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Spånga Foldansgille på bussresa till Östersund 
Fredagen den 9 maj for gillet med buss till Östersund för att gästa Östersunds 
folkdanslag. 

Resan genom Sverige var vacker, vi lämnade utslagna björkar och blommade buskar i 
Spånga och möttes av ett Östersund där våren inte kommit så långt. Festkommittén 
överraskade oss under resan med god och närande kost, sånghäften och vårt buss-
värdpar bjöd på kaffe med dopp. Vår skicklige busschaufför Lasse lotsade oss igenom 
ett mycket vackert Sverige i tidig vårdräkt.  

Vi vaknade till en vacker lördagsmorgon i Östersund, där våra värdar serverade god 
frukost. Efter frukost stundade utflykt med buss med guiden Mona Nordlund som var 
mycket påläst och kunnig.  

 

Åke Nordenberg, en av initiativ-
tagarna till besöket, inledde festen 
med att läsa en dråplig historia på 
jämtska (Hur många begrep något). 
Hans hustru Karin, som leder 
Östersundarnas musikanter, lyssnade 
intresserat. 

Foto Kurt A 

Östersund grundades under 1700 talet för att kontrollera handeln i Jämtland. Det tog till 
den senare delen av 1800-talet innan Östersund blev en stad på riktigt efter att 
järnvägen kommit och näringsfrihet införts. 

Två broar över Storsjön förbinder ”bätter sia” med Frösön och Östersund. 

Östersund har 28 000 invånare i staden, 58 000 i storkommunen och 85 damfriseringar. 

Älgfarmen Moosgarden i Orrviken,  

Sune Häggmark är grundaren av Moosgarden – denne man fanns inte på plats vid vårt 
besök - Bengt älgguide, informerade om älgfarmen och älgarnas skötsel.  

Vid vårt besök fanns fyra tama älgar, varav två av honorna var dräktiga och skulle 
nedkomma inom några dagar. Vi fick gå in i älghägnet, klappa och gosa med älgarna. 

Vi fick veta att en älg kan springa i 70 km i h, simma i 4 knop och dyka ned till ca 4 
meters djup. Potatis verkade vara smaskens. 

Av frigående älgars skit kan man göra papper, den innehåller cellulosa. 
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Frösö kyrka  

besöktes och beundrades. 

Lunchuppehåll  

I en av Frösöns äldsta byar Stokke Titt gjordes uppehåll för lunch. Delikat lax med 
potatisgratäng serverades. 

Besök i Sommarhagen. 

Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen vårdar idag Sommarhagen på bästa sätt, detta för att 
bevara tonsättarens hem och verk. Sommarhagen ligger vacker beläget, nedanför Frösö 

kyrka, med utsikt över Storsjön och 
Oviksfjällen. Huset stod färdigt 1914 och 
användes då i första hand som 
sommarbostad, senare blev Sommarhagen 
ett permanent boende för PB. Det är inte 
svårt att förstå att i en sådan miljö kan en 
konstnärssjäl bli inspirerat till storverk. 
PB har komponerat Sommarsång, till 
Rosorna, vid Frösö kyrka, intåg i 
sommarhagen, körmusik och tonsatt 
dikter av Karlfeldt, Heidenstam, 
Strindberg, Bo Bergman m.fl. Dramat 
Arnljot spelas varje sommar på en 
friluftsteater på Frösön. 

Middag med dans 

Resans höjdpunkt var mötet med Östersunds folkdanslag som tog emot Spånga 
folkdansgille med stor värme och generositet. 

Vi blev serverade en underbart god middag, i en trevligt dukad och förberedd sal, 
förbrödring och försystringen blev total. Vi blev informerade om byggnaden vi befann 
oss i och äventyret med att färdigställa den till en fungerade folkdanslokal. Efter 
middagen röjdes bord undan och dansen började. Trätakt blandade sig med spelmän 
ifrån Östersund och musik spelades så det spratt i allas ben. 

Glädjen stod högt i tak, sång, mycket musik och dansutbyte gjordes under hela kvällen. 
Kvällen gav mersmak och vi hoppas att kunna vara värdar för Östersunds folkdanslag 
hos oss i Spånga. 

Söndag förmiddag och lunchuppehåll hos Erling och Siv  

Varmt och gästvänligt mottogs vi med lunch i Erlings charmiga föräldrahem i Ås. 
Familjerna Aronsson och Höglund hade varit behjälpliga med lunchens tillverkning 
vilket säkert behövdes för att utspisa ett så stort gäng folkdansare, och vi lät oss väl 
smaka av bordets gåvor. 
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Tvåvånings parhus är inte vanligt i Jämtland 

På återresan mot Stockholm 
stannade vi till med bussen i 
Hållbacken i Sonja Aronssons 
föräldrahem. Ute på åkern såg 
vi rådjur, tranor, gäss, 
storspov och två renar. 

Återresan mot Stockholm 
gick lugnt och tryggt med 
chaufför Lasse vid ratten som 
valde att ratta bussen över 
Svenstavik, Ljusdal, Bollnäs, 
Gävle, Uppsala. Mycket nöjda 
och med många upplevelser 
rikare var vi åter i Spånga 
21.40 

Inger W. 

 
Gruppbild i snålblåsten på bron till Idas midsommarloge ... 
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  Idas midsommarloge tre dagar senare 

 
JÄMTLAND 

  
 

Arealen är för Jämtlands län (Jämtland + Härjedalen) 49 433 kvkm – 12 % av 
Sveriges areal. Här bor ca 128 000 personer – 1,5 % av Sveriges befolkning. Högsta 
berget Sylarna har en topp på 1766 m ö h. Åreskutan är 1420 m ö h. 

Östersund grundades av Gustav III år 1786.  

Jamtli hembygdsmuseum bildades 1886. Där finns restaurang, utställningar, frilufts-
område med kulturhistoriska 1700 tals byggnader, vandrarhem. 

I Frostviken finns en välbesökt Korallgrotta, i Hoverberg finns Skandinaviens största 
klyftgrotta. 

Storsjöodjuret, se http://www.storsjoodjuret.com/inledning~6.php   

Jämtland är en egen republik och dess förste president var Yngve Gamlin. Nu är Evert 
Ljusberg president och självklart har Jamtland även en befrielse arme ”JRA”. Uni-
formen är en röd toppluva. ”JRA” har en egen flottbas vid Storsjöodjursspanings-
platsen i Trångsviken. 

Sonja Aronsson 
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Gäster hos Storsjöodjuret! 
Storsjöodjuret visade sig inte denna lördag heller! Bygden gör dock sitt bästa för 
turister att hålla utkik från allehanda platser runt Storsjön. Lite unikt hade det ju varit, 
men dagen var fylld av andra unikum, som t ex tama älgar!!! Ett helt gäng kom och 
hälsade oss välkomna i älghägnet på Moose Garden.  

Men vi insåg snart att det inte var vi 
som lockade utan mer deras dagliga 
säck potatis. Man kan tydligtvis bli en 
stor, stark och tillika tam älg på den 
kosten och fler var på gång (älgar inte 
potatisar). Trakten runt Östersund är 
oerhört vacker med Frösön och de 
snöklädda fjällen i väster. 

Snöiga berg till trots upplevde vi årets 
första sommardag. Vi ville knappt gå 
in till den väntande lunchen på 
Stocketitt. Men väl inomhus glömde vi 
allt för den mjälla laxen med tillbehör.   

Jätte-tama älgar                                 Foto Torsten 

Därefter bjöds vi att sitta ned en stund i Frösö vackra kyrka från 1100-talet. Vid en 
renovering på 1900-talet hittade man en mängd benbitar på korets nuvarande plats och 
konstaterade att detta varit en forntida offerplats. Platsers skönhet hade tydligtvis 
dignitet även för våra förfäder.  

 
Klockstapeln vid Frösö kyrka  Foto Torsten 

Tonsättaren Vilhelm Petersson Bergers grav 
hittar man väster om kyrkan. Han undanbad 
sig all blomsterutsmyckning vid sin grav, 
men den bedövande utsikten är utsmyckning 
nog. Vi såg nu fram emot vårt intåg i 
Petersson Bergers hem Sommarhagen, vilket 
stod näst på programmet. 

Petersson Berger (allmänt kallad PB) var 
under många år en ständig sommargäst på 
Frösön. Men först i 40-årsåldern köpte han 
en egen tomt och byggde sig ett sommarhus 
som senare blev permanentbostad. I stora 
sällskapsrummet har man bevarat hans 
flygel vilken fortfarande används vid mindre 
konserter. 

 

Sid 10 

 
Vid PB:s Sommarhagen  Foto Kurt A 

Huset är dala-inspirerat och med en tämligen speciell planlösning. Till exempel finns 
en tittlucka på söderbalkongen där PB kunde se, om gästen som knackade på, var 
önskvärd eller inte. Som flyktväg använde han en för ändamålet byggd trappa. 

 
Flitigt dansande i Östersundarnas egen danslokal Tiljan.            Foto Erling 

Vi kände oss så oerhört väl omhändertagna av Östersunds folkdansgille som planerat 
vår vistelse in i minsta detalj. Lördagens fullspäckade program avslutades med middag 
och dans till storband bestående av Östersunds spelmanslag utökat med ”vårt eget” 
Trätakt. När klockan sedan berättade att kvällen tyvärr var slut, strosade vi ut i den 
ljusa majnatten med mycket dans kvar i benen. We´ll meet again! 

Marianne Österlind 
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