Årgång 42

SEPTEMBER – NOVEMBER 2015

Nr 3/15

KALENDARIUM
SEPTEMBER
30

HEIMNYTT

OKTOBER
04
06
20
22
26
29

Styrelsemöte
Slöjd
Slöjd
Föreningsmöte
Sång
MANUSSTOPP

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

NOVEMBER
02
11
17
24
29
30

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

Slöjd
HEIMNYTT
Slöjd
Gammaldanskväll med levande musik
1:a advent kyrkbesök
Sång

1900 - 2200
1730 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

Dansglada delvis dåsiga Dalaresenärer drog dit dalkullorna dväljs.
Det distribuerades dragspelsmusik, durspelstoner, dressinåkning,
Dans, delikatessmiddagar, drömmarochväsenvandring.
Dagarna drogiväg = Dundersuccé!!

Denna upplaga är tryckt i ..36.. exemplar, e-postad till ..116.. mottagare och finns på hemsidan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tel. 076 / 828 52 84.
Tel. 070 / 535 2457.

Ordförar´n har ordet
En ny termin är igång.
Sommaren har bara seglat iväg. Inget superväder i år men ändå Ok, tycker jag. Synd bara
att somrarna går så fort numera.
Höstens nybörjarkurs i gammaldans har rekordmånga deltagare. Hur många som är rena
nybörjare har jag inte räknat, men kul är det att folk vill dansa. Rätt många, i kursen, är
”gamla” kursdeltagare som vill dansa för motionens skull och för att det är så lite
gammaldans i övrigt. Tyvärr så är det inte så många nya kavaljerer i höst, men tack vare
våra ”änglar”, blir det nästan jämna par. (”änglar” = gillets kavaljerer+några damer som
dansar kavaljer, som hjälper till).
Folkdansen har börjat, som vanligt, med lätta danser de första 3 onsdagarna, för att inte
skrämma nybörjarna. Och, några nybörjare har vi faktiskt. Riktigt kul!
Polskedansen också igång, med några nya som kollat läget. Om de fortsätter, visar sig snart.
Slöjdträffar blir det också snart kolla datum på vår hemsida, www.ofg.se .
Föreningens dag, där stans alla föreningar får delta och visa upp sig, har ju arrangerats i 3 år
i rad, men blev inte av i år. Varför har jag ingen förklaring på. Har inte hört något från
arrangörerna.
Men vi, ca 25 av gillets medlemmar, var ju på en mycket trevlig, intressant och kul, resa till
Dalarna för några veckor sen. Vi hälsade på hos våra kära vänner, Magnuses Karin och
Magnuses Ingvar Sivertsson i Orsala, Nås. De var ju mycket aktiva medlemmar här hos oss
innan de flyttade till Dalarna. Mer om den resan på annan plats i denna Heimnytt.
Tidigare i somras så gjorde vi en, endags, naturutflykt till Vackermyran i Fyrås. Där kunde vi
beskåda allehanda orkidéer och andra växter, i jättefint väder. Mer om den utflykten på
annan plats i detta nummer.
Ha de

Ernst
/Han med klubban

Fröken till skolklassen:
-"5 kråkor sitter på rad. Jägaren skjuter en, hur många blir det kvar"?
-”Ingen”, säger lille Kalle.
-”Nej det är fyra”, säger fröken, men jag förstår hur Du tänker.
Kalle frågar då om han får ställa en fråga till fröken.
-”Javisst lille vän”, säger fröken.
Kalle:
-”Det sitter 3 damer och äter glass, en slickar på sin glass, en biter och en suger på glassen, vem av dom är gift?
Fröken tänker snabbt och säger
-”Hon som suger”.
-”Nej”, säger Kalle, ”det är hon med vigselring, men jag förstår hur du tänker”

……………………………
Det var 3 bröder som träffades väldigt sällan p g a att de bodde så långt ifrån varann. En i Luleå, en i Stockholm
och en i Malmö. De hade dock kommit överens om att gå till sin stamkrog i respektive stad varje lördagskväll och
skåla för varann. Så gjorde de i många år. De beställde 3 whisky och skålade med varandra trots avstånden.
Bartendern i Stockholm blev med tiden väldigt nyfiken och frågade varför den här killen skålade och svepte dessa
3 drinkar varje lördag. Han berättade hur det låg till och bartendern var nöjd. Så helt plötsligt efter många år så
beställer stockholmsbrodern in bara 2 whisky och då blir bartendern åter nyfiken men hejdar sig, det kan ju ha
hänt något allvarligt. Han kan dock inte bärga sin nyfikenhet så han måste bara fråga:
-”Vad är det för allvarligt som har hänt eftersom Du tar bara 2 st whisky idag”?
Stockholmsbrodern svarar lugnt:
-”Det är inte så allvarligt, det är bara så att jag har slutat dricka”.
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Vackermyren 28 juni 2015
Vi var ca 30 deltagare som styrde kosan mot Fyrås och Naturreservatet Vackermyren .
Från parkeringen var det en rullstolsramp hela vägen till rastplatsen. Solen lyste från en
klarblå himmel som den alltid gör när ÖFG har sina utflykter. Efter att vi träffat ”Arvid” och
han guidar oss på myren, bjuder Hasse oss på grillad korv. Sedan fick vi gå som vi ville
för titta på olika växter på myrarna omkring Vackermyren, då såg vi bl.a. rikligt med
Vattenklöver, Tvåblad, Blodnycklar och andra växter så som Tätört, Ormrot, Blodrot,
Sileshår samt givetvis Guckusko! Vackermyren är ett av mycket få Rikkärr i Jämtlands län
som fortfarande sköts med höslåtter. Kärr är myrområden där växterna står i kontakt med
grundvattnet. Rikkärr är kärr med högt PH-värde och stor mängd lösta mineraler. Det
skapar livsmiljöer för växter och djur som inte finns någon annanstans. En bonus var att
en Makaonfjäril passerade oss när vi fikade. Olle hade tidigare fotograferat den.
Middagen var beställd på Fyrås Gård dit vi åkte! Mats Johansson Gärd tar emot oss och
berättar historien om gården som härrör från 1700-talet. Själv är Mats uppväxt i Flykälen
på en gård med djur. Efter 10 år och studier i Stockholm längtade han hem till Jämtland.
Då köpte han sin gård och med sin utbildning i kockyrket och lantbruksutbildning samt
många andra utbildningar öppnade han gårdskrog samt turridning. Han har får, kor,
hästar, höns, kalkoner, vaktlar samt gäss. Han är en mycket drivande i ekologiskt
företagande med närproducerad mat. Mycket imponerande! Vi alla var mycket nöjda med
maten.
Tack aktivitets sektionen för denna minnesrika dag!
Vid pennan
Kristin Lundqvist
PS. Boka bord via info.fyrasgard@gmail.com
Eller tel: 0706058454
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Resan till Nås 4-6 september 2015
Avresa från travparkeringen kl. 09.00, 24 förväntansfulla ÖFG:are i Backeryds buss, numera
Taxi Strömsund, med Torgny Sjöberg vid ratten, Hasse Nilsson, Olle och Britt-Marie Edlund
som reseledare.
Första anhalt blev Fågelsjö Gammelgård, Hälsingegård och världsarv med anor från 1600talet.
Efter spännande guidning (låset i visthusboden var klurigt!!) fick vi inta en välsmakande lunch
i Amerikahuset.
Nästa anhalt Orsa, där Lars Fjellner bunkrade 3 säckar koks för vidare befordran till
hembygds-föreningen i Vemdalen.
Under bussfärden blandades tävlingar med glada historier, CD-skivor, fotoalbum,
korsordslösande, dragspelsmusik (live!) med mera.
Kl. 17.30 rullade vi planenligt in på Magnusesgården i Orsala, där Karin, Ingvar och deras
vänner välkomnade oss – i strålande höstsol!
Vistelsen inleddes med femkamp med mixade 3-mannalag. Finurliga grenar krävde stor
koncentration och precision!
Efter tävlingarna fick vi middag – rökt lax mm och till dessert hallonpannacotta – mums!
Vid läggdags fick några ligga i Bakstugan, andra i Lillstugan, somliga i Stora huset – och
nästan lika många fick åka i väg och bo hos värdfamiljer i grannskapet.
Svartvinbärsgröt, svartvinbärs-och mynta-te, Pyramidbröd mm frestade på frukostbordet kl.
07.30.
Nu väntade nya utmaningar: Dressinåkning c:a 20 km – i motlut!
Väderprofeterna hade lovat regn men vi fick sol, lätt molnighet och nästan vindstilla!
Vi äntrade dressinerna, 3 på varje – och efter (noggranna) instruktioner trampade vi i väg –
över lingonröda tuvor – längs Vanån. Nu gällde det att sitta stilla på passagerarbänken för att
undvika urspårning, trampa i takt och hålla avstånd för att klara bromssträckan om
framförvarande skulle få problem, komma ihåg att vifta med handen om man behövde
bromsa, så att de bakom skulle hinna bromsa i tid, ha ögon bakåt och koll på att
bakomvarande följde med ….
Det medhavda 11-kaffet avnjöts ungefär halvvägs, vid en mysig slogbod intill Vanån. Olle
försökte förgäves under vakande ögon fånga fisk mellan vaken!
Resan fortsatte – med smärre incidenter såsom påkörning, urspårning, havererade hjullager
– och avslutades vid vägtunneln i Britsbodarna.
Vid stranden bjöds vi på hamburgare och grillkorv – och en klurig fågelfrågetävling!
Åter till boenden för kvällsförberedelser där några vilade på kudden, några besökte
badplatsen.
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Kl. 17.00 började samkvämet i Ordenshuset i Skansbacken med Järna Spelmanslag på
scenen. Under middagen bjöds vi på trevlig underhållning av Esbjörs-Christina Warg, granne
till Karin och Ingvar. Hon spelade gitarr, sjöng och berättade historier.
Sedan varvades gillesdanser från Dalarna och Jämtland med gammaldans. Tidvis anslöt
Birger K och Henry M sig till spelmanslaget. Nicklas N bjöd på ”minikonsert” på dragspel,
Staffan N och Inger W drog några durspelslåtar, allt medan regnet öste ned där ute!!
Kvällen avslutades med nattmacka och kamratring innan hemfärd.
Somliga nattade snabbt, värdfolket och några fler ”nattsuddade” i köket, sist ut var Ingvar o
Karin: Karin duschade och smög ut iklädd trosor och T-shirt på väg mot Lillstugan medan
Ingvar låste dörren och somnade på soffan ovanför trappen i stora huset. OJ – när Karin kom
till Lillstugan var dörren låst, nyckeln i säkert förvar på insidan!! Ingen hörde hennes
försiktiga knackningar på köksfönstret – och att ringa på dörrklockan på Stora huset var inte
lockande, då skulle ju alla vakna! Vad göra? Jo, i fjöset fanns ett lager med gamla täcken,
filtar och ärvda sänglinnen, där bäddade Karin ner sig och slumrade sött ……
På söndagsmorgonen sken solen och frukosten smakade åter igen förträffligt! Avskedskaffe
var planerat till kl. 11.00 men innan dess hann Staffan plocka nån liter blåbär medan Harriet
o Henry, Torgny, Kristina K, Inger W, Ernst och Audfrid promenerade till badplatsen.
Värdfamiljerna kom med sina gäster till elvakaffet, som utmynnade i ett stort kramkalas innan
bussen bordades för hemresa.
Första anhalt var Fänforsens naturreservat i Björbo där vi tog del av konstutställningen
”Drömmar och Väsen” med installationer gjorda av lokala konstnärer inkl barngrupper! Efter
gruppbildsfotografering och sista kramandet med Ingvar o Karin, även Ingrid och Sven-Erik,
tog Torgny ut kursen mot Sveg och lunch på Restaurang Björnen.
Hemresan kryddades med Olles frågelek om visor, en framlänges/baklängesordgåta,
durspelande, historier mm – och plötsligt var vi där igen, på Travparkeringen!
Värdarna Ingvar och Karin med vänner, reseledarna Olle, Britt-Marie och Hasse, chauffören
Torgny – och alla övriga resedeltagare: Vilken fantastisk resa tack vare Er alla!!!
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Brudparet Sparrman

SvenSven-Bertil och Gudrun vigdes i Sunne
kyrka den 5 september 2015
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SPELMANSSTÄMMOR I HÄLSINGLAND
Under sommarmånaderna brukar jag vilja besöka spelmansstämmor i hemma i Hälsingland.
I år blev det den i Svabensverk jag tog fiolen med mig till. Den har jag alltid velat besöka,
men det har av olika anledningar inte passat in i mitt tidsschema tidigare år, men i år blev det
äntligen av. Svabenstämman inleder folkmusikfirandet i denna del av landet, i Hälsingebygd,
och den går av stapeln alltid i slutet av juni månad. I år var datumet för stämman måndagen
den 29 juni. Jag hade hoppats att få med mig några spelkompisar från Tiljans spelmän, men
det gick inte den här gången. Alla var upptagna med något annat.
Svabensverk ligger precis på gränsen mellan Hälsingland och grannlandskapet i väster, Dalarna. Här är det heller inte så långt till Gävleborgs läns andra landskap, Gästrikland, i sydost.
Detta gör att spelmännen, de allra flesta i alla fall skulle jag tro, kom till denna stämma i år
från dessa tre landskap. Jag hade hoppats få träffa någon/några bekanta, någon som jag spelat
med i ungdomens dar hemma i Arbrå, men det var ingen jag kände igen. Inte en enda en! Det
var helt okända ansikten för mig allihop, som jag konfronterades med under denna idylliska
sommarkväll. Det var inte utan att man stundtals kände sig lite ensam och något övergiven och jag hade ju rest så långt – ända från Östersund tidigare på dagen.
Jag tog vägen över Harsa, för där hade jag tänkt mig övernatta efter spelmansstämmans slut.
Jag hade som vanligt bokat stuga nr 10. Den är överlägset bäst och komfortablast. Jag ville
också passa på att syna stugan i sömmarna för att se vad som eventuellt fattades och behöver
kompletteras inför vår förestående vistelse här i slutet av veckan. Vi ska nämligen hit då igen,
Gerd och jag, med våra barnbarn Maya och Vera. Jag noterar i minnet, i hårddisken där uppe
nånstans under hårfästet, vad vi ska ta med oss.
Denna stuga åker jag nu till, installerar mig, och går till köket för att laga i ordning lite mat åt
mig själv, innan jag ska fara vidare till Svabensverk. Jag hade kunnat äta dagens lunch på
Harsagården, men jag föll inte för frestelsen att äta här och nu, även om de framdukade och
väldoftande rätterna var lockande och retade smaknerven. Det hade varit bekvämt och bra,
som sagt, inte så billigt förvisso, men jag hade snabbt fått det dagliga obligatoriska matintaget
snabbt undanstökat. Jag höll alltså stången, och det var inte svårt, faktiskt, när jag tänker efter,
för jag skulle laga i ordning mig en riktig festmåltid. Det hade jag bestämt mig för innan.
Ingredienserna hade jag köpt under färden hit till Harsa; på Dehlins i Färila. Där stannar vi
ofta, Gerd och jag, och provianterar. Mest berömt är denna affär för sin korv, Dehlins korv,
som de gör i ett eget charkuteri, på baksidan av butiken. Folk kommer hit till Färila från när
och fjärran för att köpa denna korv. Denna korv hade också jag naturligtvis kunnat köpa i dag.
Med nykokt färsk potatis, ett välstekt ägg och dito lök, toppat på tallriken med några färska
röda, härliga tomater, hade det varit gott och välsmakande, men, nej, denna dag vill jag unna
mig något mer festligt, när jag nu är ute på egen hand, och får bestämma menyn själv, alldeles
själv, och utan någon inblandning utifrån. Det gäller att passa på och gripa tillfället i flykten.
Jag hade inte så svårt att bestämma mig; det fick bli pölsa, äkta Norrlandspölsa på burk, och
kompletterat med skivade rödbetor! Är det fest, så är det. Gud, vad gott det är, och vad mätt
man blir! Nu visade det sig att jag, till min stora förtvivlan, tagit fel burk rödbetor, den med
hela rödbetor. Nu gjorde det inte så mycket. Det fick gå på något vis, och faktiskt var de lika
goda som de skivade. Det var en överraskning som hette duga. Jag kände ingen påtaglig skillnad heller, nej, men det var mödosamt att skiva sönder dem på tallriken. Det tog på krafterna,
minsann. Det får bli en engångsföreteelse. Jag får allt se upp lite bättre nästa gång jag är i
affären och letar efter denna mörkröda delikatess i butikshyllorna.
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Svabensverk
Efter lunchen, vid tretiden ungefär, ger jag mig av till Svabensverk. Jag vill vara ute i god,
eftersom det är första gången jag är där, och jag vill bekanta mig med stället i lugn och ro
innan spelmansstämman tar sin början. Jag tar Ryggesbovägen över Knåda mot Alfta, och
bara i lugna farter. Jag behöver inte jäkta, och dessutom är det grusväg på sina ställen, som
gör att man måste sakta ner farten. På den här vägen är det normalt inte många som kör, och
dagens bilfärd utgör inget undantag från den regeln. Jag är tämligen ensam på vägen. Jag
möter bara någon enstaka bil, och det är inget fordon som kör om mig.
När jag kommer till Alfta är jag kaffesugen. Ska jag stanna till här? Finns det något fik här, i
den här metropolen, månntro? Bäst att åka dit och se efter. Jag har gott om tid för ett litet
fikastopp, så en liten kaffepaus tänker jag unna mig. Jag närmar mig de centrala delarna på
orten, och möts då av en blå, helt vanlig, och för oss svenskar lätt igenkännbar parkeringsskylt, där det står under det stora P:et:
”Var god och parkera hur som helst”
Vad säger man om den sentensen, den uppmaningen? Hur ska man tolka den inskriften? Välvilligt, tycker jag, utan att man för den skull ska orsaka onödigt trafikkaos och huller om buller på ortens gator och torg. Man kanske till och med kan, och får, parkera på hustaken? Föga
troligt, men kanske inte helt osannolikt ändå. Man vet ju hur gästvänliga vi hälsingar är. Det
är allom bekant. ”Kom som du är ...” Till Hälsingland skall alla känna sig välkomna. Det hörs
ju på namnet på landskapet att det så är, eller hur?
Nåväl, det får vara hur det vill med det. Jag hittade både ett fik och en parkeringsplats alldeles intill. ”Sallys Café”, stod det på fikaskylten ovanför entrén. Jag kliver in över tröskeln och
konstaterar omedelbart att detta Café andas mycket nostalgi. Hela inredningen är 50-tal, det
decennium jag själv var i i de nedre tonåren, så jag känner igen stilen. Allt är mig bekant, och
jag flyttas för ett ögonblick bakåt i tiden och i tankarna. Väggarna är fulla med den tidens
rockstjärnor. Jag ser t ex affischer med Elvis lite överallt. Även svenska rockkungar är avporträtterade.
Två damer står bakom disken. Jag skulle tro att det var mor och dotter av åldersskillnaden att
döma, och av att de var varandra rätt så lika i utseende. Det blev lite småprat för att vi skulle
bekanta oss med varandra, och vi hade tid att prata, för just nu var det inga andra cafégäster i
lokalen förutom mig. Jag får för mig att jag ska fråga dem vem som är ”Sally”. Jag utgår
naturligtvis ifrån att caféet är uppkallat efter en kvinnlig ägare av kött och blod. Jag undrar
därför:
”Vem är det av er som är Sally”
”Ingen av oss”, blev det något oväntade svaret.
”...men vem är det då som heter Sally”, fortsatte jag att fråga.
”Det är vår katt”, svarade de då samtidigt, båda två, och på ett tillsynes självklart sätt
Jaha, ja. Det var något nytt, att uppkalla ett café- och matställe (man kunde äta här också)
efter en katt! Det trodde jag inte var möjligt. Hur kan man komma på något sådant? Jo, i Alfta
i Hälsingland, tydligen. Här, i detta mitt hemlandskap, odlas det originalitet synbarligen, och
människor är både kluriga och färgstarka. Inte sant?
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Jag höll nästan på att glömma bort att beställa mitt kaffe, men gör det till sist. Jag ville inte
ha så mycket kaffebröd, utan bara en kopp kaffe – jag hade ju nyss ätit, och var därför inte
direkt hungrig, bara kaffetörstig. Hur det nu var, så pekade jag ändå på några kakor som såg
goda ut. Jag beställde två små av dem. De låg i rader, prydligt framdukade på ett fat. Sedan
skulle det betalas. Jag betalade kontant, för jag var inte säker på om man kunde betala med
kort. På den här tiden, på 1950-talet fanns det som bekant inga kortautomater heller.
”Vad blir det”, frågar jag
”Nitton kronor”, kommer det snabbt.
Man undrar om det är sant? Hur är det möjligt i dagens Sverige att få fika så billigt? Ja, man
frågar sig. Det här fiket måste vara unikt. Någon motsvarighet till detta café hittar vi väl inte
någon annanstans i landet, eller hur? Dessutom vill jag framhålla att det inte var självservering heller. Nej, då. Jag blev snyggt och artigt serverad vid bordet i lokalen där jag slagit mig
ned. Jag fick vänta en stund på kaffet visserligen, men vad gjorde det, när man fick det nybryggt (kanske var det till och med nykokt). Det var svårt att avgöra. De ville undfägna och ta
hand om mig på allra bästa sätt. Slutligen vill jag berätta att jag fick mitt kaffe serverat på
riktigt porslin, med en kopp med öra på den högra sidan, där jag skulle grabba tag, och ett fint
väldesignat fat, som kaffekoppen ställdes på.
Så här ska det vara på ett café. Det ska inte vara så märkvärdigt. Man ska kunna beställa sitt
”kaffe utan några följdfrågor”, Kuf, helt enkelt, men det låter sig som regel inte göras. Ofta
får man förslag på många olika alternativ, som jag för det mesta inte vet vad det är, men jag
som bara vill ha en kopp kaffe, rätt och slätt, har svårt för att göra mig förstådd. De bakom
disken blir närmast förnärmade, när jag tydligt förklarar, att det är ”vanligt kaffe” jag vill ha.
Skulle jag dessutom drista mig till att säga att jag vill ha ”kokt kaffe”, undrar de säkert vad jag
är för en underlig herre. En kuf, en stofil från ett för länge sedan svunnet sekel, säkert.
Jag fikar färdigt och sätter mig i bilen igen för vidare färd mot ”Svaben”, som orten kallas i
folkmun. Jag åker på en alldeles nygjord och nyasfalterad väg, som sträcker sig ända till
Falun. Man kan säga att det här är en genväg in i Dalarna från Hälsingland, och som tyvärr,
tror jag, inte många känner till. Jag säger tyvärr, eftersom fler borde åka på den. Den är så
naturskön och omväxlande att köra. Man har aldrig tråkigt.
För några år sedan, då jag var på Bingsjöstämman tillsammans med Carin och Åke och åkte
här, var vägen knappt framkomlig. De höll på att göra om den då, och det var ett omfattande
vägarbete med många vägarbetare, väldigt många grävmaskiner, dumprar, lastbil o dyl, som
”var i vägen”. Det blev ideliga stopp och långa bilköer, eftersom delar av vägbanan, med
jämna och ojämna mellanrum, var avstängd.
Man visste aldrig när det skulle ske, när stoppet skulle komma, och det var aldrig fritt fram.
Det var, kommer jag så väl ihåg, många ”väglotsar”, som fick visa oss vägen, och långa bilkaravaner uppstod därför. Det kändes som man färdades i snigelfart. Fort gick det definitivt
inte. Carin ska underrättas. Det gör jag nu i detta kåseri. Hon och käre make Åke kan ta sin
husbil och åka här igen. Inga problem.

- 10 -

När jag kommer fram till Svabensverk möts jag av en parkeringsvakt, som vill ha pengar för
parkeringen, men det var bara att visa upp fiolen, så var det fritt fram. Deltagande spelmän
behövde inte betala någonting. Det ser lite tomt ute på parkeringen. Jag är tydligen bland de
första gästerna. Jag vinkas in på en ledig plats på grästunet mot en ladugårdsvägg. Jag lyckas
ta mig fram till parkeringen, även jag vara nära motorstopp ett tag, eftersom det hoppar och
far i den ojämna terrängen.
Jag vrider av startnyckeln och går sedan ur bilen för att orientera mig på platsen. Var är jag,
och var ska stämman hållas? Jag är lite osäker. Jag vandrar runt på området för att få visshet,
överblick och lite lokalkännedom. Svabensverk är en bruksort, som hade sin blomstringstid i
början på 1800-talet fram till 1842, då bruket lades ned. Det var ett järnbruk, och järnmalmen
hämtades från ett antal mindre gruvor runtom på andra sidan landskapsgränsen, på dalasidan.
Jag får klart för mig att stämman ska hållas på två ställen samtidigt, dels på Bygdegården,
dels i ”Stallet” på bruket. Det är en för orten karaktäristisk skapelse. Vida omtalad för att de
har byggt den en gång i tiden av slaggsten från bruket. Det är ett säreget byggnadsmaterial,
som jag inte sett någon annanstans i Sverige. Man förväntas under kvällen, både spelmän och
dansare, vandra mellan båda dessa ställen, fram och tillbaka för att spela och för att få dansa.
Det är ett uppgjort och överenskommigt spelschema uppspikat lite varstans i byggnaderna.
Spelmanslagen ska avlösa varandra, är det meningen, efter någon slags stafettmodell, och de
får på så vis en halvtimmes speltid var varje gång de är uppe på scenen och spelar. Dansarna
fick följa efter, om de ville, och hade på så vis tillgång till två dansbanor hela kvällen. De
kunde dansa oavbrutet fram till kl 01.00 på natten om de så önskade – och orkade!
Rubriken på denna spelmansstämma är ”Folk o Dans i Svaben”, och låt mig säga på en gång
att det var lika mycket dans som folkmusik. Rubriken täcker tämligen väl vad det handlar om,
tycker jag, för det var nästan lika många folkdansare som folkmusiker på plats. Åtminstone
upplevde jag det som så. Nybörjare var det särskilt sörjt för. Redan innan stämman började
fick man om man ville, och tordes (inte jag dock), prova på polskedans, men även ”Finnskogsdanser”, vad det nu är. Jag har ingen kännedom om den dansarten, men jag förmodar att
den är framsprungen och utvecklad ur en lokal danstradition, som de vill bevara och föra
vidare till kommande generationer. Det här är nämligen gamla anrika finnbygder.
Själva spelmansstämman börjar kl 18.00, och den liknar inte alls traditionella spelmansstämmor som de i Delsbo och Bjuråker till exempel. På de stämmorna börjar man alltid först i kyrkan med en konsert, och sedan vidtar processionen till en Forngård eller Bygdegård, där sedan
stämman fortsätter med allspel, gruppspel och underhållning. Här i Svabensverk börjar man
direkt med allspelet utomhus och framför ”Stallet”, och på en uppfart till denna byggnad. De
trakterade spelmanslagen turas om att - genom sina spelledare - leda ”sina” allspelslåtar, som
de själva har fått föreslå. De finns att tanka ner på www.folkodans.se, och man uppmanas
träna på dem hemmavid, så att man kan dem väl, när man kommer hit till stämman.
En av dessa spelledare var Bengt Jonsson, och han hade dessutom det ärofulla uppdraget att
hälsa oss alla närvarande välkomna. Det gjorde han på ett kohorn, och det gjorde han på ett
utomordentligt skickligt och stämningsfullt sätt. Denne Bengt Jonsson vill Jan-Åke att vi ska
framträda tillsammans med på Harsagården nästa år. Han är tydligen mycket känd i Hälsingland och flitigt anlitad. Det visade sig att han också kunde traktera en fiol. Han var lika skicklig på det instrumentet som på sitt horn, och han ledde oss också på några av allspelslåtarna
från Bollnäsbygden.

- 11 -

När vi spelat färdigt utdelades det ungdomsstipendier till lovande folkmusiker från trakten,
och ”trakten” i det här fallet är gränslandet mellan Hälsingland, Dalarna, och Gästrikland. De
som fick 1 000 kr och diplom i år var en ung kille på bara 10 år, och en tjej, som var äldre, i
övre tonåren, skulle jag tro. De framträdde efter utdelningen med varsin låt, och man kunde
konstatera att juryn gjort ett bra val. De var mycket duktiga. Det lät väldigt bra. Tonsäkert,
och med den rätta känslan.
Återväxten av folkmusiker i regionen är tryggad och god, om man nu kan utgå från dessa
båda stilsäkra ungdomar, och det tror jag att man kan göra, för det sjuder av folkmusiklusta
just nu i Hälsingland har jag hört. Det ordnas kurser och utbildningar lite här och var i landskapet. Ungdomarnas framskjutna positioner märker man inte minst på spelmansstämmor i
denna region. De såg vi, Carin och jag, också på Bingsjöstämman för några år sedan, och det
har jag själv lagt märke till på spelmansstämmorna i Delsbo, Norrbo och Bjuråker - och unga
tjejer dominerar! Var är grabbarna?
Annat var det, när jag växte upp. Då var det bara undantagsvis som man såg en tjej spela fiol.
Det var vi pojkar som gjorde det. Flickorna spelade mestadels piano på den här tiden, i början
på 50-talet. I dag tror jag att det är så, att unga killar helst vill spela bara gitarr, och inget
annat. Det är synd, tycker jag, som själv spelar fiol som bekant, och jag vill ha efterföljare på
den manliga sidan.
Denna stämma går i mångt och mycket i ungdomens tecken, för senare på kvällen, kl 20.00
närmare bestämt, uppträdde GUF (Gävleborgs Ungdoms Folkband) i konsertsalen, som var
inrymd i ”Stallet”. Det var en bejublad konsert. Applåderna ville aldrig ta slut. Jag var också
mäkta imponerad. Vad proffsiga de var! Riktiga yrkesmusiker, verkade det som, men det kunde de väl ändå inte vara, eller ...? De var ju så unga! De spelade inte bara svenska låtar, utan
de framförde folkmusik från hela världen. Femton stycken var de, och de spelade på många
olika instrument, både blås (även sax!) och stråk. Sjöng gjorde de också – i samstämmig kör!
Denna konsert var ett avbrott, en paus i dansandet, som också höll till inne i ”Stallet”, men i
en mindre lokal, och även i Bygdegården, som jag nämnt ovan. De inbjudna spelmanslagen
turades om att spela till dansen. Det liknade mycket en vanlig onsdagskväll på Tiljan. De
dansande paren under kvällen kunde känna sig lyxiga och privilegierade, som fick möjlighet
att dansa till så många spelmanslag, och känna på så många olika dansrytmer.
Inbjudna spelmanslag var:
Falu Spl, Svärdsjö Spl, Alfta Spl, Bollnäsbygdens Spl, Sandvikens Spl, och Bingsjö Pojkar
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Blev man hungrig var det väl sörjt för att komma till rätta med det problemet. Det fanns serveringar lite varstans, både matserveringar och fikaställen. Varmkorvsdepåer fanns det också.
Jag lade märke till att man på matsedeln kunde beställa ”Stekt sill med löksås”. Det var länge
sedan man åt det. Det är så himmelskt gott. Det var något som jag tyckte mycket om när jag
var barn, och det tillagade min mamma rätt ofta. Det hände också att man fick det på barnbespisningen i skolan. Nu var jag inte så hungrig, eftersom jag redan haft min festmåltid i dag
(se ovan!), och därför nöjde jag mig bara med te och två frallor.
Sent på kvällen, det började skymma, återvänder jag till Harsa, och till mitt lilla härberge i
stuga nr 10. Det har varit en kväll med mycket musik och dans, och man har gjort många nya
bekantskapelser, och fått fler erfarenheter inom folkmusiken. Nästa år vill jag vara här igen
och då gärna i sällskap med Gerd, men varför inte också tillsammans med spelkompisarna i
Tiljans spelmän?
Jag tror att det skulle vara möjligt för oss att delta som ett av spelmanslagen som spelar till
dansen. Vi kunde komma med något nytt, t ex den jämtländska snoan, som jag inte tror att de
andra lagen är lika duktiga på som vi. Dansare från ÖFG ska också absolut inbjudas till att få
följa med. Det blir en höjdarkväll för dem. Det är jag helt säker på!
E.u
Sören M
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 46 Östersund

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING:
Vid definitiv eftersändning återsändes
Försändelsen med nya adressen på
Baksidan ( ej på adressidan).

B

FÖRENINGSBREV

O.B.S
Meddela redaktionen om
Du flyttar eller gör
andra förändringar som
påverkar adressregistret.

PORTO

____________________________________________

ADRESS

Dräkt och Slöjd
Slöjden startar den 6 okt, 20 okt, 2 nov, 17 nov, 1 dec.
Anmälan till Eivor Lundström 0702583847
Mildred Larsson 0730292326
Tid 18:00- 20:30
Kostnad 300kr för fem ggr

En hälsning
Jag ska hälsa till alla ”gamla” medlemmar i ÖFG, från Eva Nilsson-Rosén.
Hon gifte sig och flyttade ner till Göteborg för ca 25 år sedan.
Hon minns oss!
Minns Ni?
Är vi Gamla?
Jag har pratat med henne.
Kristina Kumlin

