
paketerbjudande
Är du intresserad av att köpa fler filmer av Erik Eriksson?

Vårt paketerbjudande innebär att du väljer ut just dina favoriter och sätter ihop de i en box.
Paketerbjudandet gäller köp om både två och tre filmer.

pris: 1 film 115/185 kr 2 filmer 290kr 3 filmer 360kr

Filmer av

erik eriksson



Om Erik Eriksson

Erik Eriksson föddes 1933 i Narsta i Hälsingtuna, på en större bondgård
som gått i faderns släkt i generationer. När Erik var 15 år flyttade familjen
till Tevansjö i Ramsjö socken, där han fick börja arbeta i skogen. Under 20
år arbetade Erik som huggare, timmerkörare och flottare innan
skogsrationaliseringarna gjorde honom övertalig.

Erik hade varit intresserad av fotografering och filmning i 7-8 år när han
av en händelse såg en annons om en filmutbildning i Stockholm som tog in
några elever per år utan formella meriter. Erik sökte och kom in, och
började under denna utbildning sin nya yrkesbana som

dokumentärfilmare.

Erik lämnade aldrig skogen och dess slit — han bytte bara
timmersvansen, yxan och barkjärnet mot filmkameran.
Hans filmer om de existentiella villkoren i den
norrländska glesbygden är mästerverk och han rör sig

lika hemtamt i timmerskogen,
flottningen och kolarskogen som
bland spelmän, dansare och

dragspelare. Ibland
gjorde Erik film om
företeelser och
verksamheter som

han själv inte visste något om,
men hans respekt för dem som
bär på sakkunskapen går inte att ta

miste på. Han lät alltid folk tala till
punkt och var noga med att
bildberättelsen blev tydlig.

Erik Eriksson gick bort hösten 2005
och hade då producerat mer än 120
filmer, varav ett 80-tal har visats på
TV



Bland flottare på Ljusnan

En film från den sista flottningen i Enån och Ljusnan
våren och sommaren 1967. Bilderna och stämningarna
från en epok som nu är till ända. Erik gjorde filmen
medan han fortfarande gick utbildningen i Stock-
holm och det är den första av hans filmer som visats
i svensk tv, i juli 1968. Två år senare gjorde Erik en
dokumentär om den sista flottningen på Indalsälven.

NR: 1 185 kr1967 30 min

vinter i timmerskogen

Tevansjö är min hemby. Den ligger i nordvästra
Hälsingland. Där har mäniskor levt av skogen i år-
hundranden. 1967 var en besvärlig snövinter och snön
låg meter djup. Det var ett väldigt slit för både hug-
gare och körare. Några av byborna berättar förr och
nu, delvis till en gammal journalfilm från 1915.

NR: 2 185 kr1967 35 min

Sista flottningen på
Indalsälven 1

Den första delen filmades under några vårveckor 1969
i Hålan, nära gränsen till Ångermanland, och Gunnar-
vattenån. Den senare mynnar ut vid Valsjöbyn och
bildar sedan Hårkan som är en mindre älv. Bägge lär
biflottleder till Indalsälven.

NR: 5 185 kr1969 30 min

Sista flottningen på
Indalsälven 2

I denna andra del har bäckflottningen fört timret fram
till Indalsälven och vi får följa med på dess resa ända
ner till lövuddens skiljeställe norr om Sundsvall.

NR: 6 185 kr1969 30 min

kojdag i Lassekrog

I Albert Vikstens kojby anordnar Färila Lions varje
sommar en kojdag. Det är en folkfest med upp till
3000 personer som träffas och trivs. Då äter man
kolbullar och allehanda skogsmat, en kolmila och en
tjärdal är också givna inslag.

NR: 7 115 kr1971 20 min

Spelmansstämma i delsbo

En film från spelmansstämman 1970 som samlade
10 000 besökare. Året efter ökade besöksantalet med
20 000.

NR: 8 185 kr1970 45 min

Sånger och låtar från
Hälsingland

Hälsinglands gamla musiktraditioner visas upp av
Anders Jonsson, Vally Mattson, Janne Elström och
många fler.

NR: 9 115 kr1970 18 min

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.

Yxhugg i 3/4 takt

En film om träskulptören Per Nilsson-Öst i Järvsö.

NR: 10

NR: 11

115 kr

185 kr

20 min

1970 25 min

Filmer av Erik Eriksson



timmerrännan- riksväg 84

Röster från vägkanter och lastbilshytter… När
flottningen upphörde 1967 flyttades timmertransport-
erna över på lastbilar och då uppstod en massa prob-
lem eftersom vägarna inte var byggda för den tunga
trafiken.

NR: 15 185 kr1972 30 min

hur ska det gå med Ljusnan

I Mellanljusnan tänkte Bergvik och ALA AB bygga
fyra nya kraftverk och ödelägga de sista strömmarna
i älven. Men då väcktes en opinion mot utbyggnaden
och den första aktionsgruppen, rädda Ljusnan, bil-
dades. En film med röster och stämningar för och
emot utbyggnaden av älven.

NR: 16

NR: 12

185 kr1972 30 min

1972 40 min

på fest

Vad är fest för dig? I den här filmen får man se
spelmansstämma i Bingsjö, Bjuråker och logdans i
Ransäter

NR: 19 185 kr1973 30min

på dragspelsfest i Ransäter

En film från den första dragspelsstämman i Ransäter
1972 med allsång, spel och dans på logen till magde-
durgerspel och dragspelsmusik dygnet om. Erik kom att
dokumentera denna stora dragspelsfest i nästan tre
decennier.

NR: 20 185 kr1972 30min

185 kr

Cykla på gotland

En vecka i slutet av maj hängde vi med ett 40-tal
barn från Enskede skola ut på en cykeltur på Gotland
under fyra dagar.

NR: 22 185 kr1972 25 min

tre spelmansbröder

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

NR: 21 185 kr1971 40 min

Lillhärjåbygget 1

Lillhärjåbygget, som det kallas, är en av landets mest
ensligt benägna gårdar i det stora myrlandet i södra
Härjedalen. De har 11 långa kilometer efter en delvis
spångad stig fram till grannen i djursvallen. Posten
hämtas i Glöte, 24 kilometer bort. 1970-72 bodde det
fortfarande tre generationer på gården.

amandus på stensjö

En film om den då 74:årige Amandus Rundén i Stensjö
by i Edsele, Ångermanland. Jag träffade Amandus första
gången 1969 i flottningen efter Halån där han var
dammvakt. Jag tyckte då att han var lite speciell. Två år
senare fick jag möjlighet att göra denna film om honom.
Nio barn hade han och hustrun Gerda fostrat upp på de
magra tegarna på ”Stensjölanne”. I filmen berättar han
och Gerda samt kusinen Theodor Rundén om sina liv
”borti fjällbyan”.

Gustav på vike funderar

På sitt småbruk höll Gustav och Ella ett antal getter
som de försökte leva av. I den här kortfilmen funderar
Amadeus och Gustav om livet.

här dansas hambo

En film från den årligen återkommande
Hälsingehambon som drar fram längs Ljusnans
dalgång med final på danspaviljonen på Stenegråd
i Järvsö på kvällen.

1972 45 min

1971 13 min

1970-72 35 min

NR: 13

NR: 17

NR: 18

185 kr

115 kr

185 kr

Lillhärjåbygget 2

Lillhärjåbygget, som det kallas, är en av landets mest
ensligt benägna gårdar i det stora myrlandet i södra
Härjedalen. Alla moderna bekvämligheter som el,
rinnande varmt och kallt vatten saknas. Filmerna
skildrar livet på gården under olika tider av året.

NR: 14 1972 50 min 185 kr



NR: 23 185 kr1973 35 min

lennart brink

I denna film fårman följa storbonden Lennart Brink när han
använder sig av enkla medel för att ta hand om och
avverka sin skog.

NR: 29 115 kr1975 20 min

Dans på fränö

Från en gammeldansafton på Forsa forngård.
Musik: Bertil Uddés trio.

Bonde i järvsö

Fem korta avsnitt ur Sven Erik Svenssons arbetsår
I Sörby.

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.

tre angelfiskare

En morgon följde jag och Ola Olsson med Jonnes-
Georg, Verner-Georg och Mattes-Johan ut på angel-
fiske på Västersjön i Finneby.

pensionärsglädje

En film från en pensionärsträff på Bjuråkers forngård
sommaren 1973. Ett stort artistuppbåd underhöll
pensionärerna som kom från hela Hälsingland.

NR: 24

NR: 25

1973 35 min

1973 45 min

185 kr

185 kr

när storskogen föll

En rekonstruerad film om skogsarbetet i gamla tider.
Vi gjorde en avverkning i gammal, grov granskog. Vi
högg med svans, stocksåg och barkade massaveden för
hand. Släpade fram timret till lunnbänk och lastade
på doning och körde på basväg ner till tjärnen och där
tummades det in av ett tummarlag. Fyra gamla skog-
sarbetare Olof Svärd, Järvsö, Olof Svensson, Kårböle,
Ragnar Bengtsson och Joel Öster från Färila sitter i en
16-manskoja och minns tiden i skogen.

1976 50 min

1976 18 min

NR: 26

NR: 27

185 kr

115 kr

vårkänning

En lugn och stillsam film som följer vårens ankomst
till Hälsingland. Man får se allting mellan barn som
hoppar hopprep och hästskoning.

185 krNR: 28 1975 25 min

Dans i storstuga

Skogsbonden Lennart brink använder sig av enkla
medel för att ta hand om och avverka sin skog. Man
får också komma hem till Lennart och hans fru på
gården i Gjutars i Sjövästa.

konrad på såga

Konrad Zetterlund, Tevanjsö hade en liten cirkelsåg
hemma i byn. I filmen är han och sonen Börje i arbete
på sågen. Han berättar om sig och hur allting har
förändrats i byn. Förr var byn en knutpunkt för skogs-
arbetare som kom från olika socknar och låg här på
arbete under avverkningssäsongerna. Nu är det bara
pensionärer kvar... Alla skogsbyar dör ut. Av den en
gång så praktfulla skogen återstår bara kallhyggen och
busk.

NR: 30

NR: 31

1976 15 min

1976 20min

115 kr

115 kr

Ann och Gunnel

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

NR: 32

NR: 33

1975 15 min

1976 20 min

115 kr

115 kr

Skogskolan i bispgården

Bilder, stämningar och minnen från en 100-årig utbild-
ningsepok som upphörde 1970.

Bonus: ”Dansbanan” (nr.107). Total filmlängd: 37 min.

1970 30 minNR: 34 185 kr

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU



Ett möte på byavägen

Viktor Andersson, 90 år och Ola Svensson, 82, träffas
på byavägen i Kårböle och resonerar om gångna tider.

Bonus: ”Gamla fäbodar” (nr.50) & ”Ett älgmöte på
huggarskifte” (nr.61). Total filmlängd: 21 min

NR: 42 115 kr1976 6 min

n´elias

En film om munspelaren och traditionsbäraren Elias
Jonsson i Ede, Offerdal. Elias är ju känd för sina Lapp-
Nilspolskor och jämtländska valser. I filmen berättar han
om barndomen och uppväxttiden i Jänsmässholmen, han
spelar för pensionärer på utflykt med ångaren Thomé och
Han spelar upp till dans med spelmän från Lekstulaget.

NR: 43 185 kr40 min1977Den gamla sågen

En film från den 107-årige sågen i Veckebo, Färila
socken. Sågen har brukats varje år sedan 1870-talet
som familjesåg. Man har även utfört legosågningar.

NR: 37 185 kr37 min

NR: 38 185 kr30 min

kraftverksbyggare i ritsem

Risembygget var Vattenfalls mesta ödemarksbygge där
arbetare och tjänstemän pendlade mellan 15-20 mil
varje veckoslut. En del bodde kvar där hela tiden.
En film om arbetet och om livet på ett kraftverks-
bygge. 550 man arbetade där när de var som mest.
Bygget varade mellan 1973-79.

NR: 44 185 kr1978 30 min

två munspelare

I den här filmen spelar munspelaren och traditions-
bäraren Elias Jonsson från Ede, Offerdal. Elias är
känd för sina Lapp-Nilspolskor och jämtländska
valser. I den här filmen spelar han ibland tillsammans
med Pelle Hammerberg från Nälden.

Kulturarvet

En film för Svenska Ungomdsringen.

NR: 45 185 kr30 min

Strövarläger i Klocka

Varje sommar första veckan i juni har det hållits ett
läger för stadsbarn i 8-12 årsåldern i Klocka by som
ligger väldigt vackert vid Ånnsjön i västra Jämtland.
Vi var med dem en vecka och filmade vad de hade för
sig.

NR: 35 185 kr1976 25 min

Olle Eklund, porjus

En film om Vattenfalls trontjänare. Han började som
13-åring i Porjus. Vid det här tillfället var han bygg-
mästare på uppförandet av Ritsems maskinstation.

NR: 41 115 kr20 min

1978

färila sågverk

Färila sågverk är socknens största arbetsplats. I stort
sett får man följa hela processen från det att timret
kommer med bil tills det körs iväg i färdiga paket till
utlandet.

NR: 36 1976 45 min 185 kr

vägen till Ritsem

Minnen och berättelser från vårt lands besvärligaste
vägbygge, Sourva – Ritsem. 55 kilometer fjällterräng,
delvis mycket svår och brant sluttande ned mot
Akkajaure.

Kockorna i Ritsem

På ett kraftverksbygge behövs det ju mycket mat
och här i Ritsem fanns det tre stora matsalar och där
arbetade bara kvinnor.

NR: 39

NR: 40

185 kr

115 kr

1977 23 min

10 min

nordsvensken

En film om den nordsvenska hästen. Det är filmat
bland annat hos Jöns Fahlén i Klövsjö som är fjäll-
bonde, han använder hästen till alla förekommande
göromål på sin gård.

NR: 46 185 kr1978 25 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

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU



Doris på valtaudden

På en ö i väständan av Akkajaure sitter 24-åriga
Doris Toolanen från Kuivakangas isolerad från
omvärlden och sköter en kortvågsradiostation åt
Vattenfall under veckorna. Som första kvinna började
hon arbeta under jord som utsättarbiträde. Hon ville
pröva på allt och testa sig själv om hon stod ut med
ensamheten i fjällvärlden. Annars var hon debattsugen
som få och slog käft med kraftversbyggarna i Ritsem.

NR: 48 115 kr1975 15 min

auktion på järnblästen

En varm sommardag 1972 hölls en auktion med stor
uppslutning. Filmen handlar lika mycket om aukti-
onen som den sällskapliga stämningen.

NR: 51 115 kr15 min

1982

1972

1979

människorna vid det stora
vattnet

Sourvamagasinet är Sveriges näst största
Vattenmagasin. Vattenfall har under fyra tidsepoker
höjt stora Luleå älv med 38 meter. Vid den första
dämningen 1919 dränktes allt, så kåtorna simmade i
vattnet och höga trädtoppar stack upp ovan vatten-
ytan. Samerna har fått sina bästa betesmarker lagda
under vatten och bosättningarna har de fått flyttat
flera gånger på grund av de fyra dämningarna.

NR: 49 185 kr30 min

Gamla fäbodar

En kortfilm som bygger på dikt.

Bonus: ”Ett möte på byavägen” (nr.42) & ”Ett älgmöte
på huggarskifte” (nr.61). Total filmlängd: 21 min.

NR: 53

NR: 50 115 kr

35 min

8 min

NR: 59 185 kr

Anders och Anna

Tvillingarna Anders och Anna Svensson bor på en
bondgård mellan Järvsö och Hybo. De berättar om
hur livet går till för bondebarn i början av tonåren.

NR: 52 185 kr

185 kr

1973 67 min

Lördagskväll

Till gamla dansbanan på lördagskvällen. Här träffas
man, umgås, berättar historier, kanske tar sig en sup
i buskarna och dansar till Rolf Dahlström och Lasse
Arvidsson med komp.

1985 14 min

mellanfjärden

En film omMellanfjärden och dess folk. Fredrik Lars-
son, 74, är lite av ciceron i den här filmen. Han minns
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 vinterbeteslandet 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.

Näs kraftstation

Näs var den äldsta, största kraftstationen i Sverige
då filmen spelades in 1979-80 och ligger i Dalälven
2 mil nedströms Avesta. Kraftstationen började byggas
redan 1891. 1980 stängdes den för gott och är idag ett
museum.

midsommarafton i hassela

Med sång och dans firas midsommar i Hassela.

Hudiksvall 400 år

Från kungabesöket, kaffebordet m.m den 19 juni 1982.

NR: 56 185 kr1981 30 min

NR: 57 185 kr1979-80 30 min

NR: 58 115 kr1973 15 min

fallmoran

Gölin Bredsen, 58, har varit på Fallmorans fäbod i 34
år. Hon och brodern Jöns bor på en gård i Klövsjö.
Efter midsommar flyttar hon korna till Torvallen, en
dryg mil från byn, men i augusti när de har gjort fär-
digt slåttern hemma drar hon iväg med sina kor och
getter över fjället upp till fallmoran.

NR: 60 185 kr1983 55 min

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU



Ett älgmöte på huggarskifte

Ett stämningsfullt älgmöte på huggarskifte.

Bonus: ”Ett möte på byavägen” (nr.42) &
”Gamla fäbodar” (nr.50). Total filmlängd: 21 min.

NR: 61 115 kr1984 7 min

rättviksdansen 1982

Rättviksdansen är en internationell folkdans och
musikfestival som anordas vartannat år under en
veckas tid. Filmen är en liten repetition om vad som
hände under denna fruktansvärt heta augustivecka
1982.

minnen från tjäderskogen

Konrad Olsson, 82, följer med ut på tjäderspel och
minns sin ungdoms tjäderlekar. Harald Eriksson, 72,
berättar en sällsam historia från en tjädernatt i
skogen.

Hästkörarkurs på nytorp

En film utan ljud som dokumenterar en hästkörarkurs
på Nytorp.

NR: 62 185 kr40 min

NR: 66 185 kr

I kolarskogen 1, sommar

En arrangerad film från 30-talets kolvedhuggningar
och kolningar. En film om skogens arbetsliv, poesi,
trivsel och mystik. Filmen visades för första gången i
svensk TV i början av 1986.

50 min

I kolarskogen 2, höst & vinter

Inresning och inkörning börjar. Man kullar milan,
hugger och bär granris, stybbar, tänder och vaktar den
fram tills dess milan rivs och man kör ut kolen med
häst till järnvägen. Gamla kolare berättar om milor som
slagit och brunnit upp. Kolningen var ett mycket faro-
fyllt och tröttsamt liv, men ändå trivdes dessa gamla
kolare. Filmen visades för första gången i svensk TV i
början av 1986.

n´harald på hucksjöåsen

Harald Eriksson, 72, från den lilla jämtländska skogsbyn
Hucksjöåsen i Bräcke kommun, är en märklig man.
Som liten var han klen och orkade inte vara i skogen
som sina bröder, utan fick arbete mera hemma på gård-
en. Då började hans intressera sig för fåglar och studera
dem. Senare övergick intresset till insekter och fjärilar.
I sin samling har han över 5 000 st, däribland en del så
sällsynta att dem inte är funnen i facklitteraturen.

NR: 67 185 kr70 min

Bälgaspel vid
landsvägskanten 1

En film från världens största dragspelsstämma.
30-40 000 människor från Sverige och Norge (ja hela
världen) kommer till Ransäter för att under 4-5 dygn
spela och uppleva dragspelsmusik i olika former.

1982

1987

NR: 68 185 kr1987 50 min

NR: 63 185 kr1978-83 60 min

Bälgaspel vid
landsvägskanten 2

En film från världens största dragspelsstämma.
30-40 000 människor från Sverige och Norge (ja hela
världen) kommer till Ransäter för att under 4-5 dygn
spela och uppleva dragspelsmusik i olika former.

NR: 64 185 kr1978-83 60 min

harsens fäbodar

En film om systrarna Stina, 80 och Ingeborg, 88 på
deras fäbod Harsen. De har varit på vallen alla
somrar sedan de var unga. Nu är det länge sedan det
fanns kor på vallen, men deras önskan är att vallen ska
bevaras för all framtid. Därför har de skänkt vallen
med alla sina hus och inventarier till Järvsö hembygds-
förening och Hälsinglands hembygdskrets, bekostat
denna film och skänkt alla sina besparingar till
reparation och underhåll av husen på vallen för all
framtid.

NR: 69 185 kr43 min

forbonderesan

Från en 20-milafärd efter häst från Klövsjö till vinter-
marknaden i Röros. Det var 10 hästar och 17 mäniskor
som gjorde den här fem dagar långa turen. Egil skott
och Kjerstine Estensen med flera berättar om forbonde-
körningar förr i tiden.

NR: 65 185 kr60 min

NR: 70 115 kr15 min

NR: 71 115 kr20 min



De sista skidåkarna

En film om förra tidens skidstjärnor som på 20- 30-
0ch 40 talet hade stora framgångar hemma och utom-
lands. Möt dem på nytt! De är levande legender: Ivan
och John Lindgren, Gustav Husum-Jonsson, Hjalmar
Bergström, Martin Matsbo, Artur Häggblad, Lars
Theodor Jonsson, Sven Selånger, Mora Nisse Karlsson
och Martin Lundström. Filmen är samproducerad
med Jonas Sima.

n´skogsbylasse

En film om Edvard Larsson i Kall. Han åker Sverige
och Norge runt och underhåller med sitt dragspel.

NR: 72 185 kr85 min

Bland flottare vid ån

Vårarna 1967 och 1968 tog jag dessa bilder vid flottning
i Enån och Ammerån. Först nu har jag sammanställt
detta i denna film, delvis med nyfilmat material med
gamla flottare från Ytter- och Överhogdal, som
berättare.

werner sjöberg

Följ med träskulptören Werner Sjöberg från Norrbo när
han skulpterar och berättar om sitt liv.

NR: 78 185 kr40 min1985-87 1990

NR: 79 115 kr17 min1992

NR: 73 185 kr50 min1988

NR: 83 185 kr45 min

1987

1992

korgmakare i tre
generationer

Ragnar, Frans och Torbjörn Andersson är tre genera-
tioner korgmakare i Bjuråker, Hälsingland. I filmen
demonstrerar de hur man gör en bärkorg. Ragnar och
Frans berättar hur korgmakeriyrket har förändrats för
att idag vara nästan utdött.

NR: 74 115 kr16 min

älvutbyggarna 1

Minnen från kraftverksbyggnader i Ångermanland,
Jämtland och Lappland, bland annat Kilforsen.
Det berättas om arbetsförhållanden, barackliv och
nybyggen.

NR: 65 185 kr1991 60 min

älvutbyggarna 2

Om strapatser, Grundforsolyckan, Vietaskuppen
och mycket mer.

NR: 66 185 kr1991 60 min

NR: 81 185 kr30 min

1994NR: 80 185 kr60 min

hantverk och sysslor i
Bjuråker

Bjuråkers hembygdsföreningsmedlemmar visar upp
sysslor och hantverk som förr var vanliga på gårdarna.
De berättar bland annat om Bjuråkersdräkten, kavel-
doning, bykning och smörkärning.

n´karl Ersa i husås

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

kastved 1

För 50 år sedan var Sverige i stort behov av ved för
att värma upp bostäder och driva bilar, bussar och
järnvägar. De som skulle rycka in i lumpen 43 t.ex.
fick först hugga ved för 600 kr. Jag har delvis
arrangerat en kastvedshuggning och körning, sedan
har jag kopierat upp filmer från den här tiden som
ska finnas insprängda här och där mellan berättels-
erna från dem som var med.

NR: 77 185 kr60 min1989

hjalmar i Lia

En film om bonden, kompositören och dragspelaren
Hjalmar Jonsson i Lia, Bjuråker. I filmen spelar han
egna kompositioner, berättar om sin uppväxttid med
kolvedhuggning o.s.v. i skogarna runt Stråsjö. Om
turnéer till USA, Canada och spelande runt hela vårt
land.

forntida bebyggelse i
hälsingland

Den här filmen är en historielektion från den forn-
tida Hälsingland med många intressanta fakta.

NR: 82 185 kr50 min



till minnet av timmerköraren

En film tillsammans med Hälsinglands ardennerklubb,
som återigen 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 fem
hästar ena dagen och fyra den andra. Filmen är
inspelad i mars 1994 i Skogs- och Hanebo socken.
Insprängda lite här och där finns gamla körare som
berättar om sin tid i skogen.

hälsingebilder

Där skogarna sjunger där spelar vår framtids musik;
Albert Viksten. Bilderna från storskogarna och bygd-
erna i Hälsingland. Bilder till dikter av Albert Viksten.

NR: 84 185 kr70 min

Strömsbruk

En film från flödet i massafabriken medan den ännu
fanns kvar.

NR: 89 185 kr26 min1994 1979

1974

Gamla spelmän från
offerdal

Offerdal har haft många skickliga spelmän och tradi-
tionsbärare. I filmen finns Elias Jonsson och Pelle
Hammarberg med sina munspel, Ante Falk i Stavre
och Erik Nilsson i Backen på fiol. Evert Andersson
med sitt dragspel, Harald Johansson på durspel,
Ville Roempke, Olle Simonsson fiol samt ”De glada
musikanterna” från Optand.

NR: 85 185 kr1974 33 min

I timmerskogen

Av det material från Per Ols tjärn 1974 har jag klippt
ihop en film med huggare, avmätare, körare och
tummare.

NR: 87

NR: 92 185 kr25 min

NR: 93 185 kr55 min

1979NR: 90 185 kr60 min

Kastved 2

Minnen från krigsåren på 40-talet när många
svenska 20-åriga pojkar fick ut i skogen och hugga
ved för att bidra till landets vedbehov.

hembygdsfest i bjuråker

Varje år kommer många tusen människor 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: 88

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 billass timmer så ser det ut
som en riktig flottning.

NR: 86 185 kr32 min

hälsingegårdar
och bondeslott

En film om hälsingegårdar från Ersk-Mats i Kölsjön,
Hassela och Oppigårn i Hallsta, Hälsingtuna till de
stora träslotten i södra Hälsingland Jon-lars, Pallars
och Ol-Jons i Långhed och Runemogården i Freluga,
Alfta. Filmen avslutas med en berättelse om trolldalen
i Växbo. Skogen som fattigmans tröja är sagan om
den som blev rik (Albert Viksten).

NR: 91 185 kr35 min

43-orna kolveden
och gengasen

När 43orna skulle göra lumpen fick Sveriges alla
20-åringar rycka ut i skogen och hugga ved. Bränsle-
kommitionen beordrade dessa 20-åringar 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 20-åringar.

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU

FINNS EJ ATT
BESTÄLLA ÄNNU



manfred hedman & hjalmar
johansson

Musik och underhållning på Rossövallen i Bjuråker.

NR: 100 185 kr35 min

Jularbospecial i ransäter

En jularbospecial från Ransäter med massor av musik.
Det spelas på dansbanan, det spelas på campingen
och det spelas på scenen.

NR: 104 185 kr70 min

NR: 105 185 kr35 min

NR: 103 185 kr45 min

1993

1989

ransäterstämman 1988

En upptagning med olika dragspelare, sångare,
dansare m.m under dygnets olika timmar.

NR: 95 185 kr1988 60 min

NR: 102 185 kr60 min

1988-90NR: 98 185 kr80 min

volasdan i edsbyn

Filmen är inspelad när Ovanåkers hembygdsförening
anordnade sitt arrangemang ”Volasdan”.
Flera hundra personer ställer upp och visar över
hundra olika sysslor som förr var vanliga på en
bondgård.

Bröderna burman

Så heter en brödrakvartett från Bergsjö. De är ute
och sjunger på pensionärsträffar och vårdinrättningar
m.m. Kvartetten består av Birger, 83, Arne, 80, Harry,
78 och Rune, 73. De kompas av Olle Medelberg, 82, på
fiol och Pelle Åström, 67, på dragspel.

NR: 99 185 kr30 min

marianne stensgård -
duspelare

Marianne, 20, kommer från Skjåk i Gudbrandsdalen i
Norge. Hon har en egen gammeldansorkester med sin
far och jämnåriga kompisar. Gammeldansen lever
vidare i Norge, både ung och gammal kan vara
tillsammans och ha roligt.

Jularbostämma i vågå 1989

I Norge har Jularbomusiken fått stort genomslag.
Det märks inte minst när det anordas en liten
stämma i Vågå. Många musikentusiaster samlas,
spelar musik och umgås.

NR: 96 185 kr93 min

Jularbostämma i magnor

Harry Brandelius och Sölve Strand hade kommit till
Morkulien för att vara med och inviga statyn av Calle
Jularbo och samtidigt ge en konsert. Meverkar gör också
Eskil Karlsson, Morten Gjone, Erling Maribo och
många fler.

NR: 97 185 kr103 min

Einar westling

Einar Westling föddes 1896 och skulle nog ha varit
Ljusdals största kändis om han levat idag.
Han komponerade över 1 000 melodier, många under
pseudonym. I filmer framför Torkel Selin och Songe
Banger några av hans verk.

NR: 101 185 kr40 min

Spelkväll i norrbo

Bara utsikten är värd halva entrén brukar Gunnar
Ahlqvist säga om utsikten ner mot Dellen vid hembygds-
gården. Varje onsdagskväll under hela sommaren vall-
färdar folket till spelkväll. De flesta har instrumenten
med sig, en del lyssnar på spelmännen och andra lockar
några spelmän på logen där det uppstår spontandans.
Ett exempel på hur man kan roa sig med enkla medel,
utan att det kostar något.

Färila på 50-talet

En film om Färila på 50-talet där du bjuds på både bröllop,
dans, musik och den traditionella karnevalfesten.
Erik Eriksson bearbetade Karl Edlunds filmer samt komp-
letterade dem med nyinspelade intervjuer.

ragnar bergström
skötfiskare

I filmen får man följa Ragnar och Per-Albin när de
lägger skötar på kvällen och sedan när de tar upp dem
vid fyra tiden på morgonen. Ragnar förädlar det mesta
av strömmingen. Han gör böckling och lökström-
ming, saltar och lägger in surströmming. Han far
sedan ut och säljer det till konsumenter.

NR: 94 185 kr22 min



dansbanan

Till dansbanan gick eller cyklade man på lördags-
kvällen. Dans, musik och kärlek gjorde sommmar-
kvällen minnesvärd.

Bonus: ”Skogsskolan i Bispgården” (nr.34).
Total filmlängd: 37 min.

NR: 107 115 kr1970 7 min

Elsa bolander

Elsa berättar om sin uppväxt i Trotvall och Slottstjärn
några kilometer norr om byn Hennan i Ljusdals
kommun.

NR: 106 185 kr50 min

I erik erikssons fotspår

Erik Eriksson har i många årtionden skildrat lands-
bygden och folket i den. Men vad som finns kvar efter
kameran har stängts av, det handlar denna film om.

Filmen är producerad av Åke Palm, som under många
år ansvarade för arbetet med Eriks efterlämnade film-
samlingar vid Ljusdalsbygdens museum.

NR: 108 185 kr35 min

Erik eriksson fyller 60 år

När Erik Eriksson fyllde 60 år bjöd han in till storfest
på Vallåsen. Folk från när och fjärran möttes upp och
många av gästerna hade varit inblandade i Eriks filmer.

Filmen är procucerad av Åke Palm.

NR: 109 185 kr80 min

paketerbjudande
Är du intresserad av att köpa fler filmer av Erik Eriksson?

Vårt paketerbjudande innebär att du väljer ut just dina favoriter och sätter ihop de i en box.
Paketerbjudandet gäller köp om både två och tre filmer.

pris: 1 film 115/185 kr 2 filmer 290kr 3 filmer 360kr


