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RESA TII,L VÄR!{I,AND 1993

Några spridda anteckningar

röRSPEtET
Efter ett viloår L992 greps medlemmarna i Visby Folkdansgitle på
nytt av reslust och en resekommitt6 bildades. Denna fann dock
efter ett tag, att reslusten inte var överväldigande på alla hå11.
Intresset var av någon anledning ljummet och flera föreslagna res-
måt förkastades. TiIl slut föll dock ett förslag att delta i den
s k "K1arhäIja" i Norra nåda i värmland de flesta på Iäppen.

Hasse Burell hade tidigt komponerat ett anslående danspotpurri, som
han med beundransvärt tåIamod försökte få Vne-arna att tillägna sig.
Specie1lt övergången till ttÅttamanna-engelnrt var en stötesten med
flankningar kors och tvärs. Ideliga sammanstötningar ägde rum mitt
på dansgolvet i bygdegården i Fo1lin9bo, trots djupgående studier
av bruksanvisning€tr, ibland t o m under sjäIva dansandet!

När vårsolen rnedförde olidlig värme i danslokalen släpptes dansarna
ut på grönbete på asfaltplanen utanför. Trots obegränsat utrymme
orsakade närheten titl ett stuprör ett så häftigt sammanträffande iI'Bittemand i kniber', att två damer erhöll benskador, som dock kunde
repareras i tid tiII de viktiga uppgifter som nu förestod"

Allvaret inleddes med ett par uppvisningar på gatsten mitt i öster-
centrum som en tjuvstart på midsommarfirandet. Dessa avtöpte ganska
väI tack vare att Hasse lagt in en andhämtningpaus i programmet, så
att man i lugn och ro kunde inta sina numrerade platser inför den
svårare delen med bI a ovannämnda korsvisa rusningar.

Midsommaren gick så-av stapeln med insatser av varierande kvalitet
på södertong, vid ttÄkermanskatr och vid Göransgården. Firandet på
Gustavsvik hade i år utgått på grund av att mysgubbarna från Caf6
Norrköping lyckliggjorde gotlänningarna med ett par veckors spekta-
ke1 i Almeda1en, där VFG och trTroja[ efter många om oeh men fick va-
ra rned på et,t hörn. En viss besvikelse kunde nog förmärkas bland
aIlmänheten över att det trevliga firandet på custavsvik stältts in.

sÅ iinrr,rcEN Trr,,L viiRuLANDsREsAlu
Avresan den 8 juli började i mo1l. Ett par dagar innan hade vi fått
ett chockartat besked, nämligen att vår kassör Britt-Marie hastigt
hade avlidit. Efter telefonkontakter mellan resdeltagarna bestämdes
dock, att vi trots detta skuLle ge oss iväg. Dödsfallet medförde ett
febrilt arbete för resekommitt6n med att få loss reskassan m m, då
Britt-Marie haft hand om en de1 av förarbetet för resan. Genom be-
römvärda insatser av kommitt6n ordnade det hela dock upp sig i tid.

Vid samlingen på hamnen i ottan den 8 juli visade det si9, att en
kär bekant satt bakom ratten på vår buss, nämligen Leif Ringqvist,
tillika gammal VFG-medlem och en glad spelevink. Han packade under
glada tillrop in både bagage och resenärer i sitt fordon och snart
var vi ombord på aet berömda flytetyget rrcraiprr för vidare beford-
ran ti}1 Nynäshamn.

Efter några timmars resa under trivsam samvaro landade vi i Nynäs-
hamn och fortsatte på aen kära gamla krokiga vägen tilJ- SödertäIje.
Längs vägen hade Sara-Lisa ett familjeriktmärke, en stor rishög,
som hon kallade det. Efter viss diskussion enades man om, att det
rörde sig om vad man på eotland ka11ar en trkalvarprr eller trkavel-
varprr. Det är mycket riktigt en rishög, där man fordom, när vägar
endast var stigar i skogen och inte så Iätta att hitta, borde off-



ra en kvist e1ler en gren i varje vägskä1 för att med hjäIp av rrdi
smarr hitta vägen tillbaka under det att man yttrade: troikar ja pa
di, oikar du pa mi!'r Så småningom hittade vi tiII aIlmän glädje
rishögen.

Sedan vi sålunda fått oss en portion kultur tiIl livs for vi vida-
re förbi Strängnäs för att så småningom stanna för kafferast. Leif
öppnade bussens cafeteria och tillhandahöIl kaffe eller te med titl-
tugg, som bestod av jättedrömmar för den med god karaktär och vikt-
problem eller s k slaskkaka för den med mindre god karaktär oeh
ringa viktproblem.
på den P-p1ats, som nyttjades för kafferasten, fanns också andra nöd-
nödvändigheter, d v s toaletter. Låssystemet på vissa av dem var in-
te förstklassigt, vilket hade till föIjd att Maggan fick oväntat be-
sök mitt under toalettbestyren. Til1 vår besvikelse (?) utebl-ev den
uppiggande dansträning vi vant oss vid under dylika uppehåI1 under
Hasse Erlandssons tid och färden gick vidare mot nya öden.

I kvällningen nådde vi så målet för dagens etapp, d V s Hagfors, som
ju är mest berömt som födelseort för llonica Zetterlund. Efter en del
rundkörning, dock på intet vis jämförbar med den i r,iitreck för många
år sen, fann vi det hotell, där vi var inbokade. Sedan vi installerat
oss på våra rum och fräschat upp oss och bytt om var det dags för en
finare sup6 i hotetlmatsalen, där vi åt gott och 1änge.

För att övervinna därav följande dästhet företog de flesta en sen
vandring genom det li11a samhätlet, som dock inte bjöd på något över-
väldigande nattliv. Via en hängbro över äIven strosade vi åter till
hotellet för att antingen sammanfatta dagens upplevelser i hoteIl-
foaj6n eller omgående kasta oss i Morfei armar.

Efter nattens stärkande sömn droppade man i olika stadier av vaken-
het in i hotellets matsal för att intaga frukost. Vid det laget ha-
de de allra morgonpiggaste redan varit ute på en tidig promenad i
hotellets omgivningar och funnit livet härIigt att leva. Sedan hung-
ern stillats var det dags för utcheckning och ilastning i bussen,
varefter det bar iväg mot nya äventyr.

Först på programmet stod ett besök på Mårbacka, där en söt och
kunnig guide vid namn Maria lotsade oss runt i Selma Lagerlöfs fö-
räIdrahem, som den berömda författarinnan och nobelpristagaren å-
terköpt sedan hennes far fått gå ifrån det på grund av alltför då-
ligt ekonomiskt handlag. Bland sevärdheterna fanns en Aga-spis i
köket, som bl a fallit en besökande sydamerikan i smaken. När han
efter hemkomsten skulle bestä11a en likadan sände han bestäIlning-
en tiII trluckan skall hållas stängd, Sverigert. Han trodde, att den
föreskriften på spisen var fabriksnamnet!

Sedan vi på nytt embarkerat bussen stäI1des färden till sunne för
mer eller mindre systematiska "stödköptr. Efter ny återsamling med
e1ler utan kassar bar det så av mot Tossebergsklätten. Ju brantare
uppförsbackarna blev, desto rner begeistrad blev liIla Kerstin: rrHär
skulIe man ha haft rullskridskor!tr Efter den hisnande färden uppför
klätten väntade en härlig lunch i den lilla rustika topprestaurang-
eD, där man vid tillgång ti-l-I fönsterbord hade en hisnande utsikt
över skogar och dalar.

Efter lunchen gavs titlfätIe ti11 ännu vidare utsikt från det av
vindar omsusade utsiktstornet. Därefter uppsöktes en skyddad plats
där vi med den fagra frykenbygden för våra fötter hö1l en gripande
minnesstund över Britt-Marie. Hasse höIl en liten parentation och



Britt Ronsten läste ett par väl valda dikter. Efter en tyst minut
avslutade Britt Ekström, Lisbeth och Sara-Lisa med rrDen blomster-
tid nu kommerrr på fiol. Gripna av stundens alfvar återsamlades vi
i bussen för återfärd utför de branta backarna.

Nästa färdmåI var Torsby ännu längre upp i de värmIändska skogar-
na. Efter en stunds kringirrande fann de flesta i det nu kaffe-
sugna gänget ett trevligt wienerkaf6. Britt och OIle hade haft en
osånnolik tur och sprungit på ett bekant par på gatan och blev nu
bjudna på rarte.

Efter denna utflykt var det dags att styra mot Uddeholm, där vi
checkade in i ett par annex tiII hotellet. Herrskapet Sjögren hade
haft tur i rumsfördelningen, ty de hade av någon anledning för-
ärats en lyxsvit med överaåaig inredning, som en stor deI av gi1-
lets medlemmar med iIIa dold avundsjuka beskådade. Vissa mumlade
något om att deras egna krypin mera hö1I vandrarhemsstandard.
En stor del av de andra gästerna beledsagades av hundar, vilket
man efter hand fick en förklaring på. Någon sorts hundpremiering
gick nämligen'av stapeln på hotetlområdet de föIjande dagarna.

Sedan uppackning och strykning samt personlig uppfräschning avkla-
rats var- det dags för transport tilI Kärnåsen i Norra Råda för ett
samkväm med därvarande folkdanslag. vi förplägades med smörgåstår-
ta och kaffe med dopp och sjöng tillsammans, varvid gotlänningarna
framförde ett par sånger på henöns vilda tungonå1. Därpå följde en
stunds dans på logen, varvid de båda danslagen på sedvanligt sätt
utbytte danser. Värmlänningarna fick bI a 1ära sig Hasses komposi-
tion rrsalanderrr. Samkvämet slutade dock i anständig tid, eftersom
Norra nåda-gänget hade nästa dag fulltecknad i och med att Klar-
häljaveckan då skulle invigas.
När vi lämnat bussen vid Uddeholms Hote11 för att uppsöka de vän-
tande sovbingarna upphanns vi av ett par norra-rådingar, som per
bil jagat oss med en kvarlämnad jacka. ItDet måste vara Seveds!'r
utbrast spontant densammes hustru, van vid dylika incidenter.

Nästa dag, som befanns vara en 1ördag, inleddes med en här1ig fru-
kost i hotellmatsalen. Fram på förmiddagen skulIe vi äntligen få
träna igenom dansprogrammet. Väntetiden fördrevs på sedvanligt vis
med stryfning av bygdedräkter m m. Härunder kom Ingrid på, att
hennes handväska saknades och inte hade synts till sedan frukost.
Efter en bra stunds panikartat letande på rummet, i matsalen och
övriga tänkbara lokaliteter kom väskan likväI tillrätta nedbäddad
i ägarinnans säng i samband med strykningsbestyren. SåIunda hade
ställningen nu utjämnats tilI 1-l- i den interna familjetävli-ngen
trBorttappade ef fekterrr !

När det så drog ihop sig tilt dansträningen befanns det då1iga
vädret ha blivit use1t, d v s regnet öste ned. Efter kort rekog-
nosering hittades ett samlingsrum i ett annex tiI1 hotellet och
sedan hindrande möblering avlägsnats, kunde vi nästan köra igång
träningen. Vi fick dock vänta en stund till på Bosse, som bedri-
vit klappjakt på en elastisk binda. Han hade nämligen under går-
dagskvälIens övningar på logen hindrats i en snoa-vridning av att
en värmIändsk tös blivit stående på hans fot, så att knäet nästan
vridits ur 1ed. Han brukar som bekant råka ut för små tittbud på
våra resor, den gode Bosse!

Efter genomförda övningar, där den gode dansledaren p g a rådande
kavaljersbrist sjä1v ingick i danstruppen, awek Kerstin och Henry
hastigt för att någon annanstans i Värmland övervara ett barnbarns
konfirmation. Dessförinnan fick de avge bindande }öfte om att in-



finna sig i tid till uppvisningen nästa dag.

Vi andra fick nu ägna oss åt att få något tilI livs. De flesta å-
terfanns inom kort vid en närbelägen pizzeria, där olika delika-
tesser kunde serveras av några i sådana etablissemang så vanliga
nya svenskar med sydligare påUrå. Lastade med platta kartonger,
drickburkar m m förpassade vi oss till ett samlingsrum i ett av
annexen och stillade hungern.

Under förmiddagiens gång hade några av de alIra "ynglstart i truppen
försynt framkaitat, att man kanske på 1ördagskväIlen kunde fara å-
stad någonstans norröver endast några tiotal rnil bort för att dansa
till Lotta Engbergs orkester, som så passande spelade där. Efter
vissa kontakter med killarna i pLzzerian avtalade en billast dans-
lystna (inga namn avslöjast ) om en taxi, vilken skulle infinna sig
på tvaffen genom pizzeriakillarnas försorg. Toppen!

Sedan lunchen avslutats följde i vissa fall mera strykning. Väd-
ret blev emellertid inte bättre, varför bygdedräkterna fick hänga
kvar på rummeh, när vi så småningom äntrade bussen för att på nytt
forslas till Kärnåsen och där övervara invigningen av den s k
K1arhäIja. Under bussfärden diskuterades kvä11ens program. Hasse
hade tydligen fått nys om att något var i görnin9€D, ty han fast-
slog med viss pondus, att hela gänget naturligtvis borde fira af-
tonen tillsammans. Ingen sade emot, även om kanske några av Lotta
Engbergs anhängare svor tyst och hade awikande åsikt, vem vet?

Invigningen gick av stapeln i det värmländska gemytets tecken. In-
vigningstalare var TV-kändisen Bengt Alsterlind. Inte mindre kän-
de Gunde Johansson uppträdde också med sedvanlig klurighet. Vid den
efterföljande kaffepausen hamnade Gunde f ö i salnma oändliga
kö som några av oss VFG-are och hann därvid utbyta tänkvärdheter
med Hasse, Leif, Britt Ronsten m fl.

Förutom kaffe med dopp salufördes även andra delikatesser, såsom
raggrmunk med fläsk och nävgröt. Nyfiken på aet okända ville Sara-
Lisa prova nävgröten. Av hennes uppsyn och alltmer tröga aptit
förstod man, att hon inte ti11 fullo förmådde uppskatta densamma.
Kärnåsen kan vä1 närmast beskrivas som ett Skansen i blygsanmare
ska1a. I olika byggnader framstäI1-des och såldes olika heurslöjds-
alster, bakverk m m.

Lördagsprogranmet omfattade också ett riktigt brölIop med brudpar
och uppvaktande föIje i bygdedräkter. Våra bekantingar från kväI-
Ien innan ingick til1 en betydande del i detta föIje. Man tände
även en ko1mila, varvid Bengt Alsterlind på nytt var i elden ( ! ) .
Regnet var emellertid envist, varför alltfler gotlänningar tappa-
de lusten och började Iängta hem till hotellet. Eftersom några
tappra vil1e vara kvar och se den sista programpunkten "Älvdals-
spä1et" ställde Leif vänligt nog upp på att köra hem oss i två om-
gångar, så att alla fick som dom ville.

På kvällen samlades vi på nytt för avfärd ti11 Björns Värdshus,
där vi hade bokat in oss för gemensamt smörgåsbord ä 1oo:--/pers.
Trots den uteblivna dansutflykten blev kväIlen lyckad med god mat
och trevlig samvaro. Efter en liten svängom blev det snart dags
att återvända titt mer eller mindre lyxiga pauluner vid Uddeholrn.

På söndagen hade vi sovrnorgon eftersom vi först kI 10.oO skulle
ge oss av tiI1 Kärnåsen för att träna på plats. Vädret hade nu
förbättrats i så måtto att regnet upphört. Väl framme vid xärn-
åsen lämnade Leif av oss efter den numera invanda svängen över



gräsmattan inne på onråaet trots att skyltar vid infarten påta-
Iade det olämpliga i ett sådant beteende. Skyltarna gäIlde tro-
Iigen bara ttinfödingar"! Platsen där vi skull-e uppträda utgjor-
des av en liten markplätt begränsad av åskådarbänkar, fäbodstugor
samt ett stenomgärdat slukhåI. Detta senare skutle med tiden stäI-
1a tiJ-l med förtretligheter.

Naturligtvis hade ett barnteaterlag tänkt sig att repetera på den-
na plats samtidigt som vi, varför en liten palaver uppstod innan
vi kunde köra igenom programmet en gång. Då det inte gick helt
lyckat flyttade vi bort tiII en mera undanskymd plats på området
för genomgång och förnyat försök. Sedan Hasse med tvekan godkände
detta framförande for vi tillbaka ti11 Uddeholn i och för lunch.
På nytt uppsökte vi pizzerian, vissa efter någon tvekan med tanke
på den föregående dag bestäI1da, men ej effektuerade taxifärden.
Ingrid, som inte beställt någon taxi, fick göra merparten av be-
ställningarna då hon inte trodde sig vara igenkänd. Det dröjde lik-
väI inte många minuter förrän taxiaffären fördes på ta1 av piz-
zerians personal, som meddelade att en bil väntat förgäves kväl-
len innan. Med sedvanlig charm och diplomati förklarade dock Ing-
rid situationen och det hela reddes upp i bästa samförstånd och
utan skadeståndsanspråk.

Så småningom blev det dags att dra på araXterna inför eftermidda-
gens uppvisning. Vädret hade nu förbättrats ti11 den milda grad,
att solen visade sig. Under färden upp tilI Kärnåsen enades man
om att avnjuta kvällsvarden på värdshuset trPilgri-mmentt i Ekshärad
eller ttÄxääradrr som man sade på pizzerian. VäI framme lovades vi
eftermiddagskaffe vid bussen efter uppvisningen av den alltid ge-
neröse Leif.

Vår väntan blev extra lång, då ett hornblåsargäng lirade i alL
evighet och när de väI slutat bet de sig envist kvar på rrscenenrr.
TiII sist förstod de, att övernattning där inte var önskvärd och
vi kunde tåga in med Leif som fanbärare i spetsen. Uppvisningen
gick nästan helt perfekt om man undantar några knappt märkbara,
bagatellartade missar. Avslutningen blev bejublad, i det att un-
dertecknad vid upplösningen t,iIl en anslående halvcirkel fann sig
få den ovana platsen som vänsterytter och baklänges travade ner i
det stenomgärdade slukhålet, som han ihärdigt varnat andra för i
tid och otid. Platt fatl på rygg naturligtvis!

Som tack för vår medverkan överlämnade hembygdsföreningens ordfö-
rande en minnestallrik tiII den han uppfattat som rrbasenrr, d v s
Hasse. Det utlovade kaffet intogs sedan och befanns vara ganska
ljr.lrnmet, vilket enligt Leif berodde på hans engagemang som fanbä-
bärare och därav följande tidsbrist. Efter en stunds strosande
bland festplatsens begivenheter, gruppfotografering med ett otal-
kameror m m var det så dags för t'Kejsaren av Portugallienrt, som
framfördes av amatörer från trakten. Kejsaren själv gestaltades av
Allan Schulman, vars fintandssvenska tungomåI verkade något udda i
sammanhanget. skådespelet som sådant uppfördes med spelgfädje och
engamang och uppskattades syn- och hörbarligen av publiken.

Kväl1en i Ekshärad blev också lyckad med god mat i glada vänners
lag och med hela värdshuset nästan för oss sjäIva trots att myc-
ket folk var i röre1se i trakten. Vi hade per buss tidigare på
dagen passerat vad som tycktes vara en oändlig canpingplats med
kilometervis av husvagnar Iängs en äIv. Förklaringen härtill var
att en dragspelsfestival gick av stapeln någonstans i närheten
och dragspelsvänner finns det ju gott om. Då dessutom en motor-
cykelträff tydligen också anordnats i grannskapet kunde man inte



klaga på aktiviteten i värmlandsskogarna denna veckända.

På måndagien var det dags att vända näsorna mot öster igen för att
nå ttynäshamn innan midnatt. Värmlandsvädret var stabilt, d v s
regn på nytt, varför det inplanerade besöket på Rottneros (Ekeby
i eösta Berlings saga) Iockade endast ett fåtal paraply- och regn-
stäIlsförsedda och verkligt intresserade deltagare. Vi andra, som
antingen tidigare besökt herrgården eller vände kulturen ryggen
denna dag for in till Sunne, där Leif inhandlade förföriskt goda
wienerbröd. I'Klucku teifl avnjöts sedan i bussen allteftersom Rott-
nerosbesökarna droppade in mer elIer mindre sura.

Vi for efter detta mot Karlstad, som ju skryter med sin sol, vilket
denna dag visade sig vara häftigt överdrivet. Vid flygterminalen
därstädes upphämtades en kvartett nya passagerare, nämligen Kerstin
och Henrys dotter med fanilj vid namn Bengtsson, som nu skul1e föl-
ja med ti1I hemön. I denna familj ingick för övrigt det nykonfirme-
rade barnbarnet. Henry, som på resan var iförd de från Isle of Man
berömda grå uqcoskorna, hölI på hemresan ett vackert tal til1 rese-
komrnitt6n och tackade den för väI genonfört arbete.

Att ha vägkrog måste vara en god affär, åtminstone om den tigger
vid vägen mellan Karlstad och örebro. Det var nämligen otänkbart
att tränga in vår lilla busslast på något av de stäI1en, som uppen-
barade sig längs denna väg denna lunchtimme. Med knorrande magar
anlände vi til1 sist till Eurostop örebro, som visade sig ha stor
kapacitet och välfyIIda kantiner. Inte heller salladsbuff6n var att
förakta !

Nästa stopp blev i Strängnäs, där vi efter en vindlande färd i sta-
dens utkanter fann oss ha hamnat vid den f d husmodersskola, där vi
Iogerat året innan då vi besökte stadens folkdansgille på tiftskyn-
dan av Ingrid och Hans Erlandsson. Misstanke förelåg, att besätt-
ningen framme i bussen förväxlat rastplats- och vandrarhemsskyltar-
na! Hur som helst var det skönt att sträcka på benen ett tag.

SödertäIje nästa! IIär hamnade vi uppe på rorekällberget, som sades
ha fin utsikt, vilket var sant och serveringar, vilket bara var del-
vis sant, då det fanns serveringar men omsorgsfullt tillbommade dy-
Iika. Sara-Lisa fann dock på råa i det att hon medelst mobiltelefon
Iarmade en i staden boende son och fick upplysningar om öppna närings-
ställen. Väl nere i stan hamnade somliga på XafC'rTrattentr, som lär
ha varit mysigt värre och andra på pizzeria, där man bestämt påstod
sig servera Sveriges bästa pizzor.

I god tid nådde vi det kära gamla färjeläget i Nynäshamn, uppsökte
våra hytter och sov mer e1ler mindre dåIigt för att på morgonen på
sedvanligt brutalt sätt väckas med glada pling-plong och hurtiga
knutnävsslag på nyttaörren. Det var bara att släpa sig upp och möta
den grå vardagen eller i bästa faII fortsättningen på senestern.
Väl i land avtackade ordf Leila bussförare Leif och co-driver Hasse
med varsin liten present sorn ett bevis på medåkarnas fulla uppskatt-
ning av deras insatser under resan. Efter avskedskramarna (vi skulle
ju inte ses på flera veckor) skingrades sedan aIla som aginar för
vinden med reslusten ti1lfäIligt stilIad.

ständist förbundne 
' gr-z_



Deltagarlista!
Hans Burell, dansledare
Britt Ekströn, spelman
Sara-Lisa Engström, spelman
Lisbeth östberg, spelman
Leif Ringqvist, chaufför och fanbärare
Kerstin Björkqvist, supporter
Ingrid och Seved Hoffman
Kerstin och Henry Larsson
Leila och Ulf Larsson
Kjell Löfgren
June Norrby, duktig debutant
Margareta Pettersson och Bo Björkegren
Britt och OIle Ronsten
Kerstin och UIf Sjögren, den senare supporter
Åsa och Jan Thunnäfm

D a n E p r o g r a u komponerat av Hans Bure11:

Medley bestående av valda delar från :
Salander (indansning - omdansning parvis resp i 2-pars ringar,
saurnanslagningar)
§vartsmara, avslutad i halvcirkel parvis
Schottis från Idre, start parvis
Bittemand i knibe, avslutad med tvåpars trekrarrl
Långdans från SoIIerön, 2 par-4 par-stor ring
I'årdans, avslutad med utflankningar
Åttamanengel


