
Dags för Bjur åk 
som bara växer 

En av sommarens absolut 
mest intressanta tilldragel-
ser är den traditionella 
Bjuråkersstämman. Stäm-
man som kommit att växa 
om alla övriga arrangemang 
publikmässigt sätt. Detta 
mycket beroende på att den 
bl.a. b juder på hantverk-
svisning av gammalt slag. 
Söndagens 33:e stämma, 
kan vid vackert väder slå al-
la tidigare rekord. 

Bjuråkers hembygdsförening och 
dess ledarskap ar försiktiga i sina ut-
talanden vad gäller stamman. Visst 
ar man väl medveten om att Bjur-
åkersstämman är en av sommarens 
höjdpunkter. 

Harry Persson, vice ordförande 
och traditionell programledare vid 
stämmorna: 

Det här ar lugnet före stor-
men... 

Stämman gar i mångt och mycket i 
gamla hjulspår Och detta mycket 
tack vare närmare 250 frivilliga kraf-
ter under stämmodagen. 

Arets stämma har föregåtts av 
mycket arbete. Arbetskvällar har 
anordnats. De ideella krafterna har 
kommit för att bistå och hjälpa sin 
bygd. 

Bjuråkersstämman har blivit 
bjuråkersbornas angelägenhet. 

Högmässa inleder 
Den 33:e stämman inleds som sig 

bör med en högmässa i Bjuråkers 
kyrka och firandet av Jakob Adolf 
Hägg och dennes musik. Erik Nils-
son och John Eriksson kommer att 
framföra dennes musik 

Så följer avmarsch till torngårds-
omrädet dar uppspel följer från sce-
nen. Älvkarleby folkdanslag finns 

på plats liksom Dellenbygdens 
folkdanslat;. Britt-Marie Swing och 
Leif Johansson med sina felor bju-
der på låtar trän Hälsingland ocTT 
Sörmland. 

Hassela-scouterna med Vera Hall-
berg i spetsen kommer att framföra 
ett fredsspel. Ett stående inslag är 
Norrbergssångarna. I år från scenen 
med bl.a. Hjalmar Jonsson med sitt 
dragspel. 

Kvällen fortsätter med dans på lo-
ge och bana. 

Gamla hantverk 
Det stora dragplåstret - det mås-

te väl ändock sägas var hantverk-
svisningen. Bjuråkers hembygds-
förening - och då särskilt med Svea 
Strandberg i spetsen, kan sin sak att 
dra samman människor från den eg-
na socknen som än i dag behärskar 
gamla hantverk. Tyvärr på utdö-
ende, men som genom detta arran-
gemang dokumenteras på sitt sätt. 

Det fina med Bjuråkersstämman 
det ar det att den besökande ges så 
gott om utrymme. Här kan den egna 
medhavda matsäcken intas. Vill 
man vila på en filt så går också det 
bra utan att någon trampar på en. 

Bjuråkersstämman har lyckats fä 
ett verkligt grundmurat fäste kring 
sin publik och därigenom blivit ett av-
landskapets fanbärare för exem-
plariskt genomförda arrangemang. 

Harry Persson lyssnar gärna till 
berömmet, men är samtidigt noga 
med att dela med sig allt det goda 
bland de som arbetar en dag som 
denna. 

Andra söndagen i juli manad — 
det är Bjuråkersstämmans tid. 

Så också i år... 
Den 33:e stämman kan gå av sta-

peln. 
Förmodligen med publikrekord 

kanske upp emot 25.000 människor. 
Detta är ingen omöjlighet' 

Jan Olsson 

• Bjuråkers hembygdsför-
ening har för vana att till stäm-
morna servera ostkaka med saft-
sås. Så a ven i är. Hembygdsför-
eningen flinka damer ägnade två 
dagar att av 4.100 iiter mjölk gora 
700 kg ostkaka 

Och alltsammans brukar ha en 
strykande åtgång. 

o -
• 1 Jens-Ors stugan arbetades 
det under torsdagen med att pa-
ketera karamellstrutar. 100 kg 
specialtillverkade karameller, 
efter gammalt Bjuråkersrecept, 
läggs i 1.200 strutar. 

De hemkokta karamellerna 
görs av en firma i Söderhamn. 
Och karamellerna de finns att kö-
pa enbart en dag per år - och det 
vid den traditionella Bjuråkers-
stämman. 

- o -
• En gammal gård har under 
vintern och våren uppförts intill 

Axplock ur stäm 

entren till Forngården i Bjur-
åker. Tyvärr har den inte kunnat 
färdigställas. Men inomsinom tid 
kommer byggnaden, vilken 
skänkts av Thycko Fredin, in-
rymma handelsbod, verkstad, 
vävrum, sammanträdesrum och 
arkiv. Övre planet kommer att 
inrymma permanent utställning 
av gamla sockenkläder. 

— o— 

• Bjuråkers GIF och dess man-
nar kommer även i år att finnas 
som huvudansvariga for parke 
ringen till stämman. Utan deras 
medverkan skulle ytterligare ett 
tungt lass läggas på hembygds-
föreningen. 

År ut och år in har BGIF svarat 
för detta exemplariska arbete. 
Det är inte utan problem man för 
söker få plats för tusental och 
åter tusentals bilar vid sidan om 
de stora genomfartslederna 
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Dags tor Bjurakersstamman 
som bara växer och växer 

E n av s o m m a r e n s abso lu t 
mes t in t ressanta t i l ldragel -
se r är d en tradit ionel la 
B j u r å k e r s s t ä m m a n . S t ä m -
m a n som k o m m i t att v ä x a 
o m al la övr iga a r r a n g e m a n g 
p u b l i k m ä s s i g t sätt. De t t a 
mycket b e r o e n d e på att d en 
b l .a . b j u d e r på hantve rk -
s v i sn ing av g a m m a l t s lag. 
S ö n d a g e n s 33:e s t ä m m a , 
kan vid vackert v ä d e r slå al -
la t id igare rekord . 

Bjuråkers hembygdsförening och 
dess ledarskap är försiktiga i sina ut-
talanden vad gäller stämman. Visst 
ar man väl medveten om att Bjur-
åkersstämman är en av sommarens 
höjdpunkter. 

Harry Persson, vice ordförande 
och traditionell programledare vid 
stämmorna: 

Det här ar lugnet före stor-
men... 

Stämman gar i mångt och mycket i 
gamla hjulspår Och detta mycket 
tack vare närmare 250 frivilliga kraf-
ter under stämmodagen. 

Arets stämma har föregåtts av-
mycket arbete. Arbetskvällar har 
anordnats. De ideella krafterna har 
kommit för att bistå och hjälpa sin 
bygd. 

Bjuråkersstämman har blivit 
bjuråkersbornas angelägenhet. 

Högmässa inleder 
Den 33:e stamman inleds som sig 

bör med en högmässa i Bjuråkers 
kyrka och firandet av Jakob Adolf 
Hägg och dennes musik. Erik Nils-
son och John Eriksson kommer att 
framföra dennes musik 

Så följer avmarsch till torngårds-
området dar uppspel följer från sce-
nen. Älvkarleby folkdanslag finns 

på plats liksom Dellenbygdens 
folkdanslat?. Britt-Marie Swing och 
Leif Johansson med sina felor bju-
der på låtar från Hälsingland och 
Sörmland. 

Hassela-scouterna med Vera Hall-
berg i spetsen kommer att framföra 
ett fredsspel. Ett stående inslag är 
Norrbergssångarna. I år från scenen 
med bl.a. Hjalmar Jonsson med sitt 
dragspel. 

Kvällen fortsätter med dans på lo-
ge och bana. 

Gamla hantverk 
Det stora dragplåstret - det mås-

te väl ändock sägas var hantverk-
svisningen. Bjuråkers hembygds-
förening - och då särskilt med Svea 
Strandberg i spetsen, kan sin sak att 
dra samman människor från den eg-
na socknen som än i dag behärskar 
gamla hantverk. Tyvärr på utdö-
ende, men som genom detta arran-
gemang dokumenteras på sitt sätt. 

Det fina med Bjuråkersstämman 
det är det att den besökande ges så 
gott om utrymme. Här kan den egna 
medhavda matsäcken nntas. Vill 
man vila på en filt så går också det 
bra utan att någon trampar på en. 

Bjuråkersstämman har lyckats fä 
ett verkligt grundmurat fäste kring 
sin publik och därigenom blivit ett av-
landskapets fanbärare för exem-
plariskt genomförda arrangemang. 

Harry Persson lyssnar gärna till 
berömmet, men är samtidigt noga 
med att dela med sig allt det goda 
bland de som arbetar en dag som 
denna. 

Andra söndagen i juli månad — 
det är Bjuråkersstämmans tid. 

Så också i år... 
Den 33:e stämman kan gå av sta-

peln. 
Förmodligen med publikrekord 

kanske upp emot 25.000 människor. 
Detta är ingen omöjlighet1 

Jan Olsson 

Harry Persson och Gösta Eriksson har slagit sig ned på trappan till 
Jens-Ors stugan. För övrigt den stuga där Gösta föddes för ett antal 
år sedan i Tjäma by. 

Lena Larsson och Pernilla Ellert - två flickor som denna sommar 
svarar för serveringen vid Bjuråkers fomgård. Nu laddar de med 
kaffe från kopparpannorna infor Bjuråkersstämman på söndag. 

•Axplock ur stämmoprogrammet-

• Bjuråkers hembygdsför-
ening har för vana att till stäm-
morna servera ostkaka med saft-
sås. Så aven i år. Hembygdsför-
eningen flinka damer ägnade två 
dagar att av 4.100 liter mjoik göra 
700 kg ostkaka 

Och alltsammans brukar ha en 
strykande åtgång. 

o -
• I Jens-Ors stugan arbetades 
det under torsdagen med att pa-
ketera karamellstrutar. 100 kg 
specialtillverkade karameller, 
efter gammalt Bjuråkersrecept, 
läggs i 1.200 strutar. 

De hemkokta karamellerna 
görs av en firma i Söderhamn. 
Och karamellerna de finns att kö-
pa enbart en dag per år - och det 
vid den traditionella Bjuråkers-
stämman. 

- o -
• En gammal gård har under 
vintern och våren uppförts intill 

entren till Forngården i Bjur-
åker. Tyvärr härden inte kunnat 
färdigställas. Men inom sinom tid 
kommer byggnaden, vilken 
skänkts av Thycko Fredin, in-
rymma handelsbod, verkstad, 
vävrum, sammanträdesrum och 
arkiv. Övre planet kommer att 
inrymma permanent utställning 
av gamla sockenkläder. 

• Bjuråkers GIF och dess man-
nar kommer även i år att finnas 
som huvudansvariga for parke-
ringen till stämman. Utan deras 
medverkan skulle ytterligare ett 
tungt lass läggas på hembygds-
föreningen. 

År ut och år in har BGIF svarat 
för detta exemplariska arbete. 
Det är inte utan problem man för 
söker få plats för tusental och 
åter tusentals bilar vid sidan om 
de stora genomfartslederna 

• Intill forngården har även det-
ta år en mindre stad av hus-
vagnar och tält växt upp. Redan 
på måndagen kunde man räkna 
in de första gästerna. Denna till 
fälliga camping ar på både gott 
och ont. Parkering för de be-
sökande tas upp. 

Mycket talar för att ytterligare 
husvagnar och campande män-
niskor hänvisas till intilliggande 
campingar. • 

• Svea Strandberg - det ar 
kvinnan som pusslar samman al-
la bitar till hantverket denna 
dag. Och det vill inte säga lite. I 
år återfinns där bl.a. träsnidaren 
Verner Sjöberg. Det bjuds på 
korgmålning, korgmakeri 
kanske av tre generationer An 
dersson, på vallen kokas det 
pank och färskost och smörkär-

ning. I bakstugan tunnbrödsbak-
ning m.m. 

Och de numera bekanta 
skogsgubbarna kommer åter. 

En ljugarbänk har placerats 
vid ingången. Där blir det diver-
se muntrationer, skrattar en 
hemlighetsfull Svea. 

• Till Bjuråkersstämman kör 
också järnvägsföreningen Del-
lenbanans Vänner. Dock inte 
med tåg ända fram. Från Hu-
diksvall och Ljusdal kommer tåg 
att avgå med destination Delsbo. 
Där möts man av buss som trans-
porterar vidare till festen i Bjur-
åker. 

— o — 
• Många kommer säkert att full-
följa den uppmaning som hem-
bygdsföreningen utfärdat: Bi-
drag till feststämningen genom 
allmän flaggning. 


