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SOMMAREN
PÅ HAMRE

Brygg-bygge över Hornberga kanal

Hej! Nu har du fått någonting unikt hem i
brevlådan – Hamregårdstidningen!
I över fyrtio år har vi skickat den till de som
varit med på läger och till en hel del andra
som gillar Hamregården. Länge var denna
tidning vår viktigaste informationskanal.
Nu har väl den rollen tagits över av e-post,
hemsidan och facebook, men det är ändå
något visst med en tidning, eller hur. Den
ligger kanske framme på ett bord hemma,
någon kompis eller släkting får syn på den,
frågar, du berättar och – vips – har vi kanske
en ny hamrevän som vill vara med på läger
eller skänka en slant.
Det är alltså viktigt att du läser denna
tidning och sedan ser till att den placeras
VÄL SYNLIG därhemma!

Sommaren är den bästa tiden
på Hamregården. På våra byggläger får du vara med och se till
att gården växer – vi bygger,
reparerar och flyttar stugorna.
Du kommer med ut i vildmarken, vandrar till vår badsjö,
spelar fotboll, grillar korv,
umgås med dina gamla
kompisar och träffar en massa
nya, trevliga, människor.
Visst vill DU komma med?
Läs mer i tidningen!
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ÅRET SOM GICK

Hamregårdens krönika - denna gång heter författaren Stina
Bultmark, aktiv under slutet av 2000-talet

Vi ordnade läger under 90 dagar förra året. Killar
och tjejer i åldrarna 11-12 år och uppåt var med
och lagade mat, städade, spikade och umgicks på
Hamregården.

Sommar på Hamregården

En bra sak är att antalet nya lägerdeltagare har ökat jämfört
med tidigare år. Kanske intresserar vi fler ungdomar nu
sedan Klas besöker femmor i stället för sexor under höstens
rekrytering. För att hålla kontakten med de redan lägerbitna
är det elektroniska media som gäller, www.hamregarden.se ,
e-post och vår facebook-sida som numera heter Klas
Direktorn Gunnarsson.
Under året har den stora renoveringen av Hamregården
fortsatt, stödd av Frimurarebarnhuset. Ventilationen till
matsalsbyggnaden är nu helt ombyggd. För att få plats med
trummor och rör har taket höjts i ena änden, vilket berikat
Hamres skyline. Många stugtak har bytts ut, bl.a. kontoret,
Hamrestugan och Gäsmyr. Vi måste komma ihåg att många
av stugorna är 50-60 år gamla och byggda av unga amatörer,
ofta med lågbudgetmaterial. Det är ganska fantastiskt hur
bra de har hållit. Men nu har de alltså blivit professionellt
renoverade och det är vi förstås mycket tacksamma för!
Fyrstugan har blivit färdig på utsidan och fått en helt ny
interiör – utan tvekan Hamres fräschaste stuga!
Det är en rikedom att ha ett eget bibliotek på gården. Tack
vare Ulla är vårt bibliotek dessutom ett under av ordning.
Från och med nu kommer biblioteket att hålla öppet på
lägren, med en bibliotekarie som övervakar lån och tystnad.
Ekonomiskt gick Hamregården med förlust: Skillnaden
mellan intäkter (lägeravgifter och, till största delen, gåvor)
och kostnader var 36.000 kr. Det har varit värre, men
självklart kan vi inte ha förlust år efter år. Vi måste ta av
kassan och den räcker inte länge till. Dessutom kan vi inte
fortsätta att snåla som vi gör. Vi behöver t.ex. ett golv till
Oktogonen och en ny minibuss. Ett annat problem är att det
bidrag vi får från Arbetsförmedlingen att avlöna Pelle upphör i slutet av 2012. Då blir det kärvt…

HUR förbättrar vi Hamres ekonomi?


ÅK PÅ LÄGER!



BERÄTTA FÖR DINA KOMPISAR
OM HAMRE (så att de kommer med)



BERÄTTA FÖR SLÄKT OCH
VÄNNER OM HAMRE (så att de
hjälper oss ekonomiskt eller ser till att
lägerskolor, körer, orienteringsklubbar, konfirmationsläger och andra
hyr Hamregården)

Jag var 13 år, och hade någon slags sliten ruffstoffs som hår,
ett resultat av för många färgningar och försök till tuppkam.
Det var inte lätt att göra revolt och vara fin samtidigt! Men
till Hamre åkte jag inte för att se ball ut, utan för att få
umgås med mina Uppsalavänner. Jag hade ett år tidigare
flyttat från Uppsala till Stockholm, så Hamregården var ett
perfekt sätt för mig att få umgås med mina gamla vänner,
och inte tappa kontakten. Jag hade inte umgåtts med dom på
så länge när vi åkte upp, och jag var ganska obekväm med
hela situationen att de hade varit kvar och de var precis som
förr, och jag var helt uppskakad och förändrad och såg
säkert ut som en otäck minipundare i deras ögon. Men vi
skulle ha mer än 3 veckor på oss att vara med varandra som
vanligt igen, så det skulle nog gå bra. Jag bodde i Lillstugan
hela den sommarvändan, med i stort sätt alla dom som jag
var involverad med på något vis. Man kommer så snabbt in i
rutinerna på Hamre, och att bara få möjligheten att stänga av
allt annat som händer utanför gården är bland det bästa man
kan ge en ful tonåring. Vi byggde inuti Oktogonen, med
väggarna som skulle ha isolering, och alla var så gamla och
prästen var så snäll. Ett tag så tog vattnet slut, och vi kunde
inte duscha längre, det var väldigt skönt tyckte jag. Efter
några dagar åkte vi till en enorm orange sjö där vi fick tvätta
av oss, och i bilen på väg hem fick jag välja vilken musik
jag ville på en cool tjejs ipod, hon hade The Cure men jag
visste inte vad hon skulle tycka så i en nervös impuls satte
jag på Edith Piaf, och skämdes resten av vägen. En annan
gång åkte vi i en bil med Pelle, till ett mycket underligt
ställe som jag aldrig lyckats glömma helt. Det var som ett
hus som hade jättelågt i tak, och en bäck fanns där också.
Det var ganska mulet men vi badade i bäcken ändå och fick
enorma mängder myggbett men det gjorde precis ingenting.
När man umgås med samma människor dygnet runt väldigt
länge, så tröttnar man så småningom, och precis som om
konflikterna letade efter mig i den åldern så lyckades jag
strula till det för mig även på fridfulla Hamregården. Då är
det tur att det finns så många konstiga spökande torra stugor
att vara ifred i, och att världens vackraste lilla idylliska tjärn
ligger en lagom lång pratvänlig promenad bort. Där gick vi
många gånger, och talade ut om vem som tog vems speciella
godissnurra, genom ett landskap som gav en John Bauer
känsla, ja så fint var det! Alla identitetskrisiga tonåringar
borde få åka till Hamregården i tre veckor en sommar eller
två, så himla bra, massage för själen! Jag kommer alltid att
minnas den sommaren, och som jag grät när jag kom hem
efter nästan fyra veckor. Konflikterna på gården var mycket
mer väna och hanterbara än de ute i den stora världen. Jag är
evigt tacksam, för den fina lilla personliga inverkan som
Hamregården ändå gjort på mig!

SOMMAR 2012

Kom med i sommar. Och du – ta med dina
kompisar. Alla är välkomna till Hamregården!

Du vet väl att sommaren är den ABSOLUT
BÄSTA TIDEN på Hamregården. Dagarna är
långa och vi bygger vidare på vår vackra gård
På våra byggläger skall vi arbeta med flera projekt, en del
blir klara under sommaren, andra tar längre tid, som t.ex.
Oktogonen. Ju större bygge, desto längre tid. Oktogonen
började med en gropgrävning och grundläggning redan för
13 år sedan. Under åren som gått har den åttakantiga, tretton
meter breda och sju meter höga teaterladan tornat upp sig på
Nordkap bakom Harpdal- och Höghedstugorna. Genom åren
har vi gjort fantastiska saker: Gjutit det 130 m2 vida armerade betonggolvet, rest upp de åtta sexmetersstockarna som
håller upp taket och fått de stora takstolarna på plats. Alltsammans utfört av tonåringar med handkraft!
På senare år har vi dock slagit av på takten. Vi måste spara
ihop till det trägolv som ännu saknas och som kostar en del.
I väntan på kapital bygger vi dörrarna och förbindelsegången till Höghed.
Kommer du med i sommar får du arbeta med Oktogonen,
Hamregårdens största bygge genom tiderna!
Det mest spektakulära projektet blir givetvis flytten av
Staffansgården från dess nuvarande placering till ängen
öster om Östgården. Längre än till grävning och formsättning kom vi inte förra sommaren eftersom det tänkta
läget visade sig innebära ett brott mot strandskyddslagen.
Vem hade tänkt på den lilla bäcken som porlar fridfullt och
diskret inne bland granarna? Dock blev vår dispensansökan
beviljad så nu fortsätter vi med gjutning och – i bästa fall flytten. Det blir ett riktigt äventyr att flytta ett stort hus. Det
har gjorts förr, men det var några år sedan.
Sedan kommer renoveringen av Hamregården att fortsätta.
En del av dessa jobb utförs av professionella, en del gör vi
själva. Friskt virke istället för ruttet, färg på en sliten vägg,
hela tegelpannor på ett läckande tak.
Sedan fortsätter förstås kampen mot naturen i Hamres park,
vedkapning inför vinterns kyla, underhåll av våra prunkande
rabatter, flyttande av saker och ting från en plats till en
annan, storstädning av röriga platser och – liksom alltid –
matlagning i vårt stora kök.
Dagarna på sommaren fylls med stora och små jobb men det
blir en massa tid över då vi hittar på andra saker.
Det är nära till Orsa Finnmark, Sveriges sydligaste vildmark.
Med Pelle bakom ratten åker vår slitstarka minibuss ut till
spännande platser som Näckådalen, Untorp, Myggsjö – ja,
kanske rentutav till Pilkalampinoppi!
Det går att bada i poolen, förstås, men även i Kulltjärn som
ligger nära. Vid långgrunda Orsasjön finns en stor, fin,
sandstrand och närhet till civilisationen. Kvällarna kan bjuda
på korv vid vår stora grill, mys i Gillestugan, kanske spökhistorier eller kompletorium. Det blir midsommarfirande
enligt konstens alla regler.

Midsommarfirande i Hornberga 2011

Oktogonen, finns den?
Hamregårdens krönika fortsätter, denna gång skriven av
Martin Eriksson som var på läger under 90-talet
Jag kom till Hamregården för första gången för mer än
femton år sedan. Redan då var Oktogonen ett viktigt
samtalsämne. Klas berättade om den, ofta och entusiastiskt,
och alla som lyssnade blev inspirerade och förväntansfulla.
Det intryck vi fick var att bygget skulle börja när som helst.
Mycket snart skulle vi ta plats i detta mytomspunna tempel.
Men i backen bakom Höghedsstugan fanns bara gräs.
Jag fortsatte åka till Hamre då och då under åren som följde.
Talet om Oktogonen blev mer och mer entusiastiskt, och det
var en viktig del av visionen som vi alla brann för. Men
något bygge fanns inte ens påbörjat. Vi undrade, skvallrade
och skojade. Blir det någonsin någon Oktogon? Kanske är
det Klas som skojar med oss - det låter ju faktiskt lite udda
att bygga ett åttakantigt hus! Kanske är Oktogonen inte bara
mytomspunnen, utan rent av mytologisk?
Några år senare hade marken faktiskt börjat förberedas, men
vårt arbete på sommarlägren fokuserades fortfarande på helt
andra delar av gården. T.ex. var Östgården under konstruktion. Nu var skämtet om Oktogonen att i den här takten
kommer det ta trettio år innan vi får se den. Och faktum är
att jag under alla mina år på Hamre aldrig fick se någon
Oktogon - trots att den var ständigt närvarande i samtal och
drömmar.
Det är nästan så att jag inte tror på att Oktogonen nu
verkligen existerar – trots att jag sett bildbevis!
Men naturligtvis är det inget att vara förvånad över. För mig
är det en av flera starka symboler för kraften och magin i
Hamre. Om man ger unga människor frihet under ansvar
överträffar de ofta alla förväntningar. Vem hade trott att
barn skulle kunna bygga en hel lägergård, innan de gjorde
det? Man ska heller aldrig underskatta en visionär ledare
som Klas. Som så många visioner genom historien lät hans
vision om Oktogonen nästan för fantastisk för att vara sann men kanske just därför har den fortsatt att inspirera och till
slut gjort sig själv till en verklighet.

Uppsala Hamregårdares möten
Alla killar och tjejer som någon gång varit på
Hamre är välkomna. Mötena är på måndagar
udda veckor klockan 19-21 i Eriksbergskyrkan.
Medlemskortet kostar bara 5 kronor och för de
pengarna får du en massa saker, t.ex bjuder vi
på gratis fika/mat nästan varje möte
Ordförande är Siri Rönnmyr, 076-8170614,
ronnmyr@hotmail.com
23/4 Siri och Saras twister/brädspel och bakoch-frammöte
Vi sätter på oss kläderna bak-och-fram och
spelar bak-och-framspelets bak-och-framspel:
Twister!
7/5 Elsa och Agnes pizza och sitcommöte
Vi bakar och äter pizzabullar samtidigt som vi
tittar på avsnitt av olika tv-serier. Om ni har
några tv-serier får ni gärna ta med dem.
OBS: Om man vill vara med och baka
pizzabullarna får man komma kl. 18.
4/6 Styrelsens picknickmöte i stadsparken
Vi och ni ordnar en härlig picknick i vårsolen, så
kom och njut av god mat, fika och (förhoppningsvis) vackert väder i Stadsparken.

HYRA HAMREGÅRDEN?
hör av dig till
hamregarden@bredband.net

OKTOGONENS GOLV
Vill du ge ett bidrag?
Som du ser i tidningen saknar Oktogonen fortfarande ett trägolv. Det är
svårt att använda lokalen för teater-,
konsert- eller lekverksamhet om vi inte
har ett isolerat trägolv. Det befintliga
betonggolvet är ojämnt, kallt och hårt.
Vill du hjälpa oss att fullborda Hamres
stora byggprojekt?
Skicka då en donation till plusgiro
647422-5 (Hamregården) eller till
bankgiro 461-3154. Märk insättningen
med ”OKTOGOLVET” så vet vi vart
pengarna skall gå.
Tack på förhand!

Köp HAMPANS BOK ”Mitt liv med
Hamregården”. Beställ via
hamregarden@bredband.net
och betala 150 kr/st via pg 647422-5
(Hamregården) så skickar vi den!
Ett bra sätt att stödja Hamregården

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGER
Mejla din anmälan till hamregarden@bredband.net eller via hemsidan www.hamregarden.se.
Hamregårdens postadress är Nedre Hornbergavägen 26, 794 90 Orsa. Telefon 0250-47019.
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!

LÄGERKALENDER SOMMAREN 2012
1 Flickbygglägret
1 Flickbygglägret
1 Flickbygglägret
1 Pojkbygglägret
2 Pojkbygglägret

15/6 – 24/6
Riktpris 1.400 kr
24/6 – 1/7
Riktpris 1.400 kr
1/7 – 8/7
Riktpris 1.400 kr
29/7 – 5/8
Riktpris 1.400 kr
5/8 – 12/8
Riktpris 1.400 kr
Två byggläger – 2.700 kr, tre byggläger – 4.000 kr

