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LÄS DENNA 
TIDNING  
och se gärna till att fler 
läser den! 
Det är viktigt att många 
får höra talas om 
Hamregården – det är så 
vi får nya lägerdeltagare 
och bidragsgivare. 

SNART 
VINTER 

LÄGER 

Men först är det Advent 
och då är det dags för Julpysselläger för tjejerna med 
lekar, krans- och pynttillverkning, dans kring granen och 
pepparkaksbak. 
Det är också första träffen för våra konfirmander. De är 
inte fler än tre – än så länge, för vi hoppas att flera tjejer 
hakar på och fullföljer traditionen att konfirmeras på 
Hamre! Läs mer på sidan 4 
 

ANMÄL DIG IDAG! 
Hamregården är snösäkert. Det blir en riktig  
vinter!  Du kan åka utför i Grönklitt och bygga 
snögubbar på fotbollsplanen. Pulkabacken är 
kall, poolen är varm. Kom med på Jullovs-
lägren, ha kul och se till att 6:orna trivs, 
kommer tillbaka på fler läger och blir nästa 
generation hamregårdare!  
 

Vi ses på Hamre! 
 

Trädäck spikas runt Oktogonen sommaren 2014 

Foto: Evelina Jansson 



HAMREGÅRDEN  
Stabil, mångdimensionell och öppen för förändring 
 
Vad har hänt på Hamregården det senaste halvåret?  
Det vanliga!  Det låter kanske inte så spännande men det 
vanliga på Hamre, det är att ordna läger. Våra läger som 
återkommer år efter år, ja, decennium efter decennium, är 
liksom en ram som omsluter en tavla och tavlan - den kan se 
ut lite hursomhelst. Man vet aldrig hur ett läger kommer att 
bli. Färgerna på paletten – det är alla ni ungdomar som är 
med och bygger, lagar mat, badar och har kul – penslarna 
håller väl Ulla och jag i, men det är färgerna som gör tavlan.  
 
Detta var en målande bild av Hamregården – en metafor - 
och det passar när man skall beskriva en plats som har 
många dimensioner. Mer konkret har vi alltså lagat mat och 
byggt hus. Oktogonen är ytterligare lite mer klar och har 
numera ett välbyggt trädäck runtomkring och Staffansgården 
har golvats och kommer snart att kunna användas igen. 
 
En av de bästa sakerna med Hamregården är att den finns 
där, inte försvinner, är sig lik, håller stilen, även när annat i 
livet ändrar sig.  
Det innebär inte att Hamregården står helt stilla och att det 
inte sker några förändringar alls. Som säkert många har 
märkt har jag, Klas, inte synts till på alla läger under året. 
Tack vare duktiga medarbetare med Ulla i spetsen, har jag 
kunnat sänka tempot. Förutom mitt arbete på Hamregården 
jobbar jag heltid på Uppsala universitet och det har blivit för 
mycket arbete för en person.  
 
Vi ser oss nu om efter en framtida lösning – finns där någon 
som kan ta ett ökat ansvar för Hamregården? 
 

Moderna tider! 

Karin Wennås Gunnarsson, webbredaktör 
 
Hamretidningen sänds numera ut digitalt i större utsträck-
ning än tidigare. Det är mer miljövänligt, billigare och fram-
för allt enklare, kanske även för dig som läsare. Du kan läsa 
tidningen i datorn, på din platta, i telefonen och enkelt skriva 
ut tidningen. De senaste årens nummer av Hamretidningen, 
samt det senaste numret, kan du alltid läsa på vår webbplats 
www.hamregarden.se.  
 
Just det. Du har väl sett Hamres nya webbplats? Fräschare, 
renare, enklare att hitta på och framför allt med ett 
anmälningsformulär där du, dina barn, syskon, släkt, vänner 
ja alla som är i rätt ålder lätt kan anmäla sig till hamreläger.  
 
Och apropå tidningar och anmälningar. Får du tidningen 
med post men vill ha den digitalt - eller tvärtom - eller har 
du nyligen flyttat blir vi väldigt glada för ett mejl till 
hamregarden@bredband.net - eller varför inte prova vårt 
kontaktformulär på www.hamregarden.se under Kontakta 
oss? 

 
 

 
 

Känner mig som hemma 
En typisk Hamretjej i den yngre generationen intervjuas av 
Hamretidningens utsända, Sara Fälting 

- Det är ännu roligare nu på sommaren, när man gör 
riktiga saker, säger Hanna Hilton-Brown om sitt andra 
Hamreläger. Hon åkte upp första gången i höstas med låga 
förväntningar, trots att hon hade både syskon och kompisar 
som åkt upp tidigare. 

- Det var motigt först, man åker själv och det kändes 
läskigt.  

Väl uppe på Hamre ändrades hennes bild och nu tycker hon 
att det är roligt. En sak som hon speciellt tyckte om var att 
alla var så snälla och att man inte behöver passa in med 
kläder och smink.  

Hanna Hilton-Brown har svårt att beskriva varför det är så 
kul att jobba på Hamre, men till sist kommer hon fram till 
att det är en kombination av att få röra på sig, lära sig 
snickra och att riva. Som många andra har inte Hilton 
snickrat sedan hon gick på träslöjd i femman men det är 
något hon lärt sig det här lägret. 

-  Jag kan spika lite bättre nu. Och först var det lite 
knakigt att såga, sedan gick det jättebra. 

Det är svårt att sätta ord på hur det är att vara på Hamre men 
efter lite funderande och hjälp från kompisar kommer hon 
fram till att hon känner sig som hemma. Här kan man 
slappna av. 

Betong (1 portion): Ta tre delar singel, tre delar grus och en 
del cement. Späd med vatten till önskad konsistens. 

 



VETERANSNACK 
Lennken Lennkvist har ordet 

 
En glömmer mycket efter 45 år. Så lång tid är det sen jag 
åkte upp första gången. Pappa följde mig till bussen (vissa 
saker förändras inte!). Vi åkte från centralstation på den 
tiden. Bussen hade släpvagn. På vintern full med skidor, på 
sommaren med cyklar. Åka till Orsa i bil va inte att tänka 
på. Nähä, en fick cykla! Däremot kan jag inte dra mig till 
minnes att nån skidade till Orsa. Men, vad har inte hänt på 
Hamre? 
 
Bussresan tog lång tid då, de va tråååkigt! Serietidningarna 
räckte aldrig, inte hade vi många heller. Rosendal hade en 
klocka med tidtagarur, vi tävla om att hålla andan längst.... 
Billiga nöjen. En fick va glad åt det som fanns. Jag fick bo i 
Arstugan på mitt första läger, med kompisar, vi kände 
varran allihop från skolan. Nåra andra umgicks vi inte med, 
de va likadant på alla läger. De va kompisarna mest. Jag har 
kollat i gamla lägerlistor, och har inget minne av de andra 
som va med. Konstigt? Nja, egentligen inte, de va tryggast 
att va med dom en kände. (Tuff va man ju inte!)  
 
Frukost serverades ungefär som nu, men nån lunch va de 
inte, saft o frallor som "mellanmål". Sen va nog middan 
tidigare, de va riktig mat, Men den gången vi koka spagettin 
i för lite vatten, så de blev klister, va ingen höjdare... 
Dessutom hämnades matgästerna med att limma fast glasen i 
borden med spagettin. Slita av glasen tog tid.... Vi åt ju i det 
som i dag är gamla biblioteket, hur alla fick plats är en gåta, 
men vi var väl mindre till omfånget än vad en är idag. 
Dessutom så slog ljudvolymen alla rekord, när Hampan 
skulle säga nått tuta han i en megafon, och prata i den oxå 
om det inte vart tyst direkt. Lokalen är ju som ett större 
vardagsrum.... Att en inte vart döv e ju en gåta.  
 
På somrarna byggde vi, då som nu. Men jag har mest minne 
av att såga ved, ett tröstlöst arbete, varje vinter elda de upp 
resultatet, sen fick en såga igen, nästa sommar. Va de nått 
avbrott fick en gräva diken....  
Jag har sågat trossbottenbrädor till Tackås oxå, problemet 
var att vi mätte i början bara. Sen såga vi glatt av 
brädstumparna. Syllstockarna var dock inte raka, så de vart 
för korta våra brädor. Suck! Inte undra på att en inte snickra 
så mycket....  

 

Jag byggde en gjutform till Hamres farligaste trapp oxå, den 
luta så pass att i vinterhalkan for folk ikull ofrivilligt... Men 
dom snodde vattenpasset av oss när vi byggde formen. Gott 
om vissa verktyg har Hamre aldrig haft! Trappen är numer 
riven, såpass farlig var den.... Det gick en bäck genom 
Tackåskällaren på våren ett år. De var innan krondiket 
grävdes på baksidan. Rinnande vatten inomhus e ju fint, 
men inte på de viset.... Hampan hade en idé om att det skulle 
va hallonhäck mellan fotbollsplan och vägen. Vi plantera 
hallon i 2 år. Inte blev de nån häck inte. Hallonen dog. 
Gröna fingrar saknades tydligen.... Har inget minne av att vi 
vattna...... 
En sak jag minns väl var Hampans spökhistorier, framför 
allt på mitt första läger, vi var skakade! Sen kom ju de  
gamla grabbarna på att spöka på natten, en piassavakvast ger 
ett spöklikt ljud om en drar den på ytterväggen.... Mer 
behövdes inte, paniken var nära! Jag sprang runt i en ring på 
golvet med en stor morakniv i handen - stål motar ju troll! 
De tog tid att somna sen.....Trots Hampans lugnande ord.... 
 
Vi spela pingis i det som nu är arkivet i Hamrestugan. De 
måste ha varit korta ben både på oss och pingisbordet! 
Bada fick en göra i branddammen, korna gick bredvid o lätta 
sig i dammen, dom oxå. Fick en en kallsup så var en strängt 
tillsagd att gå hem o få en Entroviform, nått 
tarmantiseptikum som senare vart förbjudet, folk dog av 
dom.... Inga dödsfall på Hamre dock. 
 
Nått som det berättades om var även att lura i folk laxer-
medel. De fanns nån sorts chokladsmakande produkt på 
marknaden. Såg precis ut som vanlig chokladkaka. Hampan 
gilla inte dedär, han tyckte de va taskit. Värre var det när vi 
apterade en cigarett med en ettöressmällare, och bjöd han 
med glasögon, lite säkerhetsmedvetande fanns ju...Han höll 
sig för örona en lång stund. Å sa ingenting. De förtog det 
förväntade resultatet.... Snällt va de ju inte, direkt. Rökandet 
var inte förbjudet då, saker ändras. (Till det bättre!) En dosa 
snus kosta 1kr o 25 öre... Suck.... Nån kiosk fanns inte 
heller, en tant hade godisförsäljning i en kall källare ovanför 
gamla skolan, de var en gravlik stämning i den kiosken. Inte 
sa tanten nått heller...Rena begravningsbyrån, en trodde 
nästan att liken låg längre in... 
 
De e väl allt en kommer på, en glömmer...... 
 
 
 

Gå med i vår facebookgrupp! 

Både du som åker på läger och du som är 
veteran är välkommen att gå med i gruppen 
Hamregården. Vi är 425 medlemmar men 
antalet ökar lavinartat! Kom med du oxå, 
titta på bilder från förr och nu och få kontakt 
med gamla vänner från Hamrelägren. 

Vi ses på Hamregården! 



UPPSALA 
HAMREGÅRDARE 

 
Tycker du att det är för långt mellan lägren? Skulle 
du vilja träffa alla härliga hamremänniskor lite 
oftare? Då är Uppsala hamregårdare något för dig. 
Alla killar och tjejer som någon gång varit på 
Hamre är välkomna. 
Mötena är i Eriksbergskyrkans lokaler på 
Norbyvägen i Uppsala, på tisdagar jämna veckor 
klockan 19-21. Maila/ring Embla eller Ida om du 
inte vet var. Om du inte har ett medlemskort så kan 
du köpa det på något av mötena. Kortet kostar bara 
5 kronor och för de pengarna får du en massa saker, 
till exempel bjuder vi på gratis fika/mat nästan varje 
möte. Medlemskortet är ingenting man behöver ha 
med till mötena. 
Om du undrar något så är det bara att ringa eller 
maila: 
Ordförande Embla Holmquist: 076 826 01 51eller 
embla.holmquist@hotmail.com 
Sekreterare Ida Holmquist: 070 344 53 65 eller 
Ida.holmquist@hotmail.com 
Kassör Linnéa Bengtsson: 073 084 81 32 eller 
ica.bklass@hotmail.com 
 
Kommande möten: 
Vecka 46: Film- och pizzamöte 
Vecka 48: Choklad/kladdkakemöte 
Vecka 50: Julmöte 

 
 
 
 

 

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGER 
Fyll i anmälningsformuläret på www.hamregarden.se eller mejla din anmälan till hamregarden@bredband.net 
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! 

 
FlickAdventPyssellägret 28/11 – 30/11 Riktpris                 800 kr 
FlickJullovslägret 1/1 – 4/1 2015 Riktpris              1.100 kr  
PojkJullovslägret 4/1 – 7/1 2015 Riktpris              1.100 kr 

 
För kommande läger – håll utkik på www.hamregarden.se 

VILL DU BLI 
KONFIRMAND PÅ 
HAMREGÅRDEN ? 

 
Du vet kanske att vi ordnar konfirmations-
läger på Hamregården. Ibland har de varit 
små, med endast tre konfirmander, ibland 
har de varit stora, med hela 60! Det har 
varierat över åren och sammanlagt har fler 
än 1500 personer konfirmerats under 
Hampans eller Sven Bilds ledning.  
 
Nu till Adventslägret har vi tre tjejer som 
anmält sig, så du förstår säkert att det finns 
plats för fler. På Hamregården delar vi upp 
läsningen på tre tillfällen: Adventslägret, 
Påsklägret och Sommarlägret (som är 
samtidigt med de tre bygglägren – du har 
lektioner på förmiddagen och bygger på 
eftermiddagen, eller tvärt om).  
Sven Bild – gammal Hamreveteran och präst 
i Svenska kyrkan ansvarar för kon-
firmationen och en annan, något yngre, 
Hamreveteran, Teol. Stud. Anna Åresten 
sköter det mesta av undervisningen. 
 
Ett minne för livet! Hör av dig till 
hamregarden@bredband.net om du är 
nyfiken. 

Beväpnad med sex tomma magasin och en diaprojektor 
inhandlad för 30:- på en loppis åkte jag upp till killarnas 
påskläger och satte igång med sorteringen. 
 
Sedan pojkpåsk 2014 har Tulle Rönnmyr jobbat med att 
skanna in Hamres alla diabilder digitalt, så att de kan bevaras 
och publiceras. 
Läs den spännande historien om detta jätteprojekt på 
www.hamregarden.se (extramaterial) 
 

HYR 
HAMREGÅRDEN 

kör, orkester, 
konfirmationsläger,  

lägerskola, idrottsförening? 
Hör av dig till 

hamregarden@bredband.net 
 


