Årets Bjursing 2018

Bjursås Sparbank har för trettionde året i rad utsett Årets Bjursing. Stipendiet delades ut i samband med
årets Bjurs Vicku på Dössberget.
Årets utnämningar har gått till:
Per-Ola Björklund, Bjursås samt Leif Jons, Sågmyra. De har i 40 år gjort insatser för kultur och idrott.

Per-Ola Björklund, Bjursås
Turistmagneten:
Sedan år 2008 har närmare 4000 turister fått guidning i bjursåsbygden och besökt Per-Olas
konstnärshem Jämtbogården. I sommar firas 10-års jubileum. Guidade visningar blandat med musik,
teater och film sker. Tusentals turister har genom åren ätit lunch på Dössberget och i Sågmyra herrgård,
där Per-Ola berättat om Bjursås socken och dess historia. Han har samarbetat både med Bjursås och
Sågmyra hembygdsföreningar. Vem i Bjursås har gjort motsvarande kulturella turistarbete?
Författaren:
Per-Ola har skrivit två böcker och dokumenterat Gamla gården, som ges på Dössberget samt revyer i
Bjursås och Sågmyra. Böckerna heter Bygdespel i Dalarna och Dalanöjen. De har givits ut av Rabén &
Sjögren i Stockholm och Dalarnas museum i Falun. Cirka 7000 böcker är sålda. Bjursås får reklam. Vem i
Bjursås har givit ut en bok på ett förlag i Stockholm?
Per-Ola har författat fantasispelet Sagoliv, som är inspirerat av Einar Norelius' väggmålning Saga, som
finns i Bjursåsskolan. C:a 4000 turister kom år 2001 till Dössberget för att se Sagoliv. Många turister fick
upp ögonen för skönheten i Bjursås
Per-Ola har som bjursing skrivit fyra pjäser, som satts upp på Falu stadsteater. Bland annat har han
dramatiserat Selma Lagerlöfs Jerusalem i form av Dalaparadiset. Dessutom är lustspelet Herrgårdlif, som
givits på Högbo Bruk i Sandviken, hans verk. Pjäserna har setts av närmare 50.000 personer. Per-Ola har
alltid sagt att Bjursås är hans hembygd.
Riksspelmannen:
Per-Ola har med sin fiol och i folkdräkt från Bjursås spelat vid Världsutställningen i Sevilla, inför

Nobelpristagare, i Astrid Lindgrens hem, på Dramaten i Stockholm och uppträtt med Alice Babs i
Spanien. Ifjol spelade han i Fårö kyrka vid invigningen av Bergmanveckan. I höstas framträdde han vid
firandet av Björn Skifs 70 år. Per-Ola placerar Bjursås på kartan. Tillsammans med kören Bjursåsflickorna
har han gjort turnéer. Vilken riksspelman i Bjursås har gjort motsvarande prestation?
År 1981 startade Per-Ola Bjursås spelmanslag, som fick sitt namn. Styrelse bildades. Repetitioner
skedde. Stadgar antogs.
Per-Ola har startat Vår Orkester, en kvartett, som spelat på Dössberget, i församlingshemmet och på
Bjursås Skicenter.

Leif Jons, Sågmyra
Våren 1978 bildades Sågmyra Skidklubb, ett tiotal skidåkare i byn där de flesta hade Vasaloppet som
vinterns slutmål gick samman från att ha åkt för omkringliggande klubbar till att nu starta upp en
egen skidklubb i byn.
Styrelse tillsattes, kommunen kontaktades om att byn behövde ett elljusspår, november -78 invigdes
detta elljusspår, lotter såldes, pengar tiggdes, medlemmar värvades och det rullade på från lite
pionjäranda till att klubben fungerade bra och verksamheten utvecklades varefter ekonomin tillät.
Från det att snön föll hösten -78 till dags dato har byns spårmakare Leif Jons ensam skött detta
spårdragande helt ideellt med snöskoter och numera bandad fyrhjuling inkl. spåraggregat.
8 km dagspår och 5 km elljusspår har Leif ensam skött i 40 år till gagn för alla oss i Sågmyra med
ambition och intresse för längdskidåkning, allt från Calle Halfvarssons besök på spåren till att
förbereda inför skolans årliga friluftsdag vid Svensgårdens skidlekplats.
Aldrig velat ha betalt, har han fått en skoteroverall och hjälm av Sågmyra SK så har han levt på detta
resten av vintern. Det tar ungefär 200 timmar per vinter för spårning, 40 år x 200 timmar, ca: 8.000
timmar sammanlagt, vilket jobb genom åren för oss alla skidentusiaster.
Att han utöver detta även tillsammans med sina barn och barnbarn ideellt sköter ishockeyrinken på
Tidstrandsvallen gör ju Leifs insats ännu större sett till nyttan för alla Sågmyrabor, spolning och
plogning av rinken, speciellt noga då skolan hör av sig och ska ha gympalektion där så fixar Leif
givetvis detta, ibland med väldigt kort varsel.

