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The large, impressive farmhouses of Hälsingland, with their highly  

decorative rooms for festivities, reflect an extraordinary combination  

of timber building and folk art traditions, the wealth and social  

status of the independent farmers who built them, and the final  

flowering of a long cultural tradition in Hälsingland 

 

 

De stora, imponerande hälsingegårdarna, med sina synnerligen  

dekorativa rum för fester, speglar en enastående kombination  

av timmerbyggnad och folkkonsttraditioner, välstånd och social  

status hos de fria bönder som byggde dem och den slutliga  

blomstringen hos en lång kulturell tradition i Hälsingland. 

 

-UNESCO- 
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Sammanfattning 
 

Sju gårdar i Hälsingland blev sommaren 2012 världsarv. Syftet med det här arbetet var att 

studera hur världsarvsutnämningen påverkade gårdarna ur ett byggnadstekniskt perspektiv. 

Av vikt var att se om villkoren ändrades för byggnaderna i lagens mening i fråga om 

bevarande och vid eventuell ändring. Det var också av intresse att se om ägarna till gårdarna i 

och med utnämningen kände sig hindrade att sköta gården som de ville. Undersökningen 

grundade sig på en enkätundersökning som gjordes bland gårdsägarna och studier på väsentlig 

litteratur. Berörda myndigheter kontaktades också för att se hur de jobbat med utnämningen 

av det nya världsarvet. Den slutsats som nåddes efter avslutade undersökningar var att ingen 

skillnad gjordes, i lagens mening, mellan den byggnadsminnesstatus gårdarna redan innehade 

och den världsarvsstatus de nyligen fått. De lagar och förordningar som gällde i Sverige 

berörande vård av kulturminnen levde upp till de krav som ställdes av UNESCO. Gårdsägarna 

kände sig inte hindrade att sköta gårdarna som de ville utan såg endast med tillförsikt på 

utnämningen.   

 

Abstract 
 

In summer 2012, seven farmhouses in Hälsingland were nominated to Word Heritage. The 

aim of this essay was to study in what ways the World Heritage nomination has affected the 

farmhouses from a perspective of architectural engineering. One important aspect was to find 

out if the legal conditions were changed in regards to conservation and modification. Another 

interesting issue was to see if the farmhouse owners felt restrained in the attendance of their 

farmhouse because of the nomination. The essay is based on a questionnaire conducted 

among the farmhouse owners, and studies of relevant literature. Affected authorities have also 

been contacted, as a means of finding out how they have been working with the nomination of 

the new World Heritage. The conclusion made after finishing the study was that no legal 

changes can be observed when comparing the farmhouses former status as listed buildings 

and their new World Heritage status. The Swedish laws and regulations regarding cultural 

heritage management were corresponding with the UNESCO demands. The farmhouse 

owners did not feel prevented from attending to their farmhouses, but had merely a positive 

attitude towards the nomination.  
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Förord 
 

Detta examensarbete har utförts för att ge en förståelse för hur det kommer sig att sju gårdar i 

Hälsingland utsetts till världsarv och hur denna utmärkelse påverkat gårdarna i 

bevarandehänseende. Arbetet har gett en bredare insikt i bevarandeproblematik samt de lagar 

och förordningar som styr arbetet med kulturminne.  

Vi skulle vilja tacka vår handledare Mia Björk och vår externa handledare Åsa Morberg för 

deras tro på oss och insiktsfulla kommentarer. Vi vill också gärna lyfta fram ägarna till de sju 

världsarvsgårdarna vilka hjälpt oss i vår undersökning.  

Ett tack riktar vi också till Länsstyrelsen Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg som gett oss 

värdefull information om respektive verksamhet, som underlättat vårt skrivande.  

De testskrivare som hjälpte till vid formandet av vår enkät har också vårt tack.  

 

Sofia Jakobsson 

Jesper Marklund 

Maj 2013  
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1 Inledning  
 

Ett behov av att bevara och värna om byggnads- och kulturobjekt är viktigt i den allt mer 

expansiva samtiden. UNESCO bidrar till att värna om historiens kulturvärden genom att 

världsarvsutlista vissa byggnader, naturområden och annat liknande. Deras arbete går ut på att 

erbjuda bättre skydd och tydligare regler vid hantering av ett för historien viktigt objekt. De 

jobbar också för att sprida kunskapen om världens kulturskatter i ett led att öka förståelsen 

människor emellan. Att ha objekt på världsarvslistan är något som hålls högt av många 

regeringar runt om i världen, och visar därför att det finns en stor vilja att skydda och bevara 

för kommande generationer.  

Sju gårdar i Hälsingland har nyligen blivit utsedda till världsarv. Detta är en utmärkelse som 

få objekt i Sverige har fått sig tilldelad och ännu färre byggnader. Något som skiljer gårdarna i 

Hälsingland från de andra världsarven i Sverige är att någon faktiskt bor i dem (med 

reservation för kungafamiljen på Drottningholm). Få undersökningar (om någon?) har visat på 

hur en världsarvsutmärkelse påverkar ägarna till sagda arv, och framförallt då om de bor i det. 

Det är därför viktigt att se till dessa för att finna om världsarvsutnämningen enbart är av godo 

för de människor som lever med och i dem.  

UNESCO ställer höga krav på bevarande av världsarven och dess kulturvärden vilket också 

ställer höga krav på de byggnadstekniska villkoren vid restaurering och ändring av gårdarna. 

För att få kunskap i ämnet krävs en studie i de lagar och förordningar som gäller för Sveriges 

världsarv för att se om några speciella restrektioner gäller för dessa byggnader. I och med en 

sådan studie kan en klarare bild ges av skillnader mellan byggnadsminnen och världsarv.  
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1.1 Bakgrund 
 

Hälsingegårdarna är bondgårdar uppförda i Hälsingland under 1800-talet. På en hälsingegård 

finns alltid flera hus, där alla har en bestämd funktion som hör ihop med hur marken tidigare 

utnyttjades och det arbete som bedrevs på gården. Gårdarna var vid uppförande inte rikare än 

andra gårdar i Sverige, rikedomen mättes snarare i hantverksskicklighet än i pengar. Det som 

utmärker dessa gårdar är bostadshusens ansenliga storlek, dess klassiska stil och det faktum 

att de är så pass välbevarade. Där finns mycket vacker och välbevarad interiör som ger en bild 

av en rik bondekultur.   

De gårdar som värnas om idag är uppförda runt år 1800 men den hälsingska traditionen är 

betydligt äldre än så. Redan på medeltiden var Hälsingland rikt och låg i många avseende 

långt före resten av Sverige i fråga om teknisk utveckling och produktion. Efter en nedgång 

under 1500- och 1600-talet som mest berodde på krig i utlandet och missväxt vände det åter 

uppåt på i början 1700-talet. Detta visade sig främst vid odling och beredning av lin vilken i 

stora drag bidrog till välståndet i hälsingetrakten. Hälsingebönderna kunde genom 

fördelaktiga handelsavtal med staten sälja sitt lin som egna köpmän och på så vis få ut hela 

vinsten för varan. Det välstånd som uppstod ledde till ökad befolkningsmängd vilket 

sedermera ledde till ett behov av fler hus på gårdarna. De ökande släkterna gav också 

anledning att bygga de stora klassiska festhus som är så typiska för en hälsingegård. Således 

är gårdarna i Hälsingland ett resultat av människorna som levde på dem, sättet på vilket de 

verkade och de behov som uppstod. (Projekt Hälsingegårdar, 2012)  

Ända sedan 1997 har det arbetats för att värna, vårda och visa byggnadskulturen för 

Hälsingegårdarna. Det ledde till att Länsstyrelsen och Hälsingerådet 2002 gjorde en skrivelse 

till Riksantikvarieämbetet där man tyckte att Hälsingegårdarna skulle bli ett världsarv. 

(Motion 2002/03:Kr354) 

Skrivelsen accepterades och det lämnades 2007 in en nominering till UNESCO om att 

Hälsingegårdarna skulle bli värdsarv, men denna gång gick det inte igenom. I januari 2011 

lämnades en omarbetad version av nomineringen in, där tydliggjordes vad som var unikt med 

gårdarna, de välbevarade dekorerade interiörerna. Den nya nomineringen innehöll färre gårdar 

än de 15 som föreslagits från början och alla gårdar var byggnadsminnesförklarade vilket var 

ett krav från UNESCO. Denna gång resulterade nomineringen i en världsarvsutnämning, så i 
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juli 2012 blev även Farmhouses of Hälsingland ett världsarv. (Länsstyrelsen Gävleborg, 

2012a) 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att göra en studie i de av UNESCO nyligen utsedda världsarvsgårdarna i 

Hälsingland. Detta för att få en inblick i hur det är att vara ägare till ett världsarv och om, och 

på vilket sätt, världsarvsstatusen har ändrat synen på gårdarna ur ett byggnadstekniskt 

perspektiv.  

Avgränsningar görs till frågor som ses som byggnadstekniskt relevanta. Det som är av 

intresse är sådant som gäller bevarade och värnande om kulturvärdena. Här ska synliggöras 

hur pass det skiljer sig nu när gårdarna är världsarv gentemot när de endast var kulturmärkta, 

om det gör det svårare och mer komplicerat att få göra ändringar eller om det kanske inte 

förändrar någonting.  

 

1.3 Frågeställning 
 

Innebär utmärkelsen världsarv möjligheter eller svårigheter för ägare till Hälsingegårdarna?  

Förändras något för gårdarna ur ett byggnadstekniskt perspektiv? Ändras något i fråga om 

bevarandekrav och restriktioner för ägarna?  

Innebär det några ökade förväntningar på ägare till världsarv? Turismen ställer högre krav på 

att restaurera och sköta gårdarna. Frågan är då om ägarna känner att de kan sköta gårdarna 

som de vill.  
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2 Metod 
 

Examensarbetet grundar sig på litteraturstudier och en enkätundersökning. Enkäten är 

uppbyggd efter litteraturstudie och provad på testgrupp.  

Kontakt har tagits med berörda myndigheter såsom Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg, 

Lena Landström, Länsstyrelsen Gävleborg och Anna-Karin Ferm, Region Gävleborg. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

Undersökningen baserades till stor del på litteraturstudier. Den litteratur som användes 

behandlar hälsingeböndernas historia, Hälsinglands bondgårdar samt UNESCOs strategier för 

bevarandet av världsarven. Under undersökningen behandlades lagar och förordningar inom 

bygg- och kulturområden.  

Förutom källor i tryckt form användes även källor från internet. Detta innebar i vissa fall ett 

problem då en författare till skrivet stycke kunde vara svår att finna, till en följd av detta 

granskade författarna källor och valde bort sådana som ej kunde anses tillförlitliga.  

Då inte mycket var skrivet i ämnet i uppsatsväg så har denna möjlighet inte använts. Att 

världsarven i Hälsingland var så pass nya gjorde också att litteratur gällande denna utnämning 

var begränsad. 

 

2.2 Kvalitativ studie 
 

Detta var en kvalitativ studie vilket innebar en studie med mer abstrakta begrepp. För det 

första vände sig studiens frågor inte till allmänheten i stort utan till en utvald grupp, ägarna till 

världsarvsgårdarna. Detta begränsade svaren och gav varje svar mer tyngd och mening. 

Frågorna som ställdes var sådana att svaren inte alls var självklara och ofta baserade sig på 

känslor och uppfattningar. (Backman, 2008)  
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2.3 Enkätundersökning  
 

För att kunna skapa sig en bild av hur det är att vara ägare till ett världsarv användes en 

enkätundersökning vänd till Hälsingegårdarnas ägare. De frågor som enkäten innehöll syftade 

till att få reda på ägarnas tankar och funderingar på om något ändrats sedan gårdarnas status 

ändrats. Enkäten utformades i tidigt stadium som ett frågeformulär men utvecklades allt 

eftersom till en enkät. Efter en litteraturstudie av Jan Trosts bok Enkätboken (2007) kom 

insikten av nyttan med en väl utförd enkät, frågorna utformades på sådant vis att de svar som 

eftersöktes med större sannolikhet skulle delges. Undersökningens handledare användes som 

bollplank i fråga om vilka frågor som var väsentliga och hur de skulle ställas. Undersökningen 

formulerades av tidsskäl innan litteraturstudien var färdig, därför gick många svar att finna i 

den litteratur som senare studerades. I slutskedet av processen testades enkäten på en 

försöksgrupp vilket gav ett besked om att en del smärre ändringar behövdes. Efter en sista 

bearbetning skickades så enkäten ut till de berörda ägarna.  

Utnämningen låg för nära i tiden och undersökningen utfördes under en hektisk tid med stora 

evenemang för ägarna och deras gårdar. Frågorna som ställdes om framtid och förändringar 

visade sig vara ställda för tidigt för att ge intressanta svar.    

Svårigheten med enkätundersökningar kan vara den relativt låga svarsresponsen. Eftersom 

gårdarna endast var sju till antalet innebar varje missat svar ett stort bortfall vid användningen 

av svaren. På enkäten svarade 5 av 7 gårdsägare. Dålig respons till en början innebar att de 

ägare som inte svarade söktes på telefon för svar. Resultaten av undersökningen finns i helhet 

i Bilaga 1. Resultaten har används vid beskrivningen av gårdarna och även arbetats in i 

slutsats och analys.  

 

2.4 Besök 
 

Under lördagen den 25 maj 2013 var det invigning av världsarvet Hälsingegårdarna och då 

gjordes det besök på fem av de sju gårdarna. En resa gjordes till Hälsingland för att närmare 

betrakta och fotografera världsarvet. Målet var att fotografera alla gårdars detaljer och 

interiörer, detta gick med varierande framgång. Tillgängligheten på de olika gårdarna skilde 

sig åt då ägarna hade olika inställning till att öppna upp sin gård för besökare. De många 

besökarna på gårdarna under världsarvsfesten försvårade fotografering och gjorde att ett 
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flertal av fotografierna inte höll måttet. Den dåliga tillgängligheten, de många människorna 

och det faktum att alla gårdar inte besöktes resulterade i att rapportens foton inte alla var 

tagna med egen kamera.  
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3 Världsarv 
 

3.1 UNESCO 
 

Arbetet med att grunda UNESCO började 1942, under pågående världskrig. De allierade 

europeiska länderna insåg att det fanns ett behov av ett organ som värnade om utbildning och 

de kulturella värden som förstördes över Europa. Direkt efter kriget tagit slut bildades det som 

idag heter UNESCO, vilket står för United Nations Educational Scientific Cultural 

Organization. Syftet med UNESCO var att bilda en organisation som säkerställde en 

intellektuell och moralisk grund för invånarna i världen vilket i förlängningen skulle förhindra 

ytterligare världskrig. (Unesco u.å.a) 

Idag jobbar UNESCO för att öka kommunikationen mellan länder för att öka förståelse och 

respekt. Målet är att utveckla hållbar utveckling, öka respekt för de mänskliga rättigheterna, 

utrota fattigdomen bland jordens medellösa och förhoppningen är att genom detta arbete 

kunna jobba för fred. (Unesco u.å.b) 

 

3.2 Vad är ett världsarv? 
 

År 1972 tillkom Unescokonventionen som Sverige skrev under år 1984. Det är en 

överenskommelse som är till för att skydda unika kultur- eller naturhistoriska miljöer som 

visar på människans eller jordens historia. När överenskommelsen undertecknas lovar 

länderna att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv i det egna landet, man lovar även att 

stödja andra länder i deras ansträngningar att bevara de för mänskligheten gemensamma 

världsarven.  

För att ett objekt skall kunna tas upp på listan för världsarv måste ett antal kriterier uppfyllas. 

Objekten skall skyddas och vårdas fortlöpande. Förändringar som görs i eller omkring dessa 

måste ske i överenstämmelse med lagar och världsarven skall brukas och förvaltas så att 

kvaliteter som legat till grund för utnämnandet bevaras och finns kvar.  

Världsarvskommittén som Unesco har består av 21 grupper av ombud från 21 olika länder. 

(Riksantikvarieämbetet, 2012a) 
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3.3 Att bli ett världsarv 
 

För att ett objekt skall kunna bli ett världsarv krävs att en lång process gås igenom, här är de 

olika stegen: 

- Det görs en preliminär lista på natur- och kulturarv som finns i landet och anses ha 

särskilt stort värde. Listan presenteras för Unescos världsarvsavdelning. 

- Landet väljer ut något från listan och nominerar till världsarvslistan. 

- En färdig nominering skickas till Unescos världsarvsavdelning. 

- Nomineringen kontrolleras av Unesco och skickas vidare till specialistorganisationer 

inom området, där nomineringen utvärderas. 

- Experter från dessa organisationer besöker landet för att se att värdena som står i 

nomineringen stämmer och att objektet sköts som det ska. 

- Specialistorganisationerna utvärderar nomineringarna för att se att kultur- och 

naturarvskraven uppfylls för att sedan göra en rapport och skicka till styrelsen. 

- Ledningen för världsarvskommittén går igenom och utvärderar nomineringen. 

- Världsarvskommittén möts och beslutar om det skall bli världsarv eller ej.  

 

För att ett objekt ska kunna bli utnämnt till världsarv finns kriterier som måste uppfyllas hos 

objektet. I Unescos verksamhetsriktlinjer finns följande sex kriterier för kulturobjekt, objektet 

ska: 

I. vara ett mästerverk som visar mänsklig kreativ förmåga; 

II. visa på viktiga utbyten av mänskliga värderingar över tid eller inom ett kulturellt 

område i världen, utveckling i arkitektur eller teknologi, monumentalkonst, 

stadsbyggnad eller landskapsdesign; 

III. vara ett unikt eller exceptionellt vittnesbörd om kulturella traditioner eller en 

levande eller försvunnen civilisation; 

IV. vara enastående exempel på ett slags byggnad eller ett arkitektoniskt eller 

teknologisk grupp eller landskap som illustrerar viktiga stadier i mänsklighetens 

historia; 

V. vara ett utomordentligt exempel på traditionell mänsklig bosättning eller 

landanvändning som är representativt för en kultur (eller kulturer), särskilt om den 

hotas av oåterkalleliga förändringar; 
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VI. vara direkt eller fysiskt förbunden med händelser eller levande traditioner, med 

idéer, trosföreställningar, artistiskt eller litterärt verk av ovanligt stort universellt 

värde (Detta kriterium måste kombineras med något av de andra). 

 

Hälsingegårdarna faller in under kategori V. Unesco menar att gårdarna representerar en 

traditionell mänsklig bosättning som representerar en del av den svenska kulturen. (Lundman, 

u.å.) 

 

3.4 Världsarv i Sverige 
 

Idag finns drygt 1000 objekt upptagna på världsarvslistan och dessa är fördelade i mer än 150 

länder. I Sverige finns i dagsläget 15 världsarv, vilka har upptagits mellan åren 1991 och 

2012.  

Världsarven är både statligt och privat ägda och förvaltningen sker med hjälp av lagstiftning 

såsom Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet och 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag från regeringen att hantera frågan om världsarv. Deras roll 

är bland annat att följa utvecklingen i världsarvsområdena och stödja länsstyrelserna, vilka 

ingår i förvaltningsrådet som varje världsarv har för samordning. Det är 

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som nominerar objekt till Unescos 

världsarvslista. Innan Sverige för fram förslag på världsarv kommunicerar man med sina 

nordiska grannar vad gäller urvalet.  

De flesta världsarv som finns idag är belägna i Europa och drygt tre fjärdedelar är 

kulturobjekt. Man vill därför försöka arbeta för att få en bättre balans vilket gjorde att man vid 

ett möte 1999 bestämde att man skulle bli mer återhållsam med att nominera nya objekt. De 

nya objekt som nomineras ska tillhöra de underrepresenterade kategorierna på 

världsarvslistan, så som landsbygdens byggnader, industriminnen och vetenskapshistoriska 

minnen. Man vill även försöka få in fler världsarv från andra världsdelar än Europa, de nya 

världsarven utgörs allt oftare av serier med platser i flera länder eller större naturområden som 

kan sträcka sig över hela världsdelar. (Riksantikvarieämbetet, 2012a) 
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4 Byggnadstekniskt 
 

4.1 Byggnadsvård  
 

Byggnadsvård handlar om att ta hand om det som är speciellt med byggnaden och vårda det, 

men det kan även handla om miljöer. Det är en del i länsstyrelsens arbete för att bevara länets 

kulturmiljö. (Pite byggnadsvård, u.å.) 

Uppgiften är att ta vara på och förvalta inför kommande tider. Byggnadsvård innebär inte bara 

att byggnaden skall bevaras utan även att dess kulturvärden skall finnas kvar. Detta framgår 

tydligt i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 14§, kap. 8:  

”Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras”. 

Det finns två olika begrepp att skilja på vid vård av byggnader, det är restaurering och 

renovering.  

Restaurering betyder att någonting återställs till originalutseende och då anlitas ofta speciell 

arbetskraft med hög kompetens inom området. Vid restaurering strävas inte efter att höja 

standard utan bara om att vårda och underhålla inför framtiden, så det går att se hur det en 

gång har varit.  

Renovering däremot betyder förnya och ersätta, det är alltså att ta hand om sitt hus. Detta kan 

göras för att få ett modernt liv och bekvämt boende. Här handlar det mer om ”ut med det 

gamla och in med det nya”. 

Byggnadsvård är en kombination av restaurering och renovering. Här tas en byggnad om hand 

med hänsyn till dess ålder och personlighet men ändå strävas efter att öka komforten. Hänsyn 

tas till att både bevara och förnya. (Gudmundsson, 2010) 
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4.2 Byggnadsminne 
 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 

Ansvaret för detta delas av alla.” (SFS 1988:950, kap. 1, 1§) 

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, miljö eller anläggning som kan 

skyddas på två sätt. Objektet skyddas som byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen 

m.m. (LKM SFS 1988:950) samt genom skyddsbestämmelser och rivningsförbud i 

detaljplaner och områdesbestämmelser som bestäms enligt PBL. Det finns två olika typer av 

byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. Genom att 

byggnadsminnesmärka ett objekt skyddas objektet i fråga om rivning eller förvanskning. 

Objektet som skyddas skall på något sätt spegla vår historia och samhällsutveckling. 

(Riksantikvarieämbetet. 2012b) I LKM finns att läsa: 

”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i 

ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne 

av Länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också 

tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.” (SFS 

1988:950 3 kap. 1§)  

Om byggnadsminnen används ofta begrepp som k-märkt och kulturmärkt. Begreppen i sig är 

idag obestämda, men det som avses är byggnader som visar på vår historia och därför inte får 

rivas eller ändras. (Gagge, A C. 1998) 

Alla de sju världsarvsgårdarna är byggnadsminnen då detta var ett krav från UNESCO för att 

de skulle bli godkända.  

 

4.3 Ändring av byggnadsminne 
 

Det som får ändras i ett världsarv är vid första anblicken inte mycket. Det ligger mycket i det 

påståendet men det är inte hela sanningen. Vid Länsmuseet i Gävleborgs presentation av 

världsarvsgårdarna i Hälsingland (Kulturlunch 2013-05-14) framhölls framförallt 

kommunikationen mellan fastighetsägare och länsstyrelsen som en viktig del i arbetet med 

ändring av byggnadsminnesförklarade byggnader. Denna kommunikation är viktig dels för att 

inga missförstånd ska uppstå om vad som gäller, och dels för att den expertis som finns 
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tillgänglig från länsstyrelsen på ett smidigt sätt ska kunna underlätta vid eventuella problem 

för fastighetsägare. Målet är givetvis från länsstyrelsens sida att bevara de kulturvärden som 

gjort byggnaderna till världsarvet i första läget och förhoppningen är att samma mål gäller för 

ägarna till gårdarna.   

Skrivelsen Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten (2001/02:171) 

från kulturdepartementet visar tydligt på att världsarvsgårdarna i lagligt avseende likställs 

med byggnadsminnen. Det författningssystem som gäller för byggnadsminne anses räcka för 

bevarandet av de svenska världsarven. Detsamma gäller således även vid eventuell ändring av 

dessa. Vid ändring av världsarv hänvisas till LKM. 

Vid en eventuell ändring på någon av världsarvsgårdarna ska kontakt tas med länsstyrelsen 

vilka är det beslutande organet i frågan. Tillstånd till en sådan ändring får lämnas vid 

särskilda skäl, det får dock på inget sätt riskera gårdarnas kulturvärden, vilket framgår av 14 § 

kap. 3 i LKM:  

”Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne 

ändras i strid mot skyddsbestämmelserna.”  

Detta förtydligas i 6 §, kap. 3 i Lag om ändring i LKM (SFS 2000:265): 

”Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att 

anmälan till länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som 

väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde (anmälningsplikt).”  

De skyddsbestämmelser som nämns ovan är sådana som utarbetas för varje enskilt 

byggnadsminnesobjekt. I samband med att utmärkelsen till byggnadsminne godkänns av 

länsstyrelsen utarbetar dessa också en skyddsbestämmelse. Denna visar tydligt vilka delar av 

objektet som innefattas i utnämningen och detaljer på vad som får och inte får göras vad 

gäller ändring samt rivning.  

Om beslut går igenom och ändring genomförs bör man se till PBL kapitel 8: Krav på 

byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Risken med en ändring i byggnad 

som innehar utmärkande kulturvärden är att dessa förvanskas. I 13 § framgår med all tydlighet 

vad som gäller i fråga om förvanskning:  

”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”  
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Det framgår också av 17 § att ändringar bör göras till fördel för de värden som gör huset till 

byggnadsminne:  

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 
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5 Gårdarna 
 

5.1 Arrende 
 

Arrende är nyttjanderätt av mark mot betalning, det går att hyra mark genom skriftligt avtal. 

Det finns fyra olika typer av arrenden: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende 

och lägenhetsarrende. I detta fall handlar det om jordbruksarrende vilket innebär att 

byggnader och mark hyrs ut för jordbruksändamål. Det finns antingen gårdsarrende eller 

sidoarrende och det som skiljer dessa är att i gårdsarrende ingår bostad medan det när det 

gäller sidoarrende endast är mark. (Göteborgs stad, u.å.)  

 

5.2 Arvsrätt  
 

Gårdarna i Hälsingland ärvdes, liksom gårdarna i resten av Sverige, av sonen i familjen. I 

Sveriges första allmänna landslag som tillkom 1350 stod det att landsbygdens kvinnor skulle 

ärva hälften av vad mannen ärvde. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011) Denna lag gällde 

sedan med viss variation fram till 1800-talet. År 1845 infördes samma arvsrätt för både 

kvinnor och män. Sedan medeltiden hade en dotter till en bonde endast haft rätt att ärva en 

tredjedel av sina föräldrars egendom. (Skattebetalarnas förening, u.å.) 

 

5.3 Vad är en Hälsingegård? 
 

En Hälsingegård är som namnet antyder en bondgård i Hälsingland. Där slutar dock likheten 

med många andra av Sveriges gårdar från början av 1800-talet.  

Det som gör att bondgårdarna från Hälsingland sticker ut så pass är i första hand deras storlek, 

husen byggdes stora och präktiga vilket gav en rymlighet som alls inte var vanlig för bönder. 

Husen är oftast flera på varje gård med många fönster och målade interiörer. (Göllas, 2012) 

Omkring 1800 började man bygga två våningar vilket inte alls varit vanligt tidigare, detta för 

att öka möjlighet till fest och öka förvaringsmöjligheter, det finns främst i de stora 

bostadshusen målade interiörer från 1700 och 1800- talen. (Göllas, 2012) Behovet av ett stort 
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hus fanns egentligen inte till vardags då man nyttjade endast en liten del av ytan för 

bostadsändamål.  

Tävling mellan gårdar om vem som byggde störst, bäst och vackrast förekom med stor 

sannolikhet i stor utsträckning. Detta gjorde säkert att snickarglädje nådde nya höjder.  

En annan sak som får gårdarna från Hälsingland att sticka ut är stilen med vilket de är byggda. 

Storleken på husen bjöd in till att bygga med en klassicistisk stil där man lade vikt vid att få 

husen att framstå som stora och mäktiga, med raka linjer och tydliga detaljer. Husen byggdes 

inte av gårdsägarna själva utan de tog in professionella byggare, vilket visar på att det 

ekonomiskt inte var något problem. (Göllas, 2012) Influenserna från herrgårdskulturen är 

tydlig i fråga om stil, storlek på husen men även på formen. I vissa delar av Hälsingland 

byggde man bostadshusen så att en bredare huvudkropp hade två parallella rumsfiler vilket är 

väldigt vanligt i just herrgårdsstilen. Huvudbyggnaden åtskildes också tydligt från de andra 

husen på gården för att ge den något av en särställning.  

5.3.1 Detaljer 

En detalj som är typisk för Hälsingegårdar är den inklädda takfoten. Den gjordes 

framträdande i anknytning till husens knutar, vilka blev som pilastrar oftast bredare än 

nödvändigt. Byggnadernas fasader panelslogs för att få en så jämn yta som möjligt, taken 

gjordes i regel halvvalmade. Många av de typiska detaljerna är vanliga för tidens stenhus men 

byggdes här på rödfärgade träbyggnader.  

Fönstren i huset var generellt sexdelade och satt symmetriska över husets fasad. De sex 

rutorna i fönstren var alla kvadratiska. En klassisk detalj var ett överstycke över varje fönster 

vilket användes för att öka det vertikala intrycket. Dessa överstycken var mer eller mindre 

påkostade vilket var en indikation på gårdens välstånd.  

Entréerna till de olika bostadshusen skilde sig från varandra i olika delar av Hälsingland. I 

Järvsö såg man en typisk kvist med runda former, i Voxnadalen sågs kvistar som med mycket 

detaljer samt rikt måleri och i Forsa utmärker sig de strama portalerna med rikt snidade 

dörrar.   

5.3.2 Interiör 

Interiören har fått inspiration från herrgårdskulturen, där fanns välgjorda snickerier, trädetaljer 

som målats, väggar som försetts med måleri eller illustrativa tapeter. Motiven var inte så 

viktiga, det viktigaste var att tapeter, måleri och snickeri harmoniserade.  
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En anledning till att husen är så pass välbevarade tros vara att husen byggdes så stora att de 

under 1900-talet inte behövde byggas ut och om. På så vis bevarades mycket av den 

ursprungliga arkitekturen och interiören.  

Hotet idag är att byggnaderna saknar användning då bondesamhället avvecklats. Ekonomiskt 

är det dyrt att bevara husens värde och karaktär.  

Det är svårt att beskriva en hälsingegård då alla ser ut på sitt sätt men det som är 

genomgående är att snickarglädje och detaljer är viktigt. Oftast finns två – tre hus på en gård 

och dessa skall gärna vara sammanbyggda så de bildar en gårdsfyrkant. Kvaliten på 

byggnaderna är genomgående hög. (Aronsson, K-Å., 2002)  

 

5.4 De sju hälsingegårdarna 
 

Nedan följer en kort beskrivning av varje gård för att ge en bild av vad som gör deras historia 

samt att öppna ögonen för vad som är så speciellt med varje gård. Mycket av denna text är 

taget ur Mimmi Göllas bok 7 världsarvsgårdar i Hälsingland.  
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5.4.1 Gästgivars i Vallsta  
 

Gården har fått namnet Gästgivars då den under lång tid var ett mål för många långväga 

besökare. Den tidiga historien då gästgiveriverksamhet bedrevs pågick under 1600- och 1700-

talen.  

Gästgivars ärvdes enligt sed av den äldste sonen som tog över jordbruket från sin far. 

Gårdsägarna på bondgårdarna i Hälsingland var själva mycket aktiva i skötseln av djur och 

jord. I slutet på 1940-talet upphörde seden med arv mellan far och son, istället flyttade en 

arrendator in för att sköta jordbruket.  

Släkten var inte beredd att släppa gården, därför var en försäljning inte att tänka på. Istället 

tog släktingarna på granngården över Gästgivars, även om arrendatorn fortsatte att sköta 

driften. Därefter togs ägandet över av sönerna till en av döttrarna på Gästgivars. En av 

sönerna fick sedan barn varpå han dog när barnen var mycket unga. Ett av barnen, Carl-Johan 

gifte sig med en kvinna vid namn Sonja som tillsammans med en släkting och Carl-Johans 

syskon blev delägare i Gästgivars.  

Sonja intresserade sig mycket för gården och drev igenom en stor renovering 1977 när den 

sista arrendatorn flyttat ut. Idag är det Sonja som är ledande i driften av gården. När 

moderniseringar gjordes kopplades Länsmuseet i Gävle in då ägarna ville behålla byggnadens 

ålderdomliga karaktär och samtidigt modernisera.  

Arbrå hemslöjdsförening ingick i början på 1950-talet ett avtal om att använda sig av 

herrstugan och gjorde därpå en omfattande renovering. De började då inse schablonmåleriets 

höga värde och började i ett tapettryckeri i Gävle att trycka upp ett av schablonmålerierna som 

tapet.  
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Vid närmare titt på schablonmåleriet på Gästgivars är det viktigt att känna till lite om 

bakgrunden. Man tror att den tryckta papperstapeten har varit inspiration till schablonmåleriet 

och istället för att använda sig av kostsamma fabrikstapeter användes den enklare tekniken 

med schablonmallar vilket gav nästan samma resultat.  

Det går att se att herrstugans båda våningar är byggda kring år 1837, i samma tid då 

schablonmåleriet introducerades i Hälsingland. Innan detta dekorerades väggarna med 

frihandsmåleri. Den övre salen på Gästgivars har dekorerats av målaren Jonas Wallström. Där 

finns schablonmåleri som en tapet och denna har ett icke-föreställande mönster, över dörrar 

och fönster finns andra målningar med dekorativa motiv. Mitt på den längsta väggen finns ett 

frihandsmåleri som markerar placeringen av den viktigaste gästen. Denna målning föreställer 

ett vattendrag med byggnader omgivet av höga berg.  
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5.4.2 Pallars 
 

Efter giftermål år 1851 flyttade Brita Olofsdotter och hennes man Jonas Nilsson in på gården 

Pallars i Långhed. Det sägs att bostadshuset byggdes på gården som en förutsättning för att 

bröllopet över huvudtaget skulle genomföras mellan Brita och Jonas. Det gamla bostadshuset 

revs och istället uppfördes en kompaktare byggnad med mansardtak, nio fönster i tre 

fönsteraxlar på den breda gaveln och pampig brokvist vid entrén. Den terrasserade sluttningen 

placerades så att det nya bostadshuset, med sina två flyglar, syntes på långt håll. 
1
 

Huvudbyggnaden var tidigare rödmålad med slamfärg precis som flyglarna men vitmålades 

senare. På Pallars finns många brokvistar och varje ingång har dekorerats med en brokvist 

som varierar i ålder och utförande. Bryggstugans ingång är daterad till 1819 medan 

huvudbyggnadens brokvist är daterad 1858, vilket är samma år som huset färdigställdes.  

Ett bröllop hölls på gården 1853 då Jonas Nilssons yngre syster skulle gifta sig och i samband 

med det dekorerades sängstugan och Farmorstugan av en okänd målare. Målningarna är 

mycket detaljrika och innehåller miljöer med byggnader, broar och stadsklädda damer och 

herrar, detta mot den lysande blå bakgrunden.   

Den nuvarande ägaren Ellen gifte sig med Tore Persson 1955 och fick sonen Göran som idag 

är delägare i gården. Pallars har under en längre tid ärvts i andelar och inte som helhet. Idag är 

det tre generationer som tillhör Pallars.  

                                                           
*Foto t.h.: Jakob Dahlström 

                     * 
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Ellen och Tore drev aldrig något jordbruk men det fanns djur på gården. Kor fanns i en 

gammal ladugård som idag är riven och innan dess låg den mellan byvägen och gården. Flera 

små uthus revs och istället byggdes en ny stor ladugård.  

Fotografen Hilding Mickelsson från Regnsjö uppmärksammade gården och tog dit både 

vänner och turister för de vackra väggmålningarnas skull och det var där turismen började ta 

fart. Då började det komma folk från museer och myndigheter.  

Den andra flygelbyggnaden som kallades bryggstugan användes för bakning, men inte sedan 

80-talet är det någon som bakat i ugnen. På sommaren bodde husfolket i huvudbyggnaden och 

när vintern kom flyttade de in i sommarköket vilket låg i bryggstugan.  

Vid gården Pallars finns åkermarker som har delats tillsammans med en av granngårdarna 

med en egen linskäkt och kvarn som drevs med vattenkraft.  

De boende levde länge på det som gården gav. Fläsk var vanligt på Pallars då det slaktades 

två stora grisar per år och det fanns även ägg och mjölk. Pallars är ett generationsboende då 

Ellen bor där och även hennes son Göran, så de har en varsin våning.  

Idag är det främst Göran som sköter gårdens byggnader och skogen, där finns många hus som 

kräver omvårdnad. Göran säger att det inte är så märkvärdigt, om man har skött om husen 

förut så är det ingen större skillnad att sköta ett byggnadsminne. Det blir svårare att göra 

förändringar eftersom det måste godkännas av länsstyrelsens handläggare. Plåttak får inte 

läggas, vilket kräver mindre underhåll än tegeltak, och brokvistarna inte målas i vilken färg 

som helst. Släkten har gjort åtgärder för att Pallars skall kunna bevaras i vår tid. 
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5.4.3 Jonlars 
 

Natten mellan den 20 och 21 augusti 1851 härjades gården av elden och det var starten för hur 

gården skulle komma att se ut än idag. Året efter började bygget av det nya bostadshuset och 

eftersom båda sönerna på gården, Olof och Anders ville ärva gården valde de helt enkelt att 

dela på huset. Varken Olof eller Anders fick några egna barn, deras bror däremot fick en son 

vid namn Jonas Johansson. Denne Jonas gifte sig 1864, 23 år gammal och tog tillsammans 

med sin fru över jordbruket och gården. 
2
 

Att gården delades mellan två bröder gjordes till en arkitektonisk konst. Det stora huset skulle 

delas på mitten i två spegelvända lägenheter så bröderna fick varsin ingång genom en och 

samma brokvist.  

Efter branden valde bröderna att inte ta hänsyn till något gammalt. Det finns inga befintliga 

stommar som höjts eller breddats, de började om helt från början. Det går att se fint huggna 

stenar på framsidan medan man åt de dolda sidorna valde en billigare naturstensmur. 

Sluttningen i marken på baksidan gjorde det möjligt att få till ett bra källarutrymme under det 

stora huset med plats för både matkällare och bakstuga. På bottenvåningen vid respektive kök 

levde de boende sitt inomhusliv och innanför köket fanns två mindre kammare. Mot baksidan 

fanns en stor festsal som både familjerna delade på. En trappa ledde upp från festsalen och där 

ligger matsalen och de två sängstugorna.  

Den äldre av bröderna, Olof, inredde sin sängstuga med en modern tapet och den 

kompletterades med en fantasimarmorerad bröstpanel där marmoriseringen fortsätter över 

                                                           
* Foto t.h.: Lars Lööv 

                    * 
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spismuren. Den andra brodern, Anders, målade blå himlar och stadmotiv som kan skymtas 

mellan kolonner. Under teglet på taket kan anas att det ligger gammalt stickspån.  

När Håkan Johansson med familj flyttade in år 1991 hade gården stått tom sedan 1984 och 

användes bara som sommarbostad. Året innan familjen flyttade in började de tillsammans 

med länsmuseet planera för en modernisering. Rummen revs för att byggas upp igen och 

återskapa den gamla atmosfären. Gamla vackra spegeldörrar som gömts undan togs fram och 

borthuggna listverk återskapades, även gamla taklister hämtades i förrådet för att sättas upp 

igen. Efter ombyggnationen används nu ena halvan av huset, alltså ena lägenheten som bostad 

och den andra halvan står som museum.  

 I samband med ombyggnationen 1990 blev Jonlars byggnadsminne och fick då ett löfte om 

att de skulle få bidrag för att göra större restaureringar. 
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5.4.4 Erik-Anders 
 

Gården Erik-Anders ligger i Asta, en by i Söderhamns kommun.  Under 1800-talets mitt gick 

den stora gården, som ägdes av bonden Erik-Anders, inte att missa när man åkte genom byn. 

Den stack minst sagt ut med sin gula färg mot alla de andra byggnaderna som var röda eller 

timmergrå. 
3
 

Erik-Anders gick bort och gården köptes av grannar som brukade marken och skogen 

samtidigt som bostaden fick hyresgäster mellan 1920-40. Den sista hyresgästen flyttade ut ur 

huvudbyggnaden år 1957 men bryggstugan var bebodd fram till år 1979.  

Av osäkerhet om vem som skulle köpa gården bestämde sig de närmaste grannarna på gården 

Sven-Pers, Pär och Britt-Marie Forssell för att köpa den 1989.  

Interiörerna i huvudbyggnaden på gården blev mycket lovordade av länsmuseets antikvarie 

och det gav att familjen gick med på en antikvarisk restaurering som påbörjades 1993. 

Sommaren 1995 öppnades gården upp för besökare och då hade det arbetats i två år med att 

förvandla huvudbyggnaden till ett bondeslott.  

Hyresgästerna som bodde där på 1920- och 30-talen hade tapetserat över många av de gamla 

väggmålningarna men de gick genom en skicklig målare att fixa till.  En regnbågstapet som 

finns i farstun är från tiden när huset byggdes och måste ha valts av Erik Andersson eller 

någon i hans familj. Genom en årsringsdatering kan ses att timret i byggnaden är från 1824-25 

                                                           
* Foto: erik-anders.se 

                  * 
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vilket innebär att huset är byggt strax efter det. Bonden Erik Andersson föddes på gården 

1788 och tog över efter sin far då han gifte sig, 25 år gammal.   

Den stora huvudbyggnaden som han byggde fick en för den tiden ovanlig planlösning med 

dubbla rumsrader. Det vill säga att planlösningen inte var som en vanlig parstuga utan 

gavlarna blev mycket breda med många fönster då de innehåller två rum på bredden.  

Inne i byggnaden finns vacker interiör. Det första som ses är regnbågstapeten i farstun och 

sedan finns flera rum med schablonmålade väggar. På övervåningen fanns en stor påkostad 

festsal med målningar. Målningarna som gjordes kan ha varit till den näst äldste sonen, Olof 

Anderssons bröllop som var 1853.  

Det var egentligen inte tänkt att Olof skulle ta över gården, utan det var den äldste brodern 

Jonas som skulle ha gjort det. Jonas valde att åka till Bishop Hill, Illinois istället och därför 

blev det Olof som tog över. Den målade väggtapeten i farstun knyter ihop gården med 

Amerika. Gården såldes efter Olofs död på auktion och därmed gick den ur släkten Erik 

Andersson. 

Inne i den gamla ladugården från 1915 finns idag ett kök och samlingsrum för regniga dagar. 

Kostallet är omgjort till försäljningslokal där det finns byggnadsvårdsprodukter och 

möbelutställning. Det finns kurser i byggnadsvård, föreläsningar och uppträdanden och nästa 

som ska göras är att försöka ordna med ett modernt konferensrum och övernattningsrum. 

Många turister efterfrågar även vistelser under vintertid. Idag går det sommartid att dricka 

kaffe i trädgården och se gården men det är inte öppet året runt. 

Erik-Anders är idag ett byggnadsminne så det är skyddat mot förändringar som påverkar det 

kulturhistoriska värdet. Idag har gården Erik-Anders återfått sin forna glans genom 

restaureringen och målet är att skapa en möjlighet för familjen att kunna leva på gårdens 

verksamhet.   

 

  



25 
 

5.4.5 Kristofers  
 

Hälsingegården Kristofers kallas ibland Gammelbyggninga eller Tremastarn och anses vara 

den bäst bevarade herrstugan i hela Hälsingland. Huset är helt ägnat till festligheter och 

sammankomster.  

På grund av en brand i en granngård 1804 fanns rädslan för att det skulle börja brinna även på 

Kristofers vilket slutade med en flyttning av gården. Den flyttades ut från bykärnan och på 

årsringsdateringarna går och se att timret till herrstugan är från 1805-1807 vilket därför 

innebar att den byggdes upp från grunden efter flytten. Runt sekelskiftet 1800 var idealet att 

bygga kring gården och herrstugan placerades ut mot åkrarna medan bostadshuset placerades 

nära djurstallar och förråd.  

I slutet på 1950-talet inreddes en ny ladugård på Kristofers som låg nära stallet/fårhuset. Idag 

bedrivs jord- och skogsbruk på gården som inte räcker till en modern familj, vilket gör att det 

kompletteras med uppdrag och tjänster utanför gården.  

Till huset bredvid Kristofers kom folk för att bo, när det var fullt där och på byns hotell fick 

man bo på Kristofers istället. Gården började här ta emot turister som betalde för att sova där 

och huset började då nyttjas som ett sommarhotell där det möblerades med sängar och andra 

möbler. Att ta emot gäster gjorde att gården måste hållas i skick och detta gjordes.  

Arvslängden på Kristofers går i skriftliga källor långt tillbaka i tiden. Pärs son Mickel är den 

femte generationen i släktlängden som har bott på Kristofers. Under mitten på 1800- talet tog 

en familj med bonden Olof Olsson i spetsen över gården och anlitade målare för att dekorera 

herrstugan med måleri och schabloner. På 1910- talet bodde det 19 personer på Kristofers 

men då genomfördes inga moderniseringar. Pärs pappa Lasse åkte till Amerika och farbrodern 
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skulle ta över gården. Då farbrodern blev mycket sjuk kom Lasse hem och tog hand om 

gården istället.  

Under 1950- talet gifte sig Pärs far, Lasse med Annagreta och då bytte de efternamn till 

Kristofers. Det var Annagreta som ville låta folk ta del av gårdens historia och det blev så att 

hembygdsföreningen under sommaren hade en värdinna som tog emot gäster. Sedan 1960- 

talet har herrstugan stått som museum för att ta emot besökare. 

Tack vare Annagretas engagemang togs kontakt med länsmuseum och länsstyrelse. Det tilläts 

en byggnadsminnesförklaring som reglerar hur gården skall skötas.  
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5.4.6 Bommars  
 

Gården Bommars ligger i en skogsby vid namn Letsbo. Bommars hette tidigare Oppigården 

för att den låg högst upp i byn. Om gården finns dokumenterat sedan 1542 och den ärvdes år 

1828 av Gölin Jonsdotter som var en dotter i familjen. Detta skedde för att det inte fanns 

några äldre bröder som kunde ärva. Gölin och hennes man hade för avsikt att låta en av sina 

döttrar ta över gården när hon fått familj, men år 1844 brann gården ner. 1848 gifte sig dottern 

Karin och då hade bostadshusen återuppbyggts och där fanns tapeter och inredning av 

modernaste snitt. 
4
 

Det blev Karins son Sven som flyttade in på gården med sin familj istället för Karin. Han 

genomförde en stor renovering men inte på alla rum, så det är de ej renoverade rummen vi 

tycker är så vackra idag. 1901 köptes gården av ett skogsbolag som bara intresserade sig för 

den tillhörande skogen vilket innebar att gården med mark kunde arrenderas ut. En familj med 

två söner vid namn Lars och Endre kom då till Letsbo och arbetade med skogen för 

skogsbolagen. Det slutade med att de en dag köpte gården och att den äldre brodern Lars 

såsmåningom köpte loss Bommars.  

Det bodde en familj i huvudbyggnaden och en i bryggstugan så länge gårdens nuvarande 

ägare, Karl- Eriks morföräldrar levde. Det fanns jordbruk med mjölkkor på gården under 

1960- talet. Bommars har länge varit förknippat med arbetshästar då både nuvarande ägaren 

Karl- Erik och hans far hade hästar.  

                                                           
*
 Foto t.v.: Annakarin Björnström och foto t.h.: bommars.se 

             * 
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När hästarna sålts från gården införskaffades istället köttdjur, det var köttdjuren och arbete i 

politiken som blev Karl- Eriks pappas pension. Den stora pensionen som följde var det som 

ledde fram till satsningen på att renovera och visa upp Bommars. Inredningarna i gårdens 

festsal gjorde stort intryck på länsmuseets byggnadsantikvarie och det gjorde att 

restaureringarna började under 1990- talet.   

I Bommars festsal är den tapet som sitter där idag en kopia av en fransk valsad tapet. När 

tapeten sattes upp på Bommars missade de att skära bort fästmarginalerna och 

mönsteranpassa våderna, så istället sattes de upp som de var. Där sattes en schablonmålad 

bård över skarven mellan våderna.  

När bostadshuset byggts upp på Bommars efter 1848 kom tapeterna till gården. Virket från de 

båda husen, vinterstugan och bryggstugan, är fällt år 1845-46 enligt årsringsdatering. Det sägs 

att stommarna uppfördes år 1848 och att inredningen kom strax efter. Festsalarna på 

Bommars användes aldrig, de stod alltid redo men trots det hölls alltid fest vid köksbordet 

nere i lägenheten.  

Marie Envall har valt att arbeta på Bommars då hon brinner för gården och vill dela med sig 

av den upplevelsen. Hon skall försöka satsa på olika aktiviteter till sommaren såsom 

musikkvällar och liknande. Förutom svenska turister har även utländska besökare hittat dit 

och de erbjuds boende på gården. Sedan 1999 har paret ägt gården och de utvecklar nu 

visningsverksamheten och tar emot sällskap.  
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5.4.7 Bortom Åa 
 

Gården Bortom Åa ligger i byn Fågelsjö som ligger i landskapet Dalarna i Gävleborgs län. I 

början av 1600- talet bosatte sig många från den finska delen av vad som då var Sverige i 

Fågelsjö. Trakten var tidigare full av fornlämningar från mellersta järnåldern och 

högmedeltiden. Kristina Jonsdotter levde mellan åren 1869- 1943 och tog någon gång under 

sitt liv över gården Bortom Åa. Kristina bestämde sig under sin livstid för att Bortom Åa 

skulle bli museum för kommande generationer. Allt finns bevarat, de breda skurgolven, 

väggarnas schablonmålningar och även prydnadssaker och vardagens bruksföremål.  

Det sägs att det kom ett vykort till Kristina och hennes man från Amerika som visade ett 

bostadshus som paret blev förtjusta i varpå de började bygga en modern bostad på gården. 

Den nya bostaden stod klar år 1910 och det sägs att Kristina då vred om nyckeln till den 

gamla bostaden och lämnade den som den var. I nya huset fanns järnspisar med ugn, 

kakelugnar, ljusa väggar med tapeter och en modern rumsindelning. Kristina flyttade 1928 ut i 

en uppvärmd enkel bostad i ladugården där hon levde fram till din död 1943. I bostadshuset 

flyttade en jordbruksarrendator in. Kristina och maken Mårten hade inga direkta arvingar men 

kärleken till platsen och familjens historia gjorde att Kristina efter Mårtens död 1941 skrev ett 

testamente. Hon skrev där att det gamla bostadshuset, idag kallat Gammelgården, skulle 

tillfalla Los kommun för att bevaras på platsen som fornminnesgård.  

När Los kommun tog över ägandet 1943 fanns där fortfarande jordbruk och skötsel av djur 

och mark pågick fortfarande. Det försvårade att bedriva visningsverksamhet eftersom det inte 

gick att förena med jordbruk på samma gård. 1946 löste det sig ändå då kommunen köpte hela 

gården och visningsverksamhet kunde komma igång. Det gjordes en del renoveringar och 
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Fågelsjö hembygdsförening som startades 1952 fick ansvaret för att förvalta byggnader och 

föremål med målsättningen att hålla öppet för besökare.  

På gården försöker man förvalta Kristinas dödsbo och försöka förstå människorna bakom 

byggnaderna och berätta vidare för tillfälliga besökare som ser att här har tiden stått stilla. Det 

oföränderliga och tidlösa lockar idag när allt förändras så snabbt.  

Gästfriheten som finns i byn når ut till turisterna som Gammelgården tar emot. Det gjordes en 

satsning under 1990-talet då kursgården startades genom Landstinget Gävleborg för att främst 

lära ut slöjd och hantverk. I mitten på 1990-talet lämnades skötseln över till 

hembygdsföreningen.  

Idag finns möjlighet att gå guidad tur och ta en fika på gården. Det finns en liten butik med 

lokalt hantverk och utställningar av fornfynd som hittats runt fågelsjön.  
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6 Ekonomi  
 

6.1 Kulturmiljövårdsanslaget 
 

Varje år tilldelas Riksantikvarieämbetet av riksdagen ungefär 240 miljoner kronor vilka de 

fördelar bland landets länsstyrelser för kulturmiljöinsatser. Dessa pengars syfte är att 

underlätta arbetet med kulturmiljö runt om i landet. De enligt riksdagen uppsatta 

verksamhetsmålen för Riksantikvarieämbetet (Regleringsbrev Ku2007/3443/SAM), också de 

nationella kulturpolitiska målen, vilka de ska söka uppnå med utdelning av anslaget är som 

följer: 

 ett försvarat och bevarat kulturarv 

 ett hållbart samhälle med goda och stimulerade miljöer med kulturmiljöarbetet som en 

drivande kraft i omställningen 

 allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön 

 nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv 

Pengarna används främst till att bevara och sprida kunskap om kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader, landskap och fornlämningar. Inom detta faller således världsarven i Hälsingland. 

(Riksantikvarieämbetet, 2012c) 

År 2013 fördelade Riksantikvarieämbetet 231 miljoner kronor av vilka Gävleborgs län 

tilldelades drygt 10.5 miljoner kronor. Till detta tilldelades de även 500 000 kronor för en 

regional satsning på världsarvsgårdarna i Hälsingland. Gårdarna går under rubriken ”Rikt 

landskap” vilket är ett av länsstyrelsen Gävleborgs sju fokusområden i dess regionala 

genomförandestrategi för landsbygden i länet under perioden 2007-2013 (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012b). I strategin står att läsa att ”Ett världsarv kan fungera som drivkraft, inte 

bara för Hälsingegårdarna utan för hela landsbygden”, vilket väl motiverar satsningen.  

 

6.2 Bidrag 
 

Av de pengar länsstyrelsen får från Riksantikvarieämbetet avsätts en del för 

byggnadsvårdsbidrag. Dessa pengar finns att söka för den som eftersträvar att bevara de 

kulturhistoriska värdena på sitt hus eller sin byggnad. De som kan söka är enskilda personer, 
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kommuner, stiftelser och bolag, det vill säga de ägare som vill värna om kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse. Bidrag speciellt till byggnadsminnesförklarade byggnader finns inte 

men de är en uttrycklig prioritering från länsstyrelsen Gävleborgs sida. (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012c) 

Det är viktigt att använda sig av material och teknik som är historiskt korrekta, för att inte 

förstöra de värden som är så viktiga att bevara. Sådana satsningar på att vara autentisk 

tenderar att bli dyrare än upprustningar på ”vanliga” hus och det är denna överkostnad som 

byggnadsvårdsbidraget syftar till att underlätta. Uppemot 50-90 procent av överkostanden kan 

ansökas om då det är kulturhistoriskt motiverat. (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012d) 

 

  



33 
 

7 Analys och slutsats 
 

Genom att titta på svaren som framkommit av enkätundersökningen går det att se att många 

av gårdarnas ägare har ärvt sina gårdar. I vissa fall går arven av gårdarna tillbaka ända till 

1600-talet vilket ger att gårdsägarna har en stark anknytning till platsen. Det som skiljer sig på 

den punkten är Bortom Åa som är kommunägd och därför inte sköts av privatpersoner. 

Gården Bommars går inte heller i arv sedan 1600-talet utan köptes av släkten på 1920-talet. 

Som går att uttyda från uppsatsen tidigare kapitel är historien viktigt för gårdsägarna och den 

lägger grunden för hela världsarvsutnämningen. De skickliga linbönderna och de hus de 

byggde för fest. Det som framhålls förutom de stora klassicistiska husen är den vackra 

interören och de speciella brokvistarna. Enkätundersökningen har givit svar på vad ägarna 

tycker är värt att visa upp med just sina gårdar, vad som gör dem speciella och varför just 

dessa skall bli världsarv. I de flesta fall är det interiören med de originalmålade väggarna och 

de speciella tapeterna som ägarna tycker är viktigast att visa upp och som är den främsta 

anledningen till utnämningen. De visar gärna upp sina gårdar och det erbjuds någon form av 

visningar, utställningar och andra aktiviteter, trots att vissa är privata och i några fall 

permanenta boenden.  

Alla de nya världsarvsgårdarna är k-märkta sedan tidigare då de bevisligen har kulturvärden 

som är värda att bevara. Gårdarna har utsetts vid olika tillfällen och någon så sent som för 

något år sedan, vilket förmodligen har med nomineringen till världsarv att göra. Ägarna 

hänvisar till lagar, förordningar och skyddsbestämmelser som tagits fram tillsammans med 

länsstyrelsen vilket väl tyder på att de är medvetna om vad som gäller vid bevarande av dessa 

gårdar. Det finns inga krav på tekniskt kunnande när det gäller restaurering men de flesta har 

ett stort intresse för gårdens och traktens historia och i några fall så har det ökat. Både 

Bommars, Kristofers och hembygdsföreningen Bortom Åa har gett ut böcker om trakten och 

gårdarna. Utifrån de svar som inkommit på enkätundersökningen går det och se att de ökade 

intresset främst gäller de gårdar med nyare ägare vilket kan bero på flera olika faktorer. En 

anledning kan vara att det inte gått i arv och därför inte känns så nära som de gör för de som 

har haft gården i släkten länge, medan det lika gärna kan handla om att intresset ökat för att 

gården blivit världsarvsutnämnd eller helt enkelt att intresset bara ökat rent allmänt.   

Ägarna upplever inga nya restriktioner sedan världsarvsutnämningen, utan de är detsamma 

som de som står i lagar och förordning för byggnadsminne. Det finns idag inga planer på 

större förändringar av någon byggnad och därför finns ingen anledning för dem att känna sig 
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hindrade. Ägarna har gått med på världsarvsutnämningen, de är väl införstådda med vad det 

innebär vad gäller begränsningar och möjligheter. Världsarven måste förvaltas och för det 

finns ersättning att få ifrån staten och alla ägarna är medvetna om att det finns 

byggnadsvårdsbidrag att söka för större ändringar. 

Gårdsägarna tror inte att någonting kommer att ändras med gården i framtiden. Den 

förhoppning som finns är att gårdarna skall bevaras i sitt nuvarande skick och med sin 

nuvarande funktion. Det finns inga direkta planer inför framtiden, utan det enda som säkert 

går att veta är att i och med att gårdarna blivit världsarv kommer det bli ökat intresse från 

omvärlden. Detta kommer förmodligen leda till större turisttillströmning och ökar med 

säkerhet gårdarnas inkomster men även slitage på gårdarnas mark och hus. Därmed går det att 

se att det finns både positiva och negativa influenser genom denna utnämning.  

Inget har förändrats sedan gårdarna blivit världsarv, framförallt inte inom det 

byggnadstekniska avseendet. Alla gårdarna var sedan tidigare byggnadsminnen och samma 

regler gäller för byggnadsminne som för världsarv vid bevarande. Författningarna som finns 

för byggnadsminne anses av kulturdepartementet vara nog för att tillfredsställa UNESCOs 

krav på bevarande och når upp till de ställda förväntningarna på att värna om gårdarnas 

kulturvärden. Det krävs ingen speciell kompetens eller något byggnadstekniskt kunnande för 

att äga och bo i en Hälsingegård med världsarvsutnämning. Det kan dock vara bra att känna 

till vad som får göras och inte, vad som kräver länsstyrelsens tillstånd och vad det är för 

kulturvärden som gör gården speciell. 

Livet på gården har på intet sätt förändrats enligt ägarna till världsarvsgårdarna. Livet 

fortsätter som vanligt, gårdens status har ändrats men inte de människor som brukar den.  

Självklart kan det tänkas ändra någonting i framtiden men nu, ett år efter utnämningen, har 

ännu inga påtagliga svårigheter eller möjligheter uppstått för gårdsägarna.  

De ekonomiska tillslagen för att bevara ett världsarv ökar marginellt jämfört med om man 

bevarar ett byggnadsminne. Om något blir det lättare att söka bidrag vid eventuell 

restaurering.  

På ägarna till dessa världsarv ställs inga ökade förväntningar. Ur bevarandesynpunkt är 

förväntningarna detsamma som när gårdarna endast var byggnadsminnen. Den förmodade 

tillströmningen av turister från hela världen kommer att ge ett ökat ansvar för ägarna att sprida 

kunskaper om vad som är värt att bevara, för att turisterna skall förstå vad som är viktigt och 
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varför just dessa gårdar utsetts till världsarv.  Detta är i linje med UNESCOs strävan att sprida 

information om världens kulturskatter. 

I fallet med Hälsingegårdarna verkar det inte som att någon gård har några planer på att göra 

någon förändring vad gäller husens funktion, syfte eller utseende. Detta är också en vilja från 

länsstyrelsens håll då en förändring av gårdarna skulle förfela syftet med hela den satsning 

som gjorts och de förhoppningar man har för spridning av länets kulturhistoria.  

Information om att bidrag går att söka verkar ha nått ut till ägarna av Hälsingegårdarna, de har 

sedan sökt i olika utsträckning. Någon annan ekonomisk kompensation har inte tilldelats, 

vissa tror på ökad tillströmning av turister vilka skulle öka inkomster. En viktig poäng som tas 

upp är att vid ökad mängd turister så ökar också slitage på gårdarna vilket bör leda till ökade 

bevarandekostnader. 
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8 Avslutande diskussion 
 

Ur byggnadstekniskt perspektiv har inget förändrats, reglerna som gäller för 

byggnadsminnesförklarade byggnader gäller också världsarv. En fråga som går att ställa är 

varför en nominering till världsarv lämnas in då det inte innebär någon skillnad i fråga om 

bevarandekrav i förhållande till svensk lagstiftning. Tanken bör vara att världsarven ska 

hamna mer i fokus och på så vis prioriteras vid restaureringsarbete. UNESCOs vakande öga 

gör också att gårdarna inte glöms bort, då de gör regelbundna kontroller. Gårdarna ska ju 

bevaras för all framtid.  

Nomineringar för Hälsingegårdarna kan inte i första hand ha med byggnadsteknik att göra 

utan handlar mer om att marknadsföra och göra reklam för världsarvet och dess kulturvärden. 

Att öka medvetenheten om den hälsingska historien och visa på en stark bondekultur. Denna 

resulterade för all del i stora hus och vackert utformad interiörer.  

Turismens effekter på husen spelar in då mer turisttillströmning innebär ett större slitage av 

husen och det kan ge att ändringar och restaureringar oftare behöver göras. Detta kan komma 

att kosta stora pengar och då även påverka ägarnas inställning till världsarvsutnämningen.  

Någonting att undra över är hur nästa generation ställer sig till att vara en del av ett världsarv 

och en del av offentligheten. I framtiden kan arvsfrågan komma att bli ett problem om 

generationen som ärver inte ställer sig positivt till hela utnämningen vilket därefter mynnar ut 

i att gårdarna blir obebodda eller museum. Idag känns det inte som att det är det man vill med 

utmärkelsen, men det går aldrig att veta hur de nästa ägarna ställer sig till att gården är ett 

offentligt kulturarv.  

Alla våra frågor har egentligen bara mynnat ut i ännu fler frågor. Vad händer i framtiden? 

Kommer gårdarna att bli museum? Kan all kunskap om kulturhistoria verkligen föras vidare 

på rätt sätt? Kommer ägare på något sätt i framtiden att bli hindrade att sköta gården som de 

vill?   

Innebär utmärkelsen världsarv möjligheter eller svårigheter för ägare till Hälsingegårdarna? 

Detta var frågan som skulle besvaras i denna uppsats. Det som framkommit är att den är 

mycket svårbesvarad då det inte finns några konkreta svar på varken möjligheter eller 

svårigheter. Det som skulle kunna ses som en möjlighet är turisttillströmningen som blir, då 

det ökar inkomster för ägarna. Turister kan också vara en nackdel då det tär på gårdarna, och 
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dess kulturvärden, men detta har gårdsägarna ännu inte upplevt. Att bli offentliga personer 

och ha turister omkring sig kan även det tära på ägarna som människor.  

De svar som gavs av enkätundersökningen och de efterforskningar som gjorts har visat på att 

ingenting ännu har hunnit ändras för ägarna på gårdarna, därför vore det intressant att göra en 

uppföljning av denna uppsats om tio år.  
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Enkätundersökning - Sammanställning 

 Hur länge har Ni ägt fastigheten?  

 

Bommars  1999 

Kristofers  

Erik- Anders 1988 

Pallars  

Jonlars 22 år 

Gästgivars 1800-talet… i familjen? 

Bortom Åa 1943 

 

 

 Har gården funnits i Er släkt sedan tidigare? 

 

Bommars  Ja. Arrende sedan 1920 och ägd sedan 1930. 

Kristofers  

Erik- Anders Nej 

Pallars  

Jonlars Ja, sedan 1600-talet 

Gästgivars Ja, sedan 1600-talet 

Bortom Åa Gården gick i samma släkt från slutet av 1600-talet, då den togs upp av 

skogsfinnar, fram till 1943 då sista ägaren dog och testamenterade de 

gamla husen på gården till Los kommun. 

 

 

 Är gården ett permanent boende? 

 

Bommars  Ja  

Kristofers  

Erik- Anders Nej 

Pallars  

Jonlars Ja  

Gästgivars 2 uthyrda lägenheter 

Bortom Åa Nej  
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 Används gården i annat syfte? 

  

Bommars  Ja, guidningar, musikkvällar m.m. 

Kristofers  

Erik- Anders Nej, endast som visningsgård 

Pallars  

Jonlars Visningar 

Gästgivars Utställningar, hemslöjdsförsäljning 

Bortom Åa Hembygdsgård och museum 

 

 

 Är gården kulturmärkt och när kulturmärktes den? 

 

Bommars  Ja, byggnadsminne. K- märkt ca 1996 

Kristofers  

Erik- Anders Ja, byggnadsminne sedan 2008 

Pallars  

Jonlars Ja, kulturmärktes år 1990 

Gästgivars Byggnadsminne, 2010 

Bortom Åa Byggnadsminnesförklarad, ca 2000 

 

 

 Vilka krav ställs på Er i fråga om att bevara gårdens kulturvärden?  

 

Bommars  Krav enl. byggnadsminne, dvs, samråd med länsstyrelse för de delar som är 

byggnadsminnesförklarade, ej nuvarande bostadsdel. 

Kristofers  

Erik- Anders Vi får inte ändra på något exteriört eller interiört 

Pallars  

Jonlars - 

Gästgivars Får inte göra några större ändringar 

Bortom Åa Enligt överenskommelserna i byggnadsminnesförklaringen 
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 Har Ert intresse ökat att sätta Er in i gårdens historia sedan det blev ett 

världsarv?  

  

Bommars  Har varit stort intresse för gårdens historia tidigare. 

Kristofers  

Erik- Anders Nej. Vi har forskat innan det blev byggnadsminne 

Pallars  

Jonlars Ja 

Gästgivars Ja 

Bortom Åa Fågelsjö Hembygdsförening bildades 1952, bl a för att ta hand om gården 

 

 

 Har Ert intresse ökat att sätta Er in i traktens historia sedan gården blev ett 

världsarv? 

 

Bommars  Har varit stort intresse för traktens historia tidigare. Gjort egen bok om 

gårdarnas och byns historia. (Karl- Erik) 

Kristofers  

Erik- Anders Nej, vi har historian klart för oss sedan tidigare 

Pallars  

Jonlars - 

Gästgivars Nej 

Bortom Åa Det har alltid funnits ett stort intresse, Hembygdsföreningen har givit ut ett 

antal böcker om gården och byn 

 

 

 Ställs det krav på att Ni har något tekniskt kunnande för att äga en 

kulturmärkt gård? 

 

Bommars  Nej 

Kristofers  

Erik- Anders Nej 

Pallars  

Jonlars Nej 

Gästgivars Nej 

Bortom Åa Länsstyrelsen har gjort en 20-årsplan för underhållet av byggnaderna och 

sköter underhållet i samarbete med fastighetsägaren och 

hembygdsföreningen 
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 Finns några slags restriktioner sedan gården utsetts till världsarv? 

  

Bommars  Lika som tidigare dvs. byggnadsminne. 

Kristofers  

Erik- Anders Nej, inget ytterligare än byggnadsminnesrestriktionerna 

Pallars  

Jonlars Nej 

Gästgivars Nej, men får inte göras några större ändringar 

Bortom Åa Inte fler än de som redan följde med byggnadsminnesförklaringen 

 

 

 

 Upplever Ni Er hindrade att sköta gården så som Ni vill? 

 

Bommars  Nej 

Kristofers  

Erik- Anders Ja, tiden räcker inte till med underhållet 

Pallars  

Jonlars Nej 

Gästgivars Nej 

Bortom Åa Den enda verksamhet som förekommer på gården är guidning, butik och café 

för besökare  

 

 

 Får Ni någon ersättning i fråga om bevarandet av gården? 

  

Bommars  Nej inte mer än det vanliga antikvariska stödet man kan söka från 

länsstyrelsen.  

Kristofers  

Erik- Anders Nej 

Pallars  

Jonlars Nej 

Gästgivars Nej 

Bortom Åa Länsstyrelsen och Ljusdals kommun sköter byggnadsvården. 
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 Finns det möjlighet att söka bidrag för eventuella upprustningar och 

bevaringsarbeten? Vet ni om det? 

  

Bommars  Ja 

Kristofers  

Erik- Anders Ja 

Pallars  

Jonlars Ja 

Gästgivars Ja 

Bortom Åa - 

 

 

 Varför har gården blivit utsedd till världsarv anser Ni? 

 

Bommars  Original 1846. Festvåning med originalmålningar och tapeter. 

Kristofers  

Erik- Anders Gården har en stor fin sal med originalmålningar 

Pallars  

Jonlars - 

Gästgivars De unika väggmålningarna  

Bortom Åa Huvudorsaken är de målade interiörerna, men också att gården är bevarad 

med alla inventarier och ett stort antal byggnader 

 

 

 Innebär utmärkelsen någon förändring för Er som ägare till skillnad från 

tidigare?  

 

Bommars  Ja, mer intresse för guidningar 

Kristofers  

Erik- Anders Ja, vi får mer besökande och turister 

Pallars  

Jonlars Nej 

Gästgivars Fler besökare, större slitage 

Bortom Åa Gården har visats för turister i över 50 år, hembygdsföreningen hoppas på 

ökad tillströmning av besökare  
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 Hur ser Ni på de avbildningar som gjorts av Er gård i boken ”7 

världsarvsgårdar i Hälsingland”?  

  

Bommars  Bra och kul 

Kristofers  

Erik- Anders Positivt, vi tycker att boken är en fin bok som speglar hur det är nu 

Pallars  

Jonlars Bra 

Gästgivars Har varit med och godkänt materialet  

Bortom Åa Roligt att dagens användning och de människor som sköter om den idag 

visas. 

 

 

 Hur tror Ni att gården används om tio år? 

  

Bommars  Som nu. Ny generation ägare 

Kristofers  

Erik- Anders Vi tror att den då fortfarande används som en visningsgård 

Pallars  

Jonlars Vet ej 

Gästgivars Förhoppningsvis lika som idag 

Bortom Åa i stort sett på samma sätt, men förhoppningsvis kommer ytterligare forskning 

att ge nya kunskaper att förmedla till besökare 

 

 

 

 Kommer gården i framtiden att fylla någon annan funktion än vad den gör 

idag? 

  

Bommars  Vet ej 

Kristofers  

Erik- Anders Nej 

Pallars  

Jonlars Vet ej 

Gästgivars Det vet jag inte 

Bortom Åa Knappast, den har varit museum sedan 1943. 

 

Övrigt 

Ja hur man löser att husen underhålls i framtiden.  

Hur är husen försäkrade? Borde finnas försäkringar som anpassas till gamla hälsingegårdar så 

de kan byggas upp. Fört dyrt att försäkra så det kan byggas upp lika som de delar som inte 

brunnit. Försäkringarna är ej anpassade för så många och gamla fina byggnader.  


