
Fjorton söndags-

förmiddagar har en

eld brunnit någonstans

kring Boxholm denna

vinter. För så många

söndagsturer har vi

nämligen arrangerat

säsongen 2006-2007.

Efter flera säsonger

med torpturer så var

det nu läge att ändra

på konceptet li-

tegrann. Men inte för

mycket, torpturerna

har ju blivit så

populärt, och så djupt

rotat hos vissa perso-

ner, så på något sätt

ville vi ju fortsätta

med en eld och en

programpunkt om

söndagarna.

Jag var visserligen

inne på att köra torp-

turer änne en vinter,

det går att skaka fram ytterligare

några obesökta platser, men torpturer

kräver mycket arbete, detta av några

få. Att leta fram fakta om ett torp,

eller komma på något annat att

berätta till varje söndag, gör sig inte

självt! Utan Gunilla Kindbergs arbete

till de säsonger som har varit, så

hade det knappast blivit några torptu-

rer.

Torpturerna blev söndagsturer
Så för att lindra arbetsbördan så

började jag fundera på att låta olika

personer prata om söndagarna. Det

borde väl fungera! Om olika personer

pratar om något intressant varje

söndag så får vi ett varierat program,

och vi avlastar arbetet med

söndagsturerna till

den som ska berätta.

Denna personen har

ju bara en söndag (i

de flesta fall) att fun-

dera på. Så fick det

bli, och en

namnändring fick det

också lov att bli.

Torpturer kändes ju

nu som lite fel namn,

så i brist på något

bättre fick namnet bli

Söndagsturer.

Söndagen den 26

november genom-

fördes den första

söndagsturen. Platsen

var de underliga sten-

formationerna nära

torpet Hultet, där Bir-

ger Ekström var

berättare. Sen fort-

satte söndagsturerna

varje söndag, och

med endast uppehåll för julafton. Till

och med på Nyårsaftonen brann

elden!

Totalt 12 berättare
Berättare om söndagarna har dessa

personer varit: Birger Ekström (3

ggr), Karl-Johan Norén, Per-Olof Ru-

berth, Yngve Eriksson, Johan Birath

(2 ggr), Lennart Johansson (2 ggr),

Karl-Erik Karlsson, Mats Lönngren,

Birgit Eriksson, Curt Erixon, Anders

Wikström och Sten Nordqvist.

Jag har i tidigare nummer av

BOK-info berättat att vi haft enormt

duktiga berättare om söndagarna, och

den åsikten står jag fast vid. Det är

enormt mycket lärorikt, spännande

och intressant som har kommit fram

kring brasan ute i skogarna om

söndagsförmiddagarna. Berättarna

har ju gjort detta utan att få någon

som helst ersättning. Jag kan heller

inte påminna mig att någon av de jag

frågat om de vill prata någon söndag

sa nej, även om vissa ville fundera en

stund. Jag vill här passa på att rikta

ett stort tack till er "berättare". Jag

hoppas att ni fick ett tack den söndag

då ni pratade, men i hastigheten

kanske det blev lite si och så med

detta vissa söndagar.

En vinter med bra väder

Vädret denna vintern har ju varit

mycket bra för att arrangera

söndagsturer. Lite snö kom ju till

slut, men aldrig så att det gjorde det

besvärligt för arrangemanget. Inte

någon gång har jag behövt anlita

vägplogare (läs Pär A) denna vintern,

Det var annat förra säsongen.

Däremot ställde ju stormen Pär till

det en del. Gästtalare Johan Birath

var ju lite orolig söndagen då stor-

men drog över landet, men genom att

flytta elden till säkrare plats, så fick

han ta sig till brasan ändå. Annars

har vi haft bra väder! Riktigt kallt har

det aldrig varit, och aldrig regn,

däremot ett ymnigt mysigt snöfall då

vi var vid Lagnebrunnaeken men det

skrämde inte folket. Tvärtom, den

söndagen var riktigt välbesökt. Kan-

ske för att Mats L var berättare, vad

vet jag...

Fjorton söndagar med eld och en berättare
Söndagsturerna säsongen 2006-2007

Johan Birath är som bekant
en enormt duktig berättare.

Här pratar han vid Notgärde,
Strålsnäs

Lennart J berättade om
Östgötaleden på Pukaberget.

Fundera på berättare till nästa
år

Nu är tävlingssäsongen igång,

långsvängarna är ett minne blott, och

därmed också söndagsturerna. Men

visst, tids nog är det vinter igen och

det är väl klart att söndagsturerna

återkommer. "När det närmar sig,

skickar du då ett program...?" sa en

flitig söndagstursbesökare till mig

häromdagen... Nästa vinter infaller

julaftonen på en måndag, så då kör vi

nog i en följd hela vintern. Programet

till den säsongen sätter vi väl inte

ihop förrän fram i höst, men visst;

berättare går det ju att fundera på

redan nu. Jag hoppas att några av

vinterns berättare ställer upp också

då. Men det är klart att det behövs en

del nya namn också. Har ni tips och

idéer på lämpliga berättare så är ni

välkomna med förslag.
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