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Fredagen den 13 september bjöd på 
solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och 
Agneta blev hämtade av Kent-Ove i en 
VW-buss för att åka till den 16:e 
Gränsträffen. På vägen dit hämtade vi även 
upp Birgitta och Hasse i Kristinehamn. Vi 
såg många tranor och vildgäss på de 
nyskördade åkrarna. När vi kom till 
rastplatsen vid Norsälven var redan Kerstin 
och Hans samt Synnöve och Anders där. 
Strax därefter kom även Liselott. Det 
serverades Irish coffée för dem som så 
önskade (ej för chaufförerna). 

Snart fortsatte resan till Länsmansgården, 
Ulfsby Herrgård, som ligger vackert vid Ö. 
Frykens strand. En del norrmän hade redan 
kommit och fått sina rum. Vi blev 
inkvarterad i två- och trebäddsrum i olika 
byggnader.  

 
Vid middagsbuffén hade det lagts ut 
svenska och norska flaggor, så att vi skulle 
blanda oss, svenskar och norrmän. Maten 
var mycket god och vi lät oss väl smaka. 

Vi var totalt 36 personer som mött upp, 
och det är alltid trevligt att möta våra 
norska vänner igen. 
 
Efter middagen började dansen, där det 
lärdes ut svenska danser av Synnöve och 
Eva samt norska av Kristin. Öivind, 
Kerstin och Kalle höll med musiken. 
Vid pausen bjöds det på kaffe och 
hembakad kaka. 
Vid 23-tiden avslutade vi med en 
kamratring och sjöng ”Vem kan segla 
förutan vind”. Sonia gick ner till sjön för 
att ta ett nattdopp medan en del tyckte det 
var sängdax. 
 
Vid datorn Agneta o Gunilla 
 
Lördagen den 14 september 2013 
 
Vaknar efter en skön natts sömn. 
Fredagens dans visade sig vara ett utmärkt 
sömnmedel. 
För att inte tala om den friska höstluften. 
Efter en stärkande frukost som inte 
saknade något var jag och Eva ner till 
Fryken (Löven) och synade 
ångbåtsbryggan, bastun och badtunnan.  

 

Ett morgondopp lockade inte. På fältet 
utanför vårt annex hade tre tranor landat 



och efter en stund kom ytterligare tre. 
Vilka ståtliga fåglar! Så här i Selma-land är 
det lätt att fantasin skenar iväg och de 
sträckande gässen ovanför våra huvuden 
leder tankarna osökt till Nils Holgersson. 
Man kan lätt föreställa sig hur trakterna 
kring Fryken inspirerade Selma till alla 
hennes berättelser. Västanå teaters 
föreställning om Nils Holgersson blev så 
populär att den kommer i repris nästa år. 
Då får jag inte missa detta tillfälle. Kanske 
det kan bli en föreningsresa av det? 
 
Förmiddagens danspass med våra duktiga 
ledare Kristin och Synnöve gick galant och 
även våra duktiga musiker Öivind, Kalle 
och Kerstin bidrog till den glada 
stämningen. Särskilt uppskattat blev det att 
dansledarna såg till att alla fick dansa. 
Senare lärde vi att norrmännen inte är så 
duktiga på detta och att de gärna tog oss 
som ett gott exempel på hur en danskväll 
ska gå till.  

 
Att sitta i Ulfsby Herrgårds 
(Länsmansgårdens) matsal med den vackra 
utsikten över Fryken gör att maten smakar 
dubbelt så bra. När sedan kaffet på maten 
serverades på övervåningens terrass i den 
sista värmande höstsolen med de bästa av 
vänner kände man att det är ’gôtt å leve’. 
 
Eftermiddagens utflykt gick till 
Tossebergsklätten (Gurlita klätt) 343 m 
över havet. Vägen upp är Sveriges 
brantaste asfalterade väg med en lutning på 
20 %. Väl på toppen fick vi gå en Tipspro-
menad med blandade frågor och det 
passade utmärkt med tanke på att lagen 

bestod av både svenskar och norrmän. Till 
eftermiddagsfika dukade vår duktiga 
kommitté (Christina, Eivor och Birgitta T) 
upp pizzabullar och kakor. Att sitta och 
fika med den underbara utsikten över 
Fryken gör en nästan andäktig. När det 
sedan blev dags för gruppfotografering fick 
vi se Hans F klättrande i en tall för att sätta 
fast ett stativ så att kameran skulle nå över 
en liten gran som skymde sikten. Jag tror 
att Hans fastnade i de flestas kameror. 
 

 

Väl hemkomna så fanns det tid för egna 
aktiviteter före middagen. De flesta gick en 
liten tur i omgivningarna, en del badade 
och en del bytte skor inför middagen. 
Klockan 1900 serverades middagen och 
bordsplaceringen skedde med hjälp av 
svenska och norska flaggor. 
 



Vilka trevliga vänner vi har i Drammen! 
Nu fick vi även reda på att våra norska 
vänner firar 90 år nästa år att de har planer 
på att slå ihop sitt jubileumsfirande med 
gränsträffen. Vi får se om det kommer att 
gå i lås, då de hade tänkt sig att detta skulle 
ske i mitten av augusti! 
 
Lördagens danspass var intensivt och 
varmt och den ljumma kvällen gjorde sitt 
till att jag åter hade en genomblöt skjorta. 
Vid avbrottet för fika spred sig den glada 
nyheten att Örebro HK hade vunnit sin 
första match i SHL och det mot 
Värmlandsrivalen och storfavoriten 
Färjestad. 

Bengt-Olof 
Inom parantes namn i Selma Lagerlöfs 
berättelser. 
 
Söndagen den 15 september 2013 
 
Idag vaknade vi av Kalles klocka men i går 
hade vi vaknat av en massa flyttfåglar, som 
gav sig av från Frykens vatten och ut på 
åkrarna för att äta. Några tranor hade nu på 
morgonen landat på åkern utanför vårt 
fönster, en vacker bild i lite dis och dimma. 
Även denna morgon krånglade vår 
toalettdörr och Kalle kom inte ut från toan. 
Men nu hade vi ett redskap i form av en 
mejsel, som vi fått från receptionen, så det 
gick bra. Birgitta T. berättade vid frukosten 
att hon och Sonja hade kvällsbadat efter kl. 
24.00 på natten och det var skönt?? 
Spelmannen från Drammen Öivind 
Knudsen reste hem efter frukosten och 
önskade svenskarna God Jul.  
 
KL 9.15 skulle vi vara klara att lämna 
Länsmansgården för den här gången. Det 
kändes som man gärna skulle vilja göra ett 
återbesök vid något annat tillfälle. God mat 
hade serverats vid alla måltider och det var 
ett trivsamt boende beläget vid Fryken. 
 
Vi skulle nu få en guidad tur på Selma 
Lagerlöfs Mårbacka. Flera av oss hade 
säkert varit där tidigare men det var 
intressant att bli påmind igen. Selma 

föddes 1858 på Mårbacka och dog 1940 i 
samma hus. Hon fick Nobelpriset 1909 och 
var den första svensk som fick priset. 
Selmas första bok var Gösta Berlings saga 

och i hennes böcker figurerade alltid 
personer och platser hämtade från 
Värmland. Den mest berömda boken är ju 
Nils Holgersson och den är översatt i 60 
olika språk sade vår duktige guide. Många 
av besökarna kommer från Sydostasien 
informerade hon oss. Selma var en flitig 
brevskrivare. 42 000 brev var bevarade och 
fick öppnas först 50 år efter hennes död 
och det var 1990. Jag minns att man var 
allmänt intresserad av dessa brev om det 
skulle framkomma mer fakta om hennes 
förhållande till Sophie Elkan och Valborg 
Ohlander, som Selma höll av så kärt.  



Nu följde ett studiebesök hos Kjell 
Hellqvist och hans fru Anne Hörte 
Hellström i Öjevik, Rottneros. Deras 
bostad och ateljé ligger vid ena änden av 
Rottneros park och hade tillhört bruket en 
gång. Husets fasad som var vänd mot 
parken var ståndsmässigt byggt med en 
pelargång. Avstyckningen till tomten hade 
skett genom naturliga gränser, vilket gjort 
att det blev en stor och i viss mån obekväm 
tomt. Kjell gör tryck med träsnide utskuret 
i lönn och vi fick en informativ 
beskrivning av hur man gör. Det var 
intressant och att förstå hur otroligt många 
arbetsmoment man gör innan tryckning. 
Anne gjorde konstvävar och bruksvävar 
(flatvävar på norska).  

Paret var folkdansare i Sunne och Anne 
Hörte var född i Telemark, där paret också 
vistas flera månader under året. 
KL 13.00 åt vi lunch på Wärdshuset Nils 
Holgersson, som är Sunne golfbanas 

restaurang. Nu blev vi väl preparerade för 
att inte bli hungriga på hemresan, men 
innan dess skulle ”klämmeringen” göras. 

 
Synnöve tackade kommittén för ett mycket 
bra arbete och vi var alla mycket nöjda 
över vad vi fått vara med om. Kristin 
tackade för Drammengästerna och tyckte 
att vi hade dansat mycket denna gång samt 
berömde våra damer, som inte räds att 
dansa kavaljer, vilket man tydligen inte gör 
så ofta i deras lag. Vi sjöng sedan som vi 
brukar göra vid våra avslutningar ”Vem 
kan segla…..” och sedan följde en 
organiserad farvälhälsning med ett led 
svenskar och ett led norrmän. 
 
Dagens skribenter 
Kerstin Kalle Ingrid 
 
 
 

 
 




