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Här tränas jive.          Foto: Inge Isaksson

Lisen Brixvi är en av föreningens dansledare. Hon leder linedancekurser och 
har många idéer kring detta. Bl a fokuserar hon mycket på danstekniken och 
att man rör kroppen rätt. Hon skriver också egna danser och har många järn i 
elden. Intervju sid 5.                                                                     Foto: Inge Isaksson

Hamboringen har över 20 kurser 
på gång. 
Hur har höstkurserna varit och 
vad väntar till våren? 
Ta en koll i detta nummer. 
På bilden ett dansande par från 
ballroomskursen i en jive. 
Foto Inge Isaksson.

Öppet Hus-
Prova På Dans
lördag 12 januari.
Kl. 13.00-16.00.
Danssmedjan, sal 2.
Tag med släkt o vänner!
Läs mer på sid 3.
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Ordförandens spalt

       Hej alla dansvänner!
Så var ännu en termin till ända... Tiden bara flyger förbi, precis 
som det ska, när man har roligt och det hoppas jag ni har haft 
även denna termin.

Vilken underbar första advent vi fick! Det var helt fantastiskt att 
vakna och se snön utanför fönstret och stiga upp och sätta igång 

julmusik.

I detta nummer av Föreningsaktuellt visar vi verkligen Hamboringens bredd med rap-
porter från alla sektioner.  Vi ser nu fram mot vårens kurser, ca 25 stycken. Kolla kurs-
programmet, som bifogas detta Föreningsaktuellt.

Dansåret avslutas med en Mellandagsdans, fredagen den 28 december. Medlemmar från 
alla sektioner hälsas välkomna att dansa ner julmaten och ha trevligt tillsammans. Se 
mer info på sid 3.  

Lördagen den 12 januari 2013 har vi Öppet Hus, med tyngdpunkt på Prova På av flera 
olika dansvarianter. Ta med vänner och bekanta och kom dit.  Se mer på sid 3.
 
Vi har tyvärr fått besked om att rounddanceledarna lämnar föreningen, vilket innebär 
att vi inte kommer att ha några kurser inom roundance i vår. Hur det blir framöver får vi 
återkomma till.  Vi tackar Åke och Birgitta samt Astrid och Jan-Åke för alla år de varit 
dansledare i föreningen. De har gjort ett fint jobb och drillat många medlemmar från 
nybörjare till mycket hög nivå. Vi önskar dem lycka till i fortsättningen. 

Efter mycket övervägande har jag nu bestämt mig för att avgå från mitt styrelseuppdrag. 
Så jag vill ta tillfället i akt, att tacka alla medlemmar och funktionärer för den här tiden 
och önska min efterträdare lycka till.

Nu vill jag önska er ett riktigt Gott Nytt År!
Ann-Sofie

Hjärt- och lungräddning, hjärtstartar-
teknik, första hjälpen, att lägga tryckför-
band och att vända en person med hjälp 
av tumgrepp…
    Det och en hel del annat fick de dansle-
dare och funktionärer lära sig vid en kurs 
i HLR, hjärt- och lungräddning, som 
hölls vid två tillfällen i Danssmedjan 2, 
lördagarna den 20 och 27 oktober. 
     Instruktör var Kenneth Nyström, som 
har mångårig erfarenhet från att lära ut HLR 
och som brinner för att sprida denna kun-
skap. Han gör det helt idéellt, just för den 
goda sakens skull, säger han. 

Inbjudan hade gått ut till samtliga dansle-
dare och funktionärer i Hamboringen. 
De som deltog var Bo och Siv-Britt Jarn-
vall, Lene Linde, Håkan Ivarsson, Maud 
Lexhagen, Bente Eklund, Per-Olof Palha-
gen, Sture Larsson, Ulla Rune, Bengt Pet-
tersson och Lisbeth Kedjevåg. 
     Ytterligare HLR-utbildning planeras för 
de som inte hade tillfälle denna gång.
Alla var mycket nöjda med utbildningen. 
    – Det var lärorik genomgång såväl teore-
tiskt som praktiskt, framhåller del-
tagarna.
                             Foto: Bengt Pettersson

Lär hjärt- och lungräddning

Kursprogram bifogas detta 
Föreningsaktuellt. 
Inbetalningskort bifogas. 
Vänligen betala i tid.
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Fredagen den 28 december 
Kl 19 – 23, Danssmedjan 2

Ta en chans och dansa ner julmaten tillsammans med oss.

Gillesektionen bjuder in alla medlemmar i Hamboringen till dans, 
fredagen den 28 december i Danssmedjan 2, mellan kl 19- 23.

Vi dansar bugg, foxtrot och gammeldans i en härlig blandning till 
musik från cd.

Fika tar var och en med sig, men lite extra tilltugg bjuder vi på.

Ingen föranmälan behövs, men en 20 – lapp är priset för inträdet.

Kom, så har vi lite fredagsmys tillsammans.

Välkomna 
Gillesektionen

Hamboringen har

Årsmöte
lördag den 9 februari, kl. 15.00

Danssmedjan 1.

Mer info på anslagstavlorna.

Valberedningen
har börjat sitt arbete med att söka 
funktionärer till styrelse och sektio-
ner.

Hamboringen behöver en ny 
ordförande, då Ann-Sofie har undan-
bett sig omval.

Tips på såväl ordförande som övriga 
kandidater, som vill engagera sig i 
respektive sektion, emottages tack-
samt.

Kontakta någon i valberedningen, 
Bente, tfn 0455-49251, Bengt-Göran, 
fn 0708-812279, eller Håkan, 
tel. 0455-50078.

Mellandagsdans

Bänkspis eller elplatta
Mikrovågsugn
Vi behöver bänkspis eller 
elplatta samt mikrovågsugn till 
våra danslokaler. 
Har du någon fungerande 
sådan till övers, kontakta
Per-Olof Palhagen, 
tel. 0455-330380 eller 
mobil 0709-32 21 77

Välkomna till

Öppet Hus 
och

Prova på dans
Lördagen den 12 januari 2013

Lokal: Danssmedjan, Sal 2 
Kl 13.00-16.00

Ur programmet:
Vi visar upp olika danser och  

provar på några danser bl a bugg 
och linedance, d v s de nybörjar-

kurser som börjar till våren. 
 Vi har som vanligt ett lotteri med 

kursavgift som 1:a pris, 
bjuder på fika samt har 

dansledare på plats.

Tag gärna med vänner 
och bekanta!

Info 0455-26060

Kolla också hemsidan
www.hamboringen.se

Bäste medlem!
Välj Hamboringen nästa gång du spelar 
på Svenska Spel. Då är vi med och delar 
på 50 miljoner.
Du har säkert sett, läst eller hört om 
Svenska Spels satsning SVEA, som delar 
ut 50 miljoner årligen till svensk idrott. 
Det unika med SVEA är, att alla som 

spelar hos Svenska Spel med Spelkortet, 
är med och bestämmer till vilka klubbar 
pengarna ska gå. Nu är satsningen i full 
gång och vi är med!
     Välj Hamboringen som den klubb du 
vill att pengarna ska gå till. Du gör det i 
din spelbutik, på svenskaspel.se/svea el-
ler genom att ringa deras kundservice på 
0770-11 11 11. 
Ditt stöd betyder mycket.

Barnstuffakursen fortsätter våren 2013.  
Däremot behövs ledare till barngruppen 
till hösten 2013. 
    -Eftersom flertalet av oss jobbar inom 
vården, så är det svårt att pussla ihop 
tiderna. Britt-Marie Samuelsson och 
Elisabeth Mårtensson fortsätter under 
våren som vanligt med Sanna Malm och 
Nathalie Ivarsson som uppbackning, när 
de kan på grund av sitt arbete.     
    Till höstens kurser slutar både Britt-
Marie och Elisabeth, så därför behövs nya 
krafter till gruppen, om den ska fortsätta 
till hösten.
     Intresserad? Kontakta Lennart Malm, 
0455-92190, mobil 070-3533348 eller 
någon av dansledarna. 

Ledare sökes för 
barnstuffa

För aktuell information
kolla hemsidan

www.hamboringen.se



4  Föreningsaktuellt nr 4 2012

LINEDANCE

Linedance har brett program

Det är ett glatt gäng, som dansar linedance för seniorer mellan  kl 14.00-16.00 på 
torsdagar.

Nybörjargruppen i linedance har lärt sig grundsteg, teknik och många danser. 

Linedance har haft fyra kurser under 
hösten, nybörjare och seniordans för 
nybörjare samt två fortsättningsgrupper. 
     Ett av de nya greppen inom Ham-
boringen är, att arrangera seniordans 
på torsdagseftermiddagar. Kursen på-
går för andra säsongen. -Det är en glatt 
gäng, som dansar linedance i Dans-
smedjan, sal 1, mellan kl 14.00-16.00, 
berättar en av dansledarna Bente 
Eklund. Här är mycket skratt och så 
pausar vi med en liten kopp kaffe. 
Efter kaffet fortsätter vi med gott hu-
mör och dansar ännu mer. Inlärningen 
av linedance-stegen går som smort.  

Kursen fortsätter till våren på samma 
tid och plats. 
     Linedance friskvård, som skulle ägt 
rum på fredagarna, har blivit nedlagd 
pga. för få deltagare. Ett nytt försök 
görs till våren, då man hoppas på att 
bättre komma ut med budskapet, om 
att kursen finns.  Det gäller också 
FAR-Fysisk Aktivitet på recept. 
   Nybörjar- och fortsättningskurser 
fortsätter under våren 2013. 
                         
                          Text: Lene Linde
                          Foto: Inge Isaksson

LINEDANCE
Våren 2013,  start vecka 3.
Nybörjare
Danssmedjan  sal 2
Tid se kursprogram. 
 
Fortsättning 1
Danssmedjan sal  2
Tid se kursprogram.
 
Linedance Motion
Danssmedjan sal 1
Tid se kursprogram.
 
Linedance för seniorer
Torsdagar  kl. 14.00-16.00
Danssmedjan sal 1
 
Linedance, forts
Torsd  Ojämna veckor 19-30-21.00
Jämna veckor 18.30 -  
Danssmedjan sal  1 
 
Linedance Friskvård
Fredagar kl. 14.30-16.00
Danssmedjan sal 1
 
FAR – Fysisk aktivitet på recept
Lätt linedance.
Måndagar kl 10.30-12.00
Danssmedjan , sal 1
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Det är kurs i linedance för nybörjare. 
Plötsligt släcks lamporna i dansloka-
len, mitt under danslektionen. Det blir 
mörkt. Vad ska nu hända?  En viss 
förvåning märks bland deltagarna. 
Kursen leds av Lisen Brixvi. Lugnt och 
metodiskt dirigerar hon stegen. Alla hänger 
med och ingen krockar i mörkret. 
    -Detta gör vi för att träna koncentratio-
nen o balansen och inte bli påverkad av vad 
som rör sig runt omkring, förklarar hon när 
ljuset tänds och allt är som vanligt.
     Själv rör hon sig smidigt och allt ser 
så lätt ut, när hon dansar. Kanske inte så 
konstigt, för Lisen har dansat sedan hon 
var fyra år. Det har handlat om grunder i 
streetdance, square, chacha, och linedance, 
för att nämna några exempel. Hon har 
också utövat Westcoast swing, som är en 
sorts pardans partnerdans, då man impro-
viserar dansen efter musiken och båda får 
lika mycket spelrum.
      –Jag har nog provat det mesta i dans-
väg, säger hon. All dans är rolig, men 
speciellt sådan, där man får fritt spelrum 
och kan improvisera. 
     Och det är vad som avspeglar sig under 
Lisens kurser. -Jag försöker känna av vad 
folk tycker om och anpassa musiken och 
stegen till gruppen. Det måste vara logik i 
en dans, för att det ska vara roligt. Man ska 
få känslan av att man bara ”flyter” - man 
dansar och  njuter! 
    Speciellt roligt tycker hon det är att lära 
nybörjare dansa från grunden. -De vill så 
mycket, suger åt sig allt och vill ha mer.
      I nybörjargruppen deltar mellan 25-30 
personer, nya och gamla dansare. De lär 
sig grundsteg och ett antal danser men 
dessutom dansteknik, vett och etikett samt 
att visa respekt. 

Hur väljer du danser?
     -Jag väljer gärna danser där man kan 
lattja lite, för det gäller att ha roligt. Men 
det är också viktigt att utföra rörelserna 
rätt och Lisen fokuserar därför mycket på 
danstekniken. 
    -Man ska tänka på varje steg och röra 
kroppen på rätt sätt, så att man inte får ont. 
Det är lättare att dansa när man använder 
hela kroppen och inte bara rör benen. 
     Och Lisen vet vad hon talar om. Hon 
är ledgångsreumatiker och har ibland 
inflammation i alla lederna. Men det har 
inte hindrat henne i sin dansverksamhet. 
Tvärtom. Det är mycket viktigt att röra på 

sig, betonar hon.
     -När jag blev sjuk kunde jag knappt gå, 
men dansen hjälper och jag har lärt mig hur 
man gör stegen, så att det inte gör ont.
     Därför rekommenderar Lisen ”receptet” 
linedance för dem som har problem med 
värk.  
     -Många har ont, men det går att anpassa 
stegen och rörelserna därefter. Man kan 
t.ex. gå till musik, men i olika hastigheter 
och utan komplicerade steg som sliter. 
Linedance är också bra för äldre, för den 
hjälper till att träna minnet. 

Första kontakten med linedance var när 
hon var 12 år,  då hon följde med sin fars 
sambo på en prova på dans.  
     -Jag tyckte det var jättetråkigt och ville 
hellre leka i början, men jag fick snabbt 
blodad tand och har dansat sedan dess. Jag 
var hos henne varannan helg och lärde mig 
mer och mer, men det dröjde tre år innan 
jag gick min första kurs.

För den oinvigde verkar linedance vara 
rätt svårt, med mängder av steg och rörel-
ser åt olika håll, ibland samtidigt.
- Egentligen är det inte så svårt, menar 
Lisen. Grejen i Basic är 16-24-32 takten 
(counts). Det är heltakter – dvs så många 
steg som det är takter, förklarar Lisen. 
Sedan utvecklas stegen ju mer avancerad 
dansen blir. Det är träning som gäller. En 
viss förmåga att kunna koordinera sina 
rörelser är naturligtvis en fördel.

Varifrån får ni era danser?
Vi kollar på nätet och har kontakter med 
likasinnade och går efter vad linedansare 
i andra städer och länder dansar och vad 
som är populärt.  Så plockar vi bland detta. 
Youtube är oslagbart i detta sammanhang.     
       Dessutom koreograferar Lisen själv 
nya danser. Det har hon gjort i 12 år och 
och flera av danserna har tagits upp av 
linedansare både i Sverige och utomlands. 
En av danserna är Gigolo, som låg på 15:e 
plats på tyska topplistan. Andra exempel är 
Stumblin och Green All Star.

Linedance skapar många kontakter och 
man får vänner både i Sverige och utomlands.
-Varje helg finns något man kan åka på och 
vi dansar var och varannan helg. Vi brinner 
för det. Det är socialt och mycket roligt.

Utbildad till glasblåsare
Vid 16 års ålder flyttade Lisen hemifrån. 
Hon utbildade sig till glasblåsare, ett yrke 
som hon lärde från början till slut. Där
ingår allt, blåsning, hantering kontroll.  
Hon fick jobb som glasmålare vid Målerås 
glasbruk, när hon var 19 år.  Bl a målade 
hon djur och ansikten på konstverk av 
konstnären Mats Jonasson. Sedan kom 
finanskrisen och nedgångar i branschen och 
jobben försvann.
     Hantverk med konstnärlig inriktning är 
något annat som Lisen gärna ägnar sig åt 
när tiden medger och hon kan det mesta, 
sy, sticka, virka, göra smycken av glas, 
och keramikprodukter etc. I Malung lärde 
hon sig sy skinnjackor. Den konstnärliga 
ådran finns där och det ger också avtryck i 
dansen.
   Till vardags jobbar Lisen hos danskom-
pisen Susanne på Subway samt extra på 
Allivs i Rödeby. 

Bott på många platser
Ursprungligen är Lisen från Skövde, men 
hon har bott på många platser, Västergöt-
land, Dalarna, Värmland, Småland, och nu 
Karlskrona. Genom linedansen kom hon 
i kontakt med dansare från Hamboringen, 
Susanne Henrysson, Annika Brunell, 
Anette Hedlund, Bente Eklund och Linda 
Ekström. – De är underbara människor, 
som jag stortrivs med.
     Tack vare dem flyttade hon till Karls-
krona. 
    - Jag blev bjuden att fira nyår med dem. 
Vi hade så roligt och jag blev kvar i flera 
dagar. Så blev jag inbjuden att vara gästin-
struktör på en kurs och på den vägen är det. 
Flytten från Jönköping till Karlskrona gick 
den 26 januari 2009. Och hon blir gärna 
kvar. -Jag stortrivs och att vara dansledare 
är hur roligt som helst. Det är bra för krop-
pen och själen.
      - När jag får vara med och lära ut dans 
blir jag glad!
                               Text: Maud Lexhagen
                                Foto: Inge Isaksson

Lisen leder linedance med
teknik i fokus

”Skriv om Lisen. Hon är en stjärna och eldsjäl och vi är glada att ha fått henne i 
gänget.”Så sa Lisens dansledarvänner i Hamboringens till Föreningsaktuellt. Tack vare 
dem och deras fina kamratskap flyttade Lisen från Jönköping till Karlskrona för tre år 
sedan. Nu är hon dansledare för nybörjargruppen, men deltar också i de övriga lined-
ancekurserna. Lisen är med sina 24 år en av Hamboringens yngre dansledare. 
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BUGG

Bugg – varierat och personligt

På buggkurserna kan dansledarna 
fokusera på var och en av delta-
garna. Ledarna är också lyhörda för 
synpunkter och har låtit deltagarna 
göra en utvärdering, allt för att ännu 
bättre anpassa kursupplägget.
Per-Anders Andersson, dansledare 
nybörjarkursen och Ann-Charlott Hei-
deman, dansledare steg 3, sammanfattar 
buggverksamheten.
     -Vi har valt att fokusera mycket på 
grunderna och att anpassa takten, så att 
det passar deltagarna. Antalet deltagare 
har varierat under terminen, men som 
mest har vi varit ca 30 st. 
     Vi har denna hösttermin 2012 valt 
att dela ut utvärderingslappar till del-
tagarna. Detta har varit frivilligt och 
anonymt och vi har fått både positiv 
och negativ kritik. 
     De flesta deltagare tycker att kursen 
varit bra och rolig. Vi frågade om valet 
av dag och tid har varit bra och det 
tycker de flesta. Några tycker att valet 
av musik inte alltid varit bra, vilket vi 
naturligtvis ska försöka bättra oss på.
  
BUGG 2.
På denna kurs har vi försökt att hålla 
en "röd tråd" från bugg 1:an, just med 
grunderna, men fokuserar mycket på att 
utveckla oss med fler turer och varia-
tion. Vi har också i denna kurs delat ut 
utvärderingslappar.

BUGG 3 – SOCIAL DANS
Denna kurs har varit liten, men framö-

ver ser vi duktiga dansare, som gott och 
väl platsar här. Efter några gånger in på 
terminen beslöt vi buggledare att "döpa 
om" kursen till SOCIALDANS, vilket 
betyder att deltagare från 1:an och 2:an 
är hjärtligt välkomna till oss.
     Deltagarna får framföra önskemål, 
om det är något extra de vill träna på, 
eller om man inte haft möjlighet att 
närvara någon gång på 1:an eller 2:an. 
Då går vi igenom grundläggande, vad 
de missade den kursgången.
 
VÅRTERMIN 2013.
Kurserna fortsätter till våren med både 
nybörjare- och fortsättningsgrupper.

FREDAGSDANSER
Till vårterminen drar vi igång igen med 
våra fredagsdanser. Vi har valt att lägga 
dansträffarna 1:a fredagen i varje må-
nad. Vårterminens datum är 1 februari, 
1 mars och 5 april. Dessa kommer att 
vara i Danssmedjan Sal 1 mellan 19-
22. Priset är 20 kr och egen fikakorg 
medtages. 
 
I april ämnar vi också anordna en 
påsktallrik, om intresse finns. Lappar 
om detta och fredagsdanserna kommer 
att delas ut.             

              Text: Ann-Charlott Heideman
                      /Per-Anders Andersson
              Foto: Inge Isaksson

Våren 2013
Start 14 januari
Bugg 1, nybörjare
Måndagar 
Danssmedjan Sal 2, 
kl.18.30-20.00
 
Bugg 2
Måndagar 
Danssmedjan Sal 2 
kl. 20.10-21.40

Bugg Social
Söndagar 
Danssmedjan Sal 1 
kl 16.45-18.15

DANSTRÄFFAR
Danssmedjan, Sal 1
Kl 19.00-22.00
Fredag 1 februari
Fredag 1 mars
Fredag 5 april
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Squaredansarnas nybörjargrupp med caller Christer Bern och ”änglar”.  Foto: Jan-Åke Hansson

”Roligt”, ”medryckande 
musik”, ”mycket bra cal-
ler”, ”socialt och trevligt”, 
motion för kroppen och 
gymping för knoppen”, 
”bra hjärngymnastik.”

Det är vad squaredansarna 
i allmänhet tycker om ”sin” 
dans och som också fram-
förts på nybörjarkursen.
     - I höst har vi haft fyra 
nybörjare och de har lärt sig 
2/3 av Basic, dvs. 36 figurer 
(calls), berättar dansledaren 
Karin Landgren.  Alla är 
mycket intresserade och 
flitiga och med hjälp av våra 
”änglar”, har stora framsteg 
gjorts.
      ”Änglar” kallas i squa-
redanssammanhang de vana 
dansare, som hjälper till i 
kurserna.
    -Squaredanskursen 
fortsätter nästa termin, då 
med att fullfölja grundnivån 
Basic. 
     På fortsättningskurserna 
fördjupar vi oss på nivåerna 
Plus, Advanced och Chal-
lenge, berättar Karina.
      Titta gärna in till oss i 
Danssmedjan 1 om ni är 
nyfikna. Vi kan säkert erbjuda 
"prova på"! 

SQUAREDANS

Medryckande och socialt
    

Squaredance 
våren 2013
Start 14 januari
Kurser på olika nivåer 
måndagar och tisdagar. Se 
kursprogram.

Förutom kurserna planerar 
squaredanssektionen en 
hel del arrangemang under 
2013: 
Påskdans, loppmarknad, 
grillkväll, dans inför 
Convention, deltagande 
i SAASDC Convention 
10-12 maj, sommardans, 
höstaktivitet och julfest. 

Ett 30-tal medlemmar deltog på Squaresektionens 
traditionella juldans/fest som hölls på Dans-
smedjan den 8 december.  Deltagarna bjöds på 
välkomstglögg med mingel. Därefter dansades det 
ett antal tippar till medryckande julmusik innan 
”Matsmedjan” kom med julmaten till ”Danssmed-
jan”.  Efter att avnjutit ett välsmakande julbord 
dansade det ytterligare en stund innan kvällen 

avslutades med kaffe och hembakat. Vi avtackade 
också Rosenbomsgruppen i och med att denna 
lagts ned under hösten. 
Vår duktiga klubbcaller Christer såg som vanligt 
till att det blev en lyckad och trevlig kväll.
                                 
                               Text o foto: Jan-Åke Hansson

Juldans och fest
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Ja, nu kan vi se tillbaka igen efter yt-
terligare en termins dansande. Nöjda, 
varma, svettiga och slutkörda och jag 
har funderat lite på hur det kan komma 
sig??
   Låt oss titta på en schottis, den är ca 
3 min, 1 schottistur är ca 4 m lång och 
på den här 3 minuters-låten hinner vi 
med ca 30 st schottissteg, vilket totalt 
blir ca 120 meter. Ca 25 låtar/kväll ger 
att vi har dansat 3 000 m eller 3 km.
     Ska vi sen räkna snurrar, så har vi 
ju i schottis 2 snurrar per tur, men i snoa 
blir det 4 snurrar. Räknar vi ett snitt på 3 
snurrar gör vi på en kväll ca 2300 snur-
rar! Inte konstigt att vi ibland blir lite 
yra i mössan.
      Det här börjar nu bli lite intressant. 
Vad blir allt detta, om vi räknar på en 
termin. Då ska vi multiplicera med 12 
kvällar, eller ska vi se vad det blir på ett 
år? Jo, på ett år har vi dansat ca 72 km 
och snurrat 55 000 varv…
     När vi nu är ute och svävar, så kan 
man se på våra strävsamma dansledare, 
vad de har hunnit med under sin tid som 
dansledare, eller faktiskt på flera av 
oss, som varit aktiva i Hamboringen de 
senaste 25 åren. 
     Nu ska man betänka, att jag bara 
räknat på en danskväll i veckan. Det 
finns ju de som dansar mer. Ja, man 
vågar knappt räkna efter, för det blir 
otroliga siffror. 
     Eller vad sägs om att vi dansat 
180 mil, eller lika långt som mellan 
Smygehuk, sydligaste platsen i Sverige 
till Karesuando, som ligger 5 mil från 
Sveriges nordligaste punkt. Ska vi sedan 
räkna snurrarna på de här 25 åren, ja då 
blir det otroliga 1,5 miljoner snurrar!
     En annan sak som är intressant 
är, vilket arbete vi gör under tiden vi 
dansar. Om vi säger att en vuxen väger 
ca 75 kg. Jämför med Eifeltornet i Paris. 
Tornet är 300 m högt, har en TV-mast på 
24 m, och var med det världens högsta 
bygge i över 40 år. Tornet väger ca 10 
000 ton. 
     Om vi nu använder matematikens 
underbara redskap igen och gör en 
jämförelse i meter och kilo, utan någon 
tanke på vad som är fysikaliskt riktigt, 
så har vi alltså med våra 75 kilo arbetat i 
dansens virvlar under 25 år och tillryg-
galagt ca 180 mil. Det är detsamma som 
att Eifeltornet med sina drygt 10 000 
ton, 10 miljoner kilo skulle dansa 13 
meter. Sug på den jämförelsen. 
       Tacksam och nöjd gilledansare

En fundering om 
dansens kraft…

EN GILLEDANSARES BETRAKTELSE

Tillsammans är vi många som gillar gil-
ledans och som träffas varje tisdag under 
kurssäsongerna. På Danssmedjan leds 
kursen av Bengt Pettersson och Lisbeth 
Kedjevåg och i Jämjö av Birgitta Linner-
sjö och Britt-Marie Samuelsson. Nya och 
gamla danser varvas och varje kurskväll 
står ca 20 danser på programmet. 
     För dansledarna gäller planering, dvs. 
att välja ut danser och det är ett digert 
jobb, eftersom det finns över 1000 gil-
ledanser att välja på. Därefter ska dans-
program och musik sättas ihop och sedan 
ska dansledarna förklara och visa dansens 
olika turer, i hopp om att vi smidigt och 
elegant ska genomföra danserna. Och fak-
tiskt, de lyckas, dvs. vi dansare klarar det 
mesta, ofta till vår egen förvåning.  

För även om man en gång lärt sig en dans 
behövs repetition och repetition…
    En sak är klar. Man blir aldrig fullärd 
och det blir därför aldrig långtråkigt. 
Tvärtom, det är inspirerande, trivsamt och 
roligt att dansa gilledans. 
     Höjdpunkterna är nog samdanserna två 
gånger per säsong, när båda dansgängen 
träffas och verkligen sätts på prov. Vad 
sägs om Sternpolka, Slingerbulten, Dear 
One, Öppna Rimpan, Blommans ma-
zurka, Edelweiss och Huka Er Gubbar och 
många danser till… 
    Ja, det är bara några exempel på den 
gilledansskatt som finns att fröjda kring.
    Ser redan fram mot nästa danssäsong!
                               Text: Maud Lexhagen
                               Foto: Inge Isaksson

Gillar gilledans
Bilder från samdansen, där dansare från de båda dansträffarna i Danssmedjan och 
Jämjö träffas och trivs.      



Under hösten har 15 personer som kom-
mer från Vissefjärda i norr, Jämjö i öst 
och Ronneby i väst, träffats på nybör-
jarkursen i gammeldans.
-Det är ett härligt gäng glada dansare, som 
varje vecka tränar stegen i våra grunddan-
ser med stor entusiasm, säger dansledarna 
Lisbeth Kedjevåg och Bengt Pettersson.
   Red. träffade några av deltagarna efter 
en kurskväll, när de satt och pustade ut i 
soffan, tog en fika och umgicks en stund.
     Jörgen och Elisabeth Hammar, Visse-
fjärda, är några av de långväga deltagarna. 
De hittade ingen kurs på hemmaplan, 
utan letade på nätet efter en nybörjarkurs 
i gammeldans och fann denna på Hambo-
ringens hemsida. 
    -Vi hade hört att Hamboringen var en 
trevlig förening, men denna kurs har varit 

över förväntan. Vi har lärt oss mycket 
och har haft jättetrevligt, säger de och får 
medhåll av Ingemar Algerstedt och Barbro 
Abrahamsson från Långemåla, Holmsjö 
samt Kerstin Sandberg från Karlskrona 
och Åke Alenäs från Skällö. 
    Kursen pågår en timme och det är la-
gom så här i början när allt är nytt, tycker 
de. Och dansledarna är duktiga. De lär ut i 
lagom takt, för att vi skall hänga med och 
dessutom med glädje och skratt. Vi har 
blivit ett gäng, som trivs tillsammans.
     Ingemar och Barbro menar, att det hör 
till allmänbildningen att kunna gammel-
dans och att det känns fint att kunna föra 
traditionen vidare. 
     -Och så får man så fin motion, framhål-
ler de.
Kerstin Sandberg från Karlskrona ville 

lära sig dansa gammalt, för att det ser så 
roligt ut. -När jag varit på dans har jag 
alltid suttit och tittat på när folk dansar 
kultis.  Det sporrade mig till att börja en 
kurs.
  Åke Alenäs går även i nybörjarkursen i 
bugg på måndagarna. 
    -Det är roligt med bugg också, framhål-
ler han.  
     Under hösten har deltagarna i gammel-
danskursen lärt sig snoa, schottis, polka, 
vals, svingen och pariserpolka. Hambon 
och gilledansvarianter väntar till våren. 
Klart är, att de flesta i gänget kommer att 
fortsätta.

                              Text: Maud Lexhagen
                              Foto: Inge Isaksson

Deltagarna i nybörjarkursen i gammeldans har med stor entusiasm under hösten lärt sig grundstegen i snoa, schottis, polka, vals, 
svingen och pariserpolka. 

Ett härligt gäng med stor entusiasm
NYBÖRJARKURS I GAMMELDANSEN GILLEDANSARES BETRAKTELSE

Gammeldans/gille våren 2013. Start 15 januari. 
Fortsättning gammeldans
Tisdagar kl 18.00-19.30
Danssmedjan Sal 2

Dansträff/gille
Tisdagar kl 19.15-21.15
Danssmedjan Sal 2

Dansträff/gille
Tisdagar kl. 19.00-21.00
Jämjö Folkets Hus 

Samdans i Jämjö och Danssmedjan 
planeras två tisdagar under våren 
och två tisdagar under hösten

Dansträffar med allmän dans innehål-
lande gille, foxtrot och bugg kommer att 
anordnas vid ett par tillfällen under året.

Uppvisningslagets träning kommer att 
ske varannan torsdag under kurstiden och 
därefter varje torsdag inför uppvisningar.

Uppvisningslaget kommer återigen vid 
Kristi Himmelfärdshelgen att åka till 
Oskarshamnsdansen och representera 
Hamboringen i parkdansen.



10  Föreningsaktuellt nr 4 2012

60+ på höstutflykt

Det är inte bara dans som 
gäller för 60+-gänget. Här 
framför pizzarestaurangen 
Doppet innan de går in och 
går loss på godsakerna.

Seniordans 60+
Våren 2013
Start 16 januari
Onsdagar 16.00-18.00
Danssmedjan 1

Javisst blir man sugen, när man efter 
flera år får ett sådant tillfälle och dag som 
vi fick härom lördagen. Vad var det då?
Jo, det handlar om den Internationella 
gruppen i Gualöv utanför Kristianstad, 
som bjudit in till dans i Finja bygdegård, 
utanför Hässleholm. Dit kom ett 50-tal 
dansare, varav de flesta var gamla väl-
kända ansikten. Men det fanns även nya, 
så kanske finns det en viss återväxt, om än 
aldrig så liten.
     Det var som vanligt de tre paren Eva 
o Christer, Laila o Gustav samt Birgitta 
o Kenneth som på ett lugnt och pedago-
giskt sätt, orienterade oss genom de olika 
ländernas danser och turer. Tänk att med 
en sådan ledning kom det mesta fram ur 
skallens dunkla vrår - jag som trodde jag 
glömt det mesta!!
     Dagens upplevelse kompletterades 
med den kulinariska maten, som serve-
rades av bygdegårdens värdpar. Vi fick 
kaffe med mackor då vi kom. Till lunch 
serverades nästan ett Skånskt gästabud, 
alltså gås med tillbehör samt ”äpplakaga” 
och vaniljsås. Kaffe o kaka på eftermid-
dagen och kvällen avslutades med en land-
gång. Hembygdsgården och dess mat kan 
rekommenderas å´ det varmaste. Under 
kvällen fick Birger någon timme att släppa 
loss och det gjorde han så gärna med flera 
sugande, bentricklande ringdanser, som 

tvingade oss att ta fram den lilla koncen-
tration som fanns kvar .  
      Vi vill gärna än en gång tacka för 
dagens underbara umgänge, som är en lisa 
för själ o kropp och vi hoppas såklart på 
ett återseende.
     

Vi som var där från Hamboringen var 
Sonja o Rune Persson, Mona o Conny 
Törnström samt Eva o Kenneth Anders-
son.

                         Text: Kenneth Andersson

Internationell dans – igen !?

En lisa för själen, konstaterar Eva och Kenneth, som var några av hamboringarna, som återupp-
livade sina kunskaper i Internationell dans. Arrangörer var Internationella gruppen i Gualöv.

Onsdagar mellan kl 16.00-18.00 samlas ett 
dansant gäng i Danssmedjan 1. Flertalet 
har varit med i Hamboringen i många år 
och dansat i olika grupper. 
      Nu vill man ta det lite lugnare, men 
ändå träffas och dansa och ha trevligt till-
sammans. Därför bildades 60+ för några 

år sedan och verksamheten är mycket 
uppskattad.
     Men det är inte bara dans som står på 
programmet för gänget i 60+.  Onsdagen 
den 24 oktober begav vi oss ut till Hasslö, 
för att njuta av deras fantastiska pizza-
buffé. 

Vi blev väl mottagna och det stod upp-
dukat med en härlig blandning av pizzor. 
Alla har vi väl våra favoriter och här fick 
vi verkligen vårt lystmäte. Vi åt och drack 
och hade en härlig eftermiddag, innan vi 
mätta och glada ställde kosan hemåt igen.
                             Text: Birgitta Larsson
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ROUNDDANCE – BALLROOM

Rounddansgänget startade höstens övning-
ar med att åka till Jäder utanför Eskilstuna, 
för ett dansläger på högnivå. En grundlig 
genomgång av dansteknik i vals och foxtrot, 
samt mycket dansträning i en massa olika 
rytmer.
     Vi har inför hösten planerat ett lite an-
norlunda upplägg för onsdagsträningarna. 
Varannan onsdag tränar vi efter ett tema. 
Tema quickstep, tema west coast swing, 
tema tango o s v. Då fördjupar vi oss i den 
aktuella dansrytmen och dansar bara på den 
rytmen hela kvällen. Bra tycker deltagarna! 
     Tre fredagar och två onsdagar, efter 
ordinarie terminsslut, ger vi workshops på 
högnivå. Resterande fredagar har vi trä-
ningsdans, dels på lågnivå för R2-gruppen 
och dels på lite högre nivå för R3an. Detta 
har blivit mycket uppskattat av dansarna, lite 
av en klubbdans. Trevligt med lite ”fredags-
mys” i all enkelhet.

Söndagens ballroomgrupp är inte lika stor 
som i våras, men naggande god. Valsen ser 
riktigt bra ut och jiven går jättefint.
     R2an på söndagen går framåt med storm-
steg. Det har blivit ett riktigt sammansvetsat 
gäng, som dansar och har kul under Astrids 
och Jannes säkra ledning.
     Under hösten har vi också hunnit delta 
i svenska rounddansförbundets höstmöte i 
Märsta. Förbundets vårmöte, tillika års-
möte, kommer att hållas i Karlskrona i 
mars 2013. Högnivådansarna har haft
ytterligare ett dansläger, då här i Karlskrona 
under All Helgonahelgen.
     
     Tre par från Hamboringens round-
dansare åker till Cham i Tyskland för en 
veckokurs efter påsk. I januari/februari åker 
Åke och undertecknad till Mesa i Arizona 
USA, för två veckors dansträning och kurs i 
olika dansrytmer. 

     Även under sommaren 2013 kommer 
rounddansförbundet att förlägga sina 
sommarkurser i Karlskrona. Instruktörspa-
ret Susie och Gert-Jan Rotscheid är numera 
verksamma i USA, där de bor under en stor 
del av året. Rotscheids har varit hos oss i 
Hamboringen flera gånger och är ett mycket 
populärt par i rounddanskretsar. 
       
       Vi har tyvärr konstaterat att inlämnad 
verksamhetsplan inte accepterats av styrel-
sen. RD-sektionen gör därför ett kursuppe-
håll våren 2013. Vi vill tacka alla engagerade 
och entusiastiska medlemmar för allt vi gjort 
tillsammans de senaste åren! Vi ber er också 
vara uppmärksamma på information om hur 
verksamheten utvecklas framöver.”  

                          Text: Birgitta Grahm och 
                                  Jens-Olof Lindh
                          Foto: Inge Isaksson

Ballroomgruppen, som dansar modern vals och jive, under ledning av Birgitta o Åke Grahm samt Astrid och Jan-Åke Samuelsson. 

Vals och jive för ballroomgruppen

Vår hemsida www.hamboringen.se och 
tidningen Föreningsaktuellt är till för 
våra medlemmar och är också informa-
tionsvägar för att sprida budskapet ’Ge 
glädjen en chans, bjud upp till dans’ till 
alla. Dessutom är det ett sätt att få nya 
medlemmar. 
     Alla i föreningen, styrelsen, dansleda-
re och dansare kan skicka in material till 
tidningen och/eller till hemsidan.  Enklast 

är att skicka ett mail till redax@hambo-
ringen.se. Ni kan skriva om allt som ni 
förknippar med dans. Här kommer några 
rubriker som exempel:
•  På min semester i Kina bjöd jag upp 
min fru på dans.
•  Jag hittade min stora kärlek efter att jag 
lärt mig dansa.
•  Min värk i nacken har försvunnit sedan 
jag började dansa.

•  På mitt jobb tycker de att jag är tokig 
för jag pratar alltid om hur roligt det är att 
dansa.
•  Jag känner mig mycket yngre nu när 
jag vet att jag kan dansa.
•  Dansen har gett mig ett starkt självför-
troende.
                   Webbmaster Ingmar Albinson

Hjälp till att sprida information till medlemmar 
via hemsidan och Föreningsaktuellt
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STUFFA

I föregående Föreningsaktuellt hade vi ett 
reportage om Stuffa-dansen. Att den är 
populär var alla överens om då och succén 
fortsätter. 
- Det verkar som om konceptet att dansa 

bugg, foxtrot och gammeldans gillas av 
många, säger dansledarna Catrin och Peter 
Fridlund. Vi är fortfarande ett härligt gäng, 
som träffas på torsdagkvällarna och dansar 
i två timmar. 

   -Under nästa termin kommer vi att fort-
sätta dansa och ha roligt, det är vårt motto, 
säger de båda populära dansledarna.

                                  Foto: Inge Isaksson

Stuffa
Våren 2013
Start 17 januari
Foxtrot, bugg, kultis/
gille
Torsdagar 
kl 18.30-20.30
Danssmedjan Sal 2

Fortsatt succé för stuffa

Här kommer en liten information och häls-
ning från oss i barn-gruppen. 
     Vi har ett härligt tempo och jättetrev-
ligt.Vi har försökt att lära ut dans med en 
bred kunskap av olika dans-sorter. Vi dan-
sar gammeldans, gilledanser, line o bugg.
     Vi som är ledare för denna gruppen är 
mycket stolta. Våra dansare är sååååååå 
otroligt duktiga, vi kan riktigt se dessa 
dansare i framtiden på dansgolvet.
     Vi kommer att fortsätta våren 2013. 
     Eftersom vi som är ledare arbetar obe-
kväma arbetstider, kan vi inte fortsätta till 

hösten 2013. Därför söker vi redan nu dig, 
som vill ta vara på dessa härliga dansare. 
Kontakta någon av oss dansledare.
     Jul-avslutning var den 8 december 
med fika o dans för våra dansare med sina 
familjer o vänner.

Britt-Marie Samuelsson, Elisabeth Mår-
tensson, Susanna Malm o 
Nathalie Ivarsson.

                    Foto: Elisabeth Mårtensson

Sååå otroligt duktiga!

Barnstuffa (8-12 år)
Våren 2013
Start 12 januari
Kurs i grunddanser 
som schottis, polka samt 
bugg och linedance.
Lördagar 11.00-12.00
Danssmedjan 1

Bus en vanlig dans-dag
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Det är alltid trevligt att dansa på äld-
reboende. Man kan inte ta miste på, 
att det livar upp vardagen där. Fast 
en gång för mycket längesedan, var 
jag med, när någon redan efter två 
danser ropade ”När får vi mat”?
      Den 22 november var det dags 
igen, för tredje gången tror jag, för 
en timmes underhållning på Fregat-
ten. Folkdansarna, gillelaget och 
linedansarna stod för en omväxlande 
och fartfylld tillställning.
     När Hamboringen uppträder så 
här, blir det verkligen mycket dans, 
många dansare och i alla åldrar, från 
Christoffer, 10 år, en härlig lined-
ansare, till flera av oss lite äldre 
folkdans- och gilledansare, som alla 
har spänsten.
       Det är också trevligt för oss 
dansare i de olika lagen, att mötas. 
Det sker alltför sällan, enligt min 
mening.
     Rune Persson presenterade dan-
serna och pratade med publiken, så 
att stämningen blev uppsluppen. 
     Vi avslutade med en långdans och 
blev därefter avtackade och hälsades 
välkomna igen.
      
                 Text: Bengt-G Lex
                 Foto: Carina Magnusson 

Tre danslag underhöll på Fregatten
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I ett regntungt Karlskrona sprang 45 Folk-
dansare över torget och skyddade sig mot 
regnet så gott det gick, in på Konserthuset 
där man fick avnjuta dansföreställningen 
Polskans historia i Sverige.        
     Dansföreställningen, som är produce-
rad av Musik i Gävleborg, uppvisade inne-
börden och utvecklingen av Folkdansen i 
Sverige, på ett annorlunda sätt. Det var en 
dansföreställning, som gav utrymme för 
djupsinnighet och eftertanke, med dansare 
och musiker på scen, i en alldeles ny och 
oväntad tappning.

Efter föreställningen samlades folkdan-
sarna, både aktiva och flera dansare, som 
av olika anledningar tagit paus från aktivt 
dansande, till en gemensam måltid, där 
många glada skratt och minnesbilder från 
de gångna tiderna togs fram. 
     Hamboringens folkdanslag präglas av 
gemenskap, både för de som dansar idag 
och de som varit aktiva. Gemenskap och 
minnesbilder finns alltid kvar.    
 
                         Text: Sten-Eric Lindström

Folkdansare upplevde
Polskans historia

Folkdansarna har under hösten fått ett väl-
kommet tillskott med sju nya dansare, som 
under hösten lärt sig grunddanser. 
   Med mycket god hjälp av de övriga vana 
folkdansarna, har det gått snabbt och bra. 
Vi har också dansat några gilledanser. 
Under hösten har vi t.o.m. hunnit träna in 
en kadrilj för åtta par och det är härligt att 

kunna göra detta, eftersom vi tidigare inte 
alltid varit så många.        
     Entusiasmen och glädjen har varit 
stor bland de "gamla" dansarna och vi 
tror, eller vi vet, att de "nya" känner sig 
välkomna.
     Vårterminen tänker vi köra på som vi 
gjort under hösten, men med inslag av fler 

uppställningsdanser.  Vi börjar som vanligt 
kl 18.30 och håller på till 20.30 och det är 
söndagar som gäller.

                   Text: Rune och Sonja Persson
                    Foto: Inge Isaksson

Nybörjargruppen i Folkdans har fått sju nya dansare. De har under hösten under ledning av Sonja och Rune Persson och 
med god hjälp av de vana folkdansarna, lärt sig grunddanser och även en kadrilj. Här är stora delar av gänget samlat.

Folkdansgruppen växer 
FOLKDANS

Folkdans
Våren 2013
Kursstart 13 januari
Söndagar kl 18.30-20.30
Danssmedjan 1

Folkdansarna tränar.
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Än det ena än det andra…
Jag har trappat upp mitt träningsprogram. Varje dag när jag ska lämna min boning, 
går jag de sju trapporna till jordplanet, både ner och upp. Det är ett utomordentligt 
komplement till dansen. Till saken hör, att vi i huset har en katt, som alltid vill åka 
hissen. Jag har lyckats få med honom ett par trappavsatser, men mycket motvilligt 
(catwalk). Sedan vänder han och går ner igen. Efter några steg tittar han ytterst för-
närmat på mig, med en mycket talande blick- ”vad håller du på med människa”. En 
riktig ”lathund” skulle jag vilja säga.

Medan vi nu ändå är under gång vill jag minnas, att jag under tidig höst var ute och 
gångade i naturen, i ett försök att hitta kantareller. Jag hittade inte många, ty det har 
ju varit ett nödår, vad avser kantarelltillgång här nere i sydstaterna. Men fästingarna 
hittade mig, till min frus förskräckelse, och hon som är en klok och rådig kvinna, 
föreslog ett antal motåtgärder. Men när hon antydde att benet borde spjälas, drog jag 
mig undan till min kammare.

Allting har sin gång, även i Ullared. Läste nyligen om en kvinna, som körde över en 
medmänniska där med en kundvagn och med berått mod. Det vill jag kalla bärsärkar-
gång. 

Gångarterna är många, skritt, trav mm, fast det ägnar sig hästar åt. Den bästa syn jag 
förr kunde få se i dimmiga höstdagar, var två ardenner i par stretande framför en plog 
med vidhängande trådsmal bonde. Svartblanka fåror i trolskt ljus fick mig att längta 
till att bli just ”bonne”, vilket jag aldrig blev. Bondkalas har jag däremot varit med på, 
i likhet med Säpo. Men dom betalades av ”bonnen” själv, för Säpos, ursäkta, säker-
hets skull.

Som sagt, man kan gå på olika sätt. I yngre dagar lockade det mig att bli vandrings-
man. Det tycktes mig spännande och lagom ansträngande. Luffare var en synonym 
till denna sysselsättning, eller ännu värre – landstrykare. Men det påminner mer om 
en figur, som likt en hungrig varg, jagar land och rike runt. Nej, en vandringsman på 
vägen hade varit mer respektabelt, nästan kulturellt. Men inte heller detta kvalade jag 
in till. Fast stryka mina kläder tycker jag om. Och jag vill verkligen understryka, att 
jag gör det.

”På spåret” är välbekant för de flesta antar jag. Alla läste kanske inte om urspår-
ningen på kustbanan häromdagen. Att gruppera intill rälsen för en kärleksstund, måste 
anses som synnerligen korkat, enär konduktören, om det fortfarande heter så, natur-
ligtvis kommer för att klippa biljetten, vilket han också gjorde. Kan undra om det 
erbjuds pensionärsrabatt vid sidan av spåret?

Sannerligen säger jag eder att det lackar mot jul. Som vanligt envisas jag med att 
önska er ett kallt och snörikt årsskifte! 

Bengt-G Lexhagen 
Legitimerad vandringsman.

Lex Krönika

Tack!
Ett stort tack till Gilledanslaget 
som förgyllde träningskvällen 

med present och fina dikter 
för att fira min 70-årsdag.

Bengt

Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin perso-
nal motionsaktiviteter av enklare slag och 
mindre värde vid motionsanläggningar, 
som ligger skilt från arbetsplatsen. Den 
anställde kan också själv betala motions-
avgiften, och mot kvitto få ersättning från 
arbetsgivaren för sitt utlägg.

Motion i form av danskurs i Hamboringen 
räknas som friskvård och kursavgiften kan 
därmed skattefritt betalas av arbetsgiva-
ren. Kontrollera först med din arbetsgivare 
om de ersätter enligt skatteverkets regler 
för friskvård.
    Läs mer på Skatteverkets hemsida, 
sök på friskvård.

Tips. På Hamboringens hemsida, 
www.hamboringen.se, kan du skapa ett 
friskvårdskvitto. Gå in under Kurspro-
gram, klicka på Friskvård. 

Hamboringsdans
är FRISKVÅRD



Hamboringen på Repslagarbanan

Var det medsols eller motsols här, undrar 
Per Olsson?

Repslagarbanan, som är 300 meter lång, är idag Sveriges längsta bevarade träbyggnad.

Lennart Malm fick chansen att styra ett tag, 

Lördagen den 29 september kl 11, samla-
des ett glatt och nyfiket gäng från Ham-
boringen utanför vakten i Örlogshamnen. 
Dagen började med en intressant föreläs-
ning om repslagarbanans historia. 
     Guiden för dagen var ingen mindre än 
vår egen dansvän och dansledare Britt-
Marie Samuelsson. Tillsammans med sin 
arbetskamrat Östen, tog de oss med på 
en resa från slutet av 1690- talet fram till 
1960-talet. 

Efter en rundvandring var det vår tur 
att visa vad vi hade lärt oss. När repet var 
klart, blev det auktion. Maritha Nilsson ro-
pade in det högsta budet och blev lycklig 
ägare av vårt handslagna rep. 
     Efter arbetet bjöds vi på en god lunch, 
tomatsoppa med rågskorpa. Kaffe på 
maten hann vi också med. Trevligt att sitta 
tillsammans och äta lunch i denna anrika 
byggnad.

Mätta och belåtna besökte vi Wasaskjulet 
och många med mig fick säkert en känsla 
av storhet, i denna fantastiska byggnad. 
Här fick vi förklaringen till varför man 
säger ”går av stapeln”.
     Sist men inte minst, tittade vi ner i 
Polhemsdockan. Än idag tas båtarna hit 
för reparation. Förr tog det flera dagar att 
tömma dockan på vatten – idag tar det 
några timmar. 

Text och foto: Carina Magnusson


