
Furuviksbornen frön

Gövle turnerode forr
londet runt och vor
kando öven utonfor
grönserno. Somligo vor
boro fyro, fem ör nör de
ba4ode sin ortistkorriör
och nögro ov dem gick
löngt. Men bornovörds-
nömnden hode ögonen
pö de ungo tolongerno...
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- Det har präglat hela mitt liv,
säger Birgitta Bergsfröm, en gång
i tiden utpekad som flickviin till
PaulAnka.

Birgiua uir medlem i Furuviks-
barnens veteranförening, som i år
firar 25-årsjubileum. Hon var nio
år då hon kom med i artistgrup-
pen på grund av att hon var en
duktig gymnast och även bra på
att deklamera, dvs läsa högt. Att
det skulle leda henne vidare till
en karriiir och ett familjeliv i USA
hade hon ingen aning om då.

- Furuviksbarnen var inte bara
en barnteater utan lika mycket en
social inrättning där vi barn
uppfostrades till duktiga samhåills-

medborgare. De bam som hamna-
de i Furuvik kom för det mesta från
arbetarklassen. berätlar Birgitlå.

I Furuviks nöjes- och djuryark
fick de vlixa på scenen inför stor
publik, blygheten försvann och de
blev mer sjiilvsiikra. Manga Gäv-
lebarn tillbringade sina somrar i

Furuviksparken, som ett slags al-
ternativ till kollo. I Furuvik toss

de om hand av parkens intendent
Johan Jansson. "farbror Johan",
som lillsarnmans med sin musi-
kaliska svägerska "faster Agnes",
ledde barnteatem. Senare enga-
gerades även koreografen Emy
Agren, "tant Emr''.

Upphödde 6r kungen
Många av barnen r-isade stor
färdighet och i'ick då fortsåtta i
Furuviks ungdomscirkus. Där
har under årens lopp en liel del
artister fostrats :om sedan gjort
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e har hunnit bli 60 plus

I I men låter fortfarande som
Y fnittnga tonåringar nrir de
träffas. Det beror på att de är
gamla Furuviksbarn, förklarar
kvinnoma i mun på varandra och
understryker samtidigt vilken so-
cial betydelse det har haft att de
en gång tillhörde den välkända
bamartistgruppen i Gävle.

Furuviksbarnen var som störst
pä 1940- och 50-talen då de reste
Iandet runt och visade upp sina
ftirdigheter.
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intemationell karriåir och placerat
Cävle på kartan som ledande cir-
kusmetropol. Än i dag exislerar
Furuviksbarnen men nu i nåeot
blygsammare omfattnins.

Bamgruppema turneraåe i Sve-
rige och barnen fick på så vis kom-
ma till såväl Lisebere som Gröna
Lund. På l94}-talet fick une-
domscirkusen dessutom mdjh!-
het att tumera i flera länderoch
uppträdde också infcir kunsahu_
sen i Sverige och i Danmar['.

Varje år fick deltagarna även
aka till kolonin Bameni ö i Stock-
holms skärgård en vecka. En av
arets höjdpunkter för många, vars
föräldrar inte sjiilva inte hade eko-
nomiska resurser fdr att låta bar_
nen göra någonting liknande.
Veteranforeningen jobbar i dag
frir att dagens unga talanger skä
Iå samma möjlighet.

Elisabeth "Lillan" Hägglund iir
en av veteranerna. Hon var bara
fyra år när hon började i bam-
gruppen pingsten 1949.
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- Våra mammor var med oss
bakom scenen niir vi var så små.

Jill Lindström, som åir ordfö_
rande i veteranföreningen. var
med 1948 t1lltg52och å speci-
ellt duktig på atr dansa.

- Det var helt enormt. Vi var väl
en 70, 80 barn och alla blev vi
kalrxater. Vi fick uppträda i roli-
ga driikter inför publik. Det var en
väldig tyggher. Alla tog hand om
aila.

Birgitta "pyret, Åsblom var
också bara fyra år när hon kom
med, ditlockad av sin syster.

-Jag sjöng Sov du lilla vide
ung och efteråt sa farbror Johan
att "du ska vara med", men det
var nio flickor som hette Birsitta
och eftersom jag var minst så-kal-
lade han mig Pyret, och det heter
lag än i dag bland Furuviksbar_
nen. Jag sjöng, dansade och red
på olika hästar. Det var underba-
ra sormar ute i Furuvik då man
red barbacka och badade med
hästarna i havet, säger Birgitta.

Birgitta fick så småninsom
chansen att göra reklamfilniför
Gevalia, som visades på alla bio-
grafer i landet. Det ledde så små-
ningom till att hon kom med i en
lokalrevy och fick diverse voka-
lisdobb. Under artistnamnet Git
Hill sjöng hon bland annat med
Jojjen Björklunds orkester. Hon
gjorde dessutom flera uppmiirk-
sammade tv-framträdanden och
turnerade runtom i landet i25 åff.

- Thck vare Furuviksbarnen fick
jag ett ston självförtroende. Ja, det
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- Jag hade btivir bekant med ett
par utländska akrobater som upp-
trädde i Furuvik eftersom jag
kunde engelska och blev biuden
att besöka dem nzir de upptradde
på Gröna Lund. Diir sjöng just då
Paul Anka och vi började prata
med varandra. Veckan efter kom
han till Furuvik och diir vandra-
de vi runt hand i hand.

Birgitta och Paul Anka fortsat-
te att hålla kontakt med varandra
brevledes.

- Niir han tle år senare kom till
Sverige igen träffades vi och det
blev en hel del skriverier i både
svensk och amerikansk press.
Han förklarade också att "i have
a girlfriend in Sweden" vilket
gjorde att tidningarna skev ännu
mer. Egentligen var det väldiet
oskyldigt allrihop.

Mötet gav mersmak av Ameri-
ka och året innan hon skulle ta stu-
denten gav hon sig i väg till USA
och ett jobb som bamflicka. Hon
stannade i 13 är och hann både
gifta sig, få ett bam och skilja sig.
Hennes intresse för skidåknins
ledde till an hon blev programJei
dare för ett skidprogram i tv och
flytade till Aspen i Colorado.

-Jag akte hem varje år och häl-
sade på. Så småningom flyttade
jag titlbaka med min son, som nu
bor i Skåne. Själv iir jag omgift
och bosatt i Gävle sedan 30 år. I

Elisqbeth Högglund i dog...

var som att gå i livets skola helt en-
kelt ochjag å1r oerhört tacksam för
tiden jag fick dåir. Jag har så många
trevliga minnen dZirifran.

Vokonde ögon
Lillan Hägglund berättar att
barnavårdsnämnden höll koll oå
barnen i Furuvik, efl.ersom de
uppträdde två gånger per dag he_
la sommaren.

- Niir vi började skolan kontrol-
lerade de att vi inte försummade
skolarbetet för att träna under vin-
terhalvåret.

-Ja, och en gång när vi var på
turnd kom det någon från bama-
vårdsnämnden och upptäckte att
jag hade uppträtt för sent. Då gavs
order om att "den dåir lilla flickan
får inte uppträda mer i dag. Hon
ska soval" tillägger Birginä.

Och så till sist Birgirta Berg-
ström och romansen med artis-
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...och 1949, i piösen Ridq rqnkq.

ten Paul Anka. Hur var det nu
med den?

PARK MED ANOR
Den vockro porken, drygt en mil söder om Gövle, grundodes ör
1900 som en nöies- och rekreotionspork. Tonken vär ot hör skulle
ollo, vuxno och born ur ollo somhöllsklosser, kunno kopplo ov
och roo sig. Picknick pö Furuskör eller dons i porken
lockode besökorno, liksom porkens exotisko jiur.

l-över 70 ör, öndo sedon I 936,hor det vorie sommor

Lös mer pö: www.furuvik.se


