
Angelfiske på Tevansjön

Efter en lång vinter låg vårisarna och lockade. Att 
angla var en verklig avkoppling för skogsarbetaren. 
Hade man tur kunde man få upp några gäddor.

NR: 3 115 kr1969 15 min

Där man gör papper och 
massa

En film från den då NCB-ägda Hörnefors sulfitfab-
rik och pappersbruk. I stort sett får man följa hela 
kedjan från vedgården tills det färdiga papperet lastas 
ombord på långtradare och fartyg. Dessutom berättar 
arbetarna om sitt arbete, sin miljö och sin fritid. 

NR: 4 185 kr1970 40 min

En dag på fäboden

Varje sommar sköter Karin Östling sina föräldrars 
kor på Småhamrarnas fäbod, 1,5 mil från Glöte i Här-
jedalen. Där har hon sällskap av sina kusiner, Ulla 9 
år och Elisabeth 12 år. Filmat 1969 och 1970. 

NR: 10 115 kr1972 20 min

På dragspelsfest

En film från den första dragspelsstämman i ransätter 
1972 med allspel, sång och dans på logen till magde-
burgerspel och dragspelsmusik dygnet om. Erik kom 
att dokumentera denna stora dragspelsfest i nästan tre 
decennier.

NR: 20 185 kr1972 30 min

Tre spelmansbröder

En film om de tre legendariska bröderna Verner, 
Evert och Gösta Wernberg i Sundsvall. I samproduk-
tion med Björn Berge.

NR: 21 185 kr1971 40 min

Linjebyggare

En arbetslivsskildring ifrån vattenfalls stamled-
ningsbyggen. I filmen ingår stolpresning i messaure, 
lindragning i Ockelbo, hängning av isolater, isoler-
ing och utsättning av distansjärn uppe på linorna. Ett 
mycket riskfyllt arbete.

NR: 24 185 kr1973 35 min

Ann och Gunnel

En film om två stadstjejer som under sommarlo-
vet från lantmannaskolan bor och arbetar på ett 
sammbete. Sammanlagt är det ungefär 70 kor som 
flickorna mjölkar och sköter om. Korna kommer från 
fyra olika jordbruk i Järvsö.

NR: 32 115 kr1975 15 min

I skördetid

Att skörda utan maskiner kan vara både tungt och 
slitsamt. Men vissa skulle aldrig tänka sig att göra det 
på något annat sätt.

NR: 47 185 kr1977 30 min

Mellanfjärden

En film om mellanfjärden och dess folk. Fredrik Lars-
son, 74, är lite av ciceron i den här filmen. Han mins 
när det var 27 båtlag som fiskade. 1977 när filmen spe-
lades in fanns fortfarande tre trålare med besättning.

NR: 54 185 kr1977 50 min

Renslakten i Satis

Varje höst när Sör-Kaitums sameby flyttar med sina 
renar till vinter beteslandet har man en slakt i satis 
ovanför Veitas. Slakten är filmad höstarna 1977 och 
1978.

NR: 55 115 kr1980 20 min

Vadmalsstampen i Vemhån

Den 17 juni 1979 återinvigde man den då restaurerade 
vadmalsstampen i Vemhån och hade en stampdag i 
Sömlingsbäcken.

NR: 56 185 kr1981 30 min

Rättviksdansen 1982

Rätviksdansen är en internationell folkdans festival 
som anordnas vartannat år under en veckas tid. Fil-
men handlar om vad som hände den fruktansvärt heta 
augustiveckan 1985.

NR: 62 185 kr1985 40 min



Till minnet 
av timmerköraren

En film med Hälsinglands ardennerklubb, som ännu 
en gång ville köra ett kälklass på timmerdoning. 
Det slutade man med här uppe i mitten av 50-talet. 
De ordnade med en basväg och släpade fram timret 
till lastbänken och där lastade de sina lass. Det var 5 
hästar ena dagen och 4 den andra. Filmen är inspelad i 
mars 1994 i Skogs och Hanebo socken. 

NR: 84 185 kr1994 58 min

Flottning i kvistabäcken

Våren 1992 var det ett gäng som gjorde en flottning 
i delar av kvistabäcken. Senare har staten satsat 1,7 
miljoner på att restaurera många dammar, förbättra 
rännor och bygga upp en flottarkoja som tidigare hade 
rivits ned. Med bara ett bil lass timmer så ser det ut 
som en riktig flottning. 

NR: 86 185 kr35 min1992

Bälgaspel vid 
landsvägskanten 1

En film från världens största dragspelsstämma. 30000 
- 40000 mäniskor från Sverige och Norge kommer till 
Ransäter för att under fem dygn spela och uppleva 
dragspels musik i alla former

NR: 63 185 kr1983 60 min

Bälgaspel vid 
landsvägskanten 2

En film från världens största dragspelsstämma. 30000 
- 40000 mäniskor från Sverige och Norge kommer till 
Ransäter för att under fem dygn spela och uppleva 
dragspels musik i alla former

NR: 64 185 kr1983 60 min

Karl Ersa i Husås

En film om bonden, före detta timmerköraren och 
spelmannen Karl Eriksson, född 1907, som bor i 
Husås, lit socken. Karl spelar och tränar varje dag. 
Var helst han far har han fiolen med. 

NR: 77 185 kr60 min1989

Hembygdsfest i Bjuråker

Varje år kommer många tusen mäniskor för att 
besöka den här hembygdsfesten som är en blandning 
av musik, sång och dans. Under några timmar på 
eftermiddagen så visas hantverk och sysslor som var 
vanliga förr.

NR: 90 185 kr60 min1986

43-orna kolveden 
och gengasen

När 43orna skulle göra lumpen fick Sveriges alla 
20åringar rycka ut i skogen och hugga ved. Bränsle-
kommitionen beordrade dessa 20åringar att hugga ved 
för att värma Sverige. Det var krig runt om i Europa 
och många arbetsföra människor var inkallade kring 
gränserna. Överallt i skogarna växte det upp barack-
läger. I filmen berättar Anders Thorn från Stockholm, 
Rune Dahlvik från Göteborg och Göte Tjärnberg från 
Ljusne samt folk från Husås om dessa 20åringar.

NR: 93 185 kr55 min
Ejnar Westling

Ejnar Westling föddes 1896 och skulle nog ha varit 
Ljusdals största kändis om han hade levt idag. Han 
komponerade över 1000 melodier. I filmen framför 
Torkel Selin och Sone Banger några av hans verk.

NR: 101 185 kr40 min


