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Sammanfattning 

Denna studie undersöker möjligheter till tillgänglighetsanpassning av hälsingegårdar. 

Problematiken ligger i att hälsingegårdarna är kulturhistoriskt värdefulla och därför har 

strikta bevarandekrav. 

En hälsingegård är egentligen ett samlingsnamn för en stor mängd byggnader. De är 

gårdar som Hälsinglands bönder byggde på ett för trakten traditionellt vis som skiljer 

sig från övriga historiska bostäder för bönder i Sverige. Detta på grund av att de är mer 

påkostade både med dekorationer och till storlek. Bönderna i Hälsingland hade 

möjlighet att bygga på det viset eftersom de ofta var mer välställda än andra bönder i 

landet. Detta berodde på att de inte hade någon adel eller några herremän i landskapet 

som tog del av deras inkomster (Göllas, 2012). 

I dagsläget är sju hälsingegårdar utnämnda till världsarv av Unesco, och sedan denna 

utnämning har turismen ökat till de sju gårdarna. Eftersom även personer med 

funktionshinder av något slag kan önska att se detta världsarv har möjligheterna till 

tillgänglighetsanpassning undersökts. 

Undersökningen har skett genom litteraturstudier, intervjuer och platsbesök. Till största 

del har litteraturstudien inneburit uppsökande av information beträffande historik om de 

berörda delarna i ämnet samt undersökning av lagar och rekommendationer för 

tillgänglighet och bevarande. 

Under arbetets gång har även andra världsarv med förutsättningar som liknar de på 

hälsingegårdarna undersökts. Dessa undersökningar har understrukit tesen om att 

tillgänglighet är problematiskt att åstadkomma på historiska platser. Få åtgärder har 

gjorts för att öka tillgänglighet trotts att respektive länsstyrelse och kommun för 

världsarven har arbetat med frågan under många år. 

Eftersom hälsingegårdarna inte är offentliga platser utan privatägda gårdar, som kan 

besökas efter avtalad tid, har fastigheterna laglig möjlighet att avstå åtgärder för ökad 

tillgänglighet.  

Endast vid omfattande renoveringar behöver en bostad anpassas efter dagens krav på 

tillgänglighet. Dessa byggnader skall inte renoveras utan bevaras i befintligt skick så 

långt som möjligt då de är klassade som byggnadsminnen. Dock finns möjligheter till 

att förbättra tillgängligheten genom vissa, icke byggnadstekniska, åtgärder. Exempelvis 

kan information på hemsidor och i turistbroschyrer förbättras. Dessutom kan digitala 

lösningar ordnas för virtuella visningar vid guidade turer.  

De byggnadstekniska åtgärder som trots allt kan vara möjliga att åstadkomma är 

begränsade till utsidan av byggnaderna. Det finns dock ändå en mängd saker som 

underlättar ett besök bara genom exteriöra förändringar. Det handlar främst om 

tillgänglighet genom plana parkeringsplatser, tillgång till sittplatser för vila och skyltar 

för att underlätta navigering. 
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Andra funktionsnedsättningar än just de som orsakar rörelsehinder är dock möjliga att 

underlätta ett besök för med vissa åtgärder som inte påverkar byggnaderna. Det handlar 

främst om att ordna med ljudförstärkningar och utökad information i text för att kunna 

dela information med de besökare som har nedsatt hörsel. 
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Abstract 

This study examines the possibilities to increase accessibility in the decorated 

farmhouses of Hälsingland. The problem lies in the strict conservation requirements of 

theses farm houses because of their historical value. 

There are many decorated farmhouses in Hälsingland. They are farms of Hälsingland 

farmers built in a way that was traditional in the area from the sixteenth century to the 

beginning of the twentieth century. Their tradition of building is different from other 

historical residences of farmers in Sweden since they are larger and more decorated. 

The farmers of Hälsingland were able to build that way because they often were 

wealthier than other farmers. The reason for that was partly because there were no 

nobles in the area who took part of their income (Göllas, 2012). 

Seven of these decorated farm houses have been added to Unesco’s List of World 

Heritages. Since they were listed, the tourism has increased to these seven farm houses. 

Some of the people who wish to see this world heritage may have disabilities of some 

kind and therefor the potential for accessibility is investigated.  

The study has been made through literature reviews, interviews and site visits. For the 

most part, the literature review was focused on information regarding the history of the 

buildings and the study of the laws and recommendations for accessibility and 

conservation. 

During the study, other heritages with conditions similar to those of the Hälsingland 

farms also have been investigated. These studies have emphasized the thesis that 

accessibility is problematic to achieve in historic sites. Little has been done to increase 

the availability in these places, even though the county administrative boards and 

municipalities for World Heritage have been working on this issue for many years. 

Since the Hälsingland farms are not public places but privately-owned farms, which can 

be visited by appointment, they have the legal possibility to waive action for increased 

accessibility  

Swedish law says that an existing building needs to be adapted to today’s demands on 

availability only when it is put through an extensive renovation. These buildings are not 

to be renovated but preserved in their present condition since they are listed buildings. 

However, there are ways to improve availability in ways that does not include structural 

changes in the buildings. For example, information about the availability in the 

Hälsingland farmhouses can be improved on websites and in tourist brochures. 

Furthermore, digital solutions such as virtual tours could be an option for those who 

cannot access the buildings.   

The structural changes that nevertheless could be possible to accomplish are limited to 

the outside of the buildings. However, there are still a lot of things that could improve 

the accessibility, for a visitor with a disability, just by the exterior changes. The exterior 
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changes are mainly about making plane ground conditions at parking spaces, access to 

seating for rest and signs to facilitate navigation. 

There are other disabilities than those that cause mobility problems. It is possible to 

facilitate a visit, by some measures that do not affect the buildings, for people who are 

disabled with some of those. Improvements could be made by arranging sound 

reinforcement and extended information in text, to share information with the visitors 

who have hearing disabilities.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Hälsingland fanns redan från 1400-talet och fram till början av 1900-talet en tradition 

att bönder byggde stora bostadshus. Dessa hus skiljde sig från bönders bostäder i övriga 

Sverige genom sina stort tilltagna festsalar och avancerade dekorationer av 

marmoreringar, schabloner och tapeter. Bönderna i Hälsingland hade möjlighet till detta 

då de inte levde lika fattigt som många andra bönder. Anledningen till det var att det 

inte fanns någon adel i området som tog del av deras vinster. (Göllas, 2012)  

Då bönders arkitektur inte finns bevarad i samma utsträckning som de övre stånden har 

en kampanj drivits för att världsarvsklassa de unika Hälsingegårdarna. Denna kampanj 

ledde till att sju gårdar 2012 blev världsarvsklassade av United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (Unesco). Dessa sju gårdar är inte de äldsta 

kvarvarande gårdarna men de är väl bevarade med mycket kvar av sitt ursprungliga 

skick och får därför representera hälsingegårdarna och den byggnadstradition som fanns 

i landskapet. De sju representanterna har gårdsnamn och benämns som Gästgivars, 

Bommars, Jon-Lars, Fågelsjö Gammelgård, Pallars, Erik-Anders och Kristofers. 

(Göllas, 2012)  

Som ett resultat av världsarvsutmärkelsen har intresset för hälsingegårdarna ökat. Fler 

besökare kommer till gårdarna och behovet av att anpassa gårdarnas tillgänglighet har 

därför blivit mer påtagligt. 

Efter utnämnandet som världsarv har marknadsföringen av hälsingegårdarna ökat i 

turistinformationer. Intresset för hälsingegårdarna har därmed spridit sig, vilket har 

medfört att turismen har ökat och kan möjligen öka ännu mer.  

För att kunna möta den ökande besökarskaran behöver tillgängligheten anpassas så att 

flera har möjlighet att ta del av världsarvet. Gårdarna är byggda som bostäder eller 

festsalar med över hundraåriga byggnadstekniker. Detta innebär att byggnaderna långt 

ifrån uppnår dagens krav för tillgänglighet i offentliga byggnader.  

En ändring för att uppnå alla dagens krav är inte möjlig utan att förvanska de skyddade 

historiska byggnaderna. Vissa åtgärder bör dock gå att genomföra för att kunna möta en 

bredare publik.   

För att avgränsa undersökningen har två gårdar valts ut att ingå i granskningen. Dessa 

två gårdar är Kristofers och Bommars. Då en liknande undersökning har utförts av 

länsstyrelsen i Gävleborg, på gården Bortom Åa i Fågelsjö, tas även den med i 

studienen som en jämförelse mot de andra två gårdarna.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka dilemmat mellan tillgänglighetsanpassning och 

bevarandekrav av de världsarvsklassade hälsingegårdarna. 

1.3 Mål 

Målsättningen med undersökningen är att hitta möjligheter att öka tillgängligheten för 

personer med olika sorters funktionshinder. Detta skall ske utan att förvanska de 

historiska byggnaderna. 

2. Metod 

2.1 Litteraturstudier 

Undersökningen av möjligheter till tillgänglighetsanpassning har till stor del skett 

genom litteraturstudier. Den information som eftersökts är bland annat vilka regler som 

gäller för bevarandet av världsarv. Det innebär att både regler från UNESCO och den 

svenska lagstiftningen har undersökts. Utöver lagar om bevarande har även lagar om 

tillgänglighet undersökts. Ett flertal rapporter om tillgänglighet och bevarande här även 

påträffats där rekommendationer för tillgänglighetsåtaganden har undersökts. Dessutom 

har information hämtats från riksorganisationer för olika former av 

funktionsnedsättning.  

För att kunna förstå värdet av världsarvet och vad som är viktigt att bevara har även 

information om hälsingegårdarna ingått i litteraturstudien. Detta har skett genom både 

litterära och digitala källor. 

Även andra världsarv har undersökts för att se olika lösningar som kan vara användbara 

för hälsingegårdarna. Två världsarv har då undersökts varav ett finns i Norge vilket 

även ger en möjlighet till jämförelse mellan svenska och norska lagar och regler.  

Slutligen innehåller litteraturstudien även information om intervjuteknik då ett flertal 

personer intervjuats i undersökningen. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes genom att låta den som intervjuas ta rollen som berättande för en 

insatt och intresserad lyssnare. Förutsättningar till detta skapades genom en personlig 

presentation som tydliggjorde nivån på min kunskap i ämnet samt genom att ställa flera 

frågor på en gång. Genom att ställa frågorna på det sättet får den svarande en tydligare 

bild av frågornas sammanhang och vilken problematik som vill beröras. Det leder i sin 

tur ofta till längre och mer utvecklade svar (De Santis, 1980). 
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Ägare av de två utvalda hälsingegårdarna Bommars och Kristofers har intervjuats på 

plats i respektive hälsingegård. De är både ansvariga för gårdens förvaltande och 

representanter som möter besökare. De är därför insatta både i bevarandet och 

problematiken med tillgänglighet. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket 

innebär att frågor har förberetts i förväg, men utrymme har lämnats för att låta de som 

intervjuas själva berätta och tillföra ytterligare information.  Anteckningar har skrivits 

under intervjuerna.  

Intervjuer har även utförts med personer som representerar de två andra världsarv som 

undersökts. Detta gjordes för att undersöka deras hantering av 

tillgänglighetsanpassningar i skyddade omgivningar eftersom de varit listade som 

världsarv en längre tid än hälsingegårdarna. 

Den representant som intervjuades gällande världsarvet i Røros stad arbetar som 

arkitekt och kulturminneförvaltare på Røros kommun. Ett personligt möte arrangerades 

med honom på hans kontor i Røros där intervjuen genomfördes. Under intervjuen 

antecknades de svar som framkom. För att få tillgång till de norska lagar som nämnts 

under intervjuen har detta efterfrågats och skickats via emailkonversation med 

kulturminneförvaltaren i ett senare skede. 

Två representanter för världsarvet i Luleå har kontaktats via email. Dessa två 

representanter är världsarvssammordnare på kulturförvaltningen i Luleå kommun och 

representant för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid kontakten 

har en introduktion av det pågående arbetet med möjligheter till 

tillgänglighetsanpassning på hälsingegårdarna skrivits. Därefter har frågan ställts om 

hur detta dilemma har hanterats på det världsarv som de arbetar med. Då de svar som 

skickats tillbaka varit tillfredsställande för rapportskrivandet har ytterligare frågor inte 

ställts. Enligt Nagelhout, Willemsen, Thompson och Fong (2010) är databaserad 

kommunikation lika trovärdig som kommunikation över telefon och dessa svar har 

därför ansetts som tillräckliga. Nagelhout, Eillemsen, Thompson och Fong (2010) 

menar att svarsbenägenheten kan variera beroende på om kontakten söks via email eller 

telefon. Då kontakt söktes i yrkesmässiga skäl är dock svarsbenägenheten större. 

Dessutom var frågorna inte skrivna som en enkät där flera svar behöver samlas in för att 

ställa en slutsatts, utan ett svar från en trovärdig källa ansågs tillräckligt. 

Se bilaga 1 och 2 för att se vilka förberedda frågor som ställts vid intervjutillfällen.  

2.3 Platsbesök 

Två hälsingegårdar har valts ut för att begränsa undersökningen. Dessa två gårdar har 

besökts för att se vilka förutsättningar som finns i dagsläget. Vid besöken har även 

ägarna till gårdarna intervjuats. 

Världsarvet i Røros har också besökts i samband med den intervju som utfördes med 

kulturminneförvaltaren i staden. 
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3. Unesco 

Den organisation som utnämnt hälsingegårdarna till världsarv heter Unesco. 

Organisationen bildades efter andra världskriget då stora delar av Europa låg i ruiner. 

Många oersättliga historiska monument var förstörda och Unesco bildades för att 

försöka förhindra att sådant ska kunna ske igen. De ville skapa en gemensam förståelse 

mellan olika länder och på så sätt inte bara skydda de oersättliga historiska objekt som 

fortfarande finns kvar, utan också arbeta för att bevara freden. (Unesco, 2015) 

Unesco har strikta krav för att ett objekt ska tas upp på världsarvslistan. De har däremot 

inte några specifika regler för hur ett världsarv ska skötas efter att det har blivit 

accepterat på listan. Detta beror på att ett av de krav som finns från Unesco är att ett 

världsarv skall vara skyddat i form av byggnadsminne, nationalpark eller liknande av 

det aktuella landets egna lagar. Förutsättningarna för att få bli ett världsarv innebär att 

de skyddande lagarna i det land som världsarvet befinner sig ska uppfylla vissa kriterier.  

Bevarandet av hälsingegårdarna och alla andra svenska världsarv sker därför efter 

svensk lag utan inblandning av Unesco. Detta på grund av att Unesco vid antagandet av 

hälsingegårdarna som världsarv kontrollerat och ansett att de svenska lagar som skyddar 

gårdarna i form av byggnadsminne uppfyller de krav om bevarande som de önskar. 

Unesco kontrollerar dock samtliga objekt på världsarvslistan med jämna mellanrum för 

att vara säkra på att de bevaras så som önskats. Enligt King och Halpenny (2014) är den 

symbol som Unesco använder på sina världsarv menad att representera äkthet och 

kvalitet. Unesco är därför måna om att de objekt som har fått tillstånd att använda deras 

symbol bevaras så som de enligt lag ska. Symbolen för Unesco är framtagen för att 

kunna användas över hela världen och har därför ingen text. Den kan användas i 

informationsblad, på hemsidor och på vägskyltar som hänvisar till ett av Unescos 

världsarv. Genom denna symbol är tanken att ett världsarv ska kännas igen av en 

besökare även om denne inte kan språket på övriga skyltar (King & Halpenny, 2014). 

Unesco tillför även en möjlighet till bidrag för att kunna förvalta världsarvet. Eftersom 

ändringar för effektivisering på olika sätt inte är möjliga kan förvaltandet av ett 

världsarv vara kostsamt om det inte ska stå och låtas förfalla. 

Det finns operativa riktlinjer som förklarar Unescos huvudsakliga arbete. Dessa 

riktlinjer följs av Världsarvskonventionen och innehåller följande punkter.  

 Inskrivning av objekt på listan för världsarv och listan för hotade världsarv. 

 Säkerställa skyddandet och bevarandet av världsarvsobjekt. 

 Tilldelande av internationell assistans från världsarvsfonden. 

 Mobilisering av både nationellt och internationellt stöd till konventionen. 
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Unesco beskriver i sina operativa riktlinjer § 108-118 hur de önskar att ett världsarv 

drivs. Där framgår i flera paragrafer att en hanteringsplan bör tas fram för både den 

långsiktiga förvaltningen och de dagliga sysslorna som behövs för att underhålla ett 

världsarv. De överlåter också ansvaret till staten i vilken världsarvet är beläget och de 

förvaltare som underhåller objektet (Unesco, 2008). 

Unescos nästa punkt i de operativa riktlinjerna, § 119, är en egen underrubrik om 

hållbar användning. Där tydliggörs att den högsta prioriteringen är bevarandet av 

världsarvet. Även om syftet med bevarandet ofta beskrivs som ett sätt att ge kommande 

generationer möjlighet att ta del av historiskt objekt anser Unesco att besökare inte får 

hota objektets värde. I vissa fall är mänsklig användning av ett världsarv inte lämpligt 

(Unesco, 2008). 

Möjligheterna till att bevara ett världsarv ökar när dess förvaltare får möjligheter till 

mer ekonomiska bidrag för förvaltning. Dock är meningen med ett världsarv delvis att 

objektet skall visas upp i utbildande syfte. Turism är alltså en stor del av Unesco och om 

anpassning till turismen skulle prioriteras kan turismen öka. En ökad turism kan i sin tur 

leda till större inkomster som kan finansiera bevarandet. (Patuelli, Mussoni & Candela, 

2013) 

4. Andra nordiska världsarv 

Hälsingegårdarna har endast varit med på Unescos lista med världsarv sedan 2012. 

Även om Unesco inte ställer några ytterligare krav på hur ett världsarv ska bevaras 

påverkar utnämningen intresset för besökare. Turismen har ökat sedan 

världsarvsutnämningen och tillgänglighetsanpassning för att möta den ökande turismen 

är mer aktuell än tidigare.  

För att söka inspiration om hur förvaltingen av ett världsarv kan bedrivas har två andra 

nordiska världsarv undersökts. Dessa två världsarv har funnits med på Unescos 

världsarvslista under fler år än hälsingegårdarna och har därför hanterat turismen under 

en längre tid. 

4.1 Bergstaden Røros 

Røros är en norsk stad i Sør-Trøndelag som utsågs till världsarv av Unesco 1980. 

Staden som är belägen mitt i fjälltrakterna växte fram då Røros kopparverk startade en 

gruva där 1644. Då staden behållit sin uppbyggnad med trånga vägstråk, och flera 

hundratals historiska byggnader finns kvar, har hela stadskärnan blivit utsedd till 

världsarv. 

Eftersom Røros är en levande stad med bofasta invånare som har standardkrav och 

rättigheter har de stött på en del problem med de strikta bevarandekraven. Lösningen 

har varit att strikt bevara exteriörer men tillåta invånarna att förvalta insidan av sina 
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bostäder som de önskar. Detta stöds enligt Røros kommuns arkitekt och 

kulturminneförvaltare J. Nordsteien (personlig kommunikation, 7 maj 2015) av den 

norska motsvarigheten till Plan- och bygglagn kallad Plan- og Bygningsloven, som 

tydligt uttrycker att exteriörer är den väsentligaste delen att bevara.  

”Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk  

§ 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 

Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering skal 

kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som 

knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.” 

Detta är en skillnad mellan svensk och norsk lagstiftning då den svenska lagen uttrycker 

vikten av att bevara historiska byggnader utan att på något vis prioritera de exteriöra 

delarna så som den norska lagen gör. 

Ett flertal av uthusen till lantbruksbyggnaderna har restaurerats för att inte falla ihop. Då 

dessa byggnader inte längre är i bruk används de endast som besöksmål för att visa den 

historiska miljön. Restaureringen har då skett med utbyte av föråldrade element där nya 

element av samma material, gjorda med samma hantverksmetoder har ersatt de gamla. 

De har alltså fortfarande samma uttryck och inga ändringar har gjorts för att underlätta 

framkomligheten för besökare vid restaureringen. (Røros kommune, 2015) 

Enligt J. Nordsteien (personlig kommunikation, 24 april 2015) är dock utbytet av 

material endast gjord i extrema nödfall för att skydda en byggnad från att rasa samman. 

Nordsteien som arbetar som arkitekt och kulturminnesförvaltare på Røros kommun 

behandlar dessa frågor dagligen. Han förklarar att byggnader i Røros i största möjliga 

grad skall bevara sin exteriör. Utbyte av till exempel fönster sker endast vid särskilda 

omständigheter. Även om en del av en byggnad byts ut mot en nyare i samma stil men 

med moderna egenskaper förändrar det byggnaden. Flera element kan bytas ut vid olika 

tillfällen. Vid en tillbakablick kan det då hända att hela den gamla byggnaden egentligen 

bit för bit har blivit utbytt mot en ny byggnad i samma stil. Nordsteien förklarar vidare 

att de i Røros därför arbetar mycket med att isolera på insidan. Gamla dörrar och fönster 

med svaga isoleringsegenskaper bevaras men ytterligare en dörr eller en fönsterruta kan 

läggas till på insidan. Överlag får byggnader moderniseras invändigt vilket ofta sker i 

form av installationer som är möjliga att montera bort för ett återskapande av 

originalutförande.  

Världsarvet i Røros omfattar stadskärnan och det innebär att en stor mängd butiker 

huserar i skyddade byggnader. Få av dessa butiker har entréer i marknivå vilket innebär 

att de har trappor upp till dörren och tillgängligheten för rullstolsburna, rullatorer och 

barnvagnar är därför begränsad. Ett antal paragrafer i norsk plan- och bygglag ger 

möjlighet att bortse från de tillgänglighetskrav som finns för övriga byggnader om den 

aktuella byggnaden är en värnad byggnad. Även tekniska bestämmelser från Røros 
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kommun ger möjlighet till särbehandling av historiska byggnader. 

Tillgänglighetsbestämmelser citeras av J. Nordsteien (personlig kommunikation, 7 maj 

2015) från den norska diskriminerings- och tillgänglighetslagen Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

”Kapittel 3. Universell utforming og individuell tilrettelegging 

§ 13. Universell utforming 

Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 

utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter 

rettet mot allmennheten. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 

hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon 

kan benyttes av flest mulig.” 

Dock påpekas att de krav på bevarande som Plan- og bygningsloven formulerar har 

tolkningsföreträde mot de krav på tillgänglighetsanpassning som finns i diskriminerings 

och tillgänglighetslagen. Röros har dessutom särskilda kommunala regler på grund av 

stadens historiska värde. Bland annat citeras en paragraf från Reguleringsbestämmelsen 

om antikvariskt kulturhistoriskt specialområde där det står  

” § 23. De eksisterende bygninger kan istandsettes, om- og påbygges forutsatt at 

karakteren med hensyn til utforming, materialbruk og farger opprettholdes, eller 

eventuelt tilbakeføres til det som har vært tidligere. 

Eventuell ny bebyggelse må antikvarisk tilpasses eksisterende bebyggelse. 

Innvendig kan bygningene moderniseres og teknisk forbedringer utføres i tråd 

med den enkelte huseiers ønske. For fredete bygninger må tillatelse foreligge fra 

Riksantikvaren også når det gjelder innvendige arbeider.” 

Trots att tillgänglighet inte är ett krav på värnade byggnader i Røros finns dock exempel 

på lösningar som har gjorts för att tillmötesgå besökare med behov av entré utan 

trappsteg. Ett café har byggt en skalbyggnad runt gränden och baksidan av byggnaden 

där detta café huserar. En extra entré har lagts i marknivå i gränden (se bild 1) vilket gör 

det möjligt att få tillgång till de sittplatser som finns i gränd och bakgård. Nivåskillnad 

finns dock fortfarande för att nå upp till själva betjäningen.
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Bild 1: Entré till inbyggd gränd i marknivå i Røros 

Foto: Ida Svenshammar 

Rådhuset i Røros har delvis anpassats för framkomlighet med rullstor. Huvudentrén är 

upphöjd med trappor upp till porten. Så är även baksidans entré (se bild 2)

 
Bild 2: Entré på rådhusets baksida i Røros 

Foto: Ida Svenshammar 

På baksidan av byggnaden finns dock sedan gammalt en liten utbyggnad på huset. 

Denna utbyggnad har anpassats med en extra entré som har dörröppnare och en hiss för 

att nå upp till det första planet (se bild 3 och 4).  
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Bild 3: Entré i marknivå  Bild 4: Hiss från marknivå till plan 1 

Foto: Ida Svenshammar  Foto: Ida Svenshammar 

På detta plan har även en handikappanpassad toalett byggts och samtliga trösklar är 

anpassade med ramper för att en rullstolsburen skall kunna röra sig fritt över hela planet 

(se bild 5). 

 
Bild 5: Ramper över trösklar 

Foto: Ida Svenshammar 

För att ha en möjlighet att bedriva olika verksamheter har tillstånd getts för upptagande 

av nya entréer och ramper på enskilda fastigheter. Dessa ändringar i byggnaderna är 

tillåtna då fasaden längst gatan bevaras och ändringarna sker mot gården. Dessutom 
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anpassas de nya installationerna för att smälta in i den befintliga miljön. Ett exempel på 

detta är ett café har fått tillåtelse att göra en större port med ramp för varuintag mot 

gården (se bild 6).  

 

 
Bild 6: Ramp och nya portar för varuintag 

Foto: Ida Svenshammar 

4.2 Gammelstads Kyrkstad, Luleå 

I Luleå finns ett världsarv i form av kyrkstugor som användes för att folk som hade lång 

väg till kyrkan skulle kunna övernatta mellan lördagen och söndagen, då gudstjänst 

hålls. Dessa stugor är till viss del privatägda och används än idag precis som 

hälsingegårdarna. Stugorna har utvecklats med tiden till viss del och en del moderna 

bekvämligheter har förts in, men de har samtidigt strikta bevarandekrav. 

(Kulturförvaltningen Luleå Kommun, 2015) Balansgången mellan det moderna och 

bevarandet av det historiska gör kyrkstugorna intressanta i dilemmat som denna studie 

behandlar. Det vill säga behovet av ändringar kontra kravet på bevarande. Kyrkstaden i 

Luleå är en geografiskt avskild del av staden (se bild 7) där privata åretruntboenden inte 

finns representerade. Kyrkstugorna används istället som boende vid högtider och har 

alltså kvar sitt ursprungliga syfte. Vid byggnationen av kyrkan var platsen en ö där 

sedan kyrkstugor byggdes kring kyrkan. Staden växte sig kring kyrkan men 

landhöjningen gjorde det svårare att ha stadskärnan där då de kom allt längre ifrån 

kusten. 1649 flyttades köpstaden till en placering närmare kusten där Luleå stad är 

beläget idag. Sedan flyttningen har Gammelstaden bevarats i det skick den lämnades. 

(Lindholm, 1996) 
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Bild 7: Överblick av Gammelstads kyrkstad 

Foto: Lena Nilsson 

Till skillnad från Røros stad är Kyrkstaden mer inriktad mot turism. Anledningen till 

detta är framför allt att Røros stad är bebott av åretruntboende invånare som söker 

integritet i sina hem. Kyrkstaden däremot står tom största delen av tiden för att sedan 

livas upp med öppna fönsterluckor och folk i stugorna under kyrkoaktiviteter framförallt 

på helger. Hälsingegårdarnas förutsättningar kan ses som en blandning mellan dessa två 

varianter. Gårdarna är, med undantag av Bortom Åa, privatägda och delvis stängda för 

allmänheten. Dock öppnar ägarna av dessa gårdar upp delar av sina hem för att de ska 

kunna visas upp som turistattraktioner på förbestämda tider.  

I Gammelstaden i Luleå arbetas det aktivt med att utöka turistupplevelsen genom att 

bland annat öka tillgänglighet och utbud av mat och dryck på området. Detta skulle, 

utöver de direkta fördelarna att mat och dryck finns, även innebära fler möjligheter för 

besökare att sätta sig ner och vila. Platser att vila är annars få i området då stugorna är 

tätt placerade med litet utrymme mellan de privata stugorna och väg vilket gör att 

utrymme för parkbänkar för besökare inte finns (se bild 8). 
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Bild 8: Kyrkstugornas täta placeringar 

Foto: Lena Nilsson 

Enligt världsarvssammordnaren på kulturförvaltningen i Luleå kommun, S. Vintén 

(personlig kommunikation 7 maj 2015) är kyrkstugorna i Gammelstad till största del 

privatägda och därför inte publika byggnader. De har därför inte några krav om 

tillgänglighetsanpassning. Hembygdföreningen äger dock en stuga som är en publik 

visningsstuga. Denna stuga har utrustats med portabla skenor som kan läggas ut för att 

komma över trösklar. Dock är samtliga trösklar höga vilket gör att lutningen på 

skenorna blir allt för stor enligt boverkets rekommendationer. Enligt boverkets 

byggregler bör lutningen på ramper inte vara mer än 1:50 (Boverkets 

författningssamling [BFS], 2011). 

För att kunna åstadkomma en sådan lutning krävs en längre sträcka än vad kyrkstugorna 

kan utrymma på grund av trösklarnas höga höjder.   

Övriga publika miljöer som tillgänglighetsanpassats är Visitor Center och kyrkan. 

Visitor Center har bland annat hiss och hörslinga för att kunna tillmötesgå en större 

målgrupp. 

För tillfället planeras en åtgärd i parkmiljöerna. Där undersöks möjligheterna till att 

jämna ut nivåskillnader och ta bort trappor. 

För att öka tillgängligheten för synskadade har en taktil karta tagits fram. En taktil karta 

är en karta uppbyggd med struktur för att en synskadad person skall kunna känna hur 

omgivningen ser ut. Kartan har, förutom sin funktion att ge en överblick av området, 

varit en grund till att höra vilka åtgärder målgruppen med synskador önskar få gjorda 

för att möta deras behov.  

Sedan tidigare har kyrkan i Gammelstaden tillgänglighetsanpassats. Kyrkan benämns 

som Nederluleå kyrka och byggnationen av den startade redan vid sekelskiftet mellan 

1300- och 1400-talet. Kyrkan byggdes i gråsten och var en imponerande byggnad för 

sin tid och plats med sina 47 meter (se bild 9). Eftersom kyrkan fortfarande är i bruk 

och därmed är en allmän plats har den utvecklats med tiden. Den första renoveringen av 
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kyrkan tros ha skett redan 1492. Även 1525 ska kyrkan ha byggts på med altarskåp 

(Lindholm, 1996). Den ständiga aktiviteten i kyrkan har lett till att förändringar av olika 

storlek gjorts efter hand i drygt 600 år. Världsarvsutnämningen och den ökade 

tillströmningen av turister har endast påverkat kyrkan till en ytterligare 

tillgänglighetsanpassningar på grund av att den med tiden redan har blivit anpassad för 

sitt syfte att ta emot besökare. Denna enda åtgärd var, enligt J. Aro på 

kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Norrbottens län (personlig kommunikation 7 maj 

2015), att en ram ordnades för höjdskillnaden mot koret. 

 

Bild 9: Kyrkans exteriör i Luleå 

Foto: Lena Nilsson 

5. Lagbestämmelser och rekommendationer 

Anledningen till att tillgänglighetsanpassning av hälsingegårdarna är ett problematiskt 

projekt är att lagar finns med både krav om utformningar för att öka tillgängligheten och 

krav om bevarande i originalutförande. Kraven kolliderar med varandra och kan därför 

inte utföras till fullo utan undantag på ett flertal punkter. 

Utöver det faktum att tillgänglighetsanpassning och bevarandekrav strider emot 

varandras bestämmelser finns också annan problematik. Flera av lagarna är 

ramlagstiftningar och lämnar därför utrymme till olika tolkningar vid olika fall. Det 

innebär att varje åtgärd bör undersökas för att försöka avväga hur mycket den skulle 

påverka historiska värden och hur mycket den skulle hjälpa att främja tillgängligheten. 
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Lagarna ger en helhetsbild men överlåter ansvaret till andra myndigheter att bedöma 

enskillda fall och avväga för och nackdelar. Det är därför problematiskt att studera 

lagstiftningen och se vad som är tillåtet och inte. Rättsfall från liknande bedömningar 

kan kontrolleras för att se hur lagen tolkats tidigare. 

5.1 Tillgänglighet 

En ökad tillgänglighet eftersträvas i hela Sverige. Riksdagen tog år 2000 fram en 

handlingsplan för funktionshinderpolitiken med namnet Från patient till medborgare 

(SOU 1999/2000:79). Titeln syftar tydligt på hur funktionshindrade tas emot i 

samhället. Enligt undersökningar är en stillasittande fritid dubbelt så vanlig hos 

personer med funktionsnedsättning jämfört med personer utan funktionsnedsättning. 

Vidare undersökningar har visat att 19 % av de funktionshindrade upplever sin hälsa 

som dålig, vilket är en väsentligt högre siffra än de 2 % av de icke funktionshindrade 

som upplever att sin hälsa är dålig. För att öka förutsättningarna till en bättre hälsa 

behövs en aktiv fritid och Sverige behöver därför öka sin tillgänglighet. 

(Riksantikvarieämbetet & Naturvårdsverket, 2013) 

2010 övergick handelsplanen till en strategi för att 2011 till 2016 genomföra en 

funktionshinderspolitik baserad på konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Det innebar större fokus på genomförande och uppföljning av 

utvalda myndigheter som bland annat Boverket, Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet. 

Ett tydligt ställningstagande finns i Plan- och bygglagen där följande krav formuleras. 

”Ett byggnadsverks utformning skall vara tillgänglig och användbar för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (PBL, SFS 2010:900) 1§, kap. 8.” 

Vidare förtydligas dock att dessa krav gäller vid nybyggnationer och även vid 

ombyggnationer i rimlig utsträckning beroende på ombyggnationens omfattning. Dock 

finns krav för allmänna platser även utan att någon ombyggnation tvingar fram 

tillgänglighetsanpassning. 

”Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid 

avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa (PBL, SFS 2011:335) 12§, kap. 8” 

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (2013) skriver i sin rapport att det på 

allmänna platser i första hand bör genomföras generella åtgärder. Dessa åtgärder är 

sådana som är bekväma för samtliga besökare även om de bara är nödvändiga för ett 

fåtal av dem. 

En grundläggande nivå har arbetats fram av regeringen med en utgångspunkt att 

Sveriges natur- och kulturområden ska vara till för alla (Skr 2012/13:51) Vissa kriterier 

finns för att uppnå en grundläggande nivå, men dessa kriterier varierar på olika platser 

på grund av att förutsättningarna för tillgänglighet ser olika ut på olika platser. Enligt 
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Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket (2013) är dock dessa kriterier de som är 

gällande i de flesta fall: 

”• Information om området, och hur man tar sig dit, finns tillgänglig på Internet 

och/eller i tryckt form. I informationen lyfter man fram vad som är lättillgängligt 

i ett område. Till exempel kan det finnas utsiktsplatser som kan nås via befintliga 

stigar som är jämna och saknar större nivåskillnader.  

• Det finns skylt med grundläggande information vid området. Skylten bör vara 

utformad och placerad på ett tillgängligt sätt.  

• Om hela eller delar av området är tillgängligt för personer med nedsatt 

rörelseförmåga och om det i övrigt är rimligt utifrån de lokala förutsättningarna, 

bör minst en parkeringsplats vara ämnad för människor med nedsatt 

rörelseförmåga. Detta gäller framförallt välbesökta områden och områden med 

utrymme för större parkeringsplatser.  

• Om området endast kan nås med båt, till exempel skärgårdsöar, och området i 

övrigt är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, bör det finnas en 

tillgänglig brygga eller tilläggsplats.” 

Vidare rekommenderar Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket att en 

tillgänglighetsanpassning projekteras i samråd med funktionshinderorganisationer för 

att få direkt kontakt med de berörda och höra vad de önskar av en plats 

(Riksantikvarieämbetet & Naturvårdsverket, 2013). Nära sammarbete med 

organisationer som representerar personer med funktionsnedsättningar förespråkas även 

i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

(Handikapförbundens samarbetsorgan, 2008) 

I Boverkets Författningssamling (BFS 2011:26) finns allmänna råd för utformning av 

tillgängliga miljöer. Bland annat rekommenderas i avsnitt 3:122 utformning av 

gångvägar och parkeringsplatser. Enligt Boverket bör en gångväg inte luta mer än 1:50 i 

sidled men ska helst vara så horisontell som möjligt. De bör också ha en fri bredd på 

minst 1,5 meter och i öppningar av olika slag bör bredden vara minst 0,90 meter. Dessa 

åtgärder skapar större möjligheter för rörelsehindrade att ta sig fram på olika platser. För 

att ytterligare underlätta för de rörelsehindrade kan sittplatser fästas i anslutning till 

platsen. Viktigt är då att dessa sittplatser har både ryggstöd och armstöd.  

I startskedet av en projektering för tillgänglighetsanpassning bör alltid en avvägning 

göras mellan bevarandevärden och tillgänglighetsåtgärder. I vissa fall kan 

tillgänglighetsåtgärder hjälpa till at bevara områden. Exempelvis kan ordnade gångstråk 

styra de flesta besökare till dessa stråk och på så sätt lämna övriga platser relativt orörda 

och fria från slitage. Dock finns många exempel på bevarandevärden som tar skada av 

tillgänglighetsåtgärder. Frågan om syftet med bevarandeskyddet elimineras genom 

tillgänglighetsåtgärder bör då ställas för att, i varje enskilt fall, avgöra om ändringar är 

rimliga. (Riksantikvarieämbetet & Naturvårdsverket, 2013)  
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Payne och Dimanche (1996) beskriver hur turistindustrin bör inse att de måste anpassa 

sig efter sina besökare då de är deras inkomst. Då turism inte är en nödvändighet har 

många turistattraktioner inte anpassats för att fungera för alla. Payne och Dimanche 

(1996) önskar inte bara att turistattraktioner ska bli mer tillgängliga för besökare utan 

även för de som arbetar med dessa attraktioner. I många fall har personal tillgång till 

fler ytor än besökare och dessa ytor är mycket sällan anpassade för att kunna användas 

av en anställd med rörelsehinder. 

5.2 Bevarande 

Hälsingegårdarna är skyddade av ett antal olika lagar i den svenska lagstiftningen. Detta 

främst på grund av att de är klassade som byggnadsminne. Som tidigare nämnts är 

klassningen som byggnadsminne ett krav från Unesco för att få bli listad som världsarv. 

Detta på grund av att Unesco inte har egna bevarandekrav för sina listade objekt då det 

skulle vara besvärligt när organisationen är internationell och måste ha bestämmelser 

som fungerar med olika länders lagstiftningar. 

Klassningen som byggnadsminne innebär strängare bevarandekrav än andra byggnader. 

Det ger också möjlighet till att söka ytterligare bidrag från staten för att bekosta 

förvaltningen som krävs för att bevara byggnadsminnet. 

”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 (Kulturmiljölagen [KML] SFS 

1988:950 3 kap. 1§)”. 

Det kulturhistoriska värdet i hälsingegårdarna gör att de ska underhållas för att bevara 

sina värden. Även utan klassningen som byggnadsminne finns dock bestämmelser som 

gör att historiska byggnader är skyddade av lagen. 

Den svenska lagstiftningen uttrycker bland annat: 

”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 (PBL, SFS 2010:900) 14§, kap. 8”. 

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

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

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

eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL SFS 2010:900 kap. 8, 13§).” 
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Dessa lagar är dock inte helt utan undantag. I vissa fall finns behov av ändringar även i 

skyddade byggnader. Länsstyrelsen har då tillåtelse att lämna tillstånd till ändringar i 

strid mot skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. 

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

byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna (KML SFS 1988:950, 

kap. 3, 4§).” 

Detta undantag från bevarandekrav bör dock ses som en möjlighet till små ändringar vid 

extrema behov eftersom byggnadsminnet annars skulle bli förvanskas, vilket är 

förbjudet enligt svensk lag. Varsamhet och hänsyn till byggnadens värde bör därför 

vidtas. Detta styrks genom ytterligare en paragraf som förtydligar vikten i att värna om 

de historiska byggnader som står kvar i vårt land. 

”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 

(PBL SFS 2010:900 kap. 8, 17 §).” 

6. Handikapp i olika former 

Tillgänglighetsanpassning handlar om att skapa förutsättningar för fler att kunna ta del 

av en upplevelse eller en plats. Personer utan funktionshinder av något slag kan ofta ta 

sig fram och uppleva de flesta platser de önskar besöka. Ett handikapp kan dock göra att 

antalet tillgängliga platser blir begränsade. Åtgärder för att kompensera för personer 

med olika former av handikapp görs därför på många allmänna platser. Funktionshinder 

eller handikapp finns dock i flera olika former och endast en åtgärd räcker inte för att 

hjälpa alla former av handikapp. 

Boverket (2011) fokuserar på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga 

och nedsatt orienteringsförmåga. Den nedsatta orienteringsförmågan kan då ytterligare 

kategoriseras som nedsatt synförmåga, kognitiv förmåga eller hörsel. En nedsatt 

kognitiv förmåga kan innebära en utvecklingsstörning eller hjärnskada. 

Eftersom funktionsnedsättning finns i olika former och i olika grad av dessa former är 

det svårt att bedöma hur många personer med funktionsnedsättning det finns i Sverige. 

Avgränsningarna för vad som anses som funktionshinder kan variera och påverka 

siffran. Folkhälsoinstitutet anger att ungefär 1,5 miljoner svenskar har någon form av 

bestående funktionsnedsättning. Av dessa är det inte alla som behöver hjälpmedel för att 

kunna kompensera för sitt handikapp. De som har hjälpmedel kopplade till sin 

funktionsnedsättning är ungefär 10 % av Sveriges befolkning. (Hjälpmedelsinstitutet, 

2009) 
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6.1 Rörelsehinder 

Ofta förknipas handikappade endast med rullstolsburna människor. De rullstolsbundna 

är dock endast en del av den underkategorin av handikappade som kallas 

rörelsehindrade. Utöver de rullstolsburna finns det många fler former av rörelsehinder.  

Personer med rörelsehinder kan ha vissa problem med att ta sig fram i kuperad terräng 

även om de inte sitter i en rullstol. Det kan vara behov av ledstänger eller platser att 

sätta sig och vila som behövs för att dessa personer ska kunna ta sig fram ordentligt. 

(Boverket, 2011) 

6.2 Nedsatt kognitiv förmåga 

Den kognitiva förmågan är ett flertal av hjärnans funktioner. Bland annat minnet, språk, 

problemlösningsförmåga, numerisk förmåga och förmågan att orientera sig i tid och 

rum faller under begreppet kognitiv förmåga.  

En nedsatt kognitiv förmåga kan komma av en utvecklingsstörning, hjärnskada, psykisk 

ohälsa eller demenssjukdom. 

Då den kognitiva förmågan uttrycks på väldigt många olika sätt, och en nedsatt förmåga 

kan göra det omöjligt för en person att klara sig på egen hand, är det inte möjligt att 

anpassa en plats för att göra den lika tillgänglig för dem som för personer utan nedsatt 

kognitiv förmåga. Dock kan åtgärder göras för att underlätta för dem med endast en viss 

nedsättning av den kognitiva förmågan. (Stockholm stad, 2015) 

Texter kan skrivas om i mer lättläst form där inte för mycket fakta finns för att kunna ta 

in textens innehåll. Dessutom kan skyltar sättas upp för att hjälpa till med orienteringen 

även i lättnavigerade områden. 

6.3 Synnedsättning  

Handikapp kan även sitta i synförmågan. Blinda personer har ett stort handikapp och 

behöver bland annat blindskrift för att kunna läsa information. Dock finns det personer 

med handikapp i sin synförmåga som ändå har viss syn kvar.  

Synsvaga mäniskor har ett synfält på ungefär en kvadratmeter framför sig. Placering av 

skyltar är därför viktig för att dessa personer ska kunna ha en möjlighet att ta del av vad 

som förmedlas på dessa skyltar. (Synskadades riksförbund, 2014) 

Bland annat är det viktigt att en skylt är placerad så att det är möjligt att gå nära den då 

det finns personer som endast kan se 10-30 cm framför ögonen. Belysningen av skylten 

är också viktig och den bör då komma uppifrån för att inte blända eller skuggas på 

störande sätt. (Synskadades riksförbund, 2014) 
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Utöver skyltar kan nivåskillnader vara ett störande moment för personer med nedsatt 

synförmåga. Kontrastfärger på trappsteg och avsattser är då enkla medel för att 

underlätta för dem. Kontraster kan även vara taktila vilket innebär att de är möjliga att 

upptäcka med hjälp av känsel. (Wackerfeldt, 2010) 

6.4 Nedsatt hörsel 

En person med nedsatt hörsel kan vara döv eller ha svårt att uppfatta ljud utan 

förstärkning. En hörselnedsättning kan göra att personer blir uteslutna från delad 

information. På offentliga platser kan hörslingor installeras som förstärker det utsända 

ljudet till hörapparater i lokalen, utan att samtidigt förstärka allt kringliggande ljud. 

Det finns även sladdlösa kommunikationssystem. Med hjälp av sådana kan samtal föras 

med flera personer som var och en har förstärkning som aktiveras vid en knapp när de 

pratar. Sladdlösa kommunikationssystem behöver inte installeras i någon lokal utan är 

möjliga för till exempel guider att bära med sig på olika platser. (Hörselskadades 

Riksförbund, 2006) 

Rekommendationer för anpassning för hörselskadade ser olika ut beroende på vilken typ 

av plats det handlar om. Det som mest liknar hälsingegårdarna är ett museum. 

Hörselskadades Riksförbund (2006) rekommenderar följande anpassningar på museum. 

 God ljudmiljö. Detta innebär bullerfria rum utan ekoeffekter 

 Kommunikationssystem för att förstärka ljud till hörapparater i 

informationsområden 

 Tillgänglighet till teckenspråksguidning 

 Textinfo som förmedlar samtlig information som sänds ut i högtalarsystem 

 Textning av filmsekvenser 

 Visuella eller taktila säkerhetslarm kopplade till säkerhetslarm vid brand och 

utrymning. 

7. Hälsingegårdarna 

De sju gårdar som representerar världsarvet är alla belägna i Hälsingland men i olika 

kommuner. De har ingen direkt sammanknytning och turismen behandlas på olika sätt 

på de sju gårdarna. Detta beror framförallt på att gårdarna är privatägda och graden av 

privata rum och integritet på gårdarna varierar. Gemensamt har dock de sju gårdarna att 

de alla har dekorerade festsalar och farstukvistar.  

Festsalarna kallas herrstugor och ligger avskilda från övriga rum så att de endast 

behövde värmas upp vid användning. De stora hälsingegårdarna var sällan använda i sin 

fulla potential. Endast vid bröllop, dop, konfirmationer och begravningar bjöds det in 

till de påkostade herrstugorna. 
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Till vardags användes endast några få rum. Familjerna som levde i hälsingegårdarna 

bodde ofta relativt trångt vilket berodde på att de på så sätt inte behövde förbruka lika 

stor del av den ved som användes för att värma upp de bebodda delarna av gården. 

(Göllas, 2012) 

7.1 Kristofers, Stene, Järvsö 

Kristofers är en levande gård som har förts vidare i arv genom 15 generationer. Gården 

var ursprungligen placerad centralt i Stene by. Då ett flertal byggnader i Stene brann ner 

år 1804 beslutades dock att gården skulle flyttas till en mer avskild plats, för att minska 

risken för att även Kristofers skulle brinna ner. På gården bedrivs såväl jord- som 

skogsbruk och dessa industrier använder moderna tekniker. En blandning mellan 

historia och moderna additioner finns därför på Kristofers. (Göllas, 2012)  

Möjligheten till att anpassa yttre aspekter som parkering och gångvägar bör vara stor då 

de kringliggande byggnaderna sedan tidigare moderniserats. Problematiken kvarstår 

dock i de invändiga miljöerna med nivåskillnader, trånga dörrposter och trösklar som 

återkommande hinder (se bild 10) 

.  

Bild 10: Tröskel i herrstugan 

Foto: Ida Svenshammar 

De historiska byggnaderna omringar en egen gårdsplan och skapar en innergård med 

endast de kulturhistoriska byggnaderna och naturen i synfältet. Parkering sker utanför 

denna innergård som inte är synlig vid ankomst. Entrén in i den avskilda innergården 

går genom en port i en av de historiska byggnaderna kallad portliderbyggnaden (Se bild 

11 och 12). För att sedan möta en passage genom byggnaden i nivå med marken. 
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Bild 11: Entréport från parkering Bild 12: Entré från innergården 

Foto: Ida Svenshammar  Foto: Ida Svenshammar 

Viss rustning har skett på vissa av byggnaderna genom åren. Bland annat finns en 

drängstuga i portliderbyggnaden som moderniserades på 1940-talet. (Byström, 2014)  

Enligt P. Kristofers, som är gårdens nuvarande ägare, innebar moderniseringen bland 

annat att el drogs in. Då el redan var dragen till byggnaden ansågs det rimligt att, vid 

senare tillfälle, bevara den bekvämligheten men byta ut de ålderdomliga elledningarna 

mot nyare och säkrare ledningar. Drängstugan används för övernattande besökare som 

utöver möjlighet till elektrisk belysning även behöver bekvämlighet i form av toaletter. 

Åtgärder för att dra in vatten och avloppsledningar i en historisk byggnad anses dock 

orimligt och övernattande besökare är därför hänvisade att använda toaletter i en 

angränsande byggnad. (P. Kristofers, personlig kommunikation 14 maj 2015) 

Som tidigare nämnts består gården Kristofers av flera olika byggnader. 

Moderniseringen av dessa olika byggnader varierar. En av byggnaderna kallas 

Gammelbyggninga eller Tremastarn på grund av sina tre skorstenar. Tremastarn 

byggdes vid flyttningen av gården, kring 1805 och är näst intill oförändrad sedan 

byggnationen. (Göllas, 2012)  

Tremastern byggdes i två våningar och har därför en trappa som leder upp till den andra 

våningen. Denna trappa är brantare än vad dagens rekommendationer för trappor 

föreskriver. Tillgängligheten på övervåningen är därför begränsad. Många besökare vill 

ta sig upp på övervåningen även om de har vissa rörelsehinder och väggarna i 

trapprummet har därför fått utstå en hel del slitage då besökare lutar sig och håller i 

väggen. En skyddande skiva har därför satts upp för att undvika ytterligare slitage. 

Skivan är genomskinlig för att tapeten fortfarande ska vara synlig (se bild 13).  
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Bild 13: En skyddande skiva i trapprummet 

Foto: Ida Svenshammar 

Hälsingegårdarnas signalement med de dekorativa festsalarna är i vissa fall belägna på 

övervåningar som kunde väljas att värmas upp vid behov. På Kristofers däremot är 

festsalarna byggda i en egen byggnad. Tremastarn är ett hus för högtider och den stora 

middagssalen som på Kristofers kallas för Harrstugo är belägen på det nedre planet. De 

mest påkostade dekorationerna finns därför tillgängliga även för de som inte har 

möjlighet att ta sig upp på det övre våningsplanet.  

I bostadshuset som är byggnaden mittemot Tremastarn har viss modernisering skett. 

Bland annat är den ursprungliga farstukvisten på denna byggnad inte kvar. Den 

farstukvist som står där idag är från 1940-talet och ser inte ut som farstukvistar generellt 

sett gör på en klassisk hälsingegård (se bild 14). Denna farstukvist är illa åtgången av 

vädrets påverkan och planeras därför att tas bort och ersättas av en farstukvist i mer 

klassisk hälsingegårdstil. (P. Kristofers, personlig kommunikation 14 maj 2015) 

Vid en rivning och nybyggnation av farstukvisten finns möjligheter för att öka 

tillgängligheten för rörelsehindrade upp till entrén av denna byggnad. Dock är denna 

byggnad i privat bruk i än högre grad än de andra historiska byggnaderna och 

tillgängligheten till bostadshusets interiör är inte en prioritet för besökare. 
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Bild 14: Farstukvist från 1940-talet 

Foto: Ida Svenshammar 

7.2 Bommars, Letsbo, Ljusdal 

Både exteriör och interiör är välbevarad i originalutförande på gården Bommars. De 

mest utmärkande dragen på gården är exteriört den brunbrända timmerfasaden och 

interiört den välbevarade festsalen från 1848. Gården är privatägd och guidade turer 

utförs på förbestämda tider under sommarhalvåret. (Byström, 2014) 

Från början kallades gården Bommars, som låg högst upp i byn Letsbo, för Oppigården 

på grund av sin höga geografiska placering. Oppigården omnämns i skatteregister redan 

1542 men originalbyggnaderna brann ner år 1844. Gården återuppbyggdes 1848 men då 

den enda arvingen till gården var en dotter vars man hade en egen gård blev Bommars 

obebott. Gården stod sedan orörd tills 1887 då den förste av arvtagarna beslöt sig för att 

bosätta sig på gården. En renovering genomfördes då men på grund av att gården hade 

fler rum än nödvändigt lämnades de överflödiga rummen i befintligt skick. (Göllas, 

2012) 

Bommars såldes 1901 till ett skogsbolag som endast hade intressen för den tillhörande 

skogsmarken och gårdens byggnader förblev därför åter igen orörda. När gården sedan 

köptes av två bröder som efter hand beslutade sig för att ha skilda boenden blev den ena 

brodern tvungen att köpa ut den andre. Troligtvis blev kostnaden för att köpa broderns 

del av gården för stor för att pengar skulle finnas kvar till renoveringar. Gården ägs idag 

av familjen Envall som har varit gårdens brukare i fem generationer. (Göllas, 2012) 

Bommars har på grund av alla dessa omständigheter, till stor del, bevarats i sitt 

ursprungliga skick från 1848. Enligt gårdens nuvarande ägare, K.-E. Envall (personlig 

kommunikation 21 maj 2015) har gårdens två bostadshus renoverade delar på respektive 

bottenvåningar där dagens boendestandard uppfylls. Dessa delar är inte klassade som 
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byggnadsminne och hör därför inte till världsarvet även om hela byggnadens exteriör 

gör det. 

Den största av bostadshusen på Bommars kallas för mangårdsbyggnaden och det är där 

de dekorativa festsalarna finns. Byggnaden har två ingångar varav den ena leder till en 

mindre bostadsdel som kallas Västgötastugan (se bild 15). Den delen har genom tiderna 

hyrts ut till skogsbrukare, knallar och mindre familjer men står nu bevarad som en del 

av världsarvet. 

 
Bild 15: Mangårdsbyggnadens två entréer 

Foto: Ida Svenshammar 

Ingen av farstukvistarna har ledstänger som följer trapporna upp. Enligt Karl-Erik 

Envall brukar dessa trappor dock inte vara något problem för de besökare de haft på 

gården. Trappan upp till det övre planet är däremot brantare och kan vara besvärlig för 

besökare. Vid nedgång för trappan kan problematik också uppstå då taket följer 

trappans lutning och gör att längre personer behöver luta sig bakåt eller gå baklänges 

när de går ned för trappan (se bild 16). Till skillnad från trappan i Kristofers är denna 

inte svängd vilket gör att trappstegen inte smalnar av åt något håll utan behåller sina 

proportioner hela vägen upp till det övre planet. 
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Bild 16: Trappa i mangårdsbyggnaden 

Foto: Ida Svenshammar 

För att nå trappan till det övre planet används den andra entrén på mangårdsbyggnaden. 

Denna entré leder till en förhall där också till de renoverade bostadsdelarna där 

tilläggsisolering har varit nödvändig för att kunna åstadkomma rimlig boendestandard. 

Dörren har därför byggts på med isolering på insidan och en nytillverkad insida i 

gammalt utförande. Även ytterväggen har tilläggsisolerats invändigt och de handgjorda 

marmoreringarna har återskapats på det nya ytskiktet som tillkommit utanpå isoleringen 

(se bild 17). 

 
Bild 17: Tilläggsisolerad vägg till vänster. Originalvägg till höger 

Foto: Ida Svenshammar 

På det övre planet ligger festsalarna. Dessa är bevarade i sitt ursprungliga skick och har 

inte utsatts för mycket slitage då de endast använts vid högtidliga tillfällen. Ett av 

rummen har dock blivit förändrat i form av att golvet har höjts. Detta skedde 1914 i 

samband med att en ny eldstad installerades i köket som är lokaliserat direkt under detta 
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rum på det första våningsplanet. Installationen krävde en höjning av taket i köket och 

rummet ovanför blev därför drabbat i form av högre golv (se bild 18). Utrymmet 

innanför dörren är något lägre än det övriga golvet vilket skapar ett trappsteg. 

Nivåskillnaden upp till detta trappsteg är dock stort. För att göra rummet mer 

tillgängligt har därför en möjlighet till ett extra trappsteg ordnats (se bild 18). 

 
Bild 18: Undanskjutet trappsteg för den stora nivåskillnaden 

Foto: Ida Svenshammar 

I festsalarna är även möblemang bevarat från byggnationen. Då lokalerna, som tidigare 

nämnts, inte använts till vardags är de bevarade i ett skick som tydligt visar hur dåtidens 

ideal såg ut i hälsingetrakterna på 1800-talet. Festsalarna byggdes för att imponera på 

grannar och släktingar som kom på högtidsfiranden och är därför påkostade med tapeter 

och målningar på papp (se bild 19). Dessa väggbeklädnader är de som löper störst risk 

för att bli skadade då besökare gärna vill röra och känns strukturen på målningarna. 

Dock förtydligar K.-E. Envall att han brukar be besökare låta bli att röra väggarna och 

därmed försvinner problematiken.  

På Bommars kan de påkostade festsalarna jämföras mot Västgötastugan, som är en del 

av samma byggnad, men som har använts flitigt. Slitaget är tydligt, framförallt på golvet 

i Västgötastugan (se bild 19 och 20) men hållbarheten finns kvar. Detta gör att de nutida 

ägarna inte oroas av att besökare sliter på de historiska byggnaderna. 
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Bild 19: Påkostad festsal med Bild 20: Västgötastugans slitage 

tapet, schabloner och målad bård Foto: Ida Svenshammar 

Foto: Ida Svenshammar   

Utöver visningarna av gårdens boningshus bedrivs även annan besökarverksamhet på 

Bommars. Ladan på gården huserar inte längre några djur och den används, under 

sommarmånaderna, för att arrangera musikspelningar. Dessa musikspelningar drar 

mycket folk till gården på samma gång och behovet av parkeringsmöjligheter är därför 

stort i anslutning till gården.  

7.3 Bortom Åa, Fågelsjö, Los  

Bortom Ås kallas även Fågelsjö gammelgård och har framförallt blivit klassad som 

världsarv på grund av sina väggdekorationer. Här finns både målningar, schabloner och 

tapeter i välbevarat skick som representerar hälsingeböndernas tradition att dekorera. 

(Byström, 2014)  

Gården har gått i arv i sju generationer och samtliga generationer har byggt på och 

moderniserat byggnaderna fram tills den siste bofasta ägaren Kristina. Den sista boende 

ägaren bodde i den gamla mansgården i 20 år innan hon och hennes man upprätade ett 

nytt boningshus på gården 1910. Vid flytten till det nya amerikainspirerade 

boningshuset, som kom att kallas Amerikahuset, lämnades den så kallade 

gammelgården i befintligt skick med möblemang och husgeråd kvar (se bild 21 och 22). 

Detta gör att inte bara de värnade statusföremålen finns kvar, utan även de vardagliga 

bruksföremålen. Kristina och hennes man var mycket excentriska och värnade om det 

gamla under de 20 år de levde i Gammelgården. På grund av det representerar huset en 

ännu äldre tid än 1910 då det lämnades obebott för att istället bo i Amerikahuset. Då de 
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var barnlösa gick gården inte vidare i arv efter Kristinas död 1943. Istället 

testamenterades gården till kommunen som bevarat den som byggnadsminne.  

   
Bild 21: Bevarade gevär från gårdens smedja Bild 22: Vardagliga köksredskap 

Foto: Britta Cahling   Foto: Britta Cahling 

Gården ägs än idag av Ljusdals kommun och förvaltas av Fågelsjö hembygdförening. 

(Jansson Herlitz, 2013) 

På grund av att Bortom Åa är en kommunal egendom skiljer sig gården från övriga 

världsarvsgårdar. Övriga sex gårdar som ingår i världsarvet är privatägda och delvis 

bebodda. Bortom Åa däremot förvaltas endast som visnings- och kursgård. Där har 

byggnader tillagts för att möta turistbehov. Exempelvis finns där en reception, ett 

vandrarhem, ett café och en butik. (Wadén, under utgivning) 

På Bortom Åa finns idag 13 byggnationer. Utöver de två boningshusen finns där ett 

flertal lantbruksbyggnader och en smedja. Den goda ekonomin som gjort att gården 

kunnat byggas ut och dekoreras rikligt kom till stor del från handeln av egentillverkade 

gevär från gårdens smedja. Smedjan, som byggdes 1785, står kvar i brukligt skick än 

idag (se bild 23). En annan av de 13 byggnaderna är ett härbre som använts som 

matförråd. På härbret finns en unik låsanordning som täcker hela dörren. Låset är smitt 

1860 av den dåvarande ägaren Jonas Olsson. Tack vare denne Olsson finns ovanligt 

mycket av gårdens historia dokumenterat då Olsson skrev dagbok. Utöver dessa 

dagböcker finns också en stor mängs sparade brev och andra dokument som gör Bortom 

Åas historia väldokumenterad. (Jansson Herlitz, 2013) 



Tillgänglighetsanpassning av världsarvsmärkta hälsingegårdar  

Ida Svenshammar 

 

29 

 

 
Bild 23: Gårdens smedja 

Foto: Britta Cahling 

Länsstyrelsen har påbörjat ett projekt för att undersöka tillgängligheten på 

hälsingegårdarna med Bortom Åa som första anhalt. Under inventeringen 

uppmärksammade länsstyrelsens anlitade tillgänglighetsrådgivare, Lars-Göran Wadén 

(2015), behovet av ledstänger vid entréer. I de nyare servicebyggnaderna finns även 

möjlighet att tillsätta ramper för större framkomlighet. Lösa ramper över trösklar 

rekommenderas till gammelgården. Då de höga trösklarna kräver långa ramper är 

permanent placerade ramper inte att rekommendera på grund av ökad risk för snubbling 

i hallutrymmen. Ena annan risk för snubbling kan minskas genom att halkskydd 

införskaffas till de mattor som finns i ett flertal av gårdens utrymmen. Gårdens flera 

byggnader sammanlänkas av gångstigar. Dessa kan breddas för att ge plats för möte 

med elrullstorar. Dessutom bör parkbänkar placeras ut för möjlighet till vila längst de 

längre sträckorna. (Wadén, under utgivning) 

Gården består av flera byggnader med varierande ålder. Utöver de historiska 

byggnaderna finns även en nyare byggnad som inhyser butik och reception, samt en 

byggnad med utställning och en byggnad med dusch och toaletter. Dessa byggnader är 

anpassade för att gården ska kunna användas som just visnings- och kursgård istället för 

privat boende. Tillgängligheten i dessa byggnader bör därför anpassas i större 

utsträckning än övriga byggnader. 

På Bortom Åa bedrivs visningar året runt. Detta är ytterligare en skillnad mellan denna 

gård och de övriga sex hälsingegårdarna som ingår i världsarvet. Tillgänglighet genom 

snöröjning tillkommer därför på denna gård. Dessutom har gården ett större behov av 

belysning för att vara tillgänglig även under det mörkare halvåret. 
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8. Resultat 

8.1 Åtgärder för samtliga hälsingegårdar 

Möjliga åtgärder ser likadana ut på flera av gårdarna då de är uppbyggda på liknande 

sätt och har liknande värden att värna om och bevara. Åtgärder kan kategoriseras efter 

den målgrupp som de underlättar för. 

8.1.1 Rörelsehinder  

Samtliga hälsingegårdar är byggnadsminnen och har blivit det på grund av sina 

välbevarade byggnader. Ändringar i byggnadernas utformning skulle då förvanska 

värdet. Byggnadstekniska lösningar för att öka framkomligheten i hälsingegårdarna 

anses därför inte rimligt. För att ändå tillmötesgå de med rörelsehinder så långt som 

möjligt i de interiöra miljöerna, kan portabla ramper anpassas för att kunna läggas ut 

över trösklar in i vissa rum. Detta skulle dock kräva att trösklarna har en brantare 

lutning än vad Boverket förespråkar. Det skulle också innebära slitage på trösklarna om 

en rullstol rullas över dem upprepade gånger. Lösningen med dessa portabla ramper bör 

därför begränsas till att bara användas för att få tillträde till de ytor som inte går att se 

utan att först gå genom andra rum och trösklar. På samtliga gårdar finns trasmattor i ett 

flertal rum. Dessa mattor kan förses med halkskydd för att undvika att de glider 

omkring. 

Hälsingegårdarna har även möjligheter till att förbättra parkeringsmöjligheterna. 

Åtgärder som bör övervägas är utplaning för att lättare manövrera rullstolar och 

rullatorer. Även underlaget bör anpassas för att hjul inte skall sjunka ner och fastna i 

mjuk terräng. 

Virtuella visningar kan ordnas för de som inte har möjlighet att besöka alla världsarvets 

platser. 

8.1.2 Nedsatt kognitiv förmåga 

Broschyrer med lättläst språk kan tas fram för att göra det lättare för personer med 

nedsatt kognitiv förmåga att ta del av information. Då guider finns med vid besök kan 

guidande skyltar anses överflödiga. 

8.1.3 Synnedsättning 

Skyltar bör utformas med hänsyn till personer med synnedsättning. De ska vara 

placerade med möjlighet att gå nära, de ska ha tydlig kontrast i text och bakgrund och 

de ska, om möjligt, vara belysta uppifrån. 



Tillgänglighetsanpassning av världsarvsmärkta hälsingegårdar  

Ida Svenshammar 

 

31 

 

8.1.4 Nedsatt hörsel 

Ett sladdlöst kommunikationssystem kan underlätta för personer med nedsatt hörsel att 

ta del av en guidad tur i de historiska miljöerna. En permanent teleslinga behöver 

installeras med en kabel runt rummets väggar och är därför endast att rekommendera i 

nybyggda delar som exempelvis receptionsbyggnaden på Bortom Åa där en sådan redan 

finns installerad.  

Möjlighet till att utbilda guider i teckenspråk eller finna nya guider med den kunskapen 

bör ses över för att göra det möjligt att gå en guidad tur på teckenspråk. 

Gårdarna kan också utöka sin information om just tillgänglighet. På hemsidor och i 

broschyrer bör tillgängligheten beskrivas för att en person med funktionshinder av något 

slag på förhand ska kunna avgöra om ett besök vore möjligt.  

8.1.5 Övrigt 

Majoriteten av gårdarna är privata och alla byggnader tillhör inte världsarvet. Skyltning 

för att besökarna, vid ankomst, lätt ska hitta till de delar de är välkomna till är därför att 

rekommendera. Skyltar kan förslagsvis visa till en plats där den tidigare kontaktade 

guiden möter besökarna. 

Dessutom kan information om tillgänglighet på gårdarna göras tydlig för att möjliga 

besökare ska kunna avgöra om ett besök vore rimligt för dem innan de tagit sig till 

platsen. Graden av tillgänglighet kan beskrivas på hemsidor och i broschyrer hos 

turistbyråer.  

8.2 Åtgärder på Kristofers 

Gården Kristofers har många byggnader och de avgränsar flera gårdsplaner. En 

besökare kan därför ha svårt att uppfatta var de bör parkera och vilka byggnader som är 

tilltänkta för besök. En tydligare skyltning för besökare om hänvisningar till 

parkeringsmöjligheter och gångväg till de historiska gårdarna bör ses över. Det är även 

en lutning där parkering finns. Denna lutning kan fyllas ut för att skapa en jämnare yta 

att kliva i och ur fordon vilket underlättar för personer medrullstolar och rullatorer. 

Entrén genom porten i en av de historiska byggnaderna är avgörande för att en person 

ska kunna ta del av världsarvet. Även om en rörelsehindrad person, utan möjlighet att ta 

sig upp för farstukvistarnas trappor, endast kan se gårdarna utifrån behöver denne kunna 

ta sig in på innergården. Då nivåskillnaderna inte är särskilt stora i denna entré bör 

möjlighet att lägga ut en ramp finnas. 

Vid rivning och nybyggnation av farstukvisten på en av byggnaderna kan ledstänger 

byggas på den nya trappan. Vid nybyggnation finns även möjlighet att bygga en ramp 
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från en annan vinkel av farstukvisten. Dock är, som tidigare nämnts, insidan av 

boningshuset privat och inte en prioritet för besökare.  

Kristofers har två plan på herrstugan och trappan upp till det andra planet har höga och 

smala steg, vilket gör den brant. Den är också svängd vilket innebär att stegen smalnar 

av ytterligare mot innerkurvan av svängen. Trappan är vansklig att gå i för personer 

med någon form av rörelsehinder eller synskada. En virtuell visning av övervåningen 

vore därför ett bra komplement till dem som inte kan ta sig upp på egen hand.  

8.3 Åtgärder på Bommars 

Skyltningen på Bommars är begränsad. Det finns en informationsskylt som är placerad 

synligt vid ankomsten till gården. Utöver denna finns endast vägskyltar som beskriver 

riktningen till världsarvet. Dessa vägskyltar är dock till viss del missvisande då de även 

hänvisar till en parkering några hundra meter bort från gården. Från denna parkering är 

varken Bommars eller skyltarna som pekar mot infarten till gården synliga. Skyltningen 

där bör därför kompletteras. 

Informationsskyltar för övrig information om gården kan läggas till. Då gården är privat 

med boende på plats är dock gården inte öppen för oanmälda besökare. En guide finns 

därför alltid med då besökare är på gården vilket gör informationsskyltar överflödiga.  

9. Slutsats 

Exteriöra tillgänglighetsanpassningar bör prioriteras då byggnadstekniska ändringar 

invändigt skulle förvanska byggnaderna. Värdet och anledningen till att byggnaderna är 

skyddade som byggnadsminne ligger i den välbevarade kulturhistorian. Om 

byggnaderna ändras efter dagens normer för tillgänglighet försvinner värdet i dem.  

De exteriöra åtgärder som rekommenderas är utplaning av parkeringsplatser och 

montering av fasta sittplatser med ryggstöd och armstöd. 

Tillgänglighet ur andra aspekter än just ökad framkomlighet är dock möjlig att förbättra. 

Information både på plats i form av skyltar samt information inför besök kan utökas.  

En enkel men viktig åtgärd som i dagsläget inte gjorts är att informera om vilken 

tillgänglighet som finns på de olika gårdarna. En person med funktionshinder är ofta 

medveten om att många platser inte är tillgängliga för dem. De bör därför i förväg 

kunna undersöka möjligheterna för dem att besöka platsen. Information om 

tillgänglighet bör därför läggas till på hemsidor och i broschyrer. 
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10. Diskussion 

Ökad tillgänglighet är en komplex fråga då tillgänglighet inte bara innebär att avhjälpa 

hinder för en grupp av funktionshindrade. Med de många olika typer av funktionshinder 

som finns behövs också många olika åtgärder för att skapa tillgänglighet för alla.  

Rent byggnadstekniskt är det nästintill omöjligt att åstadkomma några förändringar på 

hälsingegårdarna, vilket gör att tillgängligheten för rörelsehindrade är svår att förbättra. 

Detta på grund av att värdet i byggnadsminnet är framförallt det oförändrade och orörda 

utförandet av byggnaderna. Om ändringar i till exempel bredd på dörröppningar, 

borttagande av trösklar och installationer av hissanordningar av olika slag skulle införas 

försvinner värdet i byggnaden. En annan aspekt är slitaget på byggnaderna som redan 

idag har satt spår efter att besökare har tagit i och lutat sig mot bland annat dörrposter.  

Möjligheter finns till att ordna med mobila ramper som kan läggas ut över trösklar vid 

behov. Dock kvarstår frågan om slitage då en rullstol belastar med mer tryck på de 

punkter den belastar än vad en vanlig sko gör. Vissa av ägarna till hälsingegårdarna är 

redan i dagsläget oroliga för gårdarnas framtid och tvivlar på möjligheten att de ska 

kunna stå kvar i över 100 år till med det slitage de ser idag.  

Hjälpmedel för de rörelsehindrade bör därför endast kunna åstadkommas genom 

åtgärder på parkeringsmöjligheter och möjligheter att sätta sig ner på gångstråk mellan 

olika platser av världsarvet. Dock finns vissa möjligheter att genomföra åtgärder för att 

öka tillgängligheten för personer med en mängd andra typer av handikapp som kan 

underlätta även invändigt. 

Möjligheten till att installera hörslingor för de med nedsatt hörsel bör undersökas. Då 

detta är en lösning utanför det byggnadstekniska området lämnas det som förslag på 

fortsatta studier till en person med annan inriktning på sin utbildning. 

Då övervåningar är svåråtkomliga kan virtuella visningar av dessa genomföras för att 

låta besökarna ta del av dem på någon form av skärm. Dessa virtuella visningar kan 

innebära att en guide har med sig mikrofon och kamera upp för att sedan kunna sända 

sin visning ner till de som inte har möjlighet att ta sig upp på det andra planet. Andra 

möjligheter är att ha en förinspelad slinga som finns tillgänglig att se när besökaren 

önskar. Även detta förslag hamnar utanför byggnadsteknik och kan förslagsvis tas upp i 

en annan undersökning. 

De få åtgärder som kan rekommenderas upplevs ändå som rimliga efter att ha undersökt 

hur frågan har hanterats på andra världsarv. Där har de inte lyckats göra särskilt många 

lösningar för tillgänglighet trotts flera år av aktivt arbete med att försöka åstadkomma 

just sådana lösningar. Hälsingegårdarnas förutsättningar är väldigt liknande och 

resultatet har därför blivit väldigt likt det på de andra undersökta världsarven. 
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Källorna som använts är till stor del myndigheter vilket jag personligen anser som 

trovärdiga källor. För att söka information om byggnadernas historia har framför allt 

Göllas bok 7 världsarvsgårdar i Hälsingland använts. Detta är en tryckt och bunden 

bok som finns att köpa både i bokhandelsaffärer och även på vissa av hälsingegårdarna. 

Dess trovärdighet är därför stor. För att använda fler källor har även annat material om 

hälsingegårdar sökts upp och dessa källor kan anses som något mindre tillförlitliga då 

de endast finns publicerade som broschyrer eller på hemsidor. 

De personer som har intervjuats för att söka information har valts ut noggrant. De är väl 

insatta i det ämne som de frågas om och är enligt min mening trovärdiga.  
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Bilaga 1 

Frågor till ägare av hälsingegårdar 

 Har ni märkt av en ökning i turism sedan gården blev ett världsarv? 

 Vilken målgrupp är det framförallt som kommer till gården? 

 Har målgruppen förändrats sedan utnämnandet till världsarv? 

 Vilka problem brukar era besökare kunna stöta på? 

 Har ni gjort några lösningar för att öka tillgängligheten? 

 Finns det planer på fler lösningar? 

 Vad önskar ni kunde åtgärdas för att underlätta för besökarna? 

 Brukar besökare stanna över natten? 

 Finns andra hinder vid sådana besök? 

 Möter ni utländska turister? 

 Finns behov av fler språk på informationsskyltar? 

 Hur ofta är gården besökt? 

 Används de historiska delarna privat? 

 Finns det turism året runt? 

 Är intresset lika stort för alla historiska byggnader på gården? 

 Vad lockar mest? 

 Finns det behov av tillgänglighetslösningar som skulle störa det privata livet? 

 Har ni märkt av ett ökat slitage på grund av den stora mängden besökare? 
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Bilaga 2 

Frågor till kulturminneförvaltare i Røros stad 

 Finns det olika sorters reguleringsplaner för olika typer av byggnader? 

 Är det ålder eller skick jämfört med originalutförande som avgör värdet? 

 Redan tillgängliga byggnader nämns i tidigare skede. Finns det några exempel 

på historiska lösningar där tillgängligheten förbättrats? 

 Restaureras de obebodda byggnaderna endast för att hålla ihop exteriört eller 

används insidan vid t.ex guidade turer? 

 Enligt uppgifter på er hemsida har Tyristuggo restaurerats och ett nytt golv har 

lagts in med det gamla nedslitna golvet ovanpå det. Finns fler liknande dolda 

lösningar som används för att förstärka konstruktionen? 

 Är kraven striktare sedan världsarvsutnämningen eller var bevarandekraven 

redan lika höga? 

 Krav på moderna bekvämligheter uppkommer då staden fortfarande är bebodd. 

Hur avgörs var och hur mycket moderna inslag får läggas till? 

 Hur ser det ut med utrymningsvägar eller personalingångar i byggnader som 

endast haft en entré i originalutförandet? 

  


