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Med våren kommer Hamregårdstidningen! Här 
kan du läsa om allt spännande som skall hända på 
Hamregården i sommar och om sådant som hänt 
sedan senaste numret av tidningen. 
 
Kanske får någon syn på tidningen där den ligger 
på hedersplats hemma hos dig? Han eller hon blir 
nyfiken på vad Hamregården är och så har vi 
kanske en ny lägerdeltagare. Och det är viktigt – 
utan hamregårdare, ingen Hamregård!  
 
Som äkta hamrevän placerar du förstås 
hamretidningen VÄL SYNLIG och låter andra 
läsa den. 
 
Vill du veta mer går du naturligtvis in på 
www.hamregarden.se eller söker upp vår 
facebooksida. 
 

Snart är det dags igen. Dags för 
Hamregården att bli lite större, 
vackrare, fräschare, helare, ja, 
förändras till det bättre. Det 
handlar förstås om sommarens 
byggläger då vi bygger vidare på 
Hamregården och reparerar det 
som blivit slitet.  
Du vill väl vara med? Det är roligt 
att bygga och vi hittar på en massa 
annat kul då vi inte jobbar. 
 

Hamregården – i ständig 
ombyggnad sedan 1949! 
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Det mest märkvärdiga med Hamregården, ja, det som gör 
verksamheten unik, är att du som är ung – barn, tonåring 
eller ungdom - får ta ansvar för och göra arbeten som annars 
vuxna brukar ta hand om. Utan din insats skulle Hamre inte 
existera: Vi skulle inte få mat, vi skulle vandra runt i damm 
och sopor och vi skulle inte ha några hus att bo i! 
Hamregården är det närmaste ett ungdomssamhälle vi kan 
komma och nu i sommar skall vi fortsätta vårt skapande. 
 
Vad skall vi då göra? Först till Oktogonen, vår fantastiska, 
åttakantiga teaterlada som nu är färdig att tas i bruk. Byggd 
av dig och dina kompisar, det är en oerhörd prestation! Men 
en viktig detalj saknas och det är läktaren. Visst kan 
publiken sitta på det fina trägolvet vi lade förra sommaren 
men ännu bättre är förstås riktiga sittplatser. Vi får se vad vi 
hittar på – jag har en grundidé om konstruktionen, men om 
du har sett en passande läktare som man enkelt kan ta isär 
och sätta ihop – mejla mig, Klas, och berätta - 
hamregarden@bredband.net. Alla förslag är välkomna!   
 
Förutom läktarbygget skall ytterväggarna finputsas och 
området runt byggnaden måste snyggas till. 
 
Staffansgården står på plats och nu väntar inredning. Den 
nuvarande planen är att gården skall bestå av ett rum med 
högt i tak i stället för som tidigare en under- och en 
övervåning. Övervåningen tjänade som en stämningsfull sal 
för kompletorier, ungefär som Gårdskapellet och neder-
våningen som ett stillsamt – tyst – meditationsrum. 
Fortfarande är tanken att gården, nu med sitt enda rum, skall 
vara en plats att besöka då man har tid över. Kanske vill 
man uppleva en stund av ro och stillhet som kontrast till den 
ljudliga tillvaron på ett typiskt Hamreläger. Detta innebär att 
kravet på tystnad – att man inte pratar med varandra - då 
man vistas i och omkring Staffansgården kvarstår. Det låter 
kanske egendomligt, men jag är säker på att om alla håller 
på den regeln får vi ännu en underbar plats att vara på! 
 
Vi måste självklart också ta hand om allt vi byggt upp. Att 
renovera är ett lika viktigt jobb som att bygga nytt. På senare 
år har vi fått ekonomisk hjälp av Frimurarebarnhuset för att 
göra sådana reparationer vi inte kan eller får göra själva. Det 
kan vara när en stuga måste totalrenoveras, som Gäsmyr, 
eller för att få en fungerande ventilation i Matsalen. Många 
underhållsarbeten kan vi förstås klara själva och det kommer 
att ske i sommar. Det är kul och lärorikt att vara med och se 
till att något som är förfallet blir som nytt.  
 
Sedan finns en massa små jobb, alltifrån att rensa ogräs, 
sortera brädor, stapla tegelpannor till att måla fönsterfoder, 
plocka rabarber, baka rabarberpajer och sköta café Hamré. 
 
 

 
Också de ständigt återkommande långkörarna: Kampen mot 
naturens krafter i Parken, eller djungeln, och utvinningen av 
grön bioenergi i vedförrådet! 
 
Men som du säkert vet finns tid till mycket annat än att 
bygga och reparera och arbeta i köket. Då har du tid att njuta 
av sommaren. Kanske gå till Kulltjärn och bada eller i 
Orsasjön dit vi ibland ordnar skjuts. Fara med Pelle på 
vildmarkssafari och uppleva Sveriges sydligaste vildmark – 
Orsa Finnmark är ett JÄTTESTORT skogsområde med 
berg, sjöar och vattenfall. Bada i Lusbostupet. Dessutom 
finns det ett spännande djurliv, man kan få se örnar, älgar 
och björnar (en björn observerades i augusti förra året). Så 
det är bara att hänga med! Låt gärna en eller flera kompisar 
som aldrig varit på Hamre följa med. Vi blir väldigt glada 
för fler lägerungdomar, det kan aldrig bli för många. 
 
På Hamre badar du i poolen, spelar fotboll, kastar kubb, 
grillar på kvällen, firar midsommar (åtminstone på första 
flickbygg), hittar på spex, teater och tävlingar, hänger med 
gamla och nya kompisar, kikar på film, spelar pingis, har 
stugfest, går på kompletorium …. 
 
Ja, som du förstår måste du helt enkelt komma med och 
uppleva Hamregården när allt är som bäst. 
 

VI SES PÅ HAMRE! 
 
 
 
 
 
I Q:ets artikel nämns det fina initiativet att samla in pengar 
till ett flourfilter. Insamlingens namn blev slutligen döpt till 
”Flourtanken”. Vattnet från den källa som bekostades av 
Stiftelsen Bimbos skogar och som borrades ned till 100 
meters djup på Hamregården har lite, lite förhöjd flourhalt. 
För oss som kommer från Uppsala låter det inte så konstigt – 
det kom aldrig någon flourtant då jag gick i skolan. Men… 
det finns regler och någonstans skall gränsen sättas. Med det 
nya filtret som installeras hamnar vi på rätt sida. Bristen på 
pengar är som vanligt vårt stora bekymmer. Förra året gick 
med betydligt större underskott än året innan och det är svårt 
att säga exakt varför.  

Vad kan vi göra? Det bästa du som lägerdeltagare kan göra 
för att hjälpa Hamre är att komma med på lägren och 
påverka andra – inte minst de nya – att komma tillbaka eller 
att åka upp en första gång. Till sommaren hoppas vi på en 
hel del nya eller nästan nya deltagare. Se till att de får kul 
och att de trivs. De och du är Hamregårdens framtid! 

Du som veteran kan, om du vill, skänka en slant till 
insamlingen för Flourtanken.  

Plusgirot är 647422-5 (Hamregården) och Bankgirot är  
461-3154 (Hamregården), skriv ”Flourtanken”. 
 

BYGGLÄGER 
Hamre i ständig ombyggnad 

 

STÖD HAMREGÅRDEN 

 



ÅTERTRÄFFEN 
Hamregårdsoldboys 

i återföreningsdrama? 
 
Nej, nej – det här var så långt från Anna Odells film 
man kunde komma. 
 

Annars kan det här med återseenden ha sina sidor: Om 
man efter flera decennier återvänder till en plats som 
man har starka positiva minnen från infinner sig 
emellanåt en känsla av lätt besvikelse. Och över klass-
återträffar och studentjubiléer efter lång tid svävar inte 
sällan en känsla av Verfremdung. 
 

Här var vi nu ett drygt 30-tal Hamregårdsynglingar i 
50–70-årsåldern som hade återförenats på ett Hamre i 
vinterfagraste skrud (ja, Hamre, alltså) fredag 7 – 
söndag 9 februari 2014. De flesta av oss hade inte setts 
på mycket länge, och har ingenting gemensamt – 
förutom Hamregården. Men det räckte för ett omedel-
bart och glatt umgänge. 
 

Det var arrangörerna Jan Backeman och Thomas Öd-
kvist som genom ett idogt detektivarbete, med sökning-
ar i kartotek, lägerlistor och andra register, lyckats 
spåra upp adresserna till ett drygt 70-tal Hamregårdare 
som var aktiva åren 1965-1969. De flesta svarade på 
in-bjudan. En del kunde naturligtvis av olika orsaker 
inte närvara, men att vi blev så många som kom får 
ändå an-ses vara över förväntan. 
 

Vi var verksamma på Hamrelägren under 50-, 60- och 
en bit in på 70-talet. Nu kände vi oss ungefär jämn-
gamla, men då var det en oerhörd åldersskillnad mellan 
många av oss – jag kom själv ihåg hur man som ny-
vorden Hamregårdare 1960 såg upp med betydande 
respekt på ”de stora grabbarna”, som var ett par, tre år 
äldre... 
 

Vad gjorde vi nu då? Pratade, framför allt, förstås. Om 
gemensamma minnen från Hamre, om olika bygg-
projekt vi varit delaktiga i, om dråpliga (och mindre 
lustiga) händelser... Och om Hamres framtid. 
 

Birgitta Hambraeus, snart 84, var också med, liksom 
sonen/skådespelaren Anders (som faktiskt kallas Ham-
pan!). Och förstås Hamrechefen Klas Gunnarsson, som 
f ö besjöngs då han fyllde år på söndagen – hur många 
är lite oklart; han nämnde kryptiskt en kortlek, men det 
framgick inte hur många jokrar som fanns med... 
Dessutom närvarade Hans Sillén (första läger 1949!) 
och Jan-Magnus Hagman från Frimurarna. Och 
grannen Kurt Lindberg med sonen Urban hälsade också 
till vår glädje på. 
 

Och vi blev väl och rikligt förplägade av husmor Ulla 
Rosensson och hennes stab av frivillig kökspersonal. 
Torbjörn ”Lenken” Lennquist höll med sedvanlig 
frenesi ordning på alltihop. 
 

Klas G. och Birgitta H. ordade om Hamre nu 
respektive då, och Jan-Magnus Hagman redogjorde för 
Frimurarnas stora och långsiktiga engagemang i 
Hamregården. 

 
 

 
Hela gänget samlat 

 
Han berättade också om Frimurarnas övriga filantro-
piska satsningar, bl a på geriatrisk forskning. Och vi 
Hamreseniorer insåg därmed raskt att vi var dubbelt 
gynnade... 
 

Med anledning av att hälsovårdsnämnden ställt krav på 
en ny reningsanläggning på Hamregården – till en 
högst betydande kostnad – tog en av de närvarande 
oldboysen, Lars Stridh, initiativet till en ny fond för 
detta ändamål, och lade själv en generös grundplåt. 
Eftersom detta kungjordes till lördagsmiddagens 
efterrätt, choklad-pudding, döptes fonden omedelbart – 
åtminstone på min bordsända – till ”skitfonden”. Nya, 
rikliga bidrag anbefalles! 
 

Klas guidade oss runt Hamregårdens alla byggnader, 
och berättade utförligt om dem. Det behövdes – det har 
hänt mycket sedan vår tid, då Hamregårdens centrum 
låg i och vid den gamla Hamrestugan, och där området 
på andra sidan vägen bara bestod av en fotbollsplan, en 
hölada och träskmark. 
 

Annars ägnade vi oss åt vandring runt Hornberga, ett 
idogt grävande bland kartotekskort, gamla lägerlistor 
och loggböcker, och därtill pingis, diskussioner med 
Birgitta H. långt frampå nattkröken, samt, i någon mån 
(i överraskande liten utsträckning) OS-tv-tittande. 
 

Och i övrigt? Tja, allt från bastuba till bastubad. Dvs, 
någon bastuba fanns visserligen inte med – men väl ett 
helt koppel gitarrister, Bo Sevastik på munspel och 
Olle Linder (riksspelman sedan 1987, minsann) på fiol. 
Och med milt tvång förmåddes även undertecknad att 
sista kvällen i gillestugan plocka fram det munspel jag 
inte rört på kanske 40 år. Snacka om ringrostig... Så 
kan det gå när stundens känsla överträffar förnuftet. 
Men så hade det också serverats vin till middagen. 
 

Vi ses igen, vill jag entusiastiskt utropa. Det gör vi 
naturligtvis knappast – inte i just den här konstella-
tionen. Men en del av oss kommer säkert att mötas i 
något sammanhang. I bästa fall uppe på Hamre. 

Magnus ”Q-et” Quennerstedt 
 

Har du minnen från Hamregården som du vill dela 
med dig av? 
Skriv ett bidrag till Hamretidningen. Hör av dig 
till hamregarden@bredband.net 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 2014 
 
1 Flickbygglägret 14/6 – 22/6 Riktpris 1.500 kr 
2 Flickbygglägret 22/6 – 29/6 Riktpris 1.500 kr 
3 Flickbygglägret 29/6 – 6/7 Riktpris 1.500 kr 
1 Pojkbygglägret 20/7 – 27/7 Riktpris 1.500 kr 
2 Pojkbygglägret 27/8 – 3/8 Riktpris 1.500 kr 

 
Två byggläger – 2.900 kr, tre byggläger – 4.300 kr 

 
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 

HYRA HAMREGÅRDEN? 
hör av dig till 

hamregarden@bredband.net 
 

Uppsala&Hamregårdares&möten&våren&2014&
!
Alla!killar!och!tjejer!som!någon!gång!varit!på!Hamre!är!
välkomna.!Mötena!är!på!tisdagar!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!
!
v.!18!–!Plugg/gymnasiemöte!(ett!möte!där!de!som!inte!
har!börjat!gymnasiet!ännu!kan!fråga!personer!som!
går/har!gått!på!gymnasiet!hur!det!är!o.s.v.)!!
v.!20!–!Klädbytar+godismöte!
v.!22!–!Pärlplattemöte+chokladmöte!
v.!24!–!Picknickmöte+uteaktiviteter!
!
Styrelsen!består!av!Embla!Holmquist,!ordförande,!Ida!
Holmquist,!sekreterare!och!Linnéa!Bengtsson,!kassör. 
Frågor?!Kontakta!embla.holmquist@hotmail.com 

ADRESS 
 
Vi får returer ibland. Har någon 
du känner flyttat nyligen, be 
honom eller henne att skicka sin 
nya adress till Hamregården.  
Du som får tidningen i brevlådan 
och hellre vill ha den som pdf via 
mejl. Meddela oss din mejladress! 
 


