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Samfinj L

i < jlldalens fäbodar i Bollnäs socken. Anna Nyman blåser i näverlur och femte och sjätte klasserna i z<f Växbo byskola sjun?er h
;om ägs av Jon Jons Gustaf, mötte
-pelmän i hembygdsdräkter och på
rappan neg hela raden av stintor
— en blåste till och med i en gamnal näverlur till ackompanjemang
I - av en bäck som glatt porlade förbi.

Näverlur och handklaver
till landshövdingens ära
I rån Dagens Nyheters utsända medarbetare

;

te Körsåsen mansbot

— Den här vallen har traditioner
Idsedan 3550, berättade lansskogvaktare
Lands hövdingen i Gävleborgs län, John Ungman, började på Gösta Åkerlund, som sarrJsr ihop fär d-\ zen en tre dagars resa till fäbodar vid sidan av allfarvägen. I bodssiffror ur alla mö;":ga arkiv och
För;;
iandshövdingeparet medföljde bl a landsantikvarie Olle kyrkoböcker.
K
i och dennes fru samt länsjägmästare Eric Persson med
Han kunde förtälja att Körsåsen
fru pa färden upp till Hälsinglands äldsta och finaste fäbodar, av | nog var en mansbot, ty vallen var
vilka som', ga byggdes redan på 15 ÖÖ-talét.
dt tageri ur Krönö socken och lagd
Det blev ett festligt mottagande vallarna^slås och rensas från skog. 1 ' till Bollnäs socken precis som man
på val Urna första dagen där spel- Hembygdsföreningarna får ta vid tar ett stycke ur en brödkaka. En
män mö:le upp och fäbodjäntor i gch hjälpa till där ägarna själva inte hel skolklass frän Växbo by under
folkskollärare Erik Billovs lednmg
granna dräkter ilade omkring med har möjlighet till det.
gömde sig bakom de låga husen i
tunnbröd • och messmör, ostkaka
I detta instämde landsantikvained specialgjord mandelsås och rie Källström som länge har um- Trolldalen, där kvarnvattnet sjöng
alla möjliga rätter som hört hem- gåtts med planer på att stödja en när vi gick över tunet, och alla
barnen spelade handklaver och gima i Hatsmgeskogarna.
fäbodrörelse i större stil. Kanske tarr. På kvarntrappan stod hemDet är meningen att slå ett blir det rent av fäbodkonsulenter bygdsföreningens ordförande Oskar
slag for de gamla fäbodarna^ och i framtiden!
Björkman och citerade diktaren Olle
vallarnas bevarande, framhöll landsSvensson:
"Att mista Guds fred är
Körsåsen långt
Vid för?ta vallen,
v
hövdingen. Åtminstone någon stuga
Bollnäs
socken
rr.äste bevaras och rustas upp ochI j uppe i sk|gar
NORD A NBO VALLEN, Hälsingland, tisdag.

Pastor C östa Ek s i
psalmboken till spelmar.
Glads
musik.

