MINNEORD
Jon Agnar Strand født 13.april 1924 på Nesodden. Der vokste han opp sammen med tre
søsken. Som 16 åring begynte han å arbeide på et sagbruk og det var vel da interessen for
skogbruket kom, og videre praksis som skogsarbeider og taksator i Stange skogallmenning på
Hedemarken. 19 år gammel begynte han skogbruksutdanningen på Statens skogskole på
Kongsberg. Der fikk han utøve sin store interesse for skihopping og orientering. Etter endt
utdanning, ble Jon ansatt i Statens materialkontroll i Tromsø i 1948 i forbindelse med
gjenreisningsarbeidet etter krigen. Han reiste omkring i nord-Troms som kontrollør av at
trelasten skulle være av riktig kvalitet og mengde. Etter hvert fikk han jobb hos en
trelasthandler i Nordreisa, og der traff han Karla i 1951. Han likte seg svært godt nordpå,
naturen og folket der, og med sin joviale væremåte gled han lett inn i lokalmiljøet.
I 1957 kom familien på fem til Narvik og da begynte Jon som disponent i Hålogaland
skogsalgslag (skogeierforening). Den viktigste jobben var å skaffe nok skogsvirke til
sponflatefabrikken på Rognan. I 1961 ble kontoret i salgslaget flyttet til Bodø og da bosatte
familien seg på et veiløst gårdsbruk i Baglia i Soløyvannsmarka. En nær nabo sa at det var en
berikelse for bygda at familien Strand hadde slått seg ned der. Sommeren 1967 fikk gården
bru- og veiforbindelse med stor hjelp fra gode naboer.
I 70-årene var han herredsskogmester i Ofoten hvor hovedoppgaven var oppbygging av
skogressursene i samarbeid med skogeierne, dette som en del av skogreisningsarbeidet i
landsdelen. Jon var svært samfunnsinteressert og ivret for dette som representant i Bodø
bystyre og i friluftsnemnda i flere perioder på 60- og 70-tallet. Han begynte allerede i
politikken mens han var i nord-Troms. Fra 1981 og frem til 1991 hadde han sin siste jobb før
pensjonsalder, da som informasjonskonsulent i natur og skogbruk hos Fylkesmannen/Salten
skogselskap. Mange vil nok huske Jon fra blant annet skogdager, 4H-arbeid og «Lære med
skogen» i skoleverket. Som pensjonist fortsatte han med gårdsdriften sammen med Karla og
var også veldig engasjert i driften av andelssagbruket ved Soløyvannet langt oppi 80-års
alderen.
Jon A. Strand var en skogens og naturens talsmann. Det begynte og sluttet med trelast,
mellom der gjorde han en viktig jobb med opplysning i forbindelse med oppbygging av
skogressursene i vår landsdel.
14 dager før hans bortgang, 23.des.2018, deltok han på den tradisjonelle julesammenkomsten
sammen med gode skogvenner. Der holdt han en fin takketale for godt vennskap.
Jon var æresmedlem i Bodin skogeierlag og i Salten skogselskap.
Karla og Jon hadde sammen et godt og gjestfritt hjem, man gikk alltid derfra med godt humør.
Vi sitter igjen med mange gode minner om en god kamerat og kollega, som alltid var til stede
og bidro til et godt fellesskap.
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