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I sommar kommer en av höjdpunkterna att bli midsommarfirandet tillsammans med Hornberga Byförening. 

Efter vintern kommer våren 
Här kommer ett nytt nummer ut av Hälsningar från 

Hamregården hem till dig. I detta nummer kommer du att 

få läsa en del av de roligheter som kommer att hända på 

påsklägret och framför allt de planerade byggena och 

renoveringsjobben som kommer att göras under 

sommarens byggläger.  

Lägerkalendern för våren och sommaren hittar du på sista 

sidan i denna tidning, på Hamregårdens hemsida 

hamregarden.se eller på Hamregårdens Facebook-sida.  

Vi ses på Hamre på påsklovet och i sommar!  

Innehåll… 
 Minnen från förr 

 Klas-Kalas 

 Hela Hamre Bakar 

 Sommar och Byggläger 

 Detta gör Uppsala Hamregårdare 

 Lägerlistan!! 

 



BERÄTTELSER FRÅN FÖRR 
Skriven av Christer Andersson, aktiv på Hamre under 50-60 talet.  

En dag på senhösten 1957 fick klass 35 i realskolan vid 

Högre Allmänna Läroverket i Uppsala besök. 

Hampan - på sitt sedvanliga entusiasmerande sätt och med 

stor inlevelse berättade han om Orsa, Hornberga och 

Hamregården. Den eftermiddagen tror jag att de flesta av oss 

elever gick hem och bad våra föräldrar om tillåtelse att få 

fara på vinterläger. 

En av dagarna efter jul samlades klassen nästan manngrannt 

på centralstationen i Uppsala för att anträda färden mot det 

stora äventyret. Orsa och Hornberga kändes långt bort och 

lite exotiskt. För att fira den nyvunna friheten undan 

föräldrarna– det var förresten Rulle Aldskogius – vakande 

ögon inhandlade flera av oss ett paket cigaretter och så bar 

det iväg. 

Redan långt före Sala var vi rökare gröna i ansiktet, rejält 

illamående och åtminstone en erfarenhet rikare. 

Järnvägen var ju inte elektrifierad ända upp på den tiden så 

det fick bli ånglok (en av Hampans passioner vill jag 

minnas). Jag kan än idag förnimma den speciella doften av 

ånglok och känslan av sotflagor när man stack ut huvudet 

genom fönstret. 

Väl framme på Hamre inordnades vi raskt i olika arbetslag. 

Köksgäng och brandgäng t ex – det var ju kaminer som 

skulle eldas och ses till. En av de verkliga höjdarna var att få 

ingå i nattstädet och vara med och städa när alla andra gått 

och lagt sig. Och att efter städningen få fira orgier med te 

och mackor i köket och småprat långt in på småtimmarna. 

Tänk att få killar i nedre tonåren att nästan tigga om att få 

städa!  

Som nykomling inkvarterades man i Vita rummet på 

övervåningen tillsammans med Hampan. Många var vi och 

trångt var det. Där berättade Hampan spökhistorier och 

atmosfären blev understundom rätt förtätad, men det 

berodde väl i sanningens namn inte bara på spökhistorierna. 

Inte sällan kom samtalen även att handla om väldigt seriösa 

frågor av existentiell art och samlevnadskaraktär. 

Vårt köksgäng skulle redan den första morgonen svara för 

frukosten. Aldrig har väl havregrynsgröt och hårda mackor 

smakat så bra. Gröten tillagad på – vill jag minnas – ett 

tvålågigt gasolkök i nuvarande vardagsrummet i gamla 

huset. Brödet förvarades i bänkarna under fönstren. Det var 

verkligen primitivt, men alldeles underbart och fantastiskt. 

Disk och personlig hygien avstår jag från att kommentera 

närmare. 

Ja, så började det för min del på Hamre och sedan kom jag 

tillbaka sommar och vinter år efter år. 

Vad var det då som var så speciellt med Hamregården? 

Ja, jag tror att det framförallt var att blev man sedd, 

respekterad och omtyckt för den man var och inte för vem 

man var. Här behandlades man som vuxen och fick ta ansvar 

och lösa uppgifter, var och en efter sin förmåga, och allt 

värderades lika högt.  

Hampans unika förmåga att se igenom skalen, in i var och 

en av oss och ställa krav på oss och ge oss uppgifter och 

ansvar i en med åren stegrande svårighetsgrad, som ändå 

aldrig översteg vars och ens förmåga, var utvecklande. Här 

fanns ett tolerant klimat där även misstag och misslyckanden 

accepterades och på något förunderligt sätt ändå alltid till 

slut vändes i något positivt. 

På Hamre lärde vi oss att ta hänsyn till varandra och 

respektera varandras olikheter. Pennalism – eller mobbning 

som det heter idag - och liknande okamratligt beteende 

ledde i de sällsynta fall det trots allt någon gång förekom till 

omedelbar hemskickning. 

Hampan är präst och Hamregården en verksamhet med 

kristna förtecken, men aldrig upplevde jag att vi påtvingades 

någon slags religiöst beteende. Hela verksamheten på Hamre 

präglades istället av det jag kommit att respektera allra mest, 

d v s kristendom i praktiken – eller hur jag nu skall uttrycka 

det. Att tillsammans ta ansvar för hur vi lever och umgås 

och i detta fall även bokstavligt talat bygger en gemenskap. 

Med samma inlevelse som vi under skrålaftnarna sjöng om 

”Halta Lottas krog” och andra mer eller mindre skabrösa 

visor avslutade vi helst kvällarna med lägerpsalmen - den 

gamla 434 - ”Så går en dag….” – med Hampan vid den lilla 

orgeln i gamla matsalen. 

Till kapellet gick man för att man helt enkelt ville det. 

Högtidsstunder var att få lyssna till Olles pappa, prosten 

Axel Hambraeus, och att lyssna till Olle när han drömde sig 

bort vid orgeln. 

Jag har fått vara med om att bygga många av husen här på 

Hamre och att lägga grund till och inviga kapellet. Det 

senare har förresten sin särskilda poäng. 

Föreställ er ett alldeles nybyggt kapell en lite råfuktig dag i 

början på maj 1962 - jag tror förresten att det var den 6. Lite 

snö ligger kvar här och var i svackorna. Menigheten är 

förväntansfullt samlad utanför. Processionen med diakoner, 

präster och biskop Cullberg närmar sig upp för 

kapellbacken. Väl framme höjer biskopen sin stav och bultar 

på kapelldörren – och jag vill minnas att han uttalar orden 

”Upplåten för mig rättfärdighetens port”….Vi som stod 

närmast kunde då höra en svag, närmast desperat röst 

inifrån: ”Det går inte att få upp den! ”Nybyggt hus och trä 

som svällt - nåväl det löste sig till sist det också. 

Hamregården och erfarenheterna från vistelserna här har i 

väldigt många avseenden påverkat mitt liv. Jag kom att bli 

officer. Kanske främst för att jag fann att jag både kunde och 

ville ta ansvar för, och leda och utveckla andra människor. 



Under många år har jag varit kyrkvärd. Och kyrkopolitiskt 

aktiv har jag varit i närmare 15 år. Dels som 

kyrkorådsordförande och nu de senaste åren som ordförande 

för kyrkonämnden i Uppsala Kyrkliga Samfällighet. Spåren 

leder bakåt mot Hamregården. 

Min historia skulle kanske kunna sluta här, men har en 

fortsättning… 

I mitten på 60-talet fick jag genom Hampans välvillighet 

möjlighet att börja bygga mig en egen stuga vid övre vägen 

här i Hornberga by. 

Under en period fanns här på Hamre en alldeles underbar 

barnflicka från byn som hette Vania Bruhn och som tog 

hand om Olles och Birgittas båda söner och hjälpte till med 

hushållet. 

Ganska många år senare blev Vania min hustru. I januari 

1975 vigde Hampan oss i Hornberga kapell. Där är också 

våra barn Emma och Hanna döpta. Här i Hornberga har dom 

tillbringat många vinter- och sommarveckor under sin 

uppväxttid. 

Ibland har jag fått frågan vad Hamregården betytt för mig. 

Nu vet i alla fall ni en del om det. Och för allt detta och 

mycket, mycket mer därtill kan jag faktiskt bara säga 

TACK. 

Tack gode Gud för att jag en gång fick chansen att åka på 

läger hit. 

Tack för Hamregården!  

 

KLAS-KALAS 

Klang och jubel? Ja jubel för Klas! Efter 23 år som direktor 

för Hamregården tackar Klas för sig och det vill vi 

uppmärksamma med en veteranlägerhelg där Klas en sista 

gång rycker in. Eller - två sista gånger. Killar den 14-15 maj 

och tjejer den 2-4 september. Samtidigt välkomnar vi Ulla 

som tf. direktor. 

Det finns en del Hamreveteraner som vi inte har e-post till 

eller kontakt med på Facebook, så sprid gärna detta bland 

dina gamla lägerkamrater. 

Du som är omkring 25 år, eller äldre, hoppas vi vill komma 

till Hamregården och fira av Klas. Visst kommer du? Anmäl 

dig till hamregarden@bredband.net senast två veckor före 

respektive läger.  

Pris: Lägret 14-15 maj, 400 kr, lägret 2-4 september 500 kr. 

Betalas i förväg till pg 647422-5, bg 461-3154 alternativt på 

plats. Transport ingår inte så samåk gärna.  

Välkommen! 

NY TÄVLING - HELA HAMRE BAKAR.  

Är du Hamres mästerbagare? Under påsklägret kommer 

tävlingen Hela Hamre Bakar att gå av stapeln. Läs 

spännande recept hemma och ta med till Hamre (Obs. inga 

recept med nötter och mandel). Laktos- och/eller glutenfria 

deltagare tar med sina recept. Ni kommer att tävla i lag och 

vid kvällsmålen kommer de tävlande bidragen att ätas upp. 

Pris ges självklart till det lag som vid omröstning får högst 

poäng. Låt jakten på det vinnande receptet börja!  

 

 

 

 

 

Har du det vinnande receptet? (Foto: Pelle Rosenson) 

 

VAD VI SKA GÖRA I SOMMAR? 
Bland de roligaste läger som finns på Hamre är bygglägren då 

vi fortsätter att bygga och renovera vår Hamregård.  Så här 

kommer ett litet axplock av de roliga aktiviteter som kommer 

att utföras. Bland annat har vi lite kvar att fixa på Oktogonen 

innan den är färdigställd, Arstugan ska renoveras invändigt och 

Staffansgården ska färdigställas. Slöjdstugan ska målas 

invändigt och inredas och eventuellt kommer även en carport 

att byggas.  

Men det är inte bara det vi gör på Hamregården, vi åker 

självklart även på en hel del utflykter och sedan måste förstås 

köket och städningen fungera dag efter dag. Övrig tid, som det 

finns rätt mycket av, får du göra det som just du tycker är kul, 

(inom rimliga gränser). Exempelvis kommer det att finnas 

möjlighet att bada i vår varma inomhuspool eller i Kulltjärn 

(som man gå till på 20 minuter). Vid varma dagar tar vi en 

utflykt till härliga Orsasjön och på lämpliga kvällar tar vi 

minibussen för en tur i Orsa Finnmark för grillning vid 

Hemsjön.  

Så boka upp sommaren redan nu! Vi ses i sommar!  

 

 

 

 

 

 

 

Bygget vid Staffansgården kommer att fortsätta även i sommar (Foto: 

Tulle Rönnmyr)
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LÄGERKALENDER 

 vår och sommar 2015 

 
Påsk - Flicklägret  25/3 - 29/3  Riktpris 1.250 kr 

Påsk - Pojklägret  29/3 - 2/4  Riktpris 1.250 kr 

 

1:a FlickBygglägret   11/6-19/6  Riktpris 1.550 kr 

2:a FlickBygglägret   19/6-26/6  Riktpris 1.550 kr 

3:e FlickBygglägret   26/6-3/7  Riktpris 1.550 kr 

 

1:a PojkBygglägret   24/7-31/7  Riktpris 1.550 kr 

2:a PojkBygglägret   31/7-7/8  Riktpris 1.550 kr 

3:e PojkBygglägret  7/8-14/8  Riktpris 1.550 kr 

Två byggläger – 3.000 kr, tre byggläger – 4.500 kr 

 

 

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGREN 
Skicka din anmälan via formuläret på www.hamregarden.se. 

Har du svårt att betala lägeravgiften – hör av dig så ordnar det sig.  

Hamregårdens motto är att ingen skall behöva stanna hemma för pengarnas skull! 

Vid nedsättning ring Ulla Stenfelt tel.  070 – 291 09 33 

KONFIRMATION PÅ 
HAMREGÅRDEN  
 

Är du åldern för 7:e klass eller äldre? 

Vill du bli en i raden av konfirmander på 

Hamre? Senast i somras var det en liten 

skara som konfirmerades i Hornberga kapell 

efter att ha läst under de tre bygglägren. Är 

du intresserad, hör av dig till 

hamregarden@bredband.net eller ring Ulla 

070 – 291 09 33. 

Undervisningen sker enligt Svenska kyrkans 

ordning och ansvarar gör teol. stud. Anna 

Åresten. 
Ett sätt att stödja Hamregården är att bli 

MÅNADSGIVARE och automatiskt överföra 

ett belopp – litet som stort – till Hamregården 

varje månad. Det är väl praktiskt? 

 

Tala med din bank och ordna med överföring 

till Hamregårdens bank-giro 461-3154. 

 

TACK FÖR DITT BIDRAG!  

  

Vet du några som behöver hyra en bra 

och prisvärd gård att ordna läger på? 

  

Tipsa dem om HAMREGÅRDEN! 

Ring Ulla, tel. 070 -291 09 33 vid 

frågor.  
 

Tycker även du att det är för långt mellan lägren? 

Verksamheten i föreningen Uppsala Hamregårdare har nu startat igång igen. Föreningen kommer att 

ha träffar ungefär en gång i månaden och programmet kommer att publiceras på Hamresgårdens 

hemsida, hamregarden.se och i gruppen Uppsala Hamregårdare på Facebook.  

Vill du läsa om hur allt startade? 
Hamregårdens grundare, Olof ”Hampan” 

Hambraeus, har skrivit en bok som heter ”Mitt 

liv med Hamregården”. För att köpa boken, 

skicka ett epost till hamregarden@bredband.net 

och ange det antal exemplar du vill köpa, ditt 

namn och din adress samt sätt in 150:- kr per 

bok på pg 647422-5 (Hamregården).  

Genom att köpa boken för att läsa den själv eller 

ge bort den som gåva stödjer du Hamregården 

och dess verksamhet.  

http://www.hamregarden.se/
mailto:hamregarden@bredband.net
mailto:hamregarden@bredband.net

