#JUBILEUMMORA

Ett jubileum
som hade allt

PeO Karlström, Christel Christens
en
och Lasse Lindström.

D

et blev Dalarna ”all inclusive” när Caravan Club of
Sweden bjöd in till 60-årsjubileum på Mora Parken.
Lite smak av Vasaloppet,
midsommarfirande, Anders Zorn, Mora
knivar, Dalahästar, björn och varg. Och
på det underhållning från Sollerön och
en rejäl majbrasa med en färgsprakande
solnedgång i bakgrunden. Vilket fantastiskt kalas!

Jubileumsgåva från
sektionerna i södra
Sverige.

Sven-Olov Karlsson,
hedersordförande i
Caravan Club.

Snäckan och Skalis i
många former.
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TEXT OCH FOTO: HÅKAN JOHANSSON,
BÖRJE DEHMAN
Inför jubileumshelgen fanns det en del oro
för vattenflödet i Dalälven och nivåerna
i Siljan. Efter en extremt lång vinter med
rekordmycket snö hotade en både stor och
sen vårflod.
– Men den hann egentligen inte komma
igång till vår träff, konstaterar riksordförande Börje Svärdström, som hälsade alla

Börje Svärdström
och
Curt Kr istensen me
d
Kabes gratt is.

Välkomna, anläggningschef
Sara Larsson.

träffdeltagare och gäster välkomna till
Mora.
Redan fredagen den 27 april var de flesta
på plats på campingen, där stora snövallar
vittnade om de sista veckornas insatser för
att skapa så bra förutsättningar som möjligt
för alla de campingfordon som skulle
komma den här helgen. Arbetet lönade sig.
Trots att det fortfarande var gott om snö
både i Vasaloppsspåret och skogarna runt
Mora var det vårkänslor på campingen.

Caravan Club hyllades av övriga nordiska
caravan-föreningar, flera sektioner, sponsorer och representanter för såväl MoraParken som Mora kommun.
I publiken fanns redan då två av föreningens äldsta veteraner, Carin Edvall och
Margareta Hjalmarsson. Tillsammans med
sina män, bortgångna Börje Edvall och Yngve Hjalmarsson, tillbringade de båda under
många år nästan all fritid på det som skulle
bli norra Europas största vintercamping,
Tandådalen.

Båda uppvaktades flitigt under kvällen av
yngre Caravanare, som fick höra berättelserna om hur det gick till när Caravan Club
skapades och framför allt när landsfiskalen
i Transtrand, Sverker Patriksson, tipsade
om området vid Tandådalens fäbod.

Jubileumsdagen

Såg möjligheterna

Lördagen var den stora jubileumsdagen.
Pär Johansson, ledare för Glada Hudik-teatern, bjöd på en föreläsning som speglades
med både skratt och tårar i publiken. Ta
chansen om ni får möjlighet att höra Pärs
berättelse om Glada Hudik.
Nu var det dags för den officiella delen
av firandet.

Det fanns inte ens någon väg klar från
Sälen utan man fick köra dit via Norge.
– Men när Börje fick se läget såg han möjligheterna, berättar Carin.
– Caravan Club var på plats långt innan
skidanläggningarna, konstaterar Margareta. Det hade kanske inte ens blivit en
skidort där om inte vi varit där först.

Björ n Johansen,
president NBC C.

SSS
Britt-Liz Jönsson pekade på
det bästa med
camping.

Bosse Sundberg,
Dalasektionen.
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Vi var med och firade!



Stig och Else-Britt Lindbladh,
med medlemsnummer 21887, kommer från
Moholm. De har varit med i Caravan Club i över
femtio år och varit på både 40-årsjubileet i Örebro och 50-årsjubileum i Tandådalen. Nu inne på
sin sjätte husbil och har åkt runt i hela Europa.



”Det här var ett trevligt ställe att fira
60 år, men det kunde varit lite varmare väder”,
tyckte Conny och Jeanette Phil, tidigare campingvärdar på Mista i Stockholm, och Tommy och
Maurita Vickström, också ifrån Mista, men nu
kom de från Tandådalen.
CC 1, Carin Edvall, och PeO Karlström.



Annika och Leif med Kasper,
Märsta, tillsammans med Roland och Camilla
med Jennifer och Jenz, Nykvarn, mitt i grilltagen.
”Vi tycker att det är mycket trevligt här, men för
lite barn”. Under vintern campar de i Orsa.
”Där trivs vi bra och det finns en backe som är
lagom för oss”.



Sven och Ingrid Höftling med barnen
Matilda och Frida, Helsingborg, tyckte att det var
trevligt att vara med i Mora.
Döttrarna spelade fiol och berättade att de ofta
var på spelmansstämmor i södra Sverige.



Kent och Helen, Borlänge, Göte och
Britt-Marie, Eskilstuna samt Gunnar och Gerd
Lindén också Eskilstuna, tyckte alla
att det var trevligt i Mora.



Thorsten och Mai Lindberg, Umeå, Bengt
och Erika, Hörnefors samt Björn och Sonja Sandvall, Örebro tyckte att det var roligt på jubileumsmiddagen. Under sommaren ska hela gänget köra
ner till Tyskland och besöka Bürstnerfabriken.



Viggo och Eva Nilsen
från Lidköping berättar att de älskar
Skåne och Köpenhamn. ”Men vi har
ändå säsongsplats på Caravan Club
Åsleröd, i Fjällbacka”.

Redan efter invigningstalet lämnade
Börje Svärdström över mikrofonen till PeO
Karlström som sedan var konferencier
under hela helgen. Han fick även äran att
hålla vårtalet, när Mora kammarkör sjöng
in våren med majbrasans lågor glittrande i
sina ögon.
PeO är rutinerad som tidigare både
journalist och eventansvarig för många
stora arrangemang, framför allt i hemstaden Falun. Där är det ofta han som hälsar
idrottshjältar välkommen hem till hyllningar på Stora torget.
Malin Höglund, kommunalråd i Mora,
hälsade alla välkomna till kommunen innan PeO kallade upp hela riksstyrelsen på
scenen för en kort presentation.
Efter en lång rad hyllningstal var det
dags att röja lokalen för kvällens högtidliga
jubileumsmiddag.

Gustav Vasa på plats
Vem passar bättre än Gustav Vasa att
hälsa alla välkomna till en fest i Mora?
Nisse Nyström, som i åratal välkomnat
Vasaloppsåkarna till målet i Mora klädd i
tidsenliga kläder, fanns på plats. Det blev
många selfies med honom.
Under jubileumsmiddagen blandades
traditioner och historia med nutid och
visioner. PeO Karlström fångade mycket
av själen i Caravan Club genom korta
intervjuer med festdeltagare.

Bjöd på gapskratt
Men den som lockade fram flest skatt
under kvällen var utan tvekan Britt-Liz
Jönsson. Hennes berättelser om livet som
campare fick publiken att gapskratta. Det
blev inte mindre roligt när hon erkände
att de egna erfarenheterna av husbilar och
husvagnar var i princip noll.
Britt-Liz kryddade sina framträdanden
på scenen med sång. Efter många exempel
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Pär Johansson om Glada
Hudik-teatern.

på skönsång kom ”Jag är tondöv”. Att någon
som så uppenbart är väldigt musikalisk kan
sjunga så falskt är väldigt imponerande.
Så var det dags för näverlursfanfarer,
spelmän och midsommarfirande. Många ur
publiken hakade på när det var dags för ”Vi
äro musikanter” och ”Små grodorna” runt
den nyresta midsommarstången.
Kvällen avrundades med dans av mer
traditionellt slag.

Vandring blev skidåkning
På söndagen fanns vandring i Vasalopps
arenan på programmet. Några av oss tog
fram skidorna och åkte spåret baklänges,
till Risberg.

Snömängden omintetgjorde alla försök att
vandra.
Caramba-tävlingarna fick flyttas till
andra sidan Mora, vilket kanske bidrog till
minskat publikintresse. Men kampen var
hård innan Björn Lövdahl stod som vinnare, före Åke Lövdahl och Martin Lindblad,
samtliga från Sydsvenska sektionen.
De som följde med på den guidade turen
till Älvdalen fick en stor upplevelse. Där
besöktes det lilla museum som visar både
produktionen av urnor och annat av porfyr
och berättar Hagströms historia. Här finns
unika instrument och berättelsen om ett
musikimperium, med både musikskolor,
musikaffärer och instrumenttillverkning.

Margareta Hjalmarsso

SSS
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Hamburgarkö på Valborg – till fiolmusik.

Succé för trubadurafton



Jan Ohlin och Lis-Marie Purhonen,
Sjöbo är mycket nöjda med hela arrangemanget
på MoraParken.



Sven-Åke Ericsson och Birgitta Björs
Ericsson, Falun, tyckte att det har varit ett roligt
jubileumsfirande.
”Allting har varit bra och vi vill säga ett stort
tack till alla som har jobbat på träffen”.

På söndagskvällen var det trubadurafton
i MoraParkens restaurang. Det lockade så
många besökare att man akut fick fixa mer
mat för att det skulle räcka till alla.
Den sista april började en del som hade
långt hem att förbereda sin resa, men andra
deltog i guidade besök på bland annat Rovdjursparken i Grönklitt. För de som stannade hemma fanns möjligheten att höra mer
om Grönklittsgruppens verksamhet.
Kvällen avrundades med en majbrasa på
en udde i Österdalälven. Folkmusik på fiol,
Mora kammarkör och gratis hamburgare.
Dalasektionens medlemmar jobbade sig
svettiga framför grillarna och kön med
hungriga var stundtals lång.
– Men inga sura miner någonstans,
konstaterar Börje. Det blev en alltigenom
lyckad jubileumsträff. Tack alla som varit
med och arbetat och bidragit till att det blev
så bra.
– Hoppas att vi ses på High Chaparral
också! n



En bröllopsgåva på väg
gen
på Hagst römsmuse et.
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