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Inledning 

Gårdarna i Hälsingland har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. 
Hälsingegård har blivit ett begrepp som de flesta känner till och det har nyligen 
påbörjats ett försök att ge gårdarna en plats på UNESCO:s lista över världsarv. 
Sverige har idag totalt tolv världsarv och för att komma med på listan måste det 
först och främst vara unikt. Hälsingegårdarna står sig bra på den punkten men 
eftersom det redan finns många världsarv i Europa är UNESCO mycket restrik-
tiv med att utse några nya. Meningen är att världsarven ska spridas och i nu-
läget ligger många u-länder efter. 

Uppsatsens titel antyder att den behandlar ett bredare perspektiv än enbart 
Hälsingegårdarna. Jag valde att utesluta Hälsingland i titeln eftersom jag anser 
att gårdarna kan ses som ett exempel för något allmängiltigt. Hur man visar 
gårdarna skiljer sig inte nämnvärt mellan olika platser i Sverige.  

Jag har själv under några somrar arbetat som guide på en gård i Järvsö och 
det är främst erfarenheten därifrån som ligger till grund för den här uppsatsen. 
Gården ägs och drivs av en hembygdsförening så det finns därför fasta ramar 
för verksamheten och för vad som visas upp. Under de här åren har jag mött 
många besökare som häpnar när de får komma in i de nyskurade och prydliga 
stugorna och det har bidragit till att jag börjat reflektera över vad det är man 
egentligen visar. Skapar man en idyll på de här gårdarna, och i så fall, är det 
något som man borde göra något åt eller ska man låta besökarna få behålla sina 
drömmar?  

Sedan några år tillbaka finns projekt Hälsingegårdar som bland annat 
startade en gårdsägarförening och engagerade privatpersoner att börja visa upp 
sina egna gårdar. Det har fått mig att undra hur det är för dem som visar sin 
egen gård. Har de några ramar att hålla sig till? 

Det är dessa gårdsägare tillsammans med ansvariga från projekt Hälsinge-
gårdar och Hälsinglands museum som den här uppsatsen handlar om. Hur ser 
deras syn på gårdarna ut och hur tänker de kring vad de visar?  
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Tidigare forskning  
Tidigare var det vid sidan av hembygdsföreningar och museer främst amatör-
forskare som skrev om hälsingegårdarna, men på senare år har en hel del av-
handlingar publicerats i ämnet.  

Det är under första hälften av 1900-talet som intresset för gårdarna vaknar 
och de omnämns bl.a. i Gamla svenska allmogehem 1-2 av Gustav Carlsson 
från 1912 som byggnader av imponerande storlek.1 Det mesta som har skrivits 
hittills har handlat om byggnadssätt, gårdarnas storhet, de pampiga förstu-
kvistarna och de vackra målningarna. Längre tillbaka i tiden är det främst det 
etnologiska och det konstvetenskapliga synsättet som präglar forskningen. Jag 
har inte funnit något som kan liknas vid den undersökning jag har gjort eller 
som problematiserar gårdarna på det sätt jag gör. Mycket av det som publi-
cerats idag kommer fram genom projekt Hälsingegårdar, Länsstyrelsen eller 
Länsmuseet vilket gör det till utmärkt bakgrundslitteratur för mig vad gäller 
den syn man för fram när man publicerar gårdarna.  

På Historiska museet höll man den 24 april 2003 en historisk salong där 
ämnet för kvällen var ”Heritage Industry – Kulturarvet som näring och 
konsumtion”. Tyvärr kunde jag inte själv närvara men har i efterhand läst en 
krönika av Gunilla Kindstrand och fått veta att en stor del av kvällen kom att 
handla om Hälsingland.2  

Det var Beata Arnborg, journalist på Svenska Dagbladet, som tog Hälsingland som ett 
exempel på ett landskap som tagit kulturarvet i egna händer. Och visst har Projekt 
Hälsingegårdar gjort landskapet känt i hela Sverige, menade hon, men underströk att 
bilden av hälsingehistorien samtidigt blivit oroväckande ensidig.3 

 

Arnborg är inte ensam om den kritiken. För att sälja ett historiskt värde på en 
marknad krävs stora förändringar och den komplexa kulturen försvinner 
förståss på vägen menar Kindstrand.4 Hon anser att de senaste åren har uppstått 
ett ”smått hysteriskt intresse för det förflutna”.5  

                                                 
1 Andersson, Maj-Britt, 2000, Allmogemålaren Anders Ädel, s. 11. 
2 Kindstrand, Gunilla, 2003, Stalin, Asterix och hälsingebonden. Ljusdalsposten 2003:101, s. 15. 
3 Kindstrand, 2003, s. 15. 
4 Kindstrand, 2003, s. 15. 
5 Kindstrand, 2003, s. 15. 
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Debatten på Historiska museet visar att kulturarvsbegreppet är ett aktuellt ämne 
och det är troligt att fler kommer att behandla det här ämnet framöver. 

Främst att nämna bland dagens forskare är Fil.dr Maj-Britt Andersson. Hon 
disputerade år 2000 med en avhandling om allmogemålaren Anders Ädel som 
var verksam i landskapet i mitten av 1800-talet.6 Andersson har förutom detta 
medverkat i tidskriften Valör med två titlar, ”Kristoffers Herrstuga i Järvsö” 
(Valör 1995:2) och ”Något om teoribildningen kring Hälsinglands förtukvistar” 
(Valör 1996:1). Tillsammans med fotografen Nina Ericson har hon även gett ut 
Husbibeln. Möten med gårdar (1998), som närmast kan beskrivas som en 
kärleksförklaring till hälsingegårdarna. Därför får Husbibeln utgöra en grund 
för mig i synen på och romantiserandet av gårdarna. Jag kommer också att 
använda mig av Allmogemålaren Anders Ädel för att till skillnad från 
Husbibeln få en mera vetenskaplig beskrivning av gårdarna. 

Förutom Maj-Britt Andersson så är namn som Erik Nordin och Fredric Be-
doire värda att nämna i samband med gårdarna. Erik Nordin var tidigare Läns-
antikvarie och den som var med och startade projekt Hälsingegårdar. Han har 
publicerat en rad olika artiklar och titlar för Länsstyrelsen och Länsmuseet, 
bl.a. en artikel om ”hälsingsk särart” i Hälsingegårdar i fem socknar (2002) där 
han försöker precisera vad som är typiskt för landskapet vad gäller såväl 
ekonomin och förhållandet till omvärlden som hantverkarna, konstnärerna och 
måleriet. Hälsingegårdar i fem socknar är en beskrivning av fem gårdar utförda 
av elever vid en kurs i restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolans 
arkitekturskola. Enligt Maj-Britt Andersson så betraktar Nordin Sigurd Erixons 
uppsats Hälsingarnas hem (1923) som standardverk som hälsingegårdarna och 
beskriver dem i hans anda. 7  

Fredric Bedoire är professor vid ovan nämnda skola och har han liksom 
Nordin publicerat en rad olika artiklar och titlar i ämnet. Tillsammans med Lis 
Hogdal kom han ut med Den stora Hälsingegården: Gårdar och befolkning i 

Voxnans dalgång, som beskriver de olika byggnadsskeden som fanns och var-
för man byggde så stort.   

Frågeställning 
Min hypotes är att man bygger upp en verklighet som aldrig funnits, d.v.s. att 
man bygger upp och stärker en idyll. Jag undrar om det ger en rättvis bild av 

                                                 
6 Andersson, Maj-Britt, 2000, Allmogemålaren Anders Ädel. 
7 Andersson, 2000, s. 13. 
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livet förr och den övergripande frågeställningen för uppsatsen blir därför; Hur 
viktig är autenticiteten när man visar en gårdsmiljö? 

Jag menar att allt har en baksida och precis som Beata Arnborg frågar jag 
mig om historien inte tenderar att bli oroväckande ensidig på dessa gårdar.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den här idyllen finns och ta reda 
på vad de inblandade har för syn på gårdarna och vad som visas. 

Metod och teoretiska ramar 
Jag har grundat min undersökning på intervjuer, egna erfarenheter och relevant 
litteratur. För att belysa problemet ur flera olika vinklar har jag valt att inter-
vjua en person från projekt Hälsingegårdar, en person från Hälsinglands mu-
seum i Hudiksvall och två gårdsägare som valt att visa upp sina privata gårdar 
för besökare. Jag väljer bort hembygdsföreningarna i den här uppsatsen efter-
som jag vill lägga fokus på de gårdar som ägs och visas av privatpersoner. 

För att få lite olika perspektiv från gårdsägarna har jag valt ut dem på så 
sätt att den ena av dem har visat sin gård en längre tid och har relativt stor vana 
av att visa medan den andra är ny på området. 

Genom det här urvalet får jag dels ett inifrånperspektiv och ett lokalt-
perspektiv i form av gårdsägarna och ett utifrånperspektiv och ett ovanifrån 
perspektiv i form av museet och projekt Hälsingegårdar. Till detta lägger jag 
sedan mina egna erfarenheter.  

De perspektiv som ligger till grund för min analys är hämtade ur dessa 
teoretiska utgångspunkter: 

Stefan Bohman har utvecklat en modell som klargör hur användandet av 
historien fungerar. Han utgår från tre begrepp: fokusering, tematisering och 
stereotypisering. Fokuseringen är den huvudsakliga inriktningen man ger 
historieskrivandet och historieanvändandet (t.ex. nationens formande eller 
klasskampen). Tematiseringen står för vad man väljer att forska i och skriva 
om inom den givna fokuseringen (t.ex. kungarna eller allmogen). 
Stereotypiseringen, är en förenklad och allmänt omfattande föreställning om 
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, 
religion eller kön. (t.ex. den typiske, ursprunglige bonden)8  Stereotypiseringen 
av den folkliga kulturen har till uppgift att göra det som varit en ”oreflekterad 
del av vardagen” till en ”symbol för det nationella”. 9  

                                                 
8 Bohman, Stefan. 1997, Historia, museer och nationalism. s. 44-51. 
9 Bohman, 1997, s.50. 
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Stereotypiseringen är ett av de perspektiv jag kommer att använda mig av i min 
analys.  

Kulturarv är ett återkommande begrepp hos informanterna och något jag 
kommer att ta med i analysen. Kjell Hansen skriver i en artikel i 
Friluftsmuseet10 om kulturarv och menar att vi istället för ett samlat kulturarv 
bör tala om många olika. Bönder, borgare, kvinnor, invandrare, ungdomar och 
många andra har försetts med egna kulturarv.11 Hansen menar att: 

 

Utan tvekan är det en illusion att tro att människor delar villkor och kulturella uttryck, 
såväl i det förgångna som i vår egen samtid. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de 
avvägningar vi gör mellan det mångfacetterade och det entydiga till stor del hänger 
samman med vilket perspektiv vi väljer att betrakta de företeelser vi arbetar med. 12 

 

David Lowenthal diskuterar runt begreppet ”heritage” och menar att de senaste 
åren har det funnits en slags besatthet av det förflutna. Begreppet dyker 
plötsligt upp överallt – i nyheterna, i filmer och på marknadsplatserna. Han 
menar att: ”To neglect heritage is a cardinal sin, to invoke it a national duty.” 13 
”Heritage”, eller kulturarv som man kan översätta det med, ger oss en länk till 
våra förfäder och vårt ursprung, det binder samman grannar och patrioter, 
säkerställer identiteten och rotar oss tidsmässigt.14 Genom att knyta ihop 
nutiden med det förflutna känner många att de bibehåller en obruten tradition, 
vilket Lowenthal menar är ett av målen med begreppet.15 

Christine Mullen Kreamer behandlar begreppet om ”museums and 
communities” och menar att historia är inge t som bara händer, det är en 
levande del av människors känsla för vilka de är och hur de relaterar till andra 
delar av samhället. Mullen Kreamer menar att: 

Communities often look to museums as places in which identity is articulated. As a result, 
museums have the responsibility of ensuring that exhibitions embody dynamic, not static, 
depictions of history and culture.16 

                                                 
10 Kulturens i Lunds årsbok 2001. 
11 Hansen, Kjell. 2001, Att skapa en förgången verklighet, Friluftsmuseet, s. 162-169. 
12 Hansen, 2001, s. 164. 
13Lowenthal, David, 1998, The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. XIII. 
14Lowenthal, 1998, s. XIII. 
15 Lowenthal, 1998 , s. 140 
16 Mullen Kreamer, Christine, 1992, Defining Communities Through Exhibiting and Collecting, 
   Museums and Communities, The Politics of Public Culture, s. 371 
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David Phillips behandlar begreppet autenticitet i förhållandet till konstmuseer 
och menar att när vi besöker ett museum så får vi känslan att vi är i närvaron av 
något verkligt och äkta.17  Han menar att ett besök på museet kan liknas vid att 
titta på tv, allt som man ser är sant och man ifrågasätter inte den bild som 
museet ger.18 Samtidigt anser Phillips att det här med autenticitet är ett ganska 
nytt begrepp i jämförelse och att museipersonal kanske inte ska vara så rädda 
att frångå det ibland. Det är ändå svårt att säga med exakt säkerhet att det 
verkligen var så.19 

Spencer R. Crew och James E. Sims20 diskuterar också runt det här med 
autenticitet och menar att:  

Once removed from the continuity of everyday uses in time and space and made exquisite 
on display, stabilized and conserved, objects are transformed in the meaning that they may 
be said to carry: they become moments of ownership, commodities. 21 

Crew och Sims menar att autenticitet inte har något att göra med fakta eller 
verklighet, utan med auktoritet. ”Objects have no authority; people do.” 22 Det är 
de som visar utställningen som måste avgöra vad de ska berätta om. Crew och 
Sims menar att autenticitet och auktoritet upprätthåller ett sorts socialt kontrakt 
mellan museibesökarna och museet som existerar så länge förtroendet 
upprätthålls. Det blir därför viktigt att man bestämmer sig för vilken röst man 
vill att utställningen ska ha.23 

Crew och Sims menar också att det bästa är naturligtvis när föremålens 
historia passar precis ihop med det man vill visa. Många gånger är vem som 
ägde och använde föremålet viktigt, men det är ju inte alltid möjligt att få reda 
på. Då menar de istället att föremålet kan få ett annat värde som är precis lika 
viktigt:”The object’s embodiment of lager traditions and cultural trends is 
another measure of its importance.” 24  

                                                 
17 Phillips, David.1997, Exhibiting authenticity, s. 4. 
18 Phillips, 1997 , s. 214-215. 
19 Phillips, 1997, s.1-5. 
20 Crew, Spencer R. & Sims, James E. 1991, Locating Authenticity: Fragments of a Dialogue, Exhibiting 
Cultures. 
21 Crew, Spencer R. & Sims, James E, 1991 , s.159. 
22 Crew, Spencer R. & Sims, James E, 1991 , s.163. 
23Crew, Spencer R. & Sims, James E, 1991, s.163. 
24Crew, Spencer R. & Sims, James E, 1991, s.172. 
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Föremål, idéer och människor möts i utställningarna i en berättelse där man 
försöker att återberätta historien och göra den verklig. Det är själva upplevelsen 
som är viktig. Det är i tiden och platsen för själva upplevelsen som besökarna 
tar del i och medverkar till en social mening. Autenticiteten finns i 
upplevelsen.25 

Autenticitet är ett begrepp som är återkommande i min uppsats. Med 
autenticitet menar jag att man inte försökt att förändra gårdsmiljön eller 
tillrättalägga något när man visar upp den. Ett annat återkommande begrepp är 
original och med det menar jag att något är orört och i ursprungligt skick. 

Intervjuerna finns renskrivna i uppsatsförfattarens ägo. Språkbruket i de 
intervjuer som redovisas i uppsatsen stämmer i mångt och mycket överens med 
intervjupersonernas egna ord. Därför skiljer sig både språk och ton i 
intervjuerna åt för att jag har försökt att fånga varje informants ”känsla” och 
uttryck för gårdarna.  

Vad är en Hälsingegård? 
Det finns ingen entydig förklaring på vad en Hälsingegård är, därför har jag valt 
att ge flera olika personers sätt att se på gårdarna. Tillsammans ger de en 
nyanserad bild av vad en Hälsingegård kan vara för något.  

Den mest citerade beskrivningen av gårdarna i Hälsingland är den som Carl 
von Linné skrev på sin lappländska resa 1732. ”Folket är humant, har täcka hus 
och inuti snygga och rena, bättre bygda än på annor ställe” 26 
Erik Nordin, tidigare Länsantikvarie, ger sin beskrivning av gårdarna på det här 
viset: 

Det är framförallt arkitekturen och inredningskonsten som har gjort hälsingegårdarna 
kända för en bredare allmänhet och som så tydligt gjort intryck på besökare och 
genomresande.  

Hälsingegårdar karaktäriseras av en storslagen och stilsäker byggnadskonst, präglad av 
hantverksskicklighet och detaljrikedom. Inom begreppet Hälsingegård ryms särarter från 
landskapets olika delar och socknar. I landskapet finns ovanligt många bevarade och 
orörda byggnader och interiörer från sent 1700-tal och framåt. Det finns ingen särskild 
byggnadstyp som skulle kunna kallas "hälsingegård". Men det finns kanske särdrag som 
präglat byggandet så att det trots skiftande former ändå upplevs som "hälsingskt"? 
Egentligen är det nog fråga om mycket enkla egenskaper, en byggnadsglädje förenad med 
stilkänsla och oräddhet, kanske också med ett mått skryt och tävlan. Genom att man 
byggde mycket, mer än man rent praktiskt behövde, har mycket fått stå kvar, oförstört och 

                                                 
25Crew, Spencer R. & Sims, James E, 1991, s.173-174. 
26 Linné, Carl von, 1957, Lapplandsresan, s. 16. 
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delvis oanvänt. Dessa hus är i dag fantastiska historiska dokument och en unik tillgång för 
framtiden. Det finns ett starkt klassiskt drag i hälsingegårdarnas arkitektur. Det är inte 
fråga om bondstugor, oberoende av tidens arkitekturströmningar. Vilka var 
inspirationskällorna? Vad hade hälsingebönderna för förebilder till sina trähus, försedda 
med profilerade taklister som på en stenherrgård, fönsterfoder med klassiska listverk och 
brokvistar som grekiska tempel? Allt detta utfördes med hög hantverksmässig och 
konstnärlig kvalitet. Timmerhanteringen är perfekt, lister och profiler har möbelkvalitet. 
Efter 150 år finns fortfarande originalen kvar trots solhetta och novemberfukt. Men det 
börjar bli slitet, och vård behövs. 27 

På projekt Hälsingegårdars hemsida finner man den här definitionen av vad en 
hälsingegård kan vara. 

En hälsingegård skulle kunna definieras som en bondgård i Hälsingland men är 
naturligtvis mer än så. Hälsingegården speglar en bondekultur som verkat med lång och 
obruten tradition utan feodal överklass. Under tidigt 1700-tal mekaniserade 
hälsingebönderna linhanteringen och fick landskapet att blomstra ekonomiskt. Denna 
bondekultur hade sin storhetstid från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal där den yttersta 
symbolen blev de storslagna mangårdsbyggnaderna som inte lämnar någon genomresande 
eller besökare oberörd. Till gården hörde ofta flera stora bostadshus och en mängd 
ekonomibyggnader som trösklogar, härbren och lador. Manngårdsbyggnaderna präglas av 
en rik inredningskonst och en stilsäker arkitektur där varje socken hade sin särart. Alltjämt 
finns det ett ovanligt stort byggnadsbestånd orört och bevarat från denna storhetstid. Det är 
detta byggnadsbestånd i förhållande till historien, landskapet och människorna som är 
utgångspunkten för projekt Hälsingegårdar. 28 

 

Maj-Britt Andersson beskriver gårdarna så här i sin avhandling om Allmoge-
målaren Anders Ädel; ”Ingen gård är den andra lik, ens inom samma socken 
eller by. Topografi, terräng och vattentäkt avgjorde läget”.  29 Lite längre ner på 
samma sida fortsätter hon; 

Hälsingegårdar kan se ut på många sätt, men flera särdrag kan urskiljas. De är större än 
bondgårdar på andra håll och är ofta byggda i två eller två och en halv våning med 
sidliggare. 30 Arkitekturen är kärv, stram och stilsäker med hög kvalitet på timring och 
snickerier. Extriörens utsmyckning är sparsam och koncentrerad till husens ingångar. I 
gårdsfyrkanten på en 1800-talsgård låg mangårdsbyggnad, herrstuga, sängstuga, 
sommarstuga, bryggstuga, bagarstuga, kanske en undantagsstuga, avträde, ladugård, stall 
och loge. Utanför gårdsfyrkanten låg småfähus, härbren, bagarstuga, linbastu, smedja, 
redskapslider, linberedningsverk, vadmalsstamp, tröskloge, kvarn, vattendrivet sågverk 
och lador. Vid sjön eller älven låg båthus. Ingen byggnad på en hälsingegård är överflödig, 
utan alla uppfördes i syfte att användas för olika ändamål. Utrymmen som numera står 

                                                 
27 http://www.halsingegardar.com/arkitektur_inredning/byggnader.html (18/11 2002) 
28 http://www.halsingegardar.com/projektet/projektet2.html (18/11 2002) 
29 Andersson, 2000, s. 34. 
30 sidliggare kallas de mindre fönstren i en halv- eller vindsvåning. 
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tomma kom väl till pass som förråd eller för övernattningar vid gästabud. En fullbyggd 
gård var planerad för festliga tillfällen i lika hög grad som för vardagligt bruk. 31  

Anderssons beskrivning är kanske den minst romantiserande av de tre. Det 
finns en tydlig svårighet att beskriva gårdarna utan att använda sig av ”stora” 
ord. En kanske omedveten färgning präglar mycket av det som skrivs om 
gårdarna. Kortfattat kan således en Hälsingegård sammanfattas som en bond-
gård i Hälsingland. Gårdarna är dock större än vad som är brukligt på andra 
håll i landet, ofta med flera stora bostadshus och ekonomibyggnader. 
Arkitekturen försöker att i många fall efterlikna högre stånds byggnader. 

Även om hälsingegårdarna visas upp anser jag att man inte kan säga att de 
är museum. 

I statens offentliga utredning Minne och bildning (1994) kan man läsa om 
definitionen av ett museum och där menar man att det är en del av samhällets 
kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör 
föremål och annat som vittnar om människors kultur och miljö. Det utvecklar 
och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för 
allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning 
för medborgarna. 32  

En hembygdsgård kan passa in under den här definitionen. Där kan man 
samla in, bevara och visa upp föremål och byggnader och man kan ha bildning 
som syfte, men för en privat gård fungerar det inte på samma sätt. Gården kan 
fungera som en del av det kollektiva minnet där man bevarar och levandegör 
föremål och händelser o.s.v. och den kan även bjuda till upplevelser för alla 
sinnen. Föremålen och upplevelserna är dock begränsade till just den gården 
och därför anser jag att en privatägd Hälsingegård som visas upp har en lite för 
snäv inriktning för att kunna kallas för museum.  

Vad är projekt Hälsingegårdar? 
”I centrum står gårdarna, s om ett levande kulturarv, en identitetsskapare och en 
kraftkälla för framtiden.”  33  

                                                 
31 Andersson, 2000, s. 34. 
32 Museiutredningen SOU 1994:51, 1994, Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation, s. 
42.  
33 www. halsingegardar.com/projektet/projektet.html (18/11 2002) 
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Hälsingegårdsprojektet startades 1997 och kommer i sin nuvarande form att 
pågå till och med slutet av 2003. Arbetet bedrivs under mottona Veta, Vårda, 

Visa och Vidareutveckla.34 
Projektet är ett samarbete mellan flera olika parter och syftar till att få 

gårdarna värderade, vårdade och visade. Kunskapsfrågorna är en viktig bas och 
man samlar och sprider kunskap och information och verkar för att få igång 
forskning och dokumentation. I projektet finns en gårdsrådgivare som ger stöd 
och hjälp till gårdsägarna i frågor som rör vård och visning. Rådgivaren 
fungerar även som en kanal för att göra gårdarna tillgängliga för besökare. Att 
vara med som gårdsägare i projektet innebär inte att man måste visa upp sin 
gård. En del vill visa och andra tar bara emot specialintresserade grupper. 
Några tar inte emot besökare alls utan är med som en kunskaps- och 
inspirationskälla och kan samtidigt få information och rådgivning.  

 Syftet med projektet är att utifrån gårdarna och gårdsägarnas villkor lyfta fram Hälsing-
lands specifika kultur för att få den värderad, bevarad och utvecklad till en positiv kraft för 
regional tillväxt i dagens och morgondagens samhälle. 35  

Man vill hålla gårdarna öppna för besökare, sprida kunskap om dem och se till 
att de vårdas och utvecklas för framtiden. Fokus för arbetet ligger just nu på att 
göra Hälsingegårdarna till en del av världsarvet.  

Romantiserandet av Hälsingegårdarna 
Som guide på en gammal gård får man ofta höra att: ”Oh, såhär skulle jag vilja 
bo!”  
För många människor står gården för en idyll, en svunnen tid och en tro att det 
var bättre förr. De ser de nyskurade golven och de prydliga stugorna och många 
verkar tro att det var så man hade det på den tiden. Det är lätt att glömma de 
bistra vintrarna, det i många fall slitsamma arbetet och att bondmoran inte pre-
cis var någon herrgårdsmamsell. Vad man också ofta glömmer är att det var 
många som bodde på gården och att man levde sitt vardagliga liv i ett enda rum 
– köket.  

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand behandlar just detta i en krönika i 
Ljusdalsposten och hon menar att: ”I hälsingegårdarnas privata sfärer skriver vi 
gärna in en trevad och ro som är snarast hämtad från det sena 1800-talets 
                                                 
34 www. halsingegardar.com/projektet/projektet.html (18/11 2002) 
35 Olsson, Cecilia & Selinge, Inger, 2002, Man ställer ju upp för sin hembygd, s. 77. 
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borgarhem i städerna, eller folkhemmet nytra kärnfamilj”. Vidare skriver hon 
att vi ogärna talar om de stora gårdshushållen som så länge finns kvar i södra 
Norrland.36  

Storfamiljen, ofta med tre generationer, styrdes genom strikt patriarkala ordningar. Livet 
var nog inte vare sig harmoniskt, självägt eller fritt när kanske 20 personer skulle dela på 
resurserna och en allsmäktig stamfader bestämde fördelningen.37 

Gårdarna lockar fram nostalgiska minnen från barndomen då somrarna var 
långa och livet bekymmersfritt. Bilden blir inte heller mer nyanserad av att 
gårdarna så ofta romantiseras i media. 

Naturligtvis är det så att i marknadsföring gäller det att plocka fram det 
som säljer, och den romantiska bilden av gårdarna säljer bra, men även många 
författare ger sitt bidrag till den här bilden.   

Maj-Britt Anderssons bok Husbibeln. Möten med gårdar är ett bra exempel 
på detta. Till skillnad från hennes avhandling om målaren Anders Ädel kan 
man säga att hon här ger sin kärleksförklaring till gårdarna. Boken innehåller 
berättelser från en rad olika gårdar varvat med vackra färgbilder och citat från 
mer eller mindre kända personer som t.ex. Kerstin Ekman eller Dante Alighieri. 
På baksidan av boken kan man läsa att Andersson åskådliggör Häl-
singegårdarnas själ och att ”hennes  kunniga texter kretsar poetisk kring gårdar-
na och deras historia”. 38 

Det finns en stark lokalpatriotism som präglar mycket av det som skrivs 
om gårdarna och den enda motbild som finns i dagsläget är den forskning som 
bedrivs och som sällan uppmärksammas av någon bredare allmänhet.  

Det finns en baksida av allt och självklart fanns det fattigt folk även i 
Hälsingland. Spetälskan som spreds genom Ljusnans och Voxnans dalgångar är 
ett annat exmepel som blir en kontrast till den stolte hälsingebonden. Här finns 
ett tämligen outforskat område som skulle ge Hälsingland en bredare historia.  
 

 
 

                                                 
36 Gunilla Kindstrand, 2003, Stalin, Asterix och hälsingebonden. Ljusdalsposten 2003:101, s. 15. 
37 Gunilla Kindstrand, 2003, s. 15. 
38 Ericson, Nina & Andersson, Maj-Britt, 1998, Husbibeln. Möten med gårdar. 
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Hälsingegård eller Träslott – Om synen på 
gårdarna och vad man vill visa 

De intervjuer jag gjort har förts i samtalsform. Jag förberedde samtalen genom 
att skriva ner några teman om vad samtalet skulle röra sig runt och sedan fick 
det flyta fritt utifrån temat. I detta avsnitt kommer jag att redovisa vad dessa 
samtal har handlat om. Val av ord och formuleringar överensstämmer i mångt 
och mycket med intervjupersonernas egna ord. Jag har valt att inte använda 
bandspelare då det kändes som störande för samtalet.  

Utifrånperspektiv 
I det här avsnittet kommer jag att presentera två intervjuer med ansvariga för 
hälsingegårdsprojektet dels vid projekt Hälsingegårdar och dels vid Hälsing-
lands museum. Dessa intervjuer ger ett utifrånperspektiv och ett ovanifrån-
perspektiv. 

Projektledning Hälsingegårdar. 
Nedan följer en sammanfattning av min intervju med Ingalill Tengvall, 
projektledare i projekt hälsingegårdar. 

Projektet startades 1997 av länsantikvarie Erik Nordin tillsammans med 
representanter från Länsmuseet, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund samt 
några gårdsägare. Tengvall började med att samla material om gårdarna och 
sammanställa det i en pärm då man ville sammanställa kompetensen och 
kunskapen. Det påbörjades en registrering och inventering av gårdarna som 
ledde till ett besiktningsprotokoll som man sedan förde in i en databas. 
Tengvall uppfattade att det blev en sorts historisk resa för gårdsägarna. Många 
av ägarna var verksamma bönder som inte alls var vana att berätta inför en 
grupp människor om gården. Att gå från bonde till guide är ett stort kliv.  

När en gård ska bli visningsgård går det till så att gårdsägaren får ett 
personligt besök av en antikvarie som tittar på gården. Det görs en besiktning 
och skrivs ett protokoll och sedan bollar antikvarien och ägaren idéer tillsam-
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mans. Ägaren skriver sedan på ett avtal om vad denne åtar sig och att man 
godkänner de uppgifter som sedan läggs ut på projektets hemsida.39  

Det är inte bara ägarna själva som guidar utan det finns även utbildade 
guider som guidar på såkallade gårdsturer, där man åker runt med buss till lite 
olika gårdar. Ägarna och de andra guiderna har gemensamma seminarier för att 
alla ska få en gemensam bas. Ingalill framhåller att det inte bara är viktigt att 
kunna förstå gårdens historia utan att även förstå sammanhanget som man 
befinner sig i. Risken finns när man visar upp en gård att man visar upp en 
sagobild, men projektet vill arbeta bort stämpeln ”träslott”  och hellre prata om 
gårdar. Seminarierna handlar även ofta om vård och ekonomi, det inre arbetet 
som inte syns utåt i projektet. Hur man bevarar och hur man har råd att bevara. 
Tengvall framhåller: 

Gårdarna kommer ur en jordbrukstradition med gamla anor och det är det man ska försöka 
ha fokus på. Den turistiska delen vill naturligtvis ha annat i fokus också och det är ju inte 
så konstigt om man vill locka besökare. 

De fotografier som finns på gårdarna är alltid väldigt vackra, men man foto-
graferar ju inte det förfallna menar Tengvall. När man fotograferar vill man 
även visa upp det vackra i arkitekturen och då söker man vanligtvis det unika. 
Det typiska är att man beskriver måleri och farstukvistar, vad dessa är och vad 
dessa står för. ”Vi vill visa det u nika för att människor ska se, förstå det och 
vara rädd om det.”  

Bönderna själva har varit ett stort hot mot kulturarvet eftersom de inte sett 
något värde i sina gårdar. De river och bygger om. Gården kan till och med ha 
varit en belastning och den förlorade sin status ett tag. Projektet däremot vill 
återupprätta gårdarnas status. Det som finns kvar idag är av två slag: 1) det som 
man inte har haft råd att göra något åt och som därför fått stå och förfalla, eller 
2) en feststuga som bevarats som ett nästan heligt rum av familjen. Tengvall 
anser att det är inte bara gårdsägarna som ska känna sig stolta, utan hela 
bygden. Det är hela miljön runt omkring som bidrar till romantiken runt 
gårdarna. Tengvall menar att Hälsingland är väldigt vacker på sommaren och 
som turist slås man nog med häpnad, så det är svårt att låta bli att vara 
romantisk. Grunden är det kulturhistoriska arvet. Men man måste kunna leva 
och utvecklas i husen. Därför är inte modernitet fel, men man ska bevara med 
kvalitet betonar Tengvall. 

                                                 
39 Se bilaga 1 för exempel på ett sådant avtal. 
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Projektet vill att gårdarna ska ses som allas vår egendom. Tengvall menar att 
det är de själva i projektet tillsammans med gårdsägarna som exploaterar, i den 
takt de själva vill. ”Ingen utifrån ska kunna komma in och tjäna pengar på oss”, 
säger Tengvall med eftertryck. 

Tengvall säger också att hälsingarna till skillnad från andra tycker att det 
känns förnedrande att ta betalt. Om man tar Dalarna som exempel så har de en 
lång tradition av att exploatera och ta betalt för sitt arbete, men det finns inte i 
Hälsingland. Hälsingen bjuder in och är generös, men risken är då att man blir 
utnyttjad istället. Tengvall vill att ägarna ska inse att det de har är värt något 
istället för att fundera över varför de ska visa ”det här gamla skräpet”.  Många 
av ägarna tror inte att det är intressant, men det är det ju menar Tengvall. Det 
gäller att slå vakt om kulturarvet, men inte att exploatera det. 

Projektet vill i första hand bevara gårdarna som en del av kulturarvet och 
göra dem kända. De har en stolthet och en identitet. För att göra det känt så 
måste det visas och därför finns det en byggnadsantikvarie till hands som kan 
hjälpa och ledsaga dem som vill ha en mera kommersiell verksamhet, t.ex. 
företag som vill utvecklas.  

Tengvall berättar också att man tidigare i projektet varit rädd för tjuvar och 
att man inte heller har velat locka fler besökare än vad gårdsägarna skulle 
kunna klara av. Därför har kartorna varit väldigt otydliga. Det har krävts att 
man ringt till ägaren personligen för att få en vägbeskrivning och på så vis 
kunde ju också ägarna själva styra när de ville ha besökare och inte. Även de 
kartor som funnits på hemsidan har man varit försiktiga med, så det har inte 
gått att hitta direkt till gården utifrån dem. Från och med i år kommer projektet 
att släppa lite mer på det här. Gårdsägarna själva har blivit mer säkra i sig 
själva och nu klarar de ett hårdare tryck.  

Turistnäringen romantiserar gårdarna, medan projektet försöker att stå på 
den andra mera vetenskapliga grunden säger Tengvall. Hon menar att den turis-
tiska delen måste romantisera för att locka besökare eftersom det gäller att 
synas i mediabruset.  

Berättelserna för gärna sitt eget liv och vandrar sin egen väg. Tengvall be-
rättar att på Skansen säger de, att det är de själva som är värst på att föra sådana 
berättelser vidare tillsammans med hembygdsföreningarna. Någonstans på 
vägen försvinner ”sanningen” och till slut berättar man något som kan liknas 
vid en skröna. Projektet har begreppen hållbarhet, kunskap och bestående 
kulturarv som ledstjärna. Hälsingland är ett landskap fullt av myter och 
sinnlighet, men Tengvall menar att människorna är realistiska. Det är främst 
media som romantiserar gårdarna. Det är viktigt att kunna skilja mellan skröna 
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och sanning, man får ta fram det riktiga i berättelserna och våga stå för dem. 
Verkligheten är kuslig nog som den är anser hon. Tengvall säger att projektet 
inte romantiserar, men när man ska göra den turistiska marknadsföringen så 
blir det något helt annat. Alla som jobbar med gårdarna är medvetna om de 
problem som finns och det behöver kanske inte föras ut till en bredare 
allmänhet. Största faran är nog att gå fram fortare än vad gårdsägarna eller 
gårdarna hinner utvecklas. De måste lära sig att ta betalt och bli professionella. 
Tengvall  har valt att bromsa utvecklingen istället, just för att det inte ska gå så 
fort. 

Världsarvsfrågan är inte helt klar ännu och det är en ganska het fråga just 
nu. Projektledningen har besökt Öland och pratat med gårdsägare där. Hälsing-
land skulle bli uppmärksammat på ett annat sätt internationellt och Tengvall är 
inte riktigt säker på att man är redo för det än. Hittills har projektet varit ett lyft 
för landskapet där man gett en positiv motbild till arbetslöshet och nedlägg-
ningar. Tengvall menar att kärleken till husen ger kraft och styrka att fortsätta 
fastän det är kräva tider. Det finns något att vara stolt över. Särskilt gårdsägaren 
behöver den sortens legitimitet för att orka fortsätta. Det svåraste med att äga 
en gård är att sköta underhållet och att få ekonomin att gå runt. Tengvall menar 
att världsarvet inte är problemet. Det svåra är att klara ekonomin för att kunna 
bevara kulturarvet. Om världsarvslistan kan hjälpa till med det så är det en bra 
sak för gårdarna.  

Tengvall framhåller också att det finns något i det här som ger en motbild 
till ett modernt liv där vi kanske inte alltid känner oss hemma: ”Vi gömmer oss 
i filmer och romaner, så varför också inte i vackra gårdar? Vi vill få drömma 
oss bort ibland och vi behöver drömmar.”  

Den svenska drömmen är ju ändå en röd liten stuga vid Stureplan, vi läng-
tar till rum utan el och till tystnaden, men samtidigt vill vi ha det moderna i 
närheten. Byggnaderna är stolta och det var en stolt bonde som byggde dem. 
För att kunna visa det unika med dem så måste man plocka fram det bonden 
själv ville visa upp. Han var herre över sig själv och därför blir bilden något 
romantiserande avslutar Tengvall.   

Hälsinglands museum. 
Nedan följer en sammanfattning av min intervju med Andreas Hagman, 
ansvarig för hälsingegårdsprojektet vid Hälsinglands museum. 

Museet har tillsammans med projekt Hälsingegårdar hållit en rad 
guideseminarier för gårdsägare och andra som guidar på gårdarna. Syftet har 
varit att få fler att guida och att de ska få ökad kunskap. Det är viktigt att de har 
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en gemensam grund, även om guiderna arbetar väldigt olika. Planer finns på att 
utforma någon sorts ”licens” för guiderna för att säkerställa att de har en viss 
kunskap. Denna licens är ett led i planerna på en fempoängs högskolekurs i 
hälsinglands kultur och historia som är tänkt att gå som sommarkurs på 
högskolan i Gävle redan till sommaren 2003. Tanken är att en godkänd kurs 
kunde ge licens att guida. Hagman tycker att äkthet och kvalitet är viktigt i 
visningarna och man har gjort ett urval bland gårdarna så att det man visar ska 
ha ett kulturhistoriskt värde, hålla hög kvalitet och ha något särskilt. Det ska 
vara kvalitet framför kvantitet.  

Bevarandet är grunden för projektet. Man vill visa på de fina miljöer som 
finns kvar och att de har ett värde. Byggnadsvården har ju varit grunden så 
kvaliteten finns med i miljöerna och visningarna från början.  

Forskningsdelen har växt fram ur verksamheten och blivit en del av den. 
Intressant är inte bara ett historiskt perspektiv utan även hur det är idag. Museet 
har pressinformation när en ny avhandling kommer ut just för att göra det lite 
mer uppmärksammat och doktorander och doktorer skriver om sin forskning på 
projekt Hälsingegårdars hemsida. Det är viktigt att även det som är mer 
problematiserande når ut, men detta tar lite längre tid att föra ut än den vanliga 
marknadsföringen. Forskningen pågår dock hela tiden och bilden nyanseras 
alltmer. Hagman menar att nu börjar man kunna se ringarna på vattnet. Be-
greppet hälsingegård har slagit igenom och blivit allmänt. Det är inte bara 
journalisterna som numera kallar varenda bondgård i landskapet för hälsinge-
gård utan även mäklarna har anammat uttrycket.  

Inom projektet finns en ”visa -grupp” som träffas regelbundet och den 
består av antikvarier, folk från turistnäringen och gårdsägare. Hagman 
framhåller att nätverksgrupperna är viktiga och att det är dessa grupper som gör 
det hela så speciellt. Där finns en direkt kommunikation och alla kompetenser 
samarbetar. 

Som gårdsägare kan man få rådgivning, men det är ingen som bestämmer 
att så måste det vara. Man flyttar t.ex. inte på plastblommor eller liknande 
därför att det är en privat miljö och det är gårdsägaren själv som bestämmer. 
Det är inte heller någon som påverkar vad som berättas, utan man ger ett 
bakgrundsmaterial bestående av fakta och sedan finns det ett nätverk som man 
kan vända sig till när man behöver råd. Ägaren sätter sin egen profil på 
visningen och oftast är det han som kan mest om gården också. Hagman 
påpekar att är man intresserad så lär man sig. Fokus ligger på gårdsmiljö eller 
bymiljö i första hand och de flesta som guidar har varit med på de seminarier 
man anordnat så de har lite bakgrund. Miljöerna måste vara äkta och 
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ursprungliga för att vara intressanta, det går inte att ställa inordning vad som 
helst. Samarbetet har fungerat bra hittills, det bygger på ägarens eget intresse. 
De kvalitetsstämplar man kommer att ha i framtiden är högskolekursen på fem 
poäng och sedan urvalet av gårdar.  

Hälsingegårdarna har en ekonomisk och social bakgrund, de är en 
produktionsenhet och det finns ett sammanhang varför det ser ut som det gör. 
Byggnaderna är ett uttryck för bakomliggande omständigheter och det är viktigt 
att visa att det inte bara fanns storbönder i landskapet, utan även soldater och 
utanvidsfolk. För att kunna visa på hela sammanhanget finns även prästgårdar 
och kaptensboställen med på listan över visningsgårdar. Hagman lyfter fram 
att: ”All kulturhistorisk verksamhet är som en idyll. Det museet kan göra är att 
tillhandahålla bakgrundsmaterial för att nyansera bilden.”  

Dalarna är ingen förebild i det här avseendet, utan man vill hellre ha kvali-
tet och mer exklusivt. Hagman menar att tidningarna skriver som de vill och 
det som gör sig bäst på bild kommer fram och får utrymme. Den tyngre 
forskningen förs inte fram på samma sätt och det är väl inte riktigt meningen 
heller.  

Frågan om världsarv är som bekant väckt, men västeuropa har många 
världsarv och därför är man restriktiv med nya. Hagman menar dock att det är 
få miljöer som representerar jordbruk och landsbygd och det motiverar valet av 
hälsingegårdarna. Ett annat argument är att bönderna i Hälsingland var fria från 
feodala strukturer. Det fanns varken herrgårdar eller slott och det är lite 
ovanligt. Det är inte heller några krig som har dragit fram och förstört och 
därför ser det ut som det gör idag. Det är inga enskilda gårdar som ska bli 
världsarv utan det är hälsingegårdarna som fenomen som ska representeras av 
avgränsade områden. Förutsättningarna finns, det är bara restriktionerna mot 
antalet världsarv i väst som står i vägen. Annars står sig hälsingegårdarna bra i 
jämförelse anser Hagman.  

Projektet avslutas förr eller senare, men museet vill fortsätta att vara dri-
vande i de här frågorna. Oavsett om de blir världsarv eller inte så kommer 
hälsingegårdarna att vara i fokus från museets sida eftersom det är en stor del 
av verksamheten. Att fortsätta med kunskapsuppbyggandet är ett prioriterat 
område och samarbetet med turistnäringen kunde även den ha sin bas på mu-
seet. Det finns även planer på att ge gårdarna ett större utrymme i den perma-
nenta utställningen genom att minska ner lite på de borgerliga miljöerna. Allt 
står inte och faller med världsarvet, utan man kommer fortfarande att arbeta 
vidare med frågorna på museet. Mycket handlar om att synliggöra det som 
redan finns, sammanställa kunskapen och visa fram den, men naturligtvis även 
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om att ta fram ny kunskap. Hagman menar att många avhandlingar har nu även 
börjat att täcka bakgrunden och bara i år har det kommit flera stycken, så kun-
skapen om hälsingegårdarna ökar snabbt.  

Inifrånperspektiv 
I det här avsnittet kommer jag att presentera två intervjuer med gårdsägare. 
Dessa intervjuer ger ett inifrånperspektiv och ett lokalt perspektiv.  

Gården Kils i Storhaga 
Nedan följer en sammanfattning av min intervju med Birgitta Esbjörnsson som 
är ägare till gården Kils i Storhaga, Ljusdal. 

Esbjörnsson har visat sin gård sedan sommaren 2002 i syfte att 
marknadsföra den uthyrningsverksamhet hon vill lansera – att bo på 
hälsingegård. Det finns även planer på konferensverksamhet. Hon har jobbat 
som chef i 20 år men insåg att hon gick över ån efter vatten, hon hade ju 
rikedom på platsen. Det har varit svårt att få ekonomi på gården eftersom 
skogen blev avyttrad i början av seklet. Med facit i hand så är hon glad för det, 
för allting är tämligen orört. Det har varit underhåll så att byggnaderna står kvar 
och exteriört är det inte sönderrenoverat. Esbjörnssons mormor var entusiast 
och älskade gården. Hon kunde mycket och Esbjörnsson ångrar idag att hon 
inte minns mer av vad mormor berättade. Esbjörnsson menar att det är inte bara 
den här generationen som vill visa upp gårdarna. Alla har varit stolta över 
gårdarna, även bakåt i tiden. Man ville visa vad man kunde, så stoltheten har 
funnits långt tillbaka.  

Det Esbjörnsson i första hand vill ge sina besökare är känslan. Först får de 
komma in på gårdstunet, hon står tyst och låter dem fånga stillheten och ro-
fylldheten innan hon börjar berätta om gårdens historia. Hon är noga med att 
poängtera att det inte är stoltheten i byggnaderna, även om det är vackert, utan 
det är just stillheten som infinner sig innanför väggarna inne på tunet som är 
det viktiga.  

Birgittas släkt tog över gården på 1700-talet och det är där hon brukar börja 
sin berättelse. De byggnader som står där idag är uppförda på 1840- och 1860-
talet och hon brukar fundera över vad som driver en människa till att starta ett 
sådant här bygge. Hennes berättelse blir en blandning av fakta och skrönor och 
en bild av trygghet. Det har alltid bott snälla människor på gården, man hade 
det goda luffartecknet och dörren stod alltid öppen. Hon har alltid fått höra att 
en gästfrihet har präglat gården och att det var lätt att få folk att jobba där. Det 
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var också ”snällheten” som gjorde att man förlorade skogen Men man v ar 
hellre fattig och stolt som Esbjörnsson uttrycker det och hon tycker att det 
känns bra att vara nionde generationen. Gården har delats mellan många syskon 
genom åren, så det finns inte så mycket kvar, men Esbjörnsson menar att kärlek 
och vänskap har gått före ägande och det är något som hon även vill föra vidare 
till sina egna barn.  

Själv har hon aldrig velat ha jordbruk. Hennes egen mamma slet mycket 
ont. Det var tungt och omodernt och hon fick ta hand om både barn och djur. 
Esbjörnsson pappa var musiklärare och speleman så mamman drog hela lasset 
själv. Esbjörnsson morfar var inte heller någon jordbrukare, utan han var 
nämndeman. På den tiden fungerade detta ändå bra, eftersom man hade råd att 
anställa folk. Hennes mammas generation hade det jobbigast, eftersom det var 
så väldigt omodernt. När hon själv tog över gården 1978 fanns alla 
moderniteter, men hon valde att göra karriär istället. Kvinnorna är ett intressant 
kapitel i gårdens historia. Esbjörnsson är själv är den fjärde generationen av 
kvinnor som ägt gården och hon menar att det är just kvinnorna som varit 
kraften. Esbjörnsson säger med eftertryck att: ”Det har varit slitigt, men 
samtidigt en trygghet och styrka i gården.”  

Esbjörnsson upplever inte tryggheten som någon idyll utan menar att den 
alltid funnits där och varit det centrala. Man prioriterade för att få det att gå 
ihop och man har prioriterat rätt saker. På 1930- och 40- talet ansåg man att det 
var alltför många byggnader så man tog bort några, bl.a. en bagarstuga som 
man donerade till hembygdsgården. Man tänkte dock aldrig på att lämna 
gården. När hennes mamma var 45 år blev hon änka. Gården var omodern, det 
fanns varken centralvärme eller toalett och hon hade tre döttrar i tonåren. 
Esbjörnsson och hennes systrar ville sälja allt och flytta till en lägenhet, men 
det ville inte mamma. Hon löste det och renoverade och Esbjörnsson menar att 
det alltid har funnits en utväg.  

Esbjörnsson berättar aldrig om sin mamma och pappa på guidningarna men 
hon förklarar varför det inte är något jordbruk längre. Däremot berättar hon om 
sin morfar som träffade kärleken och flyttade till Kils fastän han var ende sonen 
på en annan gård. Hon berättar lite olika för olika grupper, beroende på vad de 
är intresserade av men hon landar oftast i renoveringen idag. Hon försöker 
också att forska vidare i gårdens historia och det finns ett rikt material att gå 
igenom, flera lådor med papper från gården. 

Esbjörnsson tycker att det är positivt att det är kommersiellt, hon menar att 
bönderna byggde för ett kommersiellt syfte och att de ville visa upp vad de 
kunde. Eftersom affärsmässigheten är grunden till att hon visar gården är hon 
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också väl medveten om den sköra miljön och att priset kommer att bli högt för 
att få bo en natt på gården. Hon menar att ansvaret ligger på hennes axlar nu, 
något som säkert alla generationer har känt och det skapar en viss begränsning i 
nutid. Om man tar alla bitarna så väger dock fördelarna över, tryggheten och 
glädjen väger mer än tyngden på axlarna.  

Gården Rönnebo i Bjuråker 
Nedan följer en sammanfattning av min intervju med Gun Bergman som är 
ägare till gården Rönnebo i Bjuråker. 

Bergman började visa gården i samband med att projekt Hälsingegårdar 
startade. Gården har dock varit intressant länge och 1990 blev den 
byggnadsminne. Det är ingen hälsingegård i den bemärkelsen att det är en 
bondgård, utan den hade en helt annan karaktär från början. Bergman började 
visa för att andra skulle få se gården. Hon hade förstått att den var intressant 
när den blev byggnadsminne så hon ville ge tillbaka lite av det hon fått.  

Det hon vill visa är hur huset är byggt och inrett. Hur man gjorde snyggt 
med enkla medel och hur väl genomtänkt allt är. Det finns nästan inga möbler 
där inne, men målade golv, inredningsdetaljer och snickerier. Hon tycker att det 
är särskilt roligt när det kommer ungdomar och hoppas att hon kanske kan 
väcka deras intresse.  

Bergman berättar om när gården byggdes och av vem och vilka som bott 
där. Det är de ovanliga sakerna hon vill visa på, bl.a. hur man utvändigt försökt 
att efterlikna ett slott genom att ha pilastrar på båda sidor om dörren. Hon 
berättar även om hur man levde, vad rummen har använts till och även detaljer 
ur någon av ägarnas liv. Gården har ändrat karaktär under årens lopp; först 
bodde det militärer där, sen en lantmäteridirektör och efter det, i början av 
1900-talet, kom hennes egen släkt till gården och det blev en bondgård.  

Bergman berör inte vardagslivet så mycket för det hinner hon inte med på 
en visning eftersom detaljerna i själva huset tar sån tid. Det finns en dagbok 
bevarad från 1770 som berättar om livet på gården. I den framgår att det inte 
var så hårt för dem som bodde där då, man hade gott ställt och tjänstefolk. 
Bouppteckningarna som finns kvar avslöjar också många intressanta saker om 
människorna som levde där, bl.a. att en flicka som dog i barnsäng vid 20-års 
ålder hade 18 balklänningar. Då beboddes huset av högre stånds personer och 
man hade ett rikt umgänge.  

Bergman vill försöka få med lite av alla delar, men det får inte bli för långt 
eller för mycket fakta. En timmes guidning brukar vara lagom. Besökarna vill 
gärna få titta runt lite själv också och få chans att ställa frågor. Hon poängterar 
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att hon inte är professionell guide utan berättar vad hon tror att hon själv skulle 
vilja höra. Det finns mycket skrivet om huset och inte bara muntlig tradition så 
det är lätt att hålla sig till fakta, men Bergman tycker också att det är viktigt att 
låta besökarna få behålla sina drömmar. Hon menar att man kommer ju ändå 
ner på jorden så småningom. Bergman brukar försöka ge en bild av hur det 
kunde vara att gå ned för den smala och branta trappan i balklänning och efter 
det brukar de flesta komma ner på jorden säger hon. Hon har märkt att många 
tror att vi lever så romantiskt och idylliskt i Hälsingland och de skaffar en 
sommarstuga här men sen flyttar de in till stan igen på vintern.  

Från och med 1901 står hennes egen släkt skriven på gården, men förmod-
ligen arrenderade man den tidigare. Från början var huset gulslammat, men 
gjordes om till falurött när hennes släkt tog över och det blev bondgård. Man 
byggde ett nytt modernt hus bredvid och det är idag bostadshuset. Det äldre 
huset fungerade som bostad åt pigor och drängar ett tag.  

Bergman lyfter fram att: 

Gårdarna här är inte bara en idyll utan även en storhet. De visar att man har uträttat något. 
Det har ofta vara starka och duktiga kvinnors förtjänst till storheten som t.ex. linet som gav 
mycket pengar till gårdarna.  

Bergman tycker att det är något som man ska tänka på som guide och hon vill 
gärna framhäva dessa kvinnor. Tyvärr finns det inte så många av dem på 
hennes gård. Där har kulturen varit lite mer främmande på så vis att det varit en 
mer borgerlig miljö och därför har männen oftast varit mer framstående.  

Det är roligt att så många vill se gårdarna och det är en bra reklam för 
Hälsingland, men risken är att det ska dyka upp Hälsingegårdar överallt, även 
sådana som inte är värda att visa och som inte är genuina anser Bergman. Det 
är oftast en ekonomisk fråga, man har en tom gård som man inte har använd-
ning för. Då är det ett bra sätt att visa den, även om det inte är så mycket eko-
nomi i det. Bergman säger att de flesta gårdsägare är för dåliga på att ta betalt 
och menar att vi i Hälsingland är lite för stolta för det, även hon har varit så.  
Hon tror också att det är så att; ”vågar man ta betalt så ser folk att det är något, 
om det är gratis kan man ju tro att det inte är värt något.”    

Det är inte många av gårdarna som kan utvecklas så att man kan leva på 
dem, men några försöker. Bergman sitter med i ”visa -gruppen” på projekt 
Hälsingegårdar och där samarbetar de med turistnäringen. Hon anser att 
turistnäringen ”rider högt” på hälsingegårdarna men vill inte ge något tillbaka. 
Som gårdsägare kan man inte ställa upp jämt, men det vill turistnäringen.  
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Hon säger att: ”Det får inte bli för kommersiellt, det är bra att hålla på sig och 
vara lite begränsad.”  

De har pratat mycket i ”visa -gruppen” om hur man ska föra fram kvaliteten 
och Bergman skulle vilja ha någon form av skylt, en sorts kvalitetsmärkning. 
Hon tycker att skylten som hon har över byggnadsminne visar ett visst värde 
och skulle därför vilja ha något liknande vad gäller kvaliteten.  

Bergman tycker att det är roligt om det blir världsarv, men det får inte bli 
för kommersiellt, det är på gott och ont. Gårdarna måste ha ett skydd och kan 
man vara oberoende av ekonomin så kan man vårda dem. Då slipper man sälja 
sig billigt, eller ännu värre, riva huset. Hon känner sig kluven i frågan och anser 
att det är viktigt att det blir på rätt sätt. De flesta som visar är medvetna om 
värdet på gårdarna, det får inte bli en kuliss utan det måste vara på ”riktigt” 
säger Bergman. 

Skillnaden mellan att guida på sin egen gård och en proffesionell guide är 
att det blir lite charmigt med en ovan guide, Bergman tycker att det är viktigt 
att man försöker själv, det blir ju också personligare. Ägaren är ju också den 
person som vet mest om gården. På t.ex. en hembygdsgård finns det många 
som vet saker om den gården och de kan även lite annan historia. Man är mera 
fri som gårdsägare och kan lägga upp det hur som helst. Det är olika med olika 
grupper. Är det kvinnor så blir det mera textil, annars kan det bli hur man 
byggde, eller hur man levde. 

Det är viktigt att ta hand om grupperna på rätt sätt, ryktet är viktigt. Alla 
som man pratar med blir glada när de hör om gårdarna, så det har varit mycket 
positiv reklam runt dem.  

Oftast är det bussar här, och man ska helst boka innan man kommer. Det är 
inte så roligt om folk springer runt här jämt. Det är svårt när de är många också, 
som t.ex. när det kommer bussar. Därför har Bergman väldigt lite föremål inne 
i huset. Det är själva huset som är viktigt, det får stå i fokus. Man får ta på sig 
”tossar” när man går in. Det är lite svårt att säga till om det, men det  fungerar. 
Man kan ju inte sätta upp skyltar som det står privat på heller, så gör man inte i 
Hälsingland anser Bergman. Hon säger att: ”Man vill gärna kunna svara på allt, 
och är de intresserade så blir de ju kvar länge. Kanske borde man säga ifrån, 
men det är ju roligt också.”  

Det är olika hur man ser på sin gård och hur man är intresserad.  Vissa ser 
en möjlighet medan andra tycker att det mest är jobbigt en tredje tycker kanske 
något annat. Alla vill göra olika saker med sina hus. Just nu görs en inventering 
för att se om det finns fler intressanta gårdar i landskapet, så det här kan bli hur 
stort som helst egentligen säger Bergman.  
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Det tog ett helt år innan turistnäringen förstod gårdsägarna. De ville ha tydliga 
skyltar och så vidare, men gårdsägarna ville ha begränsningar. Man har olika 
syn på det hela. Hälsingegårdarnas dag tillkom som en speciell dag för 
gårdarna, med öppet hus och så, men turistnäringen ville ha med de mera 
kommersiella områdena också, som t.ex. djurparken Järvzoo. Projekt Hälsinge-
gårdar och turistnäringen har olika syfte med den dagen helt enkelt. Bergman 
framhåller att gårdsägarna ville ha kvalitet och kulturarv och framför allt en dag 
för hälsingarna själva att se gårdarna. Turistdagen var ju något helt annat! Man 
får stå på sig hela tiden och det blir en del tuffa diskussioner. Det här är så pass 
nytt att man inte vet hur man ska handskas med det inom turistnäringen. Som 
gårdsägare bör man vara intresserad och inte rädd för besvär, och det är bra att 
vara med själv när gården visas, det blir personligare då. Priset är egentligen för 
billigt, för man får inget för besväret. Det mesta går till försäkringar och 
städning efteråt. Det får ju inte slitas för mycket heller menar Bergman. 
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Diskussion 

Både Lowenthal och Kindstrand nämner att det finns en slags besatthet av det 
förflutna.40 Vi söker en länk till vårt ursprung som rotar oss tidsmässigt och 
enligt Lowenthal så är själva målet med begreppet kulturarv att genom att knyta 
ihop nutid och dåtid  känner man att man bibehåller en obruten tradition.41 

Redan innan jag påbörjade den här uppsatsen visste jag att en stark lokal-
patriotism präglade mycket av det som skrevs om Hälsingegårdarna och att den 
bild som kom fram i media ofta var romantiserande. 

Tengvall anser att det är hela miljön runt gårdarna som bidrar till 
romantiken och att det finns något i gårdarna som är en motbild till ett modernt 
liv där vi inte känner oss hemma. Hon säger att man kan vara seriös i grunden, 
men när man visar gårdarna måste man visa det som bonden som byggde dem 
ville visa. Byggnaderna är stolta därför att det var en stolt bonde som byggde 
dem. Därför blir bilden något romantiserande menar Tengvall. Marknads-
föringen av gårdarna är en av de stora bitarna i projektet och det som syns mest 
utåt. I samtal med gårdsägarna kommer många svårigheter med att äga en sådan 
här gård fram och jag skulle önska att just den motbilden till den idyll som 
skapas i marknadsföringen blev tydligare. 

Något som slagit mig under skrivandet av uppsatsen är att många är mera 
färgade av den romantiserande bilden än vad man tror och även jag själv mär-
ker att jag har svårt att förhålla mig till gårdarna utan att använda mig av stora 
ord och förskönande beskrivningar. Att beskriva en Hälsingegård utan att an-
vända sig av värdeladdade utryck är svårare än vad jag trott. Det sker en 
omedveten stereotypisering där man ger en bild av Hälsingland som inte alltid 
överensstämmer med verkligheten. Det här märks även hos Tengvall som 
menar att projektet inte romantiserar gårdarna men ändå talar hon om att 
kärleken till husen ger kraft och styrka att fortsätta i kärva tider och att det finns 
något att vara stolt över. De flesta romantiserar och utan att tänka på det och 

                                                 
40 Lowenthal, 1998, s. XIII. 
 Kindstrand, 2003, s.15. 
41 Lowenthal, 1998, s.140. 
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det verkar finnas en stark social identitet i landskapet och en stolthet som är 
svår att dölja. Liksom Bohman anser jag att man många gånger gör en 
oreflekterad del av vardagen till en symbol för det nationella, i det här fallet 
Hälsingland.42 Fastän det inte är meningen så skapar man och förstärker 
stereotyper på gårdarna. 

Stoltheten i byggnaderna är återkommande hos Tengvall, Esbjörnsson och 
Bergman även om Esbjörnsson mer lägger tyngdpunkten på tryggheten som 
finns i gårdarna. Kanske beror det just på att bönderna i Hälsingland varit fria 
från feodala strukturer så att stoltheten sitter djupt i den hälsingska identiteten. 

Jag håller med Hansen när han skriver att det är en illusion att tro att folk 
delade samma villkor och kulturella uttryck såväl i det förgångna som det är 
idag.43 Det är oftast en bild, ett perspektiv av historien som man återger och jag 
anser att man bör försöka visa så många sidor som möjligt. Precis som Beata 
Arnborg är jag rädd för att hälsingehistorien håller på att bli ”oroväckande 
ensidig”. 44 

I frågor rörande vad som visas är kvaliteten ständigt återkommande. 
Hagman talar om att äkthet och kvalitet är viktigt i visningarna och att man 
gjort ett urval bland gårdarna för att det man visar ska ha ett kulturhistorisk 
värde. Han berättar även om de planer som finns på att kvalitetssäkra det som 
visas genom urvalet av gårdar och att införa en licens för de som guidar. Ur 
marknadsföringsmässig synpunkt är det en bra idé därför att man kan 
säkerställa en hög kvalitet, men det finns en baksida med det också. Risken 
finns att man genom urvalet av gårdar bidrar till att det blir en social 
stratifiering på lokal nivå. Vad händer i en by när en gård får kvalitetsstämpeln 
medan en annan inte klarar kraven? I bästa fall, kanske ingenting, men man bör 
ändå ha det i åtanke. Urvalen kan bli ett intrång i byns struktur. 

Tengvall talar om att det gäller att slå vakt om kulturarvet utan att 
exploatera det och att ingen utifrån ska kunna tjäna pengar på 
Hälsingegårdarna. Både Tengvall och Hagman hänvisar till Dalarna som ett 
exempel på hur man inte vill att utvecklingen ska se ut. Det har ändå varit svårt 
att komma överens med turistnäringen och Bergman säger att det tog ett helt år 
innan turistnäringen och gårdsägarna förstod varandra, man ville helt enkelt 
olika saker med gårdarna. Det har varit viktigt att projektet har fått utvecklas i 
sin egen takt och Tengvall anser att är det någon som ska exploatera gårdarna 
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så är det de själva i projektet och gårdsägarna. Att projektet fått utvecklas i en 
långsammare takt än vad turistnäringen ville tycker jag är positivt. Det pekar på 
att man eftersträvar en högre kvalitet på det man vill visa upp och att man inte 
säljer ut sig hur som helst.  

Bergman tycker att det är viktigt att låta besökarna få behålla sina drömmar 
och menar att man ändå kommer ner på jorden så småningom. Det ger kanske 
inte än rättvis bild av hur livet på gården verkligen tedde sig, men jag är inte så 
säker på att det är just det som besökarna vill ha heller. Vi drömmer oss bort i 
filmer och böcker, så varför inte i gårdar?  Upplevelsen är viktig, men det får 
inte gå så långt att det blir en upplevelsepark och att den verkliga historien 
hamnar i skuggan. Vi måste vara medvetna om att vi väljer en historia som vi 
vill berätta och att alla former av gestaltande insatser styr besökarens blick och 
upplevelser. Att till och med statarlängan har blivit romantiserad i vår tid ger en 
något att tänka på. Det finns en devolutionistisk tanke om att det var bättre förr. 

En hälsingegård är inget museum så därför finns inte samma krav på 
autenticitet när man visar upp en privatägd gård. Gårdarna har dock både 
museet och projektet i ryggen och man ska vara medveten om att museet 
fungerar som en garanti på att det man ser är äkta. Mullen Kreamer menar att 
samhället ofta ser på museet som en plats där deras identitet kommer till 
uttryck. Museet har därför att ansvar gentemot samhället att ge dynamiska 
beskrivningar av den kultur och historia som förs fram.45 Äktheten garanteras 
av museet som institution. Här kommer även autenticitetsbegreppet in. Museet 
blir en garanti för autenticiteten. Man ifrågasätter inte det som museet visar 
utan man får istället en känsla av att man är i närvaron av något äkta, menar 
Phillips.46 Han menar också att det här med autenticitet ändå är ett relativt nytt 
begrepp som man kanske inte ska vara så rädd att frångå ibland. Man kan ändå 
aldrig vara exakt säker på att det verkligen var så som man vill visa att det 
var.47 Gården lever och utvecklas med dem som bor där, därför kan man aldrig 
ge en helt rättvis bild av livet förr. Det är även svårt att ge en fullständig bild på 
bara en kort visning. Hagman nämner att det inte finns någon som bestämmer 
hur det måste vara på gårdarna, utan man kan få rådgivning om man vill ha det. 
Det finns olika perspektiv på gårdens inredning och till exempel plastblommor 
avviker ju från den autentiska gårdsmiljön, men det är också en privat miljö 
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och det är därför ägaren själv som bestämmer. Här kommer olika värderingar 
till uttryck och frågan vad som är rätt och fel. 

Crew och Sims menar dock att autenticiteten inte har något att göra med 
fakta eller verklighet, utan med autoritet, och det tycker jag är en intressant 
tanke.48 Det är guiden som avgör vilken historia som berättas och Crew och 
Sims menar att autenticiteten och auktoriteten uprätthåller en sorts social 
kontakt mellan besökarna och guiden. Den existerar så länge som förtroendet 
dem emellan upprätthålls.49 Detta gör att det är upplevelsen som är viktig och 
Crew och Sims menar att autenticiteten finns i upplevelsen, besökarna blir 
delaktiga i en social mening.50   

Efter samtal med gårdsägarna visade det sig att det är byggnaderna som står 
i fokus och att livet i och runt omkring dem inte får en lika central roll i 
guidningen. Visningarnas innehåll varierar även med besökarna, så att 
tyngdpunkten kan hamna på olika saker beroende på intresse. Att visa en privat 
gård skiljer sig till största delen från att visa en hembygdsgård genom att 
gårdsägaren bestämmer själv vad som berättas. Gårdens ägare har även ett 
speciellt förhållande till det som visas och därför känns det inte lika viktigt att i 
första hand ge en rättvis bild av livet förr. Däremot förstärks idyllen på de 
privata gårdarna eftersom det visar på att det finns människor som faktiskt 
lever med de här husen, till skillnad mot en hembygdsgård, där husen står 
tomma och minner om den tid som flytt. 

Genom uppsatsen har min uppfattning om att man skapar en idyll stärkts, 
men Hagman menar att; ”all kulturhistorisk verksamhet är en idyll och att det 
museet kan göra är att tillhandahålla bakgrundsmaterial för att nyansera 
bilden”. Det är j ust detta bakgrundsmaterial som jag skulle vilja se mer av.  

Hagman nämner att byggnaderna är ett uttryck för bakomliggande 
omständigheter och han anser att det är viktigt att visa att det inte bara fanns 
storbönder i landskapet, utan även soldater och utanvidsfolk. Som jag nämt 
tidigare så har allt en baksida och jag hoppas att även den historia som är 
mindre smickrande för landskapet kommer att bli tydligare framöver så att det 
finns en motbild till den stolte hälsingebonden. Även om turister inte vill tänka 
kritiskt så ska vi inte vattenkamma historien för det. 
Samtidigt som min uppfattning stärkts så har jag även blivit medveten om de 
svårigheter som finns med att finna en balans i hur man presenterar gårdarna. 

                                                 
48 Crew & Sims, 1991, s.163. 
49 Crew & Sims, 1991, s.163. 
50 Crew & Sims, 1991, s.173-174. 
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Det är svårt med autenticitet och äkthet när det bor folk på gården, man måste 
ju kunna leva med huset, men autenticiteten finns inte alltid i miljöerna utan, 
som jag nämner här ovan, i själva upplevelsen. 

Jag anser att man inte kan se Hälsingegårdarna som ett slags museum över 
en svunnen tid, men att gårdarna däremot är ett uttryck för att kulturarvet kan 
leva vidare, sida vid sida med det moderna liv vi lever idag.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om Hälsingegårdarna och har berört hur gårdsägare som 
visar sin egen privata gård, ansvariga vid projekt Hälsingegårdar och 
Hälsinglandsmuseum i Hudiksvall ser på Hälsingegårdarna och hur de tänker 
kring det de visar. Huvudfrågan har varit hur pass viktig autenticiteten är när 
man visar en gårdsmiljö av det här slaget. Jag anser att man ofta bygger upp 
och stärker en idyll och frågar mig om det ger en rättvis bild av livet förr. 

Jag har grundat undersökningen på intervjuer med de inblandade, egna er-
farenheter och relevant litteratur.  

Uppsatsen börjar med en beskrivning av vad en Hälsingegård är för något, 
där jag valt att ge flera olika personers perspektiv för att få en så nyanserad bild 
som möjligt. Jag tar även upp en kort diskussion om dessa gårdar kan liknas 
vid museum eller inte. Efter det kommer en beskrivning över vad projekt 
Hälsingegårdar är och innan jag kommer in på själva undersökningen har jag 
även en redogörelse för den romantisering av gårdarna som finns och förstärks 
av media. En (kanske omedveten) lokalpatriotism färgar mycket av det som 
skrivs om gårdarna, men det gäller att synas i mediabruset och därför lyfter 
man ofta fram det som är unikt. 

Själva undersökningen består av fyra stycken intervjuer. De två första är 
med ansvariga inom projekt Hälsingegårdar och Hälsinglands museum som ger 
ett utifrånperspektiv och ett ovanifrånperspektiv. De andra två är med gårds-
ägare och det ger ett inifrånperspektiv och ett lokalt perspektiv. 

I den efterföljande diskussionen talar jag om vad jag kommit fram till och 
för en diskussion kring hur man ser på gårdarna och vad som visas. Romantise-
ringen finns mer eller mindre omedvetet hos de olika aktörerna men eftersom 
en hälsingegård inte är något museum i ordets rätta betydelse så är kravet på 
autenticitet inte heller lika stort. Gårdarna kan snarare ses som ett uttryck för att 
kulturarvet kan leva sida vid sida med dagens moderna liv på gårdarna.       
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Bilaga 1: Avtal om visningsgård 

(Av tekniska orsaker kan jag inte visa avtalet i sin helhet, men såhär ser 
innehållet i avtalet ut.) 

 
AVTAL  
om deltagande i Projekt Hälsingegårdar  

  

Omfattning:  

l. Projekt Hälsingegårdar är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan flera parter 
som syftar till att få gårdarna värderade, vårdade och visade. Under projektperioden 
står världsarvsfrågan i fokus. Projektet samlar och sprider kunskap och information 
och verkar för att få igång forskning och dokumentation. Genom att höja medvetandet 
om gårdarna skall man öka intresset vilket bidrar till att såväl gårdar och landskap 
skall kunna utvecklas. Genom ett ökat besöksunderlag kan till exempel en möjlighet 
skapas for fastighetsägarna att själva utveckla och driva en verksamhet på sin gård. 
Utvecklingen kommer att ske successivt och projektet informerar kontinuerligt om  

denna under projektets gång.  
 
2. Genom projektet får deltagarna tillgång till en gårdsrådgivare som kan ge stöd 

och hjälp till enskilda gårdsägare i frågor som rör vård och visning. Gårdsrådgivaren 
fungerar som en kanal att göra gårdarna tillgängliga för besökare, men har inget 
ansvar för de enskilda gårdarnas ekonomiska utveckling.  

 
3. Genom projektet får gårdsägarna möjlighet att delta i den visningsverksamhet 

som pågår i samarbete mellan Projekt Hälsingegårdar, HälsingeTur och 
turistorganisationerna. Visningsverksamheten sker på gårdsägarens önskan och är 
inget krav för att delta i projektet. För att delta i visningsverksamheten måste gårdens 
kulturhistoriska värden definieras och säkras för framtiden. Detta arbete utförs av 
projektets gårdsrådgivare, som också upprättar en enkel underhållsplan och ger råd 
om hur gården bör hanteras. Visningsnivån för gården specificeras nedan.  

 
4. Genom projektet kommer på sikt riktlinjer för kulturhistoriskt boende att 

arbetas fram. Vidareutvecklingen kommer troligen i huvudsak att ske i projektform i 
samarbete mellan Projekt Hälsingegårdar, gårdsägarföreningen och 
turistorganisationerna. För att delta i uthyrningsverksamheten måste gårdens 
kulturhistoriska värden definieras och säkras för framtiden. Detta arbete utförs av 
projektets gårdsrådgivare, som också upprättar en enkel underhållsplan och ger råd 
om hur gården bör hanteras. Separata avtal kommer att upprättas. 

 
5. Gårdsägarna har en viktig roll i projektet och ett stort arbete utförs av dessa. 

För de privata gårdsägarna har en gårdsägarförening bildats. Denna bevakar 
gårdsägarnas intressen och deltar i utvecklingsarbetet med hälsingegårdarna. Bland 
annat kan den verka för sådana frågor som hur gårdarna skall kunna utvecklas 
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ekonomiskt. Gårdsägarföreningen ingår i projektets ledningsgrupp. Deltagandet i 
gårdsägarföreningen är frivilligt.  

 
6. För att synliggöra arbetet och dess resultat utåt och stärka sambanden mellan 

de berörda i arbetet är informationen om projektet av stor vikt. Informationskanaler 
med nyhetsbrev, hemsida och massmediakontakter kommer att stärkas och utvecklas.  

 
 
Avtalsbestämmelser  

l. Gårdsägaren har tagit del av projektets projektplan och är införstådd med 

projektets syften och mål. Gårdsägaren förbinder sig att förvalta gårdens 

kulturhistoriska värden under deltagandet i projektet.  
 

2. Projektet tillhandahåller en gårdsrådgivare som kan ge varje enskild gårdsägare 

kostnadsfri rådgivning i byggnadsvårdsfrågor.  

 

3. Projektet kan vid behov kostnadsfritt sammanställa tillgäng1ig kunskap om 

gården och utföra översiktlig dokumentation.  

 

4. I samarbete med gårdsägaren tar projektet kostnadsfritt fram enkla faktablad 

för de gårdar som visas inom Hälsingegårdsprojektet.  

 

5.Genom projektet får gårdsägaren möjlighet att delta i projektets 

visningsverksamhet. Gårdsägaren har tagit del av de bestämmelser som gäller för 

deltagande i visningsverksamheten. Visningsnivå specificeras nedan. 

 

6. Vid deltagande i projektets arbete med kulturhistoriskt boende skall 

gårdsägarna och Projekt Hälsingegårdar träffa separata avtal.  

 

7. Projektet förser gårdsägarna med information om projektets verksamhet, t.ex. 

genom nyhetsbrev och hemsida. 

 

8. Genom projektet får gårdsägarna möjlighet att sprida information om sin gård.  

 

9. Genom projektet får gårdsägaren möjlighet att delta i guideseminarier och 

studiedagar som ordnas av projektet. 

 

10. Projektet har inget ansvar för de enskilda gårdarnas ekonomiska utveckling. 
 
11. Gårdsägaren godkänner att uppgifter om gården och i detta avtal angivna 

uppgifter om ägarna finns med i ett personregister upprättat av projektet, och som är 
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tillgängligt för dem som arbetar med gårdarna inom projektet. Gårdsägaren godkänner 
också att gården redovisas i en intern (ej offentlig) databas, som hanteras av dem som 
arbetar med gårdarna inom projektet. 
 
Visningskategori (lämplig kategori markeras med kryss): 

 
       1. Bestämda öppettider. Gården finns med i en offentlig katalog som förnyas 
årligen. Gården presenteras på projektets hemsida. Öppettider redovisas nedan. 
Gårdsägaren redovisar antalet besökare per år/säsong till projektet. 

 
2. Bokade besök. Intresserade personer kan kontakta gårdsägaren för att komma 

på besök. Gården finns med i en offentlig katalog som aktualiseras årligen. Gården 
presenteras även på projektets hemsida. Möjliga besöksperioder redovisas nedan. 
Gårdsägaren redovisar antalet besökare per år/säsong till projektet. 

 
3. Arrangerade resor, t.ex. bussturer, kan boka besök. Gården finns då med på en 

särskild lista för turistbyråer/researrangörer, men görs inte offentlig för allmänheten. 
Möjliga besöksperioder redovisas nedan. Gårdsägaren redovisar antal besökare per 
år/säsong till projektet.  

 
4. Gården är inte offentlig for allmänheten och finns inte registrerad hos 

turistbyråer. Inga krav på tillgänglighet eller service finns. Besök i begränsad 
omfattning av särskilt intresserade genom länsstyrelsen eller museerna kan ordnas i 
den mån gårdsägaren har möjlighet. Länsstyrelsen och museerna har gården 
registrerad i en intern databas som ej är tillgänglig for allmänheten.  

 
5. Besöksvärd exteriör. Föranmälda besök är välkomna att titta på den utvändiga 

miljön. Gården presenteras på projektets hemsida.  
 

Förändringar av uppgifter som rör visningsverksamheten måste ändras senast 
1 oktober före nästkommande sommar, så att broschyren om öppna gårdar kan 
planeras.  

 
• Öppettider.t.ex.  juni-augusti,  mån-fre, 12-16  (ifylles av gårdar i visningskategori 

1): 

• Perioder då visning är möjlig, t.ex. juni-augusti (ifylles av gårdar i 

visningskategori 2, 3 och 5):  

• Möjlighet till kaffeservering (befintlig verksamhet eller kan ordnas): 

• Annan verksamhet. t.ex. försäljning: 

• Övrigt: 

 
Avtalet giltigt från och med___________________ till och med 2003-12-31. Uppsägning 

eller eventuella förändringar i avtalet sker skriftligen och kan ske närhelst gårdsägaren 

eller projektägaren önskar .  

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
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