.
När jag skriver det här är det mitten
av juni och jag anser att vi har klarat
omställningen för kommunen och
påfrestningarna för personalen i vissa
yrken på ett mycket bra sätt. Det finns
säkert många lärdomar att dra när vi är
tillbaka i mer normala förhållanden och
förändringar som vi har blivit tvingade
till kommer att visa sig vara positiva.
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Mer långsiktigt är det kanske oron för
hur det går för våra företag i kommunen
och om många kommer att förlora sina
anställningar som är i fokus. Självklart
finns det även en stor osäkerhet kring
kommunens ekonomi de kommande åren
men vi står ännu så länge stabilt och klarar
vår ekonomi utan stora neddragningar och
med fortsatt satsning på vår välfärd.
Som ni säkert har noterat så har tidningen
bytt namn. Tycker om Ovanåker är en bra
rubrik för att samla sådant som är positivt
och visar det stolta engagemang som finns
i vår kommun.
Det blir en annorlunda sommar med
inställda arrangemang och förändrat
utbud. Ta chansen då att åka runt i den
egna kommunen. Kanske leta Hitta ut
kontroller i Häsbo eller titta in på vårt
besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar Ol Anders. Hyr en kanot i Voxna
och paddla mitt i naturen eller kanske är
det dags att ta fram metspöet och se om
det nappar. Eller varför inte ta en tur till

Håkan Englund.

Långhed och våra två världsarvsgårdar
och avrunda med fika på sommarcaféet
på bygdegården.
Sköt om er, tvätta händerna, håll avstånd
och njut av sommaren i Ovanåker.
Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post hakan.englund@ovanaker.se
Tfn 070-673 16 33

Vi bakom tidningen
NIKLAS STAGVALL
Kommunikatör/filmpedagog

ULLA-MARIE NILSSON
Folkhälsosamordnare

Tycker om Ovanåker är en
informationstidning som utges av
Ovanåkers kommun
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-570 01
E-post kommun@ovanaker.se
Tycker om Ovanåker delas ut till samtliga
hushåll i Ovanåkers kommun samt till
ca 3 000 hushåll i övriga landet.

JOSEFIN NYGREN
Kommunikatör

UPPLAGA 10 000 ex
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Håkan Englund
REDAKTIONSCHEF
Ulrica Leandersson
tfn 0271-571 20
ulrica.leandersson@ovanaker.se
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Niklas Stagvall, Ulrica Leandersson,
Christian Olars, Katarina Olars, Josefin
Nygren, Ulla-Marie Nilsson
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KATARINA OLARS
Kommunikatör

PRENUMERATION OCH
AVPRENUMERATION
Om du inte vill ha den här tidningen längre,
om du flyttar eller om du vet någon annan
som vill ha tidningen, meddela oss!
Monica Jonsson, tfn 0271-573 10,
monica.jonsson@ovanaker.se
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Nathalie Karsbo modellade när Axel Waltersson fick
idén att återskapa en bild av Ellen von Unweth.

”VI EDSBYBOR ÄR OFTAST
SNYGGA I HÅRET NÄR VI
CATWALKAR PÅ ICA...

TEXT & FOTO: AXEL WALTERSSON

J

ag heter Axel Waltersson, är 18 år och
jobbar som frisör på OktoberNr9 i
Edsbyn. Bilden togs för ungefär två år
sedan till mitt dåvarande UF-företag.
Jag blev inspirerad av frisyren på en
bild tagen av Ellen von Unwerth på Naomi
Campbell och återskapade den. Bilden är
fotad i Edsbyn och modell är Nathalie
Karsbo.
Mitt intresse för frisörslinjen grundade
sig mycket i att jag ville göra något kreativt.
När jag följde med en kompis och hälsade
på skolan så tyckte jag att det verkade
roligt, så jag tog beslutet! Efter att jag
börjat jobba som frisör och praktiserat
på salonger så lockas och drivs jag fortfarande av att få vara kreativ i jobbet,
men också av kundmöten och utbytet
med de som sitter i min stol.
Att jobba med stylingar och fotograferingar är lite av en dröm. Jag dras
mycket till den delen av yrket. Att
hänga med nån artist på turné och fixa
hår hade ju inte heller varit så dumt.
Jag sneglar mycket åt storstan och alla
olika jobbmöjligheter som finns där
men efter att ha bott borta några år så
har jag börjat uppskatta Edsbyn mer,
det blir väl nån vända bortåt igen men
man kommer nog alltid komma tillbaka
hem känns det som!

AXELS STYLINGTIPS
Jag tycker vi edsbybor oftast är snygga i håret
när vi catwalkar på Ica men jag hade gärna sett
att fler vågar testa nåt nytt.
Om jag ska ge nåt generellt stylingtips är det
att investera i bra schampon & balsam så
kommer allt lösa sig! Glöm inte värmeskydd
om ni använder värmeverktyg.

4 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020

TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020 • 5

I skogen
med Kaj Hoof
TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

– Det är häftigt att bo här uppe! Vi har ALLT! Ingen ska komma
dragandes med att räkna avstånd och kilometer. Räkna tid! Det tar
2 ½ timmar från Alfta till Arlanda och SJ har 30 avgångar per dygn.
Utöver det har vi naturen direkt utanför dörren, säger Kaj Hoof.

K

ajs kärlek till bygden går inte att ta
miste på och hans första kontakt
med Alfta var i samband med ett
elitjuniorläger i orientering 1970.
Han bodde då i Borås men efter att ha tröttnat
på att pendla upp till snön under några vintrar
för att ägna sig åt skidorientering valde han att
flytta upp till Hälsingland.
Orientering alltså? Vad är grejen?
– Vi är liksom de sista idealisterna och vi
har skitkul! Allra roligast är bautaarrangemangen där till och med människor som
aldrig har ägnat sig åt orientering ställer upp
och jobbar ideellt. Förra sommaren var det
8600 starter under fyra dagar och förutom
orientering fixar vi kulturella inslag, fiske,
rekryteringsmässor och gammeltjodans till
fioler.
Har du sorg nu när årets ÖSA-träff är
inställd pga. Covid -19
– Helt klart. Det arrangemanget är
klubbens största inkomstkälla, men vi har
en ekonomi i balans och överlever detta.

Kaj Hoof i skogen.

Fakta
Vem?: Kaj Hoof, 68 år
Familj: Fru Birgitta, fem barn och fem barnbarn
Gör: Jättemycket, däribland vd på Loggtech.
Motto: Hakuna Matata! Jag har till och med
fått den texten som tavla av mina barn.

”

Allra roligast är
bautaarrangemangen
där till och med människor
som aldrig har ägnat sig åt
orientering ställer upp och
jobbar ideellt.

vara kreativ. Allt är möjligt även om vissa
saker kan ta lite längre tid.
Och när du inte ägnar dig åt orientering?
– Jag är en hyperextrovert person så när
jag har rest med min familj och genom
jobbet har det resulterat i spännande möten.
Jag och min fru gör allt tillsammans och vi
läser mycket. När jag hade läst ut biografin
om Steve Jobs sörjde jag att boken var slut.
Han är min stora idol!
Hur skulle din familj beskriva dig?
– Jag hoppas att de skulle beskriva mig
som omtänksam och som en person som
har lätt att komma på lösningar. Jag tycker
själv att jag har mycket empati.
När blir du orimligt arg?
– Maktfullkomlighet, härskartekniker
och oärlighet kan göra att det brinner till
rejält! Det sker sällan men när det händer
vill jag snabbt ställa saker tillrätta och jag
är motsatsen till långsur.

Du verkar gå igång på att engagera dig?
– Att vidareutveckla idéer är härligt.
Jag är ingen förvaltare utan jag älskar att
6 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020
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Går igång på form

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

Olivia Stenberg har välsignats med en oansträngd coolhet. Hon inspireras av kulturkrockar och är en frisör som tycker att det är kul när hennes kunder själva har
experimenterat med sina hår. Under sina första 31 år har Olivia växlat boende mellan
Pakistan, New York och Edsbyn.

Salongen skulle passa in bland vintage- och vinylbutiker i en storstad.

I tidningsstället finns det inte en enda skvallertidning i
sikte utan endast modeböcker och modemagasin.

Vad är det härligt att komma hem till?
– Här har jag ett bra boende och en
framtid som inte är oviss och som jag har
kämpat för och inspirerats av under en lång
tid. Jag har dessutom byggt upp ett fantastiskt
nätverk. Stilen i salongen har jag format
utifrån människor i min omgivning och
hur jag tror att de vill ha det. Det är viktigt
för mig att jobba i en miljö som inte skaver.
Jag är en sucker för att det ska kännas bra!
Salongen skulle passa in i vilken storstad
som helst, gärna i ett område där vintageoch vinylbutiker brukar trängas, men nu
finns den i Edsbyn. Det spelas 70-talsrock
i högtalarna och i tidningsstället finns det
inte en enda skvallertidning i sikte utan
endast modeböcker och modemagasin.
Salongens Instagramkonto består främst av
inspirationsbilder som inte alltid har fokus
på hår. Under den senaste vistelsen i New
York växlade Olivia jobb med en skiss- och
illustrationskurs.
Vilka stilar är du sugen på nu?
– Samma som alltid. Personer som är
tydligt bekväma i det de har på sig, som har
kommit underfund med sin kroppstyp och
framhäver den. Jag går igång nåt oerhört på
form. Att skapa frisyrer som tar fram det
bästa i ett ansikte.
Har du bra självförtroende?
– Om jag vill kan jag ha det. Jag har en
bra självkänsla och jag skulle kunna bygga
ett bra självförtroende baserat på den.

Fakta

Vem: Olivia Stenberg, 31 år
Bor: I Öjevillan mitt i Edsbyn
Gör: Driver salong Oktober Nr9
Guilty pleasure: USA

Olivia Stenberg.
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”

Det är viktigt för mig att jobba i
en miljö som inte skaver. Jag är en
sucker för att det ska kännas bra!

Vad blir du inspirerad av?
– Allt som gör att jag reagerar. När nåt är
konstigt och utmanar, det ger mig så mycket
så du anar inte! Här i Edsbyn är det såklart
inte lika många snabba impulser som i en
storstad, men jag upplever människor som
mer åtkomliga. Ger man andra lite tid och
intresse kommer man nära. Människor är
så himla bra!
Vad, om något är för allvarligt att
skämta om?
– Inget om det kommer från en vettig
människa.
När blir du varm i hjärtat?
– När jag har ett myller av människor
runt mig. Här hemma är det oftast familjen
och kusiner. Det ljudet!

TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020 • 9

Essa får ut

byborna!
TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Vilken bil är världens snyggaste? För Christer ”Essa” Edströms
är svaret självklart: en svart Camaro Chevrolet -69.
– Den säljer jag aldrig! Det har hänt alldeles för mycket tråkigt –
och roligt – i den, säger Essa.
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öms.

Christer ”Essa” Edstr

Cruisingen får Edsby
borna att flockas
längs Långgatan.

V

issa sommarkvällar har Långgatan i Edsbyn kantats av
människor som har kommit ut för
att se en karavan av entusiastbilar
köra några varv längs Edsbyns traditionella
raggarrunda. En av de som har lockat ut alla
är Christer ”Essa” Edströms.
– Det är kul att de barn som för några
år sedan satt i baksätet idag kan vara de
som rattar bilarna. Det har blivit familjärt.

publicering.
Eftersom jag i likhet med de flesta bybor
är bekant med Essa så tror jag honom. Jag
minns när vi var några som var ute på en
av alla utflykter till Dalarna. Det var lite av
ett sommarnöje på 80-talet och vi glömde
Essa i Enviken en sval juninatt och jag kan
föreställa mig den ödsliga känslan han
måste ha fått när han efter utförda behov
såg alla baklyktor glida iväg.

Så de där roliga och tråkiga minnena
med livet i och omkring Camaron då?
– De tråkiga är väl när bilen har gått
sönder på alldeles hopplösa platser
och de roliga minnena tål nog inte en

Om du fick bjuda vem som helst, levande
eller död, på en raggarrunda?
Raggarikonen i mina ögon heter
Kjell Sjöberg från Vikarbyn, i folkmun
kallad ”Röjeråsarn” idag 75 år. Han har
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åkt runt i en halvrisig Cheva från 1955
och han har liksom alltid funnits med.

som vanligtvis arrangeras i samband
med hemvändarveckan.

Hur kommer det sig att du är så serviceminded?
– Jag mår bra när intrycket av Edsbyn
är att vi är omhändertagande och att det
är trivsamt och enkelt. Många som har
kommit till Edsbyn för cruisingen har
fascinerats av att vi har haft utställningen i
parken och de önskar att de kunde få göra
likadant på de orter där de bor. I år värnar
vi om medmänniskors hälsa i första hand
och ställer in alla arrangemang, men det
har varit otroligt fint med fiket på hembygdsgården och utställningen i parken

Skulle det vara okej att cruisa med en
Renault?
– Ja, det är ingen som skulle stoppa
dig. De sista åren har det dykt upp många
äldre, europeiska entusiastbilar som
SAAB, Amazon, A-traktorer och gamla
bubblor vilket är roligt. På utställningen
är det dock bara entusiastbilar som får
medverka.
Under uppväxten kretsade mycket
kring bilar.
– Min mamma och mormor hade en
frisersalong mittemot Raggarparkeringen

och som barn minns jag när Hell Drivers
kom till byn och hade uppvisning på två
hjul och annat. Då skulle damerna som
var med i showen fixa håret så det var
fullt i salongen och bilar målade i den
amerikanska flaggan stod på rad utanför.
Jag fascinerades av allt som hände runt
Raggarparkeringen.
Förutom din Camaro har du ytterligare två
bilar. Varför?
– För att jag kan! Camaron köpte jag
1988, men jag har också en Plymouth
Satellite -69 och en Plymouth GTX -70.
En av bilarna har jag själv importerat, lite
för att det liksom var en grej.

Essafakta

Ålder: 53 år

o med Susanne
Civilstatus: Samb
By My Side
Theme song: INXS

m
hos andra: De so
Jobbig egenskap
runt omkring
k
fol
om
n
äve
jda
aldrig blir nö
t
sig själva för att de
har vänt ut och in på
jligt.
ska bli så bra som mö
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Man behöver inte förstå
sig på naturen för att
kunna njuta av den.
TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

Ursprungligen kommer han från Danmark, men det är 30 år sedan han slog
ner bopålarna här. Nu njuter pensionerade läkaren Niels Westh av obegränsat
med tid för att vara i skog och mark i Ovanåkers kommun.

–D

et är här jag är hemma, säger
Niels.
Efter drygt 30 år i bygden, varav den
största delen som familjeläkare på hälsocentralen i Edsbyn, är Niels Westh ett känt
namn på byn. Något som somliga skulle
tycka blev ansträngande i längden, kanske.
Men inte han:
– Nej, jag vet att en del säger att man
inte ska jobba där man bor, men det har
aldrig stört mig. Jag tycker mest att jag
har haft fördelar av det. Det är intressant
att bygga upp en lokalkännedom. Det är
lite som att läsa en roman som aldrig blir
färdig, säger han.
Nu är han sedan en tid tillbaka pensionär.
Och det har gett honom goda möjligheter
att fortsätta med ett av sina stora fritidsintressen: att vara ute i skogen.
– Ja, jag har inte varit ute så mycket som
jag borde. Nu ska jag ju vara ute varje dag,
när jag har möjligheten. Jag har fått tag i en
gammal fiskekarta över sjöarna i kommunen,
och nu har jag tänkt att jag ska ägna mig åt
att besöka alla, säger han.
Just den här dagen har vi slagit oss ner
vid bänkarna vid Bornasen, en tjärn strax
utanför Edsbyn. Vattnet kluckar mot bryggan, förmiddagssolens strålar värmer och
14 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020

det är en rofylld plats att ta med sig en
kaffetermos och smörgås till. Vi tog oss hit
enkelt med bil efter skyltade vägar – även
för den som inte har så god lokalkännedom
som Niels är det relativt enkelt att hitta
både lättillgängliga smultronställen och
mer utmanande vandringar i närområdet.
Det är inte bara med tanke på det
rådande läget i världen, som det är en
bra idé att vara utomhus, konstaterar han.
Sömnen, måendet, humöret – allting gynnas
av att vara ute i skogen.
– Förstår man sig på naturen finns det
så mycket att vara glad för. Och ju mer
man förstår, desto större glädje har man.
Samtidigt behöver man inte alls förstå sig
på naturen för att kunna njuta av den.
Själv har han, sedan han kom till
kommunen 1980, bara blivit mer och
mer förtjust både i naturen och i
samhällena. För några år sedan träffade
han på en professionell musiker som kom
till Edsbyn på turné och, efter att ha åkt
längs Långgatan i Edsbyn, undrade vad
det var för en håla han hamnat i.
– Då hörde jag mig själv direkt utropa
”Edsbyn är en pärla!”. Jag blev nästan förvånad
själv över hur snabbt jag reagerade, säger han
med ett leende.
TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020 • 15

Musiker med
världen som
arbetsplats

”

I Sydney var det svårt att balansera heltidsjobbet, familjen och att skapa egen musik. Men
här har jag byggt en inspelningsstudio hemma och
har börjat göra musik bara för skojs skull.

TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: KATARINA OLARS.

Från storstaden och Sydney – till livet i Edsbyn. Daniel Archers liv
förändrades ordentligt när han och hans familj valde att flytta till
sambon Katarinas hemtrakter.

M

Daniel och hans familj längtade till en lugnare,
enklare livsstil nära naturen.

16 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2020

en tekniken ger honom
möjlighet att ha en stadig
fot kvar i yrkeslivet i Australien.
Genom plattformen River
Road har han kollegor, och elever, över hela
världen.
– Hade jag inte bott i Edsbyn hade jag
kanske inte haft den här möjligheten,
säger han.
Det var i februari förra året som flyttlasset
gick, hela vägen från Australien till Edsbyn.
Familjen längtade efter en lugnare, enklare
livsstil nära naturen med mera tid för varandra
och mindre jäktande i vardagen. Och så har
det också blivit:
– Framför allt har jag kunnat tillbringa
mycket mera tid med min lilla dotter än
jag hade kunnat göra där.
Än så länge läser Daniel svenska på SFI och
har börjat söka jobb – och från början hade
han inte höga förhoppningar om att kunna

fortsätta med musikproduktion, komposition
och låtskrivning även i Edsbyn.
Ändå är det kanske där det landar. För
några månader efter att de flyttat hit hörde
en tidigare kollega av sig och berättade om
projektet River Road. En onlineplattform
för undervisning i musik.
– Jag var väldigt öppen för att byta bana
och börja jobba med något helt annat när
vi flyttade hit. Det är jag också fortfarande
för jag ser många fördelar med att gå till en
arbetsplats och få en tillvaro där. Samtidigt
lockades jag av chansen att få fortsätta
ägna mig åt undervisning i musik. Och just
att vi bor i Edsbyn, med den flexibilitet det
innebär, gjorde att jag kunde ta chansen.
Än så länge är det i uppbyggnadsfasen
och Daniel är både delägare och en av de
personer som ägnar sig åt att forma det
hela.
Om det här kommer att bli Daniels

heltidssysselsättning på sikt vet han inte
än, men han är glad över möjligheten att
behålla en fot i branschen. Samtidigt har
också hans egna skapande tagit ny fart i
Edsbyn.
– I Sydney var det svårt att balansera
heltidsjobbet, familjen och att skapa egen
musik. Men här har jag byggt en enkel
inspelningsstudio hemma och har börjat
göra musik bara för skojs skull.
Och så jobbar han hårt med svenskan.
Det känns viktigt att lära sig språket för
att känna sig som hemma, konstaterar
han, men tycker att det går trögt.
– Det är tur att svenskar pratar så bra
engelska! Och alla är väldigt tålmodiga
och förstående, det uppskattar jag.
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Marita Lindsmyr påtar i växthuset.
Foto: Niklas Stagvall.

SJÄLVKLART
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: NIKLAS STAGVALL & CHRISTIAN OLARS.

Ett fritidsintresse som blev till ett livsprojekt. Så kan man beskriva det som sker på gården hemma hos
Marita och Tomas Lindsmyr. Här finns det både höns och kalkoner, och i rabatterna växer grönsaker i
stället för blommor. Att bli självförsörjande har varit en omställning – och samtidigt alldeles självklart.
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det stora hela kanske det inte gör
så stor skillnad vad vi gör, men det
känns bra att göra det, säger Tomas Lindsmyr.
Att inte åka till livsmedelsbutikerna och
fundera över vad du är sugen på att äta,
utan utgå från det du har. Och dessutom –
att allt det du har är sådant du själv odlat. För
många av oss kan det låta som ett krävande,
och främmande, sätt att leva. Men så är det
hemma hos Marita och Tomas Lindsmyr i
Edsbyn.
– Det är klart att det delvis beror på
larmrapporterna om hur dagens storskaliga
produktion ser ut och vad den gör med
grödorna. Allting ska växa så snabbt och
det blir ingenting kvar av näringsämnena
i växterna, konstaterar Tomas.
En annan fråga är just vad vi äter. Grödor
som växer bra i vårt klimat har fått flytta på sig
i grönsakshyllorna till förmån för importerade
varor som avokado. Och i hälsokosten finns

Rödbetspaj
med chèvreost

gojibär i stället för lingon.
Att bli självförsörjande på livsmedel var
på sätt och vis en reaktion emot det och
en strävan mot att leva mera klimatvänligt,
men också en sorts utmaning: de ville se
om det ens var möjligt. Och det var det.
– Ja, i dag är vi i stort sett självförsörjande,
minst 80 % av allt vi äter har vi odlat eller
fött upp själva. Den siffran skulle kunna
vara ännu högre om vi till exempel slutade
äta mejeriprodukter, berättar Marita.
Strategin har varit att odla på ett sätt som
kräver så lite jobb som möjligt. Perenna, som
sparris och jordärtskockor, är tacksamma.
Paret ägnar sig också åt täckodling, där man
eftersträvar att hålla jorden täckt av till
exempel gräsklipp eller hö och därmed
slipper rensa ogräs samtidigt som marken
hålls fuktig under täcket.
– Skulle vi försöka ha vanliga perfekta
rabatter skulle vi aldrig hinna med. Vi har

Ingredienser
Pajdeg:
• 3 dl vetemjöl
• 125 g smör
• 4 msk vatten iskallt
Fyllning:
• 150 g babyspenat
• 2 msk olivolja
• 500 g rödbetor, kokta utan skal
• 100 g chèvreost eller fetaost
Äggstanning:
• 3 st ägg
• 3 dl vispgrädde
• 150 g gratängost
• 1 msk flytande honung

Tomas och Marita Lindsmyr.
Foto: Niklas Stagvall.

• 1 tsk salt
• 1 krm svartpeppar nymalen
• Till garnering
• 10 st valnötskärnor hackade
• bladpersilja hackad
Att bli självförsörjande är en stor utmaning,
det kan lätt bli kalkon av alltihop!
Foto: Christian Olars.

”

Vi har mat i stället för
blommor i blomrabatterna.
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fokus på att det ska vara praktiskt, inte vackert.
Och vi har mat i stället för blommor i
blomrabatterna, säger Marita.
Ändå tar det tid. Marita har under många
år tagit ut sin sommarsemester på deltid
för att kunna ägna sig åt odlingarna – och
att åka bort två veckor är inte ett alternativ.
Som mest jobb är det under försäsongen:
det är mycket som måste förgro inomhus för
att hinna bli färdigt under sommaren.
– Man måste tycka att det är roligt. Annars
blir det nog inte bra. Vi tycker det är roligt
och mår bra av det. Men tycker man att det är
urtråkigt att påta i jorden är det kanske inte
något man ska ge sig på.

Gör så här:
1. Mixa ihop mjöl och smör till en smulig
massa. Tillsätt vatten och arbeta ihop till
en deg. Tryck ut degen i en pajform med
löstagbar kant, cirka 22 centimeter i diameter. Låt vila i frysen cirka 15 minuter.
2. Sätt ugnen på 225 grader. Fräs spenaten i oljan cirka 1 minut, lägg i en finmaskig sil och pressa ur vätskan. Klyfta
rödbetorna. Tärna getosten. Blanda ihop
ingredienserna till äggstanningen.
3. Förgrädda pajskalet i mitten av ugnen
cirka 15 minuter.
4. Varva spenat, getost, betor och äggstanning i pajskalet. Grädda i nedre delen
av ugnen cirka 35 minuter eller tills pajen
är genomgräddad, känn med provsticka.
Täck eventuellt med en bit aluminiumfolie
mot slutet, så att den inte blir bränd.
5. Garnera med valnötter och persilja.
Salta och peppra.

Hallon & vinbärspaj med
marängtäcke
Ingredienser
8 bitar
Pajdeg:
• 3 dl vetemjöl
• 1 msk strösocker
• 125 g smör
• 1 st äggula
• 1 msk kallt vatten
Fyllning:
• 4 dl repade röda vinbär
• 4 dl hallon
• 0,75 dl strösocker
• 2 msk potatismjöl
Maräng:
• 3 st äggvitor
• 2 dl strösocker
Till servering:
• Lättvispad grädde
Gör så här:
1. Blanda mjöl och socker i en bunke. Finfördela smöret till en smulig massa. Tillsätt äggulan och vattnet och arbeta ihop
till en smidig deg.
2. Tryck ut degen i en stor pajform som
mäter 28 centimeter i diameter. Nagga
bottnen med en gaffel. Låt stå i kylen
minst 30 minuter.
3. Sätt ugnen på 200 grader. Förgrädda
pajskalet i mitten av ugnen cirka 15 minuter. Sänk ugnsvärmen till 175 grader.
4. Blanda de rensade vinbären med socker och potatismjöl.
5. Vispa vitorna till fast skum. Tillsätt
hälften av sockret och vispa smeten styv.
Vänd ner resten av sockret.
6. Bred ut vinbären i pajskalet. Bred eller
spritsa ut marängen över bären. Grädda
i mitten av ugnen tills marängen har lite
färg, cirka 15 minuter.

Men om man då ändå skulle vilja ta något
litet steg åt det hållet?
– Börja i liten skala och odla litegrann
från början. Och var inte rädd för att försöka!
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Bak & mat

förenar
TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: KATARINA OLARS.

Tunnbröd. En självklar del i vårt kulturarv – men också ett medel för
att förena människor och bidra till utveckling. I Långhed pågår just
nu ett projekt för landsbygdsutveckling, där just den nya bakugnen
på bygdegården utgör hjärtat och samlingspunkten.
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Margareta Englund i full färd med brödbaket.

”

Det här ska verkligen ska kunna
bli en mötesplats kring bakning och
bröd för människor från hela världen.

D

et doftar ljuvligt på bygdegården
när tunnbrödet gräddas i
bakugnen. Den stod färdig
för ungefär ett halvår sedan
och i kväll har en grupp samlats för att
baka tillsammans, umgås och äta. Någon
klassisk tunnbrödsklämma står däremot
inte på menyn. I stället får det svenska
kulturarvet kliva in i samtiden och möta
kulturarvet från en annan del av världen.
Selam Tesfalem och Mostafa Alabdullah
har gjort falafel och de rullade bröden blir
något helt nytt.
– Det blev en läcker upplevelse. Vårt lite
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sega tunnbröd med en aning sötma som
möter tahini och sesamfrön och den salta
tsatsikin, det blev en härlig kombination,
konstaterar Margareta Englund från
Långheds bygdeförening.
Det var för drygt tre år sedan som
bygdeföreningen, tillsammans med arabiska,
eritreanska och somaliska föreningarna,
började planera för ett projekt för landsbygdsutveckling i Långhed. Utgångspunkten för projektet, som heter
Långhed - Kulturarv möter framtid,
var att börja i traktens kulturarv och
jordbrukstradition och utifrån det

Selam Tesfalem, Mostafa Alabdullah, Aya Alabdullah, Margareta
Englund och Margareta Johansson framför ugnen.

skapa något för framtiden.
– Här har man alltid odlat, skördat, malt
och gjort bröd. Och nu tar vi det arvet och
låter det möta kulturarvet från människorna
som bor här i dag. Bak och mat förenar, det
är ju något vi gör världen över.
I projektet träffas man nu för att utbyta
kunskaper om matens, och i synnerhet
brödets, historia och kulturarv. Det
traditionella tunnbrödet får samsas i ugnen
med manaish, en sorts pizzaliknande rätt
från Mellanöstern. Och förutom själva
bakandet blir det gott om tid till samtal
och att umgås.

Kvällar med ”öppet bak” har samlat
nyfikna nybörjare, middagar med mat
från hela världen har lockat många som
kommit för att äta och umgås och det
finns planer på ännu flera möten.
En tunnbrödsfestival ska ge besökarna
chans att möta bröd från hela världen.
Entreprenörer ska kunna hyra ugnen för
att baka och sälja bröd eller kanske ha
matservering. Ett projekt där alla i årskurs
5 i kommunen ska ha en temadag kring
världsarvet och även lära sig om mat och
bak planeras tillsammans med Ovanåkers
kommun och världsarvspedagogen på

Region Gävleborg.
– Vi kommer också att bygga ytterligare
en bakugn, utomhus. Den anpassas till
andra länders kulturarv och traditioner,
för att det här verkligen ska kunna bli en
mötesplats kring bakning och bröd för
människor från hela världen.
Projektmedlen kommer från Jordbruksverket och innan projektet avslutas år 2022
är tanken att Långhed ska ha blivit ett lokalt
utvecklingscentrum för bröd. Ett stort projekt
kring ett i grunden så enkelt hantverk – att
baka bröd. Så möter kulturarvet framtiden i
Långhed.

Vår svenska tunnbrödsklämma möter
kulturarvet från en annan del av världen.
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Prova på ett
SUP-äventyr i sommar!
TEXT & FOTO: CHRISTIAN OLARS.

O

vanåkers kommun är rikt på
vattendrag. Här finns massor
av sjöar, skogstjärnar och åar.
Här slingrar sig även den
vackra älven Voxnan fram genom de djupa
Hälsingeskogarna och de blå bergens
dalgångar. Vi har med andra ord perfekta
förutsättningar för att utöva en av de snabbast
växande vattensporterna i världen, Stand
Up Paddleboarding (SUP).

Att paddla SUP innebär att man står
upp på en stor surfbräda och paddlar
med en enbladig paddel. Även om SUP är
en gammal form av surfing så är det först
på senare år som den har fått sitt riktiga
genomslag. SUP kom till Sverige för cirka tio
år sedan, sedan dess har intresset fullkomligt
exploderat. Idag är paddlingen ett populärt
sommarnöje, både som träningsform och
avslappning.

SUP är roligt, socialt och lätt att göra
med familj och vänner. För att börja paddla
SUP krävs det inte massor av träning. Bara
man har rätt utrustning och kan grunderna
så är det bara att börja paddla, perfekt för
dig som snabbt och enkelt vill ta dig ut på
vattnet utan massor av timmars övning.
Har du inte paddlat SUP tidigare så kan
du testa det i sommar, gärna tillsammans
med familj och vänner.

5 enkla tips
1

2

3
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Placera brädan i vattnet och ställ dig på knä
precis bakom mittpunkten på brädan med
paddeln i händerna. Jobba med att hitta
balansen i brädan. Om det känns vingligt, ta
ett par paddeltag med händerna medan du
fortfarande står på knä. Brädan blir nämligen
stabilare i rörelse.
Börja att ståendes på knä använda paddeln
för att paddla framåt.
När du känner att du är redo så kan du
ställa dig upp. För att få bra balans, placera
fötterna axelbrett strax bakom mitten på
brädan. Håll en låg tyngdpunkt genom att
böja lätt på knäna och hålla ryggen rak. På
så sätt håller du balansen bättre.

4

Börja att paddla framåt. Det gäller att få paddeln
så långt fram som möjligt och att hela bladet
är i vattnet innan drag. Jobba med bålen och
håll armarna relativt raka genom hela draget.
På så sätt använder du hela din bålstyrka –
och inte bara dina armmuskler. Stanna upp
när du når till fötterna, därefter kommer paddeln
bara att bromsa din fart. Ett vanligt misstag
bland nybörjare är att inte utnyttja hela kroppen
vid paddling, utan att bara paddla med armarna.
Nyckeln till en avslappnad och effektiv paddling
ligger i att använda sig av hela kroppen, bål,
armar, höfter och till viss del ben. En bra paddlingsteknik har likheter med längdskidåkningens
stakning där bålmuskulaturen och ben utnyttjas
för att få hela kroppens kraft överförd genom
stavarna ner i snön.

5

Om du vill svänga med en SUP finns det
olika sätt. Ju närmare brädan du sätter dina
paddeltag, desto rakare kommer du att
surfa. Om du vill ändra riktningen under
tiden du paddlar kan du därför sätta i dina
paddeltag längre ut från brädan.
Om du vill vända med en SUP finns det två
varianter:
• En stadig variant där man paddlar framåt
på ena sidan av brädan och paddlar bakåt
på andra sidan.
• En snabb variant där man förflyttar sig längre
bak på brädan och paddlar bara på ena sidan.
Ju längre bak på brädan du står ju snabbare
svänger brädan men brädan blir också mer
ostadig ju längre bak du förflyttar dig.
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Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN
www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress
Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

Aktiviteter i sommar
VANDRINGSLEDER

HITTAUT

I Ovanåkers kommun finns två större vandringsleder, Vikebergsleden och Pilgrimsleden:

Kommunens största friskvårdsprojekt där du som
deltagare letar 120 checkpoints i din närmiljö
med hjälp av papperskarta eller appen Hittaut.
Leta efter totalt 120 checkpoints i Alfta-Runemo,
Roteberg-Knåda, Edsbyn, Gammelhomna och vid
Häsbosjön. Nytt för i år är bland annat att det finns
ett antal botaniska checkpoints i Alfta, där vi också
får lära oss lite mer om Hälsinglands Flora.

• Vikebergsleden med lämplig start i Nordanå, Alfta.
• Pilgrimsleden, med anor från 1100-talet och
en del av vårt kulturarv, har en röjd sträckning
från Svabensverk vid kommunens södra gräns
till Älvkarhed strax söder om Alfta samt även
från Röstabo till Arbrå.
Det finns även närmare 80 vindskydd runt om i
kommunen och några stugor som allmänheten får
använda utan kostnad.

EDSBYNS KULTURSTIG
En trevlig promenadrunda om 2,2 km som ringlar sig
från Bärstabron vid biblioteket längs älven Voxnan
ner till Bågbron, vidare förbi Sommars Café och upp
till Norra torget. Därifrån går man på Edsbyns äldsta
gata, Bygatan, och sedan genom Celsiusområdet
tillbaka till biblioteket. På några utvalda platser längs
denna runda sitter skyltar med texter och bilder där
man får ta del av historien bakom de olika platserna.
Kartan finns att ladda ner på kommunens hemsida.

FISKA
I Ovanåker strömmar Övre Voxnan fram, en oreglerad
förtrollande älvsträcka på 12 mil, samt ett otal sjöar
och tjärnar med varierande fiske i vacker natur. På sina
håll kan omgivningarna vara vildmarkslika där björnen
kan visa sig om turen är framme. För mer information
om fiskevatten, fiske och priser, vänd dig till Alfta och
Ovanåkers Fiskevårdsområde.

PADDLA KANOT
Vid Voxnabruks kanot & camping finns 250 km kanotleder. Paddlingen är varierande, allt från forspaddling
till lugna fina sträckor längs Voxnans strand.

TESTA DISCGOLF
ALFTA KULTURSTIG
Ett samarbete mellan Alfta sockens hembygdsförening
och Ovanåkers kommun. Ta en promenad längs
den ca 3 km långa stigen och få samtidigt lite lokalhistoria. Totalt finns det 45 skyltar som berättar om
ett Alfta från förr i tiden. Kartan finns att ladda ner
på kommunens hemsida.

HÄLSANS STIG
En sex kilometer lång slinga i Edsbyn som erbjuder
en vacker promenad i varierad miljö med många
sevärdheter längs vägen. Promenera hela eller delar
av stigen. Längs med slingan finns bänkar, badmöjligheter, parkeringar och busshållplatser.

KULTURRESERVAT
Drygt en mil norr om Edsbyn ligger Våsbo fäbodar, som
är ett kulturreservat och en av länets bäst bevarade
fäbodmiljöer. Det blir inga guidade turer i sommar men
Våsbo är fortfarande öppet för allmänheten och
det finns en trevlig vandringsled genom fäboden.

Det finns en bana centralt i Edsbyn intill sim- och
sporthallen. Banan har nio hål, och frisbee finns
att hyra eller köpa hos sportbutiken Sportbolaget
i Edsbyn.

MOUNTAINBIKE
Det finns bland annat banor både för barn och vuxna
i Kygelvallen, och i Gammel-Homna. Edsbyns SK-MTBklubb har mera information. Det finns även gott om
stigar för både vandring och cykling i Svabensverk. Karta
finns att få tag igenom Föreningen Finnskogsriket.

GÖR EN UTFLYKT
På kommunens hemsida under ”Kultur och fritid”
och ”Idrott och motion” kan du hitta en digital
karta som visar flera olika besöksmål inom biosfärsområde Voxnadalen.

DIGITALA NÖJEN
Allt fler kulturutövare använder digitala medier
för att hålla kontakten med publik och besökare
i tider av fysisk distansering. Här är några tips på
nöjen som finns online:

Operakonsert

Via strömningstjänsten Operan Play erbjuder
Kungliga Operan i Stockholm olika konserter och
föreställningar. Utbudet byts ut regelbundet.
operanplay.se

Teater

Lockar Ingmar Bergman, Molière eller kanske
feministisk teater som bygger på Liv Strömqvists
serier? Dramaten erbjuder en lång rad filmade
pjäser via sin tjänst Dramaten Play:
www.dramaten.se/play
Även Riksteatern erbjuder en hel del pjäser via
Riksteatern Play:
riksteatern.se/riksteatern-play

Museum

För dig som är intresserad av att gå på museum
finns en riktig guldgruva på sajten Digitalt museum.
Hit skickar i dag ett 70-tal museer runt om i landet
in bilder av sina föremål så att de finns att se online.
Allt från konstverk till byggnader, uppfinningar och
militära föremål finns i arkivet.
digitaltmuseum.se
Det finns också chans att se skymtar av Nationalmuseum
trots att det är tillfälligt stängt. De är aktiva i sina
digitala kanaler och på deras webbsida finns ett antal
filmer för barn och nyfikna vuxna, under rubriken
”Museet online för barn”.
nationalmuseum.se

Konsert

Många konserthus sänder konserter online eller delar
med sig av filmade upplevelser från förr. Bästa sättet
att få reda på vad som erbjuds är att själv leta upp de
konserthus du tror kan ha något som passar dig. Ett
exempel är Konserthuset i Stockholm som har en hel
del i sin digitala avdelning:
konserthuset.se/program-och-biljetter/
digitala-konserthuset

Följ dina favoriter på Facebook

På Facebook kan du följa dina favoritartister och
se om de sänder något online. För den som letar
går det att hitta allt från akustiska musikstycken
hemma i vardagsrummet till ösiga punkspelningar
framför ett tomt publikgolv – där vi på andra sidan
skärmarna utgör publiken.

Surströmmingsskivan blir digital!
Den årligen återkommande surströmmingsskivan
i Alfta den 22 augusti blir i år digital. Det bjuds
på uppträdanden och allsång, men var och en
från sin dator. Mer information kommer via:
facebook.com/varldensstorstasurstrommingsskiva

