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Abstract
The aim of this essay was to investigate the effects of adopting a site to the UNESCOs World Heritage List. The
focus laid on the example of the Decorated Farmhouses of Hälsingland, which was the most recent Swedish
adoption. With the question of impact of the World Heritage List in mind, the region of Hälsingland became the
main focus.  The study was made with particular  focus on Gästgivars,  a  farm located in the municipality of
Bollnäs, to which the theory of social life of things was applied. The result of the World Heritage was, in the case
of Gästgivars, an increase of the cultural value and social status.  

This case study has shown that the impact of the nomination has not been immense, but suggests that long-
term effects  can  show. The  nomination  to  the  World  Heritage  has  led  to  some small  changes  in  how the
farmhouses are managed, for example an increase of guided tours of a site.  Although there were some opinions
on how it was handled, World Heritage site recognition is looked upon as something positive.  In this study
UNESCO and ICOMOS, in addition to other governing bodies, appeared to be authoritarian in some aspects,
mainly when it came to local decisions concerning the World Heritage site. Thus, it has also shown that those
institutions were not the only authoritarians regarding the handling of the site.

The adoption of  the Decorated  Farmhouses could contribute to a  feeling of  community,  or  to create  a
symbol of the region and municipality, or perhaps a feeling of local identity and community. On an economic
level, the World Heritage designation could contribute to additional income for the region and secondary effects.
The case study is not completely a part of the experience industry which shows that cultural economy had little
effects.  Furthermore, the study showed that the adoption of the Decorated Farmhouses of Hälsingland to the
World Heritage List can promote the view upon culture in small cities and an alternation of the cultural life.

To analyze possible interactions due to a site being added to the World Heritage list has succesfully been
performed with qualitative methods and interviews. The interviews became the primary material of the study and
was backed by statistics of the number of visitors to a site, some documents, and historical facts.
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Inledning  

Det svenska kulturarvet har kommit  att bli  ett uttryck som inte bara används i
medier utan också som ett retoriskt grepp. Med tillförseln av ordet arv till kultur
skapas  ett  värde  och  kulturobjektet  blir  gemensamt  och  inte  individuellt.1

Begreppet världsarv kan upplevas mer statusfyllt än kulturarv, med upphöjelsen
av ett objekt till världsarv med UNESCO:s världsarvslista. Med upptagandet har
objektet blivit laddat med både positiva och negativa dimensioner. Men vad och
vem bedömer egentligen vad som anses vara kulturarv eller världsarv, vad består
de av och för vem finns de till? Med UNESCO:s världsarvslista pekas världens
mest unika kultur- och naturarv ut och finansieras av organisationens medlemmar.
Sverige blev en del av världsarvskonventionen 1985 och skrev då under på att
skydda sina världsarv samt stödja världsarven i andra länder. Ansvariga för detta
blev  Riksantikvarieämbetet  tillsammans  med  Naturvårdsverket.  Fram till  2004
fanns tretton svenska världsarv, därefter gjordes ett uttalande att Sverige inte hade
för  avsikt  att  lämna  in  fler  nomineringar.  Trots  detta  lämnade  Sverige,  via
Länsstyrelsen Gävleborg, en serienominering av hälsingegårdarna att bli upptagna
på listan år 2009. Nomineringen blev underkänd, det  ansågs att  gårdarna hade
potential men att den unicitet som det argumenterades för inte räckte till.  2011
gjordes dock ytterligare en ansökan och året därpå blev den godkänd.2 Idag är sju
hälsingegårdar  på  UNESCO:s  världsarvslista:  Gästgivars,  Kristofers,  Jon-Lars,
Fågelsjö (Bortom Åa), Bommars, Erik-Anders och Pallars. De är belägna i olika
delar  av,  och  i  olika   kommuner,  i  Hälsingland,  men  de  är  sju  objekt  som
tillsammans bildar ett världsarv.3 

Som  född  och  uppvuxen  i  en  lantlig  miljö  i,  närmare  bestämt  Bollnäs,
Hälsingland, har jag ibland upplevt en viss avsaknad, inte av kulturarv utan av
medvetenhet och intresse av kulturarv. I en liten ort vilken lämnat sin höjdpunkt,
och där emigrering och arbetslöshet ökar, kan det behövas något för invånarna att
samlas och känna gemenskap runt. För ett par år sedan revs stadens mittpunkt,
Brotorget  och  upprördheten  var  ett  faktum,  det  hette  att  torget  varit  en
samlingsplats  och få kunde förstå kommunens beslut  att  sälja torget, ett  beslut
vars syfte byggde på att försäljningen skulle leda till ett köpcentrum. Rivningen av

1 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, s. 24.
2 Ronström, O. (2008),  Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till  medeltidsikon, s.  66 f ;  Andersson,
M-B. (2010) ”Sköna hem i Hälsingland”, s. 1.
3 Världsarvet Hälsingegårdar, webbsida: http://halsingegardar.se/ Start> Världsarvet [2015-04-23].
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torget skedde 2008, fyra år innan kommunen blev en av sju objekt på UNESCO:s
världsarvslista.4 Placeringen  och  funktionen  av  gårdarna  hindrar  att  de  ska  få
samma betydelse som torget men den prestigefyllda nomineringen har, vad jag har
uppfattat,  inte  fått  det  genomslag som den förtjänar,  kanske är  det  inte  förrän
något försvinner som det uppskattas. I min studie har jag önskat att ta reda på om
upptagandet  på  världsarvslistan  har  haft  någon  betydelse  för  orten.  Spelar
UNESCO någon roll och vilken betydelse kan ett gemensamt kulturarv ha i en
liten ort? 

UNESCO och världsarvslistan

Jag  har  valt  att  placera  detta  avsnitt  inledande  i  uppsatsen,  trots  att  en
begreppslista finns längre fram. Det beror på att denna fakta bör finnas i läsarens
medvetande  under  nästkommande  delar  och  detta  skapar  en  förståelse  och
definiering av världsarv och vilka kriterier som följs. 

Riksantikvarieämbetet omnämner världsarv som något prestigefyllt. Objekten
på  listan  anses  vara  gemensamma  och  deras  skydd  stöds  av  FN-organet
UNESCO:s konvention om skydd om världens natur- och kulturarv.5 UNESCO
ligger som grund för skapandet av världsarvslistan och kulturarv definieras och
kategoriseras i konventionen som  monument, byggnadsgrupper och platser. När
ett  kulturarv  blivit  upptaget  som  en  del  av  listan  anses  det  som  en
världsangelägenhet  varför  medlemslandet  i  fråga  ska  ansvara  för  ett  fortsatt
bevarande  och  tillgängliggörande  av  platsen.6 Samtidigt  garanteras  framtida
beskydd  av  platsen  med  hjälp  av  organisationen  vilket  var  grundtanken  i
upprättandet  av  listan.7 De  kriterier  som  följs  (varav  minst  ett  av  dessa  bör
uppfyllas) vid antagandet av natur- eller kulturarv är: 

i) to represent a masterpiece of human creative genius;
ii) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a

cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts,
town-planning or landscape design; 

iii)  to  bear  a  unique  or  at  least  exceptional  testimony to  a  cultural  tradition  or  to  a
civilization which is living or which has disappeared; 

iv)  to  be  an  outstanding example  of  a  type  of  building,  architectural  or  technological
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

 v) to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use
which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment
especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change; 

4 Holmberg, K. (2014), ”Bollnäs enda torg såldes - blev en grusgrop” ; Nyman, D. (2010) ”Kamelens kärna”.
5 Riksantikvarieämbetet, webbsida: http://www.raa.se/Hem>Upplev kulturarvet> Världsarv i Sverige [2015-
04-20].
6 UNESCO, webbsida:  http://whc.unesco.org>Culture>World  Heritage Centre>About  World Heritage>The
Convention>Convention Text [2014-12-11].
7 Riksantikvarieämbetet, webbsida: http://www.raa.se/>Upplev kulturarvet>Världsarv i Sverige [2014-12-11].
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vi) to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with
beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee
considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria); 

vii) to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and
aesthetic importance; to be outstanding examples representing major stages of earth's history,
including the record of life, significant on-going geological processes in the development of
landforms, or significant geomorphic or physiographic features; 

viii) to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological
processes in the evolution and development of terrestrial,  fresh water,  coastal  and marine
ecosystems  and  communities  of  plants  and  animals;  to  contain  the  most  important  and
significant natural  habitats for  in-situ conservation of biological  diversity,  including those
containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science
or conservation.8

Med  tanke  på  studiens  ämne  kan  det  vara  på  sin  plats  att  definiera
världsarvsbegreppet och framför allt vad begreppet medför för värde och vad som
händer när ett kulturarv blir ett världsarv. Följande kommer ett slags bakgrund till
världsarvsbegreppet  och främst  dess  användning i  samband med  att  UNESCO
presenteras.

I  nomineringen  av  hälsingegårdarna  som världsarv  fanns  en  definition  av
begreppet. Där ansågs ett världsarv vara en kulturell plats eller naturområde vars
stora  kulturella  betydelse  anses  ha  av  relevans  för  hela  mänskligheten.  Dessa
platser  var  outbytbara och bar  på ett  historiskt  värde vilket  måste  bevaras  för
framtida generationer och hanteras som ett gemensamt kulturarv.9 

Vad  som anses  vara  likvärdigt  ett  världsarv  i  ett  område  behöver  inte  ha
samma värde i grannkommunen. Utnämnandet av världsarv kan därför uppfattas
som  en  homogenisering.  Världsarvets  ursprungliga  tanke  var  att  gå  emot  de
nationalistiska strömningar som efterkrigstiden lämnat bakom sig. En nationalism
som pekade ut kultur som tillhörande ett folk inom en nation. Storslagen kultur
och natur skulle istället bli hela världens gemensamma arv och likaså allt ansvar
därtill.10 Att exakt definiera världsarv förefaller sig komplicerat, Ronström föreslår
sedermera att världsarven har kommit att bli en homogenisering på global nivå, de
har  genomgått  en  process  som  gjort  det  lokala  internationellt  och  det
internationella lokalt.11 Sammanfattningsvis innebär världsarv att kulturarvet delas
med resten av världen och det regionala hamnar på en global nivå. 

Studiens  titel,  Lokalitet,  globalitet  och  folklighet,  syftar  till  att  lyfta  fram
viktiga  aspekter  av  världsarvet  hälsingegårdar.  Lokaliteten  har  kommit  upp  i
diskussion  ett  flertal  gånger  och  har  kretsat  kring  världsarv  samt
nomineringsprocessen. Upptagandet på världsarvslistan ger hälsingegårdarna ett
universellt värde och objektet ska delas med resten av världen, därför är globalitet
mycket  aktuellt  inom ämnet.  Att  kultur  bör vara folkligt  har  också diskuterats

8 UNESCO,  webbsida:  http://whc.unesco.org>Culture>World  Heritage  Centre>The  List>Global
Strategy>Criteria [2014-12-11].
9 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011” s. 262.
1 0 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, s. 69 f.
1 1 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, s.111 ff.
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framför allt  under arbetet med världsarvet och är kopplat till  världsarv och har
varit något som många informanter nämnt, ordet får referera till mina teoretiska
utgångspunkter  om  folkligt  deltagande,  kunskapsproduktion  och  också
representativitet. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att undersöka det komplex av frågor som finns med en
sådan  utmärkelse  som  UNESCO  skapar,  samt  sätta  världsarvet  i  en
landsbygdskontext. Dessutom vill jag öppna för framtida forskning, främst inom
kulturlivet på mindre orter, många studier har större städer som utgångspunkt, inte
minst  kurslitteraturen  i  berörda  ämnen.  När  det  skrivs  om  kulturarv  på
landsbygden har jag ofta uppfattat en negativ klang vilket får det att verka som att
kultur inte har någon betydande roll, behövs, önskas eller kan tas om hand. Detta
är något som jag ser problematiskt.

När ett landskap med få stora städer och småskalig turism får ett statusfyllt
uppdrag att förvalta ett av Sveriges få världsarv bör synen på ett sådant landskap
förändras både bland lokalbefolkningen och i resten av landet. Jag har för avsikt
att i min studie bevisa att det även i små städer finns ett kulturellt intresse och att
det där fattas beslut som kan påverka kulturlivet positivt. Världsarv och kulturarv
som identitets- och gemensamhetsskapare är en tanke som kan grunda en starkare
samhällskonstellation och förhoppningsvis bidra till en stolthet till ursprungsorten.
Ett kulturarv som blir världsarv får med det prestigefyllda epitetet en chans till att
dess värde uppmärksammas. Därtill kommer fokusen på världsarvslistan av vilken
anledningen är att undersöka auktoritära beslut och om dessa kan ha en långsiktig
påverkan på regionen och staden. Likaså i fråga om ett kulturarv som styrkande
gemensamhets-  och  identitetskänsla,  om  en  världsorganisation  alls  kan  ha
påverkan  på  ett  litet  landskap  samt  vad  ett  världsarv  egentligen  innebär  rent
hanteringsmässigt. Således är detta ett ypperligt tillfälle att undersöka huruvida
världsarvet  och  processen  bakom  kan  bidra  till  en  hälsingsk  identitet  och
gemenskap och ge orten ett lyft. 

Jag  har  begränsat  min  undersökning  i  synnerhet  till  en  kommun  som
administrerar ett av världsarven: Bollnäs kommun, där Gästgivars är belägen. Som
född och uppvuxen i Bollnäs har jag tillräcklig insikt för att enkelt kunna sätta mig
in i situationen och känna till ortens mentalitet och det är även därför som jag har
gjort denna avgränsning.
   För  att  uppnå  mitt  syfte  kommer  jag  att  använda  mig  av  följande
frågeställningar:

• Vad har skett sedan godkännandet av nomineringen år 2012?
• Vad anser gårdsägare och administrativ personal om denna utmärkelse? 
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• Vad  har  eller  kan  detta  göra  för  den  hälsingska  identiteten  och
gemenskapen?

• Vad var syftet med och vad innebär ett världsarv, ur ett kulturekonomiskt
och maktperspektiv, i Hälsingland och i Bollnäs?

Sammanfattningsvis  kan  dessa  frågeställningar  leda  till  att  besvara  vad  ett
världsarv  innebär  för  Bollnäs  och  för  Hälsingland  och  studien  bidrar  till  att
uppmärksamma vissa aspekter av kulturlivet  i  en småstad och förhoppningsvis
bidrar  den  till  ett  intresse  efter  att  söka  mer  kunskap  inom  ämnet,  utanför
storstadens gränser.

Disposition

Det  till  inledningen anslutande  kapitlet  inleds  med  en  definition  av  begreppet
hälsingegård, eftersom företeelsen ligger till  grund till  studiens ämne. I samma
kapitel presenteras nomineringen till  UNESCO samt UNESCO:s motivering till
hälsingegårdarnas  upptagande  på  världsarvslistan,  detta  har  helt  baserats  på
dokument som funnits tillgänglig på UNESCO:s hemsida. Kapitlet har också ett
avsnitt där den första världsarvsnomineringen kortfattat presenteras tillsammans
med  ICOMOS  motivering  och  råd.  Detta  finns  för  att  bistå  läsaren  med
information om den första nomineringen, eftersom den andra ofta vägts mot den
första i primärmaterialet. Senare finns ett avsnitt med fokus på Gästgivars, vilken
ligger till grund till delar av min analys. Det avsnittet har baserats på litteratur och
information tagen från olika informanter. De intervjuer som där har använts har
gett  mycket bakgrundsinformation till  hälsingegårdarna och dess uppkomst  och
alla  berörda  informanter  har  varit  kunniga  och  erfarna  i  ämnet.
Sammanfattningsvis kan avsnittet  Från hälsingegård till världsarvsgård ses som
ett slags bakgrund till för att ge en förståelse till studien men den speglas också
och analyseras i det följande analyskapitlet. 

Därefter  finns  den  analyserande delen  av  studien  i  vilket  primärmaterialet
presenteras och tillsammans med fakta från det tidigare kapitlet undersöks med
hjälp av tidigare presenterade teorier. Där anpassas studiens teorier till materialet
som intervjuerna bidragit med. Varje avsnitt avslutas med reflektioner kring det
empiriska materialet i anslutning teorierna. Upplägget har grundats på en teori i
taget inom vilken relevant intervjumaterial diskuteras, men baserat på materialet
har teorierna ofta diskuterats i anknytning med varandra varför flera teorier har
diskuteras under samma avsnitt.  Sekundärmaterialet presenteras i samband med
passande teori.  Uppsatsen  har  avslutats  med en avslutande diskussion i  vilken
primärmaterialet diskuteras mot teorierna i syfte till att besvara studiens syfte och

9



frågeställningar.  I  sammanfattningen  besvaras  studiens  frågeställningarna  och
syfte med hjälp av tidigare diskussion.

Begrepp

I  detta  avsnitt  har  relevanta  begrepp  definierats,  både  de  som  förtjänar  en
diskussion och de som kan ha uppfattats  vaga av en läsare som inte är insatt i
begrepp  rörande  bland  annat  äldre  allmogekultur.  Urvalet  av
begreppsdefinitionerna  är  baserad  på  begrepp  som  är  återkommande  genom
studien och möjligen inte vedertagna. De finns för att ge läsaren en inblick i och
förståelse  av  ämnet  samt  för  att  underlätta  läsandet  av  uppsatsen. Begreppet
hälsingegårdar har  på  grund  av  sin  komplexitet  fått  ett  eget  avsnitt  efter  det
inledande  kapitlet  då  det  utgör  en  stor  del  i  studien  och  kräver  en  djupare
presentation. Begreppen nedan är kursiverade och sorterade i bokstavsordning.

Conspicious consumption stammar ur hur konsumtion och materiell kultur var
ett sätt att visa sig själv i god dager och kan översättas till överflödig  konsumtion,
att konsumera föremål som inte är nödvändiga för individens överlevnad.12 

Festkultur  är ett  begrepp som används för att  beskriva ett  sätt  att  umgås i
grupp, i svensk kontext med utgångspunkt i borgarklassens 1800-tal. Festkulturen
möjliggjordes med hjälp av faktorer som borgarklassens ekonomiska kapital och
lätta arbetsbörda. Inom klassen importerades och utvecklades nya festseder för att
sedan  spridas.  Ur  denna  kultur  utvecklades  till  exempel  födelsedags-  och
namnsdagsfirande.13 I sammanhanget i vilken studien är utförd fanns inte någon
borgarklass,  utan  aktörer  till  festligheterna  har  uppfattats  som  den  välställda
bondeklassen.

Frihandsmåleri kan ses som schablonmåleriets motsats. Metoden grundas på
att mönster och motiv målas utan mall.

En fäbodvall är ett område med en grupp byggnader och betesmark dit boskap
förs för att beta under sommartid.

Hemmansklyvning innebär att dela en jordbruksfastighet i två eller flera delar
genomförsäljning, arvskifte eller donation.14 

En  gårds  herrstuga byggdes  för  högtidliga  tillfällen  och  var  därför  mer
dekorerad än de andra rummen. Mellan tillfällen för fest användes herrstugan som
förråd.15

1 2 Burke, P. (2013), ”Res et verba: conspicious consumption in the early modern world”, s. 149. 
1 3 Harrison, D.  (2001), ”Dans och spektakel i borgerlighetens sekel: om 1800-talets festkultur”, s. 99-105.
1 4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: hemmansklyvning [2015-02-16].
1 5 Hälsinglands museum, webbsida:  http://halsinglandsmuseum.se/>Besök museet>Utställningar>Herrstugan
[2015-03-19]. 
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ICOMOS är  en  förkortning  för  International  Council  on  Mounuments  and
Sites  och  är  en  icke-statlig  organisation  förbunden  med  UNESCO.  ICOMOS
fungerar som rådgivande panel vid UNESCO:s beslut om världsarv.16

Parstuga är ett slags avlång, symmetriskt hus i vilken farstun och kammare
finns i husets mitt, omgiven av två, lika långa gavelrum.17 

Schablonmåleriet utförs med hjälp av ett mönster, utskuret i en skiva av ett
styvt material,  till  exempel  papp, läder eller  plåt.  Vid varierande färgsättningar
krävs en ny skiva för varje färg och tekniken erbjuder en stor mönstervariation.18

Uppvisningskultur är  en  kultur  där  materiella  ting  eller  materiellt  överflöd
framhålls för att visa tillhörighet till en viss grupp.

Utanvidsfolk är en i  södra Norrland benämning på en folkgrupp utgjord av
obesuttna och boende i backstugor på icke självägd mark. De utgjordes ofta av
hantverkare och dagsverksarbetare.19

Världsarvsnörd är ett begrepp som nämnts i majoriteten av mina intervjuer
och  beskriver  en  person  som  reser  runt  med  syftet  att  besöka  världens  alla
världsarv.

Litteratur och forskningsläge

Den enda avhandlingen om hälsingegårdarna är Allmogemålaren Anders Ädel från
2000,  skriven  av  Maj-Britt  Andersson.  Den  fokuserar  på  Anders  Ädels
inredningsmålerier och är ett bidrag till att bredda forskningen inom landsbygden
arkitektur och folkkonst. Forskningens fokus ligger på en Ädel men tar nedslag
hos andra allmogemålare- och miljöer. Syftet med avhandlingen var att  undersöka
begreppet Ädelmålningar till vilket flera interiörer på olika områden attribuerats.
Ett tidigare synsätt på vad folkkonst och stilbildare bland hälsingegårdarna var att
de inte var självständiga estetiska uttryck. Detta försökte Andersson undersöka ur
ett  perspektiv  där  den  hälsingska  byggnadskulturen  är  självständig.  Hon
undersökte flera målerier,  konstnärer och dekorerade miljöer med slutsatsen att
kulturen var oberoende av landets ekonomiska förutsättningar under 1830-talet
och att  de hälsingska böndernas byggen inte speglade deras status eller sociala
ställning utan byggde på tradition, byggnadsglädje- och skicklighet samt estetik.
Boken upplyste Hälsinglands byggnadskultur med ett nyare perspektiv och satte
tidigare påståenden och funderingar på sin spets.20 

Maj-Britt Andersson har bidragit till  flera artiklar med olika perspektiv och
infallsvinklar  inom  ämnet.  Andersson  och  Inga-Lill  Aronsson  gjorde  2009  en

1 6 ICOMOS,  webbsida:  http://www.icomos.org/>About  ICOMOS>ICOMOS  Missions  and
Visions>ICOMOS Vision [2015-04-21].
1 7 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord:  parstuga [2015-02-16].
1 8 Andersson, M-B. (2000), Allmogemålaren Anders Ädel, s. 162f ; Broström, I. (2004) Tapetboken, s. 395.
1 9 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: utanvidsfolk & backstugusittare [2015-03-19].
2 0 Andersson, M-B. (2000), Allmogemålaren Anders Ädel, passim. 
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granskning  av  den  första  nomineringen,  ”Why  World  Cultural  Heritage?:
Democracy, local  participation  and knowledge production  in  the world culture
nomination  of  Farms in  Hälsingland,  Sweden”.  Fokus  låg på  de kriterier  som
presenterades  i  den  första  nomineringen,  samt  hur  vissa  aspekter  hamnade  i
skymundan  medan  andra  fick  för  mycket,  ibland  oförtjänt,  fokus.  Ytterligare
diskuterades det folkliga deltagandet, vilket ansågs vara en av orsakerna till  att
nomineringen inte blev godkänd.21 

Maj-Britt  Andersson fortsatte  sitt  forskande kring den andra  ansökan  från
2010 i ”Sköna hem i Hälsingland”, som publicerades i Byggnadskultur samma år.
I  artikeln  skingrades  det  glorifierande  ljus  som  legat  över  fenomenet
hälsingegårdar  som  kulturarv  och  Andersson  benade  ut  vissa  begrepp  och
påståenden  som  hade  en  liten  sanningshalt  och  en  stor  romantisering.  Hon
poängterade hur det mytiska Hälsingland lyfts fram istället för dess demokratiska
tradition  och  hur  det  ligger  till  grund  för  det  svenska  folkhemmet.  Dessutom
påpekade hon hur kulturarvet användes som produkt och hur ansökan tillverkades
av  ett  konsultföretag,  samt  hur  det  saknades  kunskap  hos  de  ansvariga  för
processen.22 

Det bör poängteras att ingen av de tidigare nämnda kritiska texterna någonsin
påstått att hälsingegårdarna inte förtjänar en plats på världsarvslistan utan att de
endast kritiserat de medel som togs till för att få dem dit. 

Bebyggelsehistorisk  tidskrift kom 2003  med  ett  nummer  helt  fokuserat  på
hälsingegårdarna  och  allt  kring  dessa.  Artiklarna  bidrog  med  kunskap  om
bebyggelsen under 16- och 1700-talen samt diskuterade detta ämne fram till 1800-
talet med etnologiska och historiska perspektiv. Dessutom fanns artiklar som vävt
samman  byggnaderna  och  deras  aktörer  med  den  hälsingska  industrin  och
jordbruk samt dess kultur. Sammanfattningsvis gav numret en bred översikt över
bakgrunden  till  hälsingegårdarna  och  förklaringar  till  varför  det  som  skedde
skedde.23 

Inom projektet Hälsingegårdar med stöd från Länsstyrelsen i Gävleborg gavs
år  2000 skriften  Den stora  Hälsingegården:  gårdar och befolkning  i  Voxnans
dalgång. Denna bidrog med en historik till Hälsinglands byggnadskultur, indelad i
olika byggnadsskeden, dessa analyserades i efterkommande kapitel,  varefter det
gavs en presentation av ett urval av Hälsinglands stora bondgårdar. Denna skrift
var återkommande som källitteratur i andra artiklar inom ämnet. Dock bidrog den
inte nämnvärt med någon unik fakta.24 

I Ingela Broströms  Tapetboken från 2004 ägnades ett kapitel  till  böndernas
tapet-  och  väggsmyckningstraditioner.  Det  under  1700-och  1800-talen  rådande
2 1 Anderrson, M-B. & Aronsson, I. (2011),  ”Why World Cultural Heritage? Democracy, local participation
and knowledge production in the world culture nomination of Farms in Hälsingland, Sweden”, s. 1-9.
2 2 Andersson, M-B. (2010), ”Sköna hem i Hälsingland”, s. 38-41.
2 3 Nordin, E. (2003), Kring Hälsingegårdarna, passim. 
2 4 Bedoire, F. & Hogdal, L. (2000),  Den stora Hälsingegården: gårdar och befolkning i Voxnans dalgång,
passim.
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modet  presenterades illustrerande med flera exempel ur bland annat hälsingska
gårdar. Världsarvsgårdarnas väggmålningar är en blandning av på väggen direkta
målningar  och  målade  och  tryckta  tapeter.  Broström  uppmärksammade  denna
tradition samt undersökte böndernas karaktäristiska estetik. I boken fanns också en
ordlista  på  olika  måleritekniker  som  ökade  min  förståelse  för  olika  tekniska
begrepp under undersökningen.25

Dessa  texter  har  bistått  till  en  bakgrund  till  min  forskning  om
hälsingegårdarnas intåg på världsarvslistan, vilka egenskaper som lyftes fram samt
vilka  kriterier  som  följdes.  De  föreslog  också  hur  forskningen  till  viss  del
avstannat i och med att hälsingegårdarna verkligen fick plats på listan, till detta
forskningsområde kan  min studie bidra. 

Varje år sedan 1921 har Hälsinglands Hembygdskrets givit ut en årsbok vid
namn  Hälsingerunor,   bestående av en antologi  med texter  med olika teman.26

Den  senaste,  utgiven  2014,  hade  en  artikel  som  diskuterade  det  hälsingska
möbelmåleriet, ”Delsbokistan och möbelmåleriet i Norra Hälsingland under 200
år”.  Författaren  Johan  Knutsson  tog  också  upp  det  karaktäristiska
inredningsmåleriet under 1800-talet, vilken var en period som representerade för
möbelmåleriet och inredningsmåleriets utveckling. Artikeln avslutas med att lyfta
fram världsarvsupptagandet som en bidragande faktor till forskningen inom ämnet
samt att världsarvet bidragit till flera forskarintressenter inom folkligt inrednings-
och möbelmåleri.27 År  1996  utgjordes  upplagan  helt  av  artiklar  med  fokus  på
väggmåleri i Hälsingland. Numret hade som syfte att skapa ett lokalt såväl som
nationellt intresse för specialintresserade forskare och för gemene man. Antologin
utgjordes av texter med fokus på olika målare aktiva i Hälsingland under olika
epoker men med främst  fokus på 1700- och 1800-tal.  Utgåvan föreslog att  det
redan då fanns ett intresse att bevara och öppna för forskning om det hälsingska
interiörmåleriet.28 Samma år som ansökan till världsarvet blev godkänd fanns en
artikel i årets  Hälsingerunor i vilken länsantikvarie och tillika aktör i processen
Ingela  Broström  bidrog  med  artikeln  ”Hälsingegårdarna  –  ett  kulturarv  i
världsklass”.  Artikeln gav en överskådlig bakgrund till  arbetet  med världsarvet
och en historisk bakgrund till hälsingegårdar ur aspekter som husbyggnadskonst,
Hälsinglands festseder och rummens funktion i dessa. Likaså orsaken till sättet att
bygga på och avslutades med en genomgång av vilken betydelse världsarvet kan
tänkas ha för Hälsingland, en fråga som snarare bör ses som en retorisk fråga då
den vid det tillfället var alltför tidig för att besvara.29

Hälsingegårdar  i  fem socknar var  ett  resultat  av  ett  projekt  genomfört  av
Kungliga Konsthögskolans arkitekturskola där en arkitektonisk studie genomförts
2 5 Broström, I. (2004), Tapetboken: papperstapeten i Sverige, s. 151-162 & s. 384 ff.
2 6 Hembygd, webbsida: http://www.hembygd.se/>Hälsinglands Hembygdskrets>Hälsingerunor [2015-04-20].
2 7 Knutsson, J. (2014), ”Delsbokistan och möbelmåleriet i Norra Hälsingland under 200 år”,  s. 80-89.
2 8 Andersson, M-B. (1996),  Hälsingerunor: en hembygdsbok. 1996, Bild på bondevägg ; temanummer om
Hälsinglands väggmålningar, passim.
2 9 Broström, I. (2012), ”Hälsingegårdarna – ett kulturarv i världsklass”, s. 5-19.
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på fem olika hälsingegårdar, med byggnadsvård i åtanke. Varje gård är ägnad ett
kapitel vari en kort historik finns tillsammans med insamlat material om gårdens
exteriör och interiör tillsammans med en beskrivning av det aktuella tillståndet. På
dess  baksida  står  det  ”detta  flödande  rika  bildmaterial  borde  kunna  få
hälsingegårdarna att hamna på Unescos lista över världsarv”, vilket kan syfta på
de tankar som kretsade hos Länsstyrelsen Gävleborg och Hälsingegårdsprojektet,
vilka bidrog till projektet.30 

I samband med projektet Världsarv av och för svenska elever, med start 1995
publicerades 2008 en elevbok med namnet  Det här är vårt arv: svenska elever
berättar  om  världsarv.  Syftet  med  projektet  var  att  stödja  UNESCO:s
medlemsländer i konventionens punkter att öka folks uppskattning och respekt för
kultur-  och naturarv och underrätta om eventuella  hot.  Projektet  fokuserade på
lokala kultur- och naturarv och svenska UNESCO-rådet tillfrågade svenska skolor
som fanns i närhet med de svenska världsarven, vilket ledde till att störst fokus
hamnade  på  hembygdskunskap.  Projektets  steg  handlade  om  att  bygga
internationella  nätverk  mellan  olika  skolor  inom projektet  och  skapa  en  lokal
stödjande struktur samt uppdatera läroplanen och låta eleverna själva berätta om
”sina” världsarv.31 Vidare gav publikationen en introduktion om projektet och om
världsarv generellt och hade flera övningar tillämpade till skolklasser. Resten av
publikationen  hade  avsnitt  ägnade åt  vart  och  ett  av Sveriges  (då 14 stycken)
världsarv  vilka  utarbetats  tillsammans  med  låg-och  mellanstadieelever.32

Publikationen är  och kan fungera som en läroplan,  men har sedan det  senaste
svenska  världsarvet  inte  uppdaterats,  vilket  bidragit  till  att  den  snabbt  blivit
inaktuell. Den visade dock på en syn på de svenska världsarven som viktiga för
nya generationer och på det lokala som värdefullt  och som något som alla har
intresse av att bevara.33 Det totala fokuset på de lokala världsarven kan ses som en
begränsning  och  det  strider  mot  syftet  av  skapandet  av  världsarv,  i  vilket
världsarvet ska bli internationellt gemensamt. Dessutom ser jag endast en fin linje
mellan  en  stark  koncentration  på  hembygdskunskap  och  en  nationalistisk
grundidé.

Att världsarvsnomineringen har öppnat upp för ny forskning var  Linnedräll -
prydnad på bondes bord: från folklig tradition och kvinnligt skapande till modern
textildesign,  med  Elina  Antell  som redaktör  ett  exempel  på.  I  den  hade  flera
forskare bidragit med olika perspektiv på en av Hälsinglands största industrier och
exporter:  linprodukter  och  linberedning.  Med  linet  som utgångspunkt  gavs  en
socioekonomisk bild av hälsingsk kultur.34 

3 0 Konsthögskolans arkitekturskola (2002), Hälsingegårdar i fem socknar, passim.
3 1 Lundman, K. (2008), Det här är vårt arv: svenska elever berättar om världsarvet, s. 6-12. 
3 2 Lundman, K. (2008), Det här är vårt arv: svenska elever berättar om världsarvet, passim. 
3 3 Lundman, K. (2008), Det här är vårt arv: svenska elever berättar om världsarvet, s. 11.
3 4 Antell, E. (2014), Linnedräll - prydnad på bondens bord: från folklig tradition och kvinnligt skapande till
modern textildesign, passim.
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7  världsarvsgårdar  i  Hälsingland publicerades  precis  efter  den  godkända
nomineringen. Texterna författades av Mimmi Göllas, arkitekt och egenföretagare
inom byggnadsvård, till fotona bidrog Lars Lööv och projektledare var Stephanie
Cassel  Kristofers,  som  själv  driver  en  av  gårdarna,  Kristofers.35 Boken
sammanställdes för att ge en syn på det som ofta saknades i presentationen av
världsarven,  de  ville  skildra  de  människor  som  bor  och  arbetar  i  och  kring
gårdarna.36 Publikationen skiljde sig därmed från de tidigare nämnda verken, i och
med  att  det  publicerades  efter  nomineringen,  dock  saknade  den  det
kulturarvsperspektiv som jag var ute efter. 

Owe Ronström försökte utreda kulturarvsbegreppet i Kulturarvspolitik: Visby.
Från sliten  småstad till  medeltidsikon.  Trots  sina  sju  år  på  nacken var  boken
aktuell  och applicerade begreppet  och allt  som det  innebär  på Visby och dess
förvandling till ett världsarv. Han uttrycker sig:

När någon pekar med hela handen och säger 'Se! Världsarv!', så är det förstår meningen att vi
ska vända uppmärksamheten mot det som pekas ut. Men i det perspektiv jag anlagt här ska vi
istället rikta uppmärksamheten mot den hand som pekar. Idén är att världsarven inte alls finns
'där  ute'  och väntar  på att  bli  upptäckta,  utan skapas av bestämda människor,  i  bestämda
sammanhang, för bestämda syften.37

Här  problematiserades  världsarv-och  kulturarvsbegreppen,  hur  de  använts  i
vardagen och ur ett auktoritärt perspektiv. Ronström poängterade hur värden och
mål varierade mellan olika områden, geografiska såväl som institutionella och tog
upp de dikotomier som fanns mellan kulturarvets lokala område och UNESCO
som världsorganisation. Som referenslitteratur var boken användbar i min studie
då den satte ord på det som jag har undersökt men också gett exempel på ett annat
fenomen och en annan plats där det skett. Den utgjorde också en utgångspunkt på
vad jag har diskuterat, det vill säga världsarvets syfte att förena och förbättra en
plats som hamnat i periferin.38 Därför kompletteras denna tidigare forskning med
den som jag har för avsikt att utföra.

I antologin  Sveriges kulturarv; att förvalta det förflutna diskuterades i Erik
Wegraeus'  artikel  ”Från  fornminne  till  kulturmiljö”  främst  bevarandet  av
kulturmiljöer  men  också  byggnader  som  kulturmiljöer.  Artikeln  lade  ett  stort
fokus på fornminnen och sakrala byggnader och det bidrog till  en avsaknad av
byggnadsminnen  av  lite  modernare  art,  likaså  profana  sådana.  Där  fanns  en
genomgång  av  de  kriterier  som  byggnader  ska  uppfylla  för  att  ha  ett
kulturhistoriskt  värde.  I  artikeln  presenterades  en  historik  bakom  idén  om
byggnadsminnen  och  deras  betydelse  och  definition  som  kulturarv.  Dessutom
diskuterades förskjutningen av synen på byggnaderna ur ett estetiskt perspektiv till
ett  kulturhistoriskt  värdefullt  perspektiv  och dess  betydelse  för  byggnads-  och

3 5 Göllas, M. (2012), 7 världsarvsgårdar i Hälsingland, passim.
3 6 ”Fokus  på  eldsjälar  i  ny  världsarvsbok”,  Hela  Hälsingland,  webbsida:  http://www.helahalsingland.se/
[2014-12-12].
3 7 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, s. 81.
3 8 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, passim.
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miljövård  samt  för  Sveriges  internationella  roll  inom kulturmiljövård.  Artikeln
presenterade historik utan att problematisera och utan att direkt sätta ämnet i en
nutida kontext. Sverige lyftes fram som en viktig del i dagens forskningsläge och
som ett landskap med många unika exempel på byggnadskultur.39 Påståendet att
Sverige har mycket att tillföra inom internationell forskning var en morot i mitt
forskningsarbete,  liksom  att  Sverige  har  bevarat  mycket  av  den  agrara
trähusbebyggelsen,  vilket  motiverade ett  internationellt  samarbete att  bevara en
del av dem i form av världsarv. 

För att definiera och förstå företeelsen hälsingegård fanns förutom de tidigare
nämnda  böckerna  också  ett  antal  broschyrer  som  givits  ut  av  bland  annat
Länsstyrelsen Gävleborg. Trots att det kan tänkas att dessa gett en något ensidig
bild av hälsingegårdarna kunde de dock ge en större förståelse för dess historia
och unicitet  och var, om inte annat,  rikt illustrerade med foton av bland annat
världsarvsgårdarna. Författarna visade sig vara väl insatta och hade stor kunskap
om hälsingegårdarna och dess kultur. Den första broschyren var ett särtryck av en
artikel som gavs ut 2002 i Tradition i trä vilken var en publikation som gavs ut på
initiativ av Svenska byggnadsvårdsföreningen, Turistdelegationen och ETOUR40.
Broschyren har fått  namnet  Hälsingegårdar-  ett  världsunikt  kulturarv och fick
med  sina  flerspråkiga  bildtexter  känslan  av  en  turistbroschyr.  I  broschyren
fastställdes vissa element som särskilda för just hälsingegårdarna, två exempel är
att  bygga ihop bostadshus med  fähus och hur  interiörmåleriet  fick  en särskild
prägel olik målningar i andra bostadshus.41

Den andra broschyren var även den redigerad innan hälsingegårdarna kom att
bli världsarv.  De unika Hälsingegårdarna gav en översikt över gårdarna, deras
utformning och utveckling samt livet i och runt dem, med vissa nedslag där det
ansågs nödvändigt.  Eftersom världsarvsutmärkelsen vid publikationen av denna
skrift inte var aktuell annat än i bakgrundsarbetet låg ett spritt fokus på flera olika
gårdar som inte blev en del av världsarvet.42  Med broschyren kom en känsla av att
dessa nu hamnat i skymundan trots sina unika och för Hälsingland särpräglade
drag.

Med den första världsarvsansökan som källa har det givits ut ytterligare en
broschyr, Hälsingegårdar: Sveriges nästa världsarv?. Denna gav inte mycket mer
information än nomineringen utan fungerar snarare som en sammanfattning på
den.  Den  kunde  dock  användas  som  ett  exempel  på  vilken  information  som
gjordes  synlig  i  nomineringen  av  hälsingegårdar  som  världsarv.43 Då
presentationen av varje världsarvsgård kunde te sig fattig i dessa broschyrer fanns
ytterligare en som kan bistå med detta,  Världsarvet Hälsingegårdar  vilken ger
känslan av att vara en fullskalig turistbroschyr och också bör därför användas med
en  gnutta  salt.  Dock  gav  den  en  möjlighet  att  kunna  få  en  översikt  samt  en
jämförelse  av  varje  världsarvsgård  och  har  skrivits  av  yrkesverksamma  inom
kulturmiljövård.44

3 9 Wegraeus, E. (1998), ”Från fornminne till kulturmiljö”, s. 76-84.
4 0 Förkortning för Europeiska turismforskningsinstitutet.
4 1 Nordin, E. (2006), Hälsingegårdar - ett världsunikt kulturarv, passim. 
4 2 Broström, I. (2009),  De unika hälsingegårdarna, passim.
4 3 Bjerknes, K. (2006), Hälsingegårdar: Sveriges nästa världsarv?, passim.
4 4 Jansson Herlitz, L. & Broström, I. (2013), Världsarvet Hälsingegårdar, passim. 
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Alla  broschyrer  kunde  ge  en  historik  och  en  viss  insyn  i  kulturarvet
hälsingegårdar. Då de flesta verkat ha ett syfte inom marknadsföring såväl som
vetenskapliga dokument bör de användas källkritiskt. En stor del av  texterna har
skrivits  av  forskare  och  anställda  vid  kulturarvsinstitutioner,  vilket  ger  ett
konsthistoriskt-  och  kulturarvsperspektiv  åt  mitt  forskningsarbete  samt  gett
texterna  validitet.  Med  denna  information  har  jag  kunnat  lättare  förstå
hälsingegårdarna som kulturmiljöer och varför de valts ut till världsarv. 

En  rapport  tillgängliggjordes  2002  i  vilken  världsarven  undersökts  ur  ett
turistiskt  perspektiv  av  Europeiska  turismforskningsinstitutet.  I  rapporten
”Världsarv  och  turism:  de  svenska  världsarven  ur  ett  turistiskt  perspektiv”
diskuterades alla Sveriges världsarv var för sig och fokus låg på vilka aktörer som
hade bidragit  till  platsen som turismnäring. Majoriteten av platserna hade flera
aktörer och ett brett samarbete mellan olika organisationer som gjorde att  platsen
fungerat  som  världsarv.  En  kontaktperson  vid  varje  plats  frågades  angående
världsarvet och dess betydelse. Det visade sig att det enligt kontaktpersonerna inte
är världsarvsutnämningen per se som lockar turister utan oftast platsens unicitet.
Slutsatsen  löd  att  det  inte  fanns  någon  nationell  strategi  för  arbetet  med
världsarven eller för att främja besöksantalet, utvecklingen av samverkan mellan
turism och världsarv hade lång väg kvar.45 Det turismperspektiv som rapporten
anlagt är för min studie föga intressant. Dock var den, trots att den är tämligen
inaktuell, ett av få exempel på mer omfattande undersökningar som gjorts om de
svenska världsarven. 

Ett  exempel  på  en  mer  genomgående  undersökning  av  de  internationella
världsarven genomfördes, i form av en avhandling av Jan Turtinen, så sent som
2006.  Ur  ett  etnologiskt  perspektiv  sammansatte  han  Världsarvets  villkor:
Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik. I avhandlingen pekade
han ut  UNESCO som en internationell  organisation  som influerat  agerande på
stat-och  individnivå  med  några  nedslag  bland  de  olika  världsarven.  Han
kritiserade UNESCO för dess byråkrati och dess förmåga att skapa konflikt både
nationellt och internationellt samt hur World Heritage Convention utnyttjats för
andra  orsaker  än  vad  den  skapades  för.  Ett  lokalt  deltagande  saknades  inom
institutionen för att den skulle kunna fungera på ett framgångsrikt sätt. Turtinens
slutsatser  hade  ett  politiskt  framhållningssätt  och  även  om  hans  tankar  kring
folkligt deltagande stämmer överens med min studie så saknade jag ett positiv syn
i  fråga om vad ett  världsarv kan göra för en bygd. Hans exempel  behandlade
världsarv i utvecklingsområden samt områden under hot, förutom ett exempel som
utgjordes av Ölands naturarv.46 Detta gjorde att  avhandlingen verkade sakna en
förståelse för de möjliga positiva inverkningar UNESCO kan ha. Det tedde sig
som att  de gånger som världsarven inte  skrivits  om i marknadsföringssyfte,  så
kritiseras organisationen negativt. 

Flera uppsatser har skrivits om världsarvet hälsingegårdar men det föreföll sig
som om de var skrivna innan utmärkelsen. Med en sökning på en sökmotor på
internet eller i bibliotekets databas bekräftades det faktum att Sveriges världsarv
inte  var  outforskat  men  att  de  sällan  omnämndes  under  senare  år.  Den  ovan

4 5 Magnusson, T. (2002), Världsarv och turism: de svenska världsarven ur ett turistiskt perspektiv, passim.
4 6 Turtinen, J. (2006),  Världsarvets villkor: Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik, passim.
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nämnda litteraturen föreslog ett skralt utbud av akademisk forskning inom detta
ämne, med fokus på Sveriges senaste världsarv. Min studie har bidragit till  att
skapa en diskussion om och skapa mer förståelse för företeelsen världsarv och
dess betydelsen med Hälsingland som nedslag. 

Teoretiska utgångspunkter 

Folkligt deltagande och kunskapsproduktion
I mitt arbete har jag anlagt teorin om kunskapsproduktion och folkligt deltagande.
En av grundpelarna i teorin är demokrati och i denna teori utgör deltagande en stor
roll.47 Pateman argumenterar  för att  teorin om deltagande är en viktig del i  en
demokrati  men har i sin analys tagit  del av exempel inom industrin och bland
arbetare.48 Jag har anlagt denna teori med ett kulturarvsperspektiv då jag anser att
kulturarv tillhör och bör tillgängliggöras alla, dock krävs det en viss expertis för
att bevara och utse kulturarv. Teorin kan bistå med att lyfta vad som skett sedan
världsarvsupptagandet, gårdsägares åsikter om den samt användas på aspekter som
gemensamhet  och  identitet.  Kulturarvsarbete  sker  med  hjälp  av  en  erfaren
auktoritet men gynnas av ett folkligt deltagande i form av samarbete och åsikter.
Folkligt deltagande uppmuntras också av UNESCO och är en del av dess uppdrag
inom världsarven.49 
   I  en  process  av  det  slag  som  nomineringen  av  hälsingegårdarna  till
världsarvslistan så bildades ett avstånd mellan lokal kunskap och expertis, vilka
tillsammans skapar en framgångsrik nominering.  Vid Länsstyrelsen Gävleborgs
första försök blev nomineringen underkänd men de fick en chans på sig att förfina
sin begäran. Således att  lyfta fram nyckelbegrepp som unicitet,  autenticitet  och
representativitet och fokusera på avsaknaden av folkligt deltagande. UNESCO:s
styrelse lägger stor vikt  vid att  det  lokala  deltagandet ska finnas vid en sådan
process men i detta fall fanns det från början en motvilja bland gårdarnas ägare
och andra lokalbor, ett fenomen som inte är helt ovanligt. Det fanns också kritik
mot idén bakom nomineringen, att det egentligen inte var gårdarna som kulturarv
som låg i fokus utan snarare att få en kulturell status och finansiellt stöd.50 Jag har
ansett det fruktbart att anlägga denna teori efter processen, för att i efterhand se
om UNESCO:s kriterium följts och om upptagandet och hanteringsarbetet har haft
någon aspekt av folkligt deltagande. 

4 7 Pateman, C. (1970), Participation and Democratic Theory, s. 103.
4 8 Pateman, C. (1970), Participation and Democratic Theory, s. 105.
4 9 UNESCO,  webbsida:  http://whc.unesco.org/>Culture>World  Heritage  Centre>About  World  Heritage
[2015-04-23].
5 0 Aronsson, I-L & Andersson, M-B, (2009), ”Why World Cultural Heritage? Democracy, local participation
and knowledge production in the world culture nomination of Farms in Hälsingland, Sweden”, s. 1 ff.
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Vid ett samarbete mellan lokalinvånare och expertis skapas kunskap då lokalt
deltagande leder till en kunskapsproduktion. Den kunskap som lokalbefolkningen
besitter är inte utbytbar och även om den kan bli subjektiv ska den behandlas väl
och kritiseras och dekonstrueras som all annan kunskap.51 Vid nomineringen av
hälsingegårdarna skedde en kunskapsproduktion i form av den information som
skickades till UNESCO. Då denna information har kritiserats har det bli intressant
att använda sig av teorin om kunskapsproduktion och folkligt deltagande för att se
hur  sådan aktivitet  har  påverkat  lokalbefolkningen  såväl  de  som på  olika  sätt
arbetar  med  gårdarna.  Efter  godkännandet  av  nomineringen  har  ytterligare
kunskapsproduktion  skett  i  form  av  olika  utställningar  med  världsarvet  och
hälsingegårdarna  som  tema.  Vid  kontakt  mellan  UNESCO,
världsarvskoordinatorerna och gårdsägare sker också en kunskapsproduktion samt
något  slags  folkligt  deltagande,  därför  är  detta  en  teori  som  har  varit  väl
användbar.  I  studien  har  jag  använt  begrepp  som  positiv  och  negativ
kunskapsproduktion, med positiv menar jag att ett folkligt deltagande har funnits
med  i  kunskapsproduktionen.  Med  negativ  kunskapsproduktion  menar  jag  en
felaktig,  gammaldags,  en  på  myter  baserad  kunskap  eller  med  endast  ett
marknadsförande syfte.

Vid frågeställningen huruvida orten och dess invånare har påverkats av att ha
världsarv i  kommunen kan folkligt  deltagande och kunskapsproduktion ha haft
inflytande  på  hur  världsarvet  främjats  samt  på  hur  lokalbefolkningen  ser  på
världsarvet.  Detta  teoretiska  perspektiv  har  även  hjälpt  mig  att  bli  mer
öppensinnad och gå in i studien med ett synsätt som är medveten om eventuell
konstruerad kunskap som kan skett ur ett maktperspektiv. Det folkliga deltagandet
har  med  ett  sådant  perspektiv  lättare  kunnat  uppdagas  och  likaså  den
gemensamma kunskapsproduktionen. 

Authorized Heritage Discourse, gemenskap och identitet
I och med att UNESCO antog konventionen gällande kultur- och naturarv 1972
tog  kulturarvet  ett  steg  mot  institutionalisering.  Den  utgjorde  en  universell
bekräftelse  och  agenda  för  beskyddande  av  de  kulturarv  som  anses  ha
internationellt  värde  samtidigt  som  den  internationellt  sprider  västvärldens
värderingar och tankesystem.52 

Vid  tal  om estetiskt  tilltalande  landskap  (vilken  är  en  av  kriterierna)  och
exempel på ojämförliga människors kreativitet,  föreslår UNESCO:s kriterier en
viss  subjektivitet.  Teorin  om  Authorized  Heritage  Discourse,  förkortat  AHD,
fokuserar på estetiskt tilltalande materiell kultur som samtiden bör tilltalas av och
bevara för framtida generationer. Inom AHD ses expertis som ett slags ledare för
kulturarvet och dess beskyddare, trots att de separerar det från samtiden och från

5 1 Aronsson, I-L. (2007), ”On Knowledge Production and Local Participation”, s. 2 f.
5 2 Smith, L. (2006), The Uses of Heritage, s. 27.
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ett  aktivt  deltagande  i  kulturarvet  i  och  med  att  arvet  sparas  för  framtida
generationer med hjälp av begränsad tillgänglighet. Detta hindrar  dagens besökare
från  att  förändra  eller  utveckla  synen  på  och  tolkningen  av  ett  kulturarv.
Ytterligare finns uppfattningen att kulturarv besitter ett naturligt värde i och med
att  det  har  bidragit  till  att  skapa   den  nuvarande  omgivningens  kulturella
karaktäristik.  Resonemanget  ger  också  en  legalitet  gällande  förståelsen  av
materiell kultur till en viss expertisgrupp, när det bästa resultatet egentligen nås
med hjälp av samarbeten mellan flera olika discipliner.53 AHD innebär en idé om
att det finns en auktoritär syn på kultur som exkluderar såväl andra discipliner
som ett  deltagande av icke-experter.  Det  förhindrar ett  folkligt  deltagande och
därmed kunskapsprocessen samt möjligheter för omtolkning av kulturarvet. 

Laurajane Smith, föreläsare och konsult i kulturarvsvetenskap, har undersökt
hur AHD institutionaliserats och blivit ett synsätt hos kulturorganisationer och i
hanterande och bevarande av kulturarv. Hon diskuterar också kring det politiska
arbetet  bakom kulturarv  och hur  det  göms  bakom estetiska  och vetenskapliga
värden som appliceras på kulturarven. Vidare presenteras UNESCO som en av de
organisationer inom vilken AHD är mycket inflytelserik och användandet av den
legitimeras,  en  uppfattning  som sedan  spritts.  Detta  eftersom UNESCO är  en
auktoritär institution vilken har rätten till att definiera och bestämma vad kulturarv
är,  vad  som  är  mest  betydelsefullt  och  hur  det  ska  användas.54 Likaså  är
världsarvslistan  en  meningsmakare  i  sig  och  med  den  definieras  vad  som  är
värdefullt ur det globala perspektivet.55 

Smith har också tillsammans med Emma Waterton diskuterat hur begreppet
gemenskap flitigt används som ett retoriskt begrepp. Det används för att lyfta fram
olika grupper, men gemenskaperna dekonstrueras och konstrueras på nytt i olika
sammanhang där  det  tycks  passa.  Detta  kan innebära  en total  konstruktion  av
sociala grupper och innebär också en exkludering av grupper när olika kulturarv
lyfts fram. Arvet blir en manifestation för identitet men är mycket begränsat inom
en  viss  grupp.56 Gemenskap  och  identitet  fastslås  under  kulturarvets
hanteringsprocess och berättigar det fortsatta användandet av samma gemenskap.
Inom den västerländska diskursen samverkar värden och idéer om gemenskap med
AHD.57 Vad Smith och Waterton poängterar är att gemenskap och identitet utifrån
ett kulturarv grundas i AHD och i det auktoritära beslutet om vad som är kulturarv
och vem det tillhör. Frågan om världsarvet kan bli en del av en gemenskap och
identitet  kunde  undersökas  med  hjälp  av  teorin  om  AHD  och  auktoritetens
skapande av grupper vilka ses ingå i  en gemenskap, dela identitet  och därmed

5 3 Smith, L. (2006), The Uses of Heritage, s. 29 f.
5 4 Smith, L. (2006), The Uses of Heritage, s. 87.
5 5 Smith, L. (2006), The Uses of Heritage, s. 99.
5 6 Smith, L. & Waterton, E. (2010), ”The recognition and misrecognition of community heritage”, s. 7-10.
5 7 Smith, L. & Waterton, E. (2010), ”The recognition and misrecognition of community heritage”, s. 11f.
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representeras i världsarvet. Likaså kunde den anpassas till  att undersöka om ett
sådant arbete ur auktoritetens perspektiv var möjligt och önskvärt.

Eftersom  att  syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  om  UNESCO:s
världsarvslista  medfört  någon  problematik  så  har  AHD  varit  en  av
utgångspunkterna.  Teorin  har  också  bidragit  till  att  undersöka  världsarvets
innebörd ur ett maktperspektiv. Då jag önskat undersöka dess påverkan på orten
och på världsarvet har teorin om ett auktoritärt perspektiv på kulturarv belyst en
problematik om auktoritära beslut som tagits från och med nomineringen. AHD-
teorin har också  belyst de beslut som Länsstyrelsen Gävleborg tog med urval och
hur  folkligt  deltagande  på  grund  av  auktoritetssynsättet  kunnat  hamna  i
skymundan och hur det i sin tur kunnat strypa tillgängligheten till kunskap såväl
som  till  det  gemensamma  kulturarvet.  Dessutom  kunde  teorin  anläggas  på
UNESCO  som  auktoritet  över  aktörerna  i  Hälsingland  vid
världsarvsnomineringen,  till  exempel  på  hur  den  förändrades  till  det  andra
försöket. Eftersom identitet och gemenskap har sammanflätats med AHD kunde
teorin anläggas på frågeställningen som rör vad världsarvet kan innebära för den
hälsingska identiteten och gemenskapen.58 Teorin blev användbar vid intervjuer
med expertis  och amatörer bakom världsarvet, i  diskussion om hur det bevaras
och tillgängliggörs. Dessutom har den anlagts på att  undersöka hur världsarvet
framställts i artiklar och texter.

Kulturell ekonomi
Kultur och ekonomi har tidigare setts som dikotomier i samhället men har börjat
sammanflätas  som parallella  trender  av  ekonomisering  och  kulturalisering.  En
ekonomisering av kultur  innebär ofta  att  företag syns i  kulturella  sammanhang
som  finansiärer  varefter  de  marknadsförs  i  det  kulturella  rummet,  eller  när
kulturarvet  i  sig  används  som  en  produkt.  Kritiken  inom  denna  företeelse
fokuserar  oftast  på  hur  ekonomin  kommit  att  bli  en  del  av  alla  samhälleliga
sfärer.59 Kulturell ekonomi kan definieras ur olika perspektiv. Ett perspektiv lyfter
upp  hur  det  har  skapats  en  kulturindustri  som  i  ett  kapitalistiskt  samhälle
massproduceras.  Ur  det  perspektivet  blir  kulturen  ensidig  och sätter  stopp  för
kreativitet och individualitet. Ett annat perspektiv är hur konsumtion är en kreativ
handling och en individs sätt att skapa sig identitet. Ur ett sådant perspektiv blir
kulturell  ekonomi  ett  sätt  att  producera  och  reproducera  en  varas  mening.
Sammanfattningsvis  finns  det  ur  individens  utgångspunkt  ett  negativt  och  ett
positivt perspektiv på kulturell ekonomi och i de två perspektiven har individen
motsatt roll.60

5 8 Smith L. & Waterton, E. (2010), ”The recognition and misrecognition of community heritage”, s. 11.
5 9 Aronsson L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 16.
6 0 Aronsson L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 20.
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Centralt för det senmoderna samhällets konsumtion är flexibel specialisering
vilket bygger på den alltmer oförutsebara efterfrågan av produktion. Vanligt är att
små  företag  tar  hjälp  av  informations-  och  kommunikationsteknologi  för  att
tillsammans  skapa  nätverk  för  att  möta  konsumenternas  efterfrågan  och  följer
samma kriterier gällande det gemensamma varumärket. Den marknadsekonomiska
sfären har tvingats anpassa sig efter människors livsstilskonsumtion. Men vad sker
med kulturarvet i ett samhälle där flexibilitet och föränderlighet är standard? Inom
en  kulturell  ekonomi  placeras  kulturarvet  inom  upplevelsekulturen  och
livsstilsmarknadsföringen.  Med  livsstilsmarknadsföring  förmedlas  en  bild  eller
historia i vilken individen genom sin konsumtion av en produkt önskar passa in.
Produkten i form av attribut eller aktivitet fungerar som en symbol för den livsstil
individen önskar tillhöra.61 

Regional utveckling sammankopplas ofta med kultur, tillsammans med turism
och  upplevelseekonomi.  Några  nyckelbegrepp  är  ”kultur  som  attraktionskraft,
kultur  som  grund  för  lokal  mobilisering  samt  kulturens  betydelse  för  lokal
kreativitet  och  identitet”.62 Christer  Foghagen och Susanne Johansson har  sökt
undersöka  interaktionen  mellan  kultur,  ekonomi  och  regional  utveckling.  Det
finns en uppfattning om att  ett rikt kulturliv (med andra ord ett  stort utbud av
teater och konst och dylikt) är en essentiell faktor i en orts utveckling och tillväxt.
Vi  står  inför  en  ny  tid  i  vilken  ekonomisk  tillväxt  inte  längre  baseras  på
tillverkningsindustri,  utan på kulturella värden och upplevelser inom en region.
Utmaningen  ligger  i  att  på  rätt  sätt  anamma  denna  förändring  om  regional
utveckling önskas.63

Turism- och besöksnäringen har kommit  att  bli  en snabbt växande sektor i
Sverige  med  ett  stort  antal  sysselsatta.  Upplevelseindustrin  har  också  haft  en
snabb tillväxt och erbjuder ett stort utbud av immateriell konsumtion. Det finns ett
mönster i landet där orter med tidigare glansdagar baserade på naturtillgångar och
en  stark  industri  idag  kämpar  med  stor  arbetslöshet  och  låg  befolkning  och
tenderar att använda industriminnen för att generera besöksintresse och därmed
ekonomisk inkomst. Kännetecken för en kulturell ekonomi är att majoriteten av
satsningarna inom ett område syns som sekundära följder. Till  exempel blir de
serviceområden som öppnar på grund av ett kulturevenemang eller de inflyttningar
till en ort som beror på ett rikt kulturellt utbud sekundära effekter.64 

Foghagen och Johansson tog i sin studie avstamp på Öland och dess landskap
som 2000 kom att bli en del av UNESCO:s världsarvslista. Detta världsarv har
kommit  att  representera  landskapet  som ett  historiskt  kulturarv  i  form av den
försörjning den bidrog till och det nutida samhället. Med världsarvet fick Öland
6 1 Aronsson, L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 25-28.
6 2 Aronsson, L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 30.
6 3 Foghagen, C. & Johansson S. (2007), ”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, ekonomi
och lokal utveckling”, s. 136 f.
6 4 Foghagen, C.  &  Johansson, S.  (2007),  ”Konstruktionen  av  ett  världsarv  –  samspelet  mellan  kultur,
ekonomi och lokal utveckling”, s. 139-144.
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rekonstruera  platsen  och  göra  den  besöks-  och  turismvänlig  och  lyfta  fram
perspektiv  som  mat-  och  agrarproduktion  vilka  skulle  komplettera  den
traditionella bilden av Öland som ett bad- och sollandskap.65

Med denna teori önskade jag undersöka om ekonomiska intressen hade haft
någon  påverkan  på  nomineringsprocessen  såväl  som  hanteringen  av
världsarvsgårdarna  i  allmänhet  och  Gästgivars  i  synnerhet.  Har  den  kulturella
ekonomin kunnat balanseras så inte det eventuella ekonomiska värdet tagit över
det kulturella värdet, eller behandlas världsarvet som en näring, såsom de exempel
som  litteraturen  visat  på?  Teorin  har  använts  som  en  utgångspunkt  i
undersökningen med syfte att  undersöka världsarvets  innebörd för Bollnäs och
Hälsingland. 

Teorin om föremåls sociala liv
Runt denna teori diskuterar Igor Kopytoff hur föremål tillverkas som materiella
ting men med hjälp av sociala föreställningar kan bli varor eller gå från att vara en
vara till något annat, ovärderligt. Samtidigt kan ett och samma ting anses vara en
vara av en person men inte av en annan, vilket också tyder på att det är en socialt
konstruerad  uppfattning  av  vad  som  anses  ha  ett  ekonomiskt  eller  kulturellt
värde.66 

Kopytoff försöker närma sig objekt genom att ge dem en kulturell biografi och
exemplifierar detta med en hjälp av en hydda som används av Suku-folket i Zaire.
Hyddan byggs först för att kunna husera en familj  men förlorar sin status med
åldern, senare används dem som gästrum och till sist blir den en hydda för höns
eller  getter.  Efter  ungefär  tio  år  huserar  termiterna  där  och  hyddan  förfaller.
Hyddans sociala liv har därmed förändrats med åren och dess funktion har förlorat
betydelse  tills  att  funktionen  i  sig  gått  helt  förlorad.  Den  kulturella  biografin
likställs med en människas liv och baseras därmed på den sociala uppfattningen
om ett föremåls status, vilken kan baseras på dess tillverkare och den karriär som
föremålet anses  ha samt vilka kulturella markörer som bidrar till denna karriär.67 

En ekonomisk biografi utgår från den kulturella och baseras på den kulturella
uppfattningen  av  dess  karriär  vilken  ger  den  kulturell  mening  och  delar  in
föremålen i kategorier. Med en ekonomiskt biografi behandlas föremålet som en
commodity, en vara, om vilken det finns en global uppfattning av vad den innebär:
ett ting som har något slags bytesvärde.68 I en process som kallas kommodifiering
blir ett föremål en produkt i och med att den får ett bytesvärde, men föremålet kan
också vara en produkt redan under tillverkningen. Under processen kan varans
värde  öka  med  att  den  blir  bytbar  mot  ett  ökande  antal  andra  föremål.

6 5 Foghagen, C. & Johansson S. (2007), ”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, ekonomi
och lokal utveckling”, s.146.
6 6 Kopytoff, I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 64.
6 7 Kopytoff, I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 66 f.
6 8 Kopytoff, I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 68.
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Kommodifiering  ska  inte  ses  som  ett  antingen-  eller-  system  utan  som  en
expanderande process i vilken en vara som en gång varit en vara allting kan falla
tillbaka i den sociala strukturen. Vad som kan förändra processen är den kultur i
vilken processen råder. Genom att särskilja vissa föremål skiljs de från varorna
och får ett närmast heligt värde, ett värde som förhöjs över det ekonomiska. I alla
samhällen och kulturer finns föremål som avskärmats från kommodifiering. Där
ses  ofta  kulturell och  kommersiell som  varandras  motsatser  och  det  finns  en
kollektiv syn på vissa föremål som ekonomiskt ovärderliga. Ett sådant föremål får
ofta ett symboliskt värde.69

Teorin om kommodifiering av föremål har gått hand i hand med teorin om
kulturell ekonomi och har behövts för att förklara det som sker när kultur ges ett
ekonomiskt värde. I en kulturell ekonomi har ett slags kommodifiering skett och
exemplet ovan föreslår att det föremål, i detta fall i form av en miljö, har gått från
att ha ett symboliskt värde till att bli en vara, efter en världsarvsnominering. I min
studie  användes  teorin  om  föremåls  sociala  liv  för  att  undersöka  om
världsarvsnomineringen har förändrat världsarvsgården Gästgivars sociala liv och
om den genomgått en kommodifiering. 

Metod- och materialredovisning

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer.70 För
att utföra en mer djuplodad underökning av Världsarvets innebörd har också en
fallstudie gjorts på världsarvsgården Gästgivars. 

Primärmaterial
Mitt primärmaterial utgjordes av nio intervjuer gjorda med expertis i form av olika
slags tjänstemän inom området samt andra inblandade parter, det vill säga boende
på  och  delägare  av  Gästgivars.  Jag  har  försökt  att  skapa  en  variation  mellan
informanter  som  har  arbetat  eller  arbetar  med  världsarvet  och  sådana  som
betraktat  det  på  håll.  Med  valet  av  mina  informanter  önskade  jag  skapa  en
spridning mellan aktörer, akademiker och sådana som kunde bidra med ett folkligt
deltagande. Varje intervju varade mellan 45 till 90 minuter varav majoriteten av
dem höll sig inom en timmes tid. Under alla intervjuer var stämningen mycket god
och informanterna var positiva till att delta i studien. Nedan följer en uppräkning
av informanterna där de presenteras med namn och en kort beskrivning. De har
ordnats efter tidpunkten för intervjutillfällena och ligger under samma ordning i
källförteckningen. 

6 9 Kopytoff,  I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s.73.
7 0 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 11.
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Presentation av informanterna
Fredrik Lundström, kulturchef på Bollnäs kommun. Hans insyn som en auktoritet
över  kulturen  i  staden  gav  mig  inblick  i  utmärkelsens  betydelse  och  hur  han
önskar arbeta med den. Hans arbetsuppgifter går sällan ut på att direkt arbeta med
Bollnäs världsarv men han har god kontakt med världsarvskoordinatorn och kunde
ge en insyn i hur det arbetet gått till. 

Mélanie  Platzgummer,  världsarvskoordinator  på  Bollnäs  kommun.
Informantens åsikter och information har varit viktiga för att se hur arbetet med
bevarandet av hälsingegårdarna och världsarvet har utvecklats. 

Lars Feldtblad,  hyresgäst på Gästgivars sedan 30 år tillbaka.  Han gav mig
information om hur det var att leva på en världsarvsgård och kunde berätta vad
som hänt efter utmärkelsen samt hur det påverkat honom. Han visade mig också
runt i världsarvsgården. 

Lena Landström, regional världsarvskoordinator på Länsstyrelsen Gävleborg.
Hon sammanför alla världsarvskoordinatorer i de olika kommunerna samt har den
främsta kontakten med UNESCO. 

Erik Nordin var aktör bakom arbetet med att få hälsingegårdarna upptagna på
världsarvslistan. Han är en pensionerad länsarkivarie och är väl insatt i ämnet då
han har skrivit  och forskat om det och har arbetat  med hälsingegårdarna även
innan idén om att få in den på världsarvslistan kom till. 

Sonja Ericsson, delägare av Gästgivars. Som en av fem delägare kunde hon
komplettera informationen som presenterats av den boende på gården, då hon har
kontakten med de ansvariga för världsarvet. Att hon är delägare av gården och har
varit det under en längre tid bidrog till information om förändringar som skett på
gården.

Lars Nylander, antikvarie på Hälsinglands museum och  Jan-Olov Nyström
kulturrecensent  och  författare.  Denna  intervju  var  en  gruppintervju  på
Hälsinglands  museum.  Informanterna  har  kunnat  betrakta  världsarvsprocessen,
bland annat som anställd på en av kulturarvsinstitutioner i länet. De bidrog med
perspektiv  på världsarv som företeelse  och på  processen bakom nomineringen
samt  gav  som  utomstående  en  synvinkel  ur  ett  museologi-  och
kulturarvsperspektiv.

Maj-Britt  Andersson,  filosofiedoktor  inom  konstvetenskap  med
hälsingegårdarna och kulturarvsfrågor som specialområden. Hon var mycket väl
insatt i världsarvsfrågor och har själv forskat om hälsingegårdarna och skrivit om
dem som världsarv.  Som forskare har hon givit  en rikare bild  av arbetet  med
hälsingegårdarna som världsarv.

Ingela  Broström,  antikvarie  och  aktör  bakom  den  andra  nomineringen.
Eftersom hon  var  en  aktör  med  egenskapen  som byggnadsantikvarie  gav  hon
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ytterligare ett perspektiv på processen och kunde nyansera den information som
gavs av den andra aktören. Hon har efter 2012 också arbetat  med bland annat
utställningar  om  världsarvet  varför  hon  också  kan  ge  ett  perspektiv  på  den
kunskapsproduktion  som  skett  efter  ansökan.  Ytterligare  en  anledning  var  att
hennes namn ofta dykt upp under intervjuer med de andra informanterna eftersom
hon  ansetts  vara  en  drivande  person  inom  projektet.  Ett  flertal  personer
uppmuntrade mig att tala med Broström.

Jag  använde  mig  av  kvalitativa,  semistrukturerade  intervjuer  eftersom  jag
önskade  föra  ett  samtal  som  inte  var  alltför  uppstyrt  och  beroende  av
standardiserade frågor.71 Dock hade jag vissa frågor som jag önskade ha svar på
varför en viss struktur krävdes. Frågorna jag ställde varierade, informanterna var
oftast  varit  väldigt informativa och berättade spontant,  därför kände jag att  det
sällan  var  nödvändigt  att  föra  samtalet  framåt.  Bifogat  i  Bilaga  1 finns  en
sammanställning av frågor som var ofta återkommande under intervjuerna, vilka
kan ses som ett slags typexempel. 

Alla  intervjuer  transkriberades  för  att  förtydliga  vad  som  sagts  under
intervjun.  Jag  hade  en  önskan  att  transkribera  hela  intervjuerna  eftersom  jag
strävade efter att inte någon information skulle gå förlorad och för att undvika ett
urval av informationen. Dock fann jag under genomlyssning av materialet att vissa
delar var irrelevanta för min studie och valde att inte transkribera dem. Urvalet
baserades  på  den  information  som  kunde  användas  för  att  besvara  mina
frågeställningar och allt material lyssnades noggrant igenom men en liten andel
blev  inte  transkriberat.  I  presentation  och  analys  av  primärmaterialet  har  jag
använt fotnoter för att referera till rätt informant. Fotnoterna har inletts med ordet
Intervju för  att  förtydliga  referensen,  därefter  finns  uppgifter  som  namnet  på
informanten och datum för intervjun. 

Med intervjuer som metod fanns både för- och nackdelar. Med intervjuer fick
jag möjlighet att få andras perspektiv på mitt ämne samtidigt som risken fanns för
en begränsad, individuell och subjektiv bild. Men eftersom jag intervjuade flera
personer med olika perspektiv på saken hoppades jag att de kunde komplettera
varandra samt ge en bredare och mer differentierad bild.  Eftersom intervjuerna
skedde ansikte mot ansikte fanns en möjlighet att observera informanten samtidigt
som en reflektion över vad som sägs var möjligt.72 Informationen som insamlades
via intervjuer kom att stå för primärmaterialet i min studie.

Sekundärmaterial
Jag använde statistik  som en del  av mitt  material  vilken  gav en inblick  i  hur
besöksantalet  förändrats  efter  världsarvsutnämningen.  Detta  gjorde  jag  för  att
lättare  kunna besvara min  frågeställning  huruvida  utnämningen har  haft  någon

7 1 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 40.
7 2 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 56.
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betydelse för orten samt se om världsarven lockat fler besökare. Ytterligare en
orsak till att statistiken användes var att det föreföll sig som om olika informanter
hade olika syn på hur antalet besökare hade utvecklats, och statistiken i det fallet
kunde ge mig en klar bild av besöken. 

Jag  använde mig av diverse material för att sätta mig in in UNESCO:s arbete
med  världsarv  och  vad  det  innebär.  En  del  av  arbetet  var  nomineringen  till
världsarvet,  ”Decorated Farmhouses  of  Hälsingland” samt  UNESCO:s kriterier
och enstaka rapporter från ICOMOS. Dessa hjälpte mig att förstå utmärkelsen och
dess betydelse men också varför just hälsingegårdar anses vara ett världsarv. För
att förstå det faktum att den andra nomineringen ofta vägdes mot den första under
intervjuerna har också en kort jämförelse av de båda nomineringarna gjorts.

Urval och avgränsningar
Mitt  urval  av  hälsingegårdarna  som  världsarv  berodde  på  att  ämnet  föll  sig
tämligen  outforskat  då  många  texter  om de  svenska  världsarven  skrevs  innan
hälsingegårdarna fanns med. Ämnet var också fortfarande aktuellt och det föll sig
naturligt att forska i en senare nominering. Jag önskade att begränsa mig till en
kulturarvsföreteelse  som  var  förankrad  i  en  liten  stad  och  därför  var
hälsingegårdarna och Bollnäs ett lyckligt sammanträffande. Eftersom jag stod med
en fot i det lokala och en fot i det akademiska ansåg jag mig ha förståelse för såväl
lokalinvånarnas del i världsarvet som expertisens och organisationens åsikter och
beslut vilket bidrog till att flera aspekter kom att kunna presenteras i denna studie.
Gästgivars fanns inte med i den första världsarvsansökan, vilket belyser att den
med den andra ansökans nya perspektiv på interiörmåleri borde stå högt i kurs. 73

Att Gästgivars och Bollnäs kommun fick ett lite större fokus än de andra gårdarna
och kommunerna berodde på att ett urval var nödvändigt på grund av storleken på
en studie som denna. Bollnäs stod dessutom för tillfället utan stadsmuseum vilket
gjorde det till ett bra tillfälle att lyfta fram ett av stadens kulturarv. 

Med en kvalitativ metod önskade jag att ge så många som möjligt som var
inblandade  i  processen  en  röst.  Valet  av  informanter  skedde  med  största
noggrannhet, trots detta kan någon ha fallit bort under mitt bakgrundsarbete. Mina
frågor täckte mitt syfte med undersökningen och lite till, dock kan den mänskliga
faktorn ha bidragit  till  missförstånd och misstolkningar av vad som egentligen
frågats efter eller vad som egentligen har svarats på. En önskan med studien från
början  var  att  undersöka  huruvida  invånarna  på  orten  påverkats  av
världsarvsnomineringen.  Detta  syfte  gick  dessvärre  inte  att  genomföra  på  ett
önskvärt  sätt.  För  att  låta  invånarna göra sin  röst  hörd krävdes  en omfattande
kvantitativ studie i form av ett något större arbete än en masteruppsats. 

7 3 Nordin, E.  (2007),  ”Farms and Villages of Hälsingland,  Appendix 1:  Nominated Farms and Villages”,
passim.
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Min  undersökning  ägde  rum  cirka  två  och  ett  halvt  år  efter  att
hälsingegårdarna blev världsarv och bara ett och ett halvt år efter den officiella
öppningen av dem. Detta innebar att den påverkan detta haft för orten kan synas
längre fram i tiden. De mål som fanns med i den andra ansökan har fortfarande tid
på sig att uppfyllas och många planer finns på att utveckla arbetet med världsarven
och dess integrering i landskapet. 

Läsaren bör i denna studie ta hänsyn till att en frågeställning diskuterar vad
som händer när ett  världsarv skapas samt  vad detta  innebär.  Denna studie var
avgränsad till  ett  enda världsarv och har också avgränsat vissa aspekter till  en
sjundedel  av  detta  världsarv,  gården  Gästgivars.  Denna  gård  bör  ses  som  ett
exempel på och inte som ensam representant för världsarvet hälsingegårdar. Alla
gårdar hade olika förutsättningar för utveckling av verksamheter och satsar olika
mycket  på  till  exempel  tillgänglighet.  Dock  föll  de  alla  under  samma
hanteringsplan och ansågs ha samma kvalitet och värde under urvalet av de gårdar
som senare blev världsarv. 

Syftet med min forskning var att undersöka om världsarvet har bidragit eller
kan bidra till en stärkt identitet eller gemenskap. Jag avgränsade mig till Bollnäs
och Bollnäs kommun men upptäckte under uppsamlingen av material att samtalet
ofta gick in på Hälsingland generellt och vid tal om identitet och gemenskap föll
fokusen oftast på en hälsingsk identitet och inte en bollnäsisk. Detta kan ha berott
på att världsarvet tillhörde hela Hälsingland och inte bara Bollnäs och att arbetet
med det skett genom ett samarbete med flera hälsingska kommuner, varför det kan
ha varit problematiskt att bara rikta in sig på en enda. Dock uppmärksammade jag
några åsikter som rörde Bollnäs och Bollnäs kommun, främst vid samtal med de
kommunanställda.  Avsnittet  om  världsarvet  och  den  hälsingska  identiteten
behandlar således både det lokala identitetsarbetet men också det regionala. 

Det bör understrykas att jag i studien använt begreppet världsarvsgårdar vid
diskussion om de gårdar som finns på världsarvslistan, när de behövs särskiljas
från de andra hälsingegårdarna, men inte då de hamnar i en kontext där jag talat
om hälsingegårdar i allmänhet. Det  finns ett stort antal gårdar som inte är med på
listan  vilka  också  är  hälsingegårdar  och  därför  kommer  de  att  kallas
hälsingegårdar. Trots att världsarvet består av sju objekt, världsarvsgårdarna, ska
de representera alla andra hälsingegårdar, men endast de sju världsarvsgårdarna
faller under UNESCO:s regler och ramverk.74 

7 4 Intervju, Mélanie Platzgummer, 2014-02-05.
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Från hälsingegård till världsarvsgård

Hälsingegårdar

Begreppet kan följas tillbaka till 1920-talet och har uppfattats på olika sätt.75 Inte
bara innebörden av begreppet hälsingegårdar har diskuterats utan också huruvida
ordet bör skrivas med en begynnande versal eller ej. Baserat på utställningstexten
till  7  världsarvsgårdar  i  Hälsingland har  jag  valt  att  använda  mig  av  en
begynnande gemen,  eftersom ”när  man  skriver  Hälsingegård  med  stort  H och
skapar definitioner som inkluderar vissa och utesluter andra har hälsingegården
blivit ett varumärke. Inte kulturhistoria”.76 Texten är tämligen ny och producerad
av Länsmuseet  Gävleborg där många inblandande i  både i  världsarvsprocessen
och forskning inom hälsingegårdarna  arbetar.  Därför  anser  jag att  den  har  ett
sanningsvärde och har valt att följa deras råd av användningen av begreppet. 

Enligt  Nationalencyklopedin var det hälsingegårdarnas stilsäkra interiöra och
exteriöra dekoration som skiljer  dem från gårdar i  andra geografiska områden.
Väggfasta bänkar, skåp och sängar ter sig också varit typiska för de hälsingska
gårdarna  och  dess  karaktäristiska  interiöra  dekoration.77 Byggnadsantikvarien
Broström definierade en hälsingegård som en gård som ägs av en självägande
bonde i Hälsingland och påpekade att de flestas syn på en hälsingegårds utseende
bygger på en uppfattning av en karaktäristisk gård. Uppfattningen bygger på en
bild av en gård som är stor, rödmålad och har en dekorerad förstukvist. Begreppet
och utseendet är  dock mycket  vidare än så vilket  till  en viss del går emot till
exempel  Nationalencyklopedins definition  av  företeelsen.78 Nordin,  också
byggnadsantikvarie,  skrev att gårdarna ofta var sammansatta av flera byggnader
grupperade runt en gårdsplan, varav två eller tre av dem används som bostäder.
Dessa  bostadshus  sammanbyggdes  ofta  med  närliggande  lador  och  andra
ekonomibyggnader, en teknik som sett utifrån gav byggnaden ett mycket ståtligt

7 5 Gruppintervju, Hälsinglands museum 2015-02-23 ; intervju Lars Feldtblad, 2015-02-06.
7 6 Länsmuseet Gävleborg (2013), ”7 världsarvsgårdar från insidan - En utställning om hus och människor i
Hälsingland”, s. 21.
7 7 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: hälsingegård [2015-02-16].
7 8 Intervju, Ingela Broström 2015-03-04.
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intryck.79 Hans beskrivning gav inte någon närmare definition men föreslog att
bondgårdar i Hälsingland tenderade att ha en särskild sammansättning.

I  Hälsingland  levde  bönderna,  på  grund  av  en  god  agrar  produktion,  i
välstånd,  vilket  förklarade  möjligheten  att  bygga  stugor  av  herrgårdsmodell.
Gårdarna hade sällan mindre än tio rum med stora, sexdelade fönster vilka i sig
också krävde en god ekonomi. Ofta byggdes gården på plats med hjälp av ortens
kunniga och av timmer avverkat från böndernas egna skogar.80 

Bakgrunden till det välstånd som hälsingebönderna befann sig i tar avstamp i
1700-talet.  Utvecklingen av  hälsingegårdarna  från  tidigare  år  låg  i  byggandets
kvalitet  samt  i  att  de  gått  ifrån  att  vara  enplanshus  till  att  ha  åtminstone  två
våningar. Gårdens huvudbyggnad utgjordes av en parstuga i norr. Efter 1750-talet
försågs husen med avsevärt större fönster än tidigare. Vid 1700-talets slut blev det
vanligt att en hel parstuga byggdes och dekorerades som högtidshus, vilket nådde
sin kulmen nästan 100 år senare.81 Bönderna var, till skillnad från andra delar i
landet  självägande  och  tingades  inte  till  dagsverke  vilket  ledde  till  ett  mer
självständigt  leverne  i  avsaknad  av  adel.  Förbudet  mot  hemmansklyvningar
avskaffades under 1700-talets mitt och därmed kunde fler bygga sina egna gårdar.
Hälsingeböndernas  snabba  ekonomiska  utveckling  skedde  med  hjälp  av  en
omfattande  boskapsskötsel,  en  tidig  mekanisering  av  jordbruket,  linodling  och
handel  med  linprodukter.  Anledningen  bakom  gårdarnas  storlek  låg  delvis  i
traditionen att tidigare generationer bodde kvar på gården, vilket ofta krävde ett
stort  utrymme  i  form  av  till  exempel  en  extra  parstuga.  Parstugan  var  den
vanligaste byggnadstypen och den ses ofta med två våningar, då de äldre, på 1700-
talet byggda parstugorna moderniserades och byggdes ut under 1800-talet.82 

På  en  och  samma  gård  låg  både  vinter-  och  sommarbostäder  för
gårdsägarfamiljen i vilka de huserade växelvis. Herrstugor målades invändigt och
användes vid festliga tillfällen, vilket gjorde att de kom att bli byggnader som stod
tomma under långa perioder.83 I Hälsingland var många dalmålare aktiva,  vilka
ofta arbetade med beställningsmåleri som anpassats till de hälsingska böndernas
önskemål. Med den goda kontakten med resten av landet ersattes snabbt de äldre
motiven i produktionen och under den senare halvan av 1800-talet hade måleriet
en herrgårdsmässig karaktär. Exempel på sådana motiv är antikiserande inslag i
form av kolonner och friser.84 Måleriet i Hälsingland var av hög kvalitet och sökte
ofta kopiera de högre klassernas vackra tapeter.85

Byggande och dekorerande av gårdar kom att bli till en tävlan mellan ortens
bönder och stora gårdar blev enligt Olsson och Thelin statusmarkörer och därmed

7 9 Nordin, E. (2003), ”Fähuslif – om sammanbyggda bondgårdar i Hälsingland”, s. 27.
8 0 Svenska hus (1995), ”Rik eller fattig är jordens avkastning det bästa, det enda vi äger”.
8 1 Olsson, D.  & Thelin, B. (2003),  ”Hälsinglands bostadshus under 1600- och 1700-talen”, s. 23.
8 2 Nordin, E. (1997), Hälsingegårdar: Värna, vårda och visa vår byggnadskultur, s. 9.
8 3 Olsson, D.  & Thelin B. (2003),  ”Hälsinglands bostadshus under 1600- och 1700-talen”, s. 19f.
8 4 Nordin, E. ( 2002), ”Hälsingsk särart”, s. 18f.
8 5 Svenska hus (1995), ”Rik eller fattig är jordens avkastning det bästa, det enda vi äger”.
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ett slags  conspicious consumption.86 Denna företeelse har diskuterats, inte minst
med uppmärksammandet av världsarvsnomineringen. Huruvida hälsingegårdarna
ska  betraktas  som  skrytbyggen  eller  ej  har  varit  ett  återkommande  ämne  för
diskussion. En uppfattning har varit att initiativtagarna till gårdarna byggde gårdar
som såg ut som de byggnader de omgavs med, stora gårdar blev till en norm på
vissa  orter  där  det  fanns  väldigt  många.  De som utförde  byggandet  hade  ofta
medverkat  i  byggandet  av  kyrkor  på  orten och kunde därför  ha inspirerats  av
sådana  arbeten  ifråga  som storlek.  Dessutom  fanns  det  antagligen  ett  genuint
intresse bland bönderna, att vilja omge sig med estetisk tilldragande ting.87 Denna
teori backades upp av en idé om att det fanns en allmän diskussion om estetik på
1800-talet,  vilken  försvann  under  1900-talet  med  något  som  skulle  kunna
beskrivas som en machokultur i vilken sådana tankar ansågs vara ”fåniga”.88 

Sammanfattningsvis  finns  vissa  karaktäristika  som  definierar  vad  en
hälsingegård är,  förutom det  geografiska läget.  Dock förefaller  definitionen  av
hälsingegård vara tämligen bred. Huruvida de ska uppfattas som rena skrytbyggen
eller ej råder det olika åsikter om. Enligt till exempel Jan Lundell byggdes många
utrymmen i  praktiskt  syfte  och som betraktare ska en ha i  åtanke att  inte  alla
utrymmen var lika rikt  dekorerade som de salar som användes till  fest.  Enligt
Lundell  ska  gårdarna  ses  som  ”uttryck  för  den  speciella  hälsingekulturen”.89

Etnologen  Ella  Johansson  är  dock  av  annan  åsikt  och  menar  att  Hälsingland
präglades  av  ett  socialt  system som byggde på  en  samhällstyp  där  samhällets
invånare skapade sociala relationer med så många andra invånare som möjligt, för
att få arbetskraft till sitt hushåll. Till ett sådant system låg ofta ett samhälle med
brist  på  arbetskraft  till  grund.  I ett  sådant  samhälle  krävdes  också ledare  som
samlade arbetskraften runt sig i form av olika sociala relationer, dessa ledare var
ofta män som konkurrerade med andra män. Detta horisontala system övergick
med  folkökning  till  ett  vertikalt  system  i  vilken  icke-släktingar  och  liknande
stängdes  ute  av ledaren och skapade en segregering mot  tjänstefolk och andra
lägre  sociala  grupper.  Hälsingegårdarna  fanns  även  under  det  horisontala
samhällssystemet men nådde sin absoluta kulmen under det vertikala och gårdarna
fungerade enligt  Johansson som en manifestation  av det ledarskap som ägaren
besatt.90 

Ytterligare  ett  konstruerat  begrepp,  som  användes  vid  nomineringen  av
hälsingegårdarna, var  rörande hälsingegårdarna och om dess festkultur, vilket ur
ett  historietolkningsperspektiv snarare borde ha ersatts  med  uppvisningskultur.91

En av informanterna påpekade att begreppet grundats på en överdrift av antalet

8 6 Olsson, D.  & Thelin, B. (2003),  ”Hälsinglands bostadshus under 1600- och 1700-talen”, s. 19 f.
8 7 Intervju Maj-Britt Andersson 2015-02-27.
8 8 Gruppintervju Hälsinglands museum 2015-02-23.
8 9 Lundell, J.  (2003),  ”Hälsingegårdarna  och  linet  -  till  frågan  om  linnenäringens  betydelse  för  stora
hälsingehus”, s. 74-79.
9 0 Johansson, E. (2003), ”Det sista träslottet- Rivalitet, jämlikhet och byggalenskap”, s. 90.
9 1 Gruppintervju, Hälsinglands museum, 2015-02-23.
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fester hälsingegårdarna skulle husera. Likaså att delar av gårdarna byggdes för fest
inte stämmer utan att  det fanns en annan inställning till  nybyggnationer när de
rörda gårdarna  byggdes,  varför  de  användes  till  så  mycket  annat  än bara fest.
Sammanfattningsvis kan begreppet festkultur, liksom att inredningsmåleriet  och
de stora bondgårdarna var statusmarkörer och lyxvaror, ses som romantiseringar
av bondekulturen.92 Troligt är att gårdarna byggdes för att manifestera någonting,
om det var status, utrymmesbehov, makt, estetik eller gemenskap, låter jag vara
osagt, då det förtjänar en uppsats i sig. 

Den första världsarvsnomineringen

I mitt empiriska arbete har den första nomineringen till UNESCO nämnts ett otal
gånger. Den andra nomineringen jämfördes ofta med den första och det föreföll
sig som att många såg den första som den rätta. Därför ansåg jag det lämpligt att
kortfattat presentera den första nomineringen för att ge läsaren en förståelse för
vad informanterna  talade  om när  de  talade  om den första  nomineringen.  Den
färdigställdes 2007 och hade namnet Farms and Villages of Hälsingland och var
en serienominering i form av 15 objekt vilka hade till syfte att lyfta fram olika
aspekter  av  hälsingsk  byggnadskultur.  De  kriterier  som  objekten  nominerades
under var nummer iv och v under vilka objektens unika och enastående värde
poängteras (se s. 5).93

I  jämförelse  med  den  senare  nomineringen  rörde  sig  den  första  om  ett
geografiskt större område i form av 15 objekt, varav vissa hade underobjekt. Det
första objektet var en liten by, Västerby, som består av tre gårdar som tillsammans
formar  ”a close-knit village environment”.94 Två av gårdarna tillhörde Rengsjös
hembygdsförening och den tredje gården var privatägd. Byn utgjordes från början
av fem gårdar av vilka två har förflyttats.  De två icke-privatägda gårdarna har
fungerat som museum och alla har inredningsmålerier utförda av en och samma
målare  vilken  i  sin  tur  utgjorde  ett  kulturellt  värde.  De  två  första  gårdarna
fungerade som exempel  på det tidiga 1800-talets  byggnadstradition medan den
tredje är en mer moderniserad byggnad. Det andra objektet var också en hel miljö,
Trolldalen  och  Växbo  kvarn.  Dalen  skapades  efter  istiden  och  dess  vattenfall
bidrog till att en kvarnverksamhet kunde upprättas. Sedan 1800-talet har kvarnen
varit en essentiell del av Hälsinglands linberedning. Kvarnhuset byggdes 1869 och
fungerade som en andelskvarn vilket innebar att spannmål maldes mot betalning.
Mjölnaren  hyrde  kvarnen  och  arbetade  samtidigt  som  bonde,  vilket  förklarar
områdets  ekonomibyggnader.  Trolldalen  med  sina  linmagasin  och  andra

9 2 Intervju; Maj-Britt Andersson, 2015-02-27.
9 3 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland”, s. 3 ff.
9 4 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”, s.5.
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produktionsenheter  presenterades  som  en  central  del  av  Hälsinglands
linproduktion  och  dess  invånares  levebröd.  Dessutom  exemplifierade  den  den
agrara industrialiseringen på slutet  av 1800-talet  och att  ”the farmers were not
only  farmers  but  were  also  entrepreneurs”.95 Byarna  Trogsta  och  Hillsta  var
resultatet av det laga skifte som ägde rum i Forsa socken 1880-1923 och utgjorde
det tredje  objektet. I byn finns även lämningar från järnåldern men det är dalens
spridda byar som visar jordbrukets struktur. I dalen finns också de välbevarade
gårdarna Byströms och Ystegårn96. 

Objekt nummer fyra var en hälsingegård, Norrgården i Flatmo vars byggnader
restes under 1800-talets första hälft. Gården består av tre byggnadskroppar som
tillsamman  bildar  en  kvadrat  utan  en  fjärde  sida.  Dessa  byggnader  har  också
inredningsmåleri  och en del tros ha använts vid särskilda tillfällen.  Norrgården
påstods  särskilja sig från andra gårdar då en av byggnaderna huserades av två
familjer samtidigt och den västra byggnadens bottenplan användes som stall och
hade  en  angränsande,  rikt  dekorerad,  bostad  på  den  andra  våningen.  Därefter
följde ytterligare ett stort område som utgjorde det femte objektet, Delsbobygden.
I bygden är  flera byar centrerade kring begravningsområdet  Gubbåkern mellan
Dellen och Morasjön. Namnen på byarna Vi, Ås och Tomta tydde på en hög ålder.
Med i objektet fanns också Delsbo kyrka med sin unika form, benägen sydöst om
raden av byar. I området finns ett flertal hälsingegårdar och hela området ansågs
vara ovanligt välbevarat och typiskt för norra Hälsinglands jordbruksområden.97

Det  sjätte  objektet  återkom  också  i  den  andra  nomineringen,  Bommars  i
Letsbo och är alltså en hälsingegård, även om  det är ett begrepp som inte nämns i
den första nomineringen. Dock fanns ett fokus på inredningsmåleriet och gårdens
tapeter. Att den är ett exempel på böndernas frikostiga sätt att bygga och dekorera
rum för festligheter var också med som en motivering av dess värde. Det sjunde
objektet  fanns  också  i  den  andra  nomineringen,  hälsingegården  Kristofers.
Kristofers är den äldsta gården i byn Stene, med samma ägarfamilj sedan 1500-
talet. Dess geografiska läge förändrades i början av 1800-talet då gården flyttades
från de centrala delarna av byn till en mer avskild kulle. Kristofers herrstuga lyftes
fram med sin, för Järvsö typiska, förstukvist.  Som motivering lyftes herrstugan
och portlidret från 1800-talets början fram som exempel på folklig måleritradition
såväl  som på hur  bönderna började bygga tvåvåningshus.  Byggnadskropparnas
formation i en öppen kvadrat runt en gårdsplan är exempel på utvecklingen av
hälsingegårdarna under 1800-talet. Det åttonde objektet var en by med fem gårdar,
Bondarv. Här nämndes också en parstuga som med hjälp av en dendrokronologisk
metod kunnat dateras till 1750-talet men det tydliggjordes inte vilken av de fem

9 5 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”, s.12.
9 6 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”, s.5-
16.
9 7 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”,  s.
23-28.
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gårdarna  parstugan tillhörde,  möjligtvis  var  det  Karlsgården vilken  presenteras
som den centrala gården. Motiveringen löd att byn tillhör de äldsta gårdsmiljöerna
i Hälsingland och är i originalskick. Objekt nummer nio var en by, Å, vilken också
centrerats  runt  ett  antal  frikostigt  byggda hälsingegårdar.  Gårdarna är från den
senare delen av 1800-talet  och är typiska för Jättendals socken. Å motiverades
som representativt för det sena 1800-talet.98

Ersk-Mats var en av få representanter av en skogsbruksgård från mitten av
1800-talet och var ett självhushållsjordbruk. Gården byggdes med grundidén av en
funktion  per  byggnad  och  självhushållsjordbruket  speglas  i  byggnadernas
formgivning. I motiveringen omnämndes Ersk-Mats som finngård, det vill säga,
byggd av finska bosättare som kom till Hälsingland i slutet av 1700-talet. Gården
är yngre än så men den har inte förändrats sedan mitten av 1800-talet.99 Därefter
följde  Våsbo  fäbodar  i  nomineringen.  Våsbo  är  ett  reservat  med  fäbodvallar
tillhörande olika bondgårdar och det fanns med för att representera Hälsinglands
säsongsbundna  betesmarker  och  för  att  bidra  med  ett  unikt  exempel  på
sommarbetets  olika  användningsområden.  Långhed  och  Näsbyn  presenterades
som de hälsingska byar med de mest imponerande gårdskomplexen. Där syntes
tendenser att bygga stort  och svulstigt,  vilket var vanliga i södra Hälsingland i
mitten  av 1800-talet.  Både Jon-Lars  och Pallars,  vilka  fanns med i  den  andra
nomineringen, lyftes fram på grund av sina välbevarade byggnadsmiljöer och tids-
och platstypiska målade interiörer.100 Ytterligare två gårdar, men omnämnda som
ett  och samma objekt i  nomineringen, var Skommars  och Tutabo. De byggdes
båda runt sekelskiftet 1700-1800. Skommars är av det sena 1800-talets typ men
med ett  för Voxnadalen typiskt,  stort  bostadshus integrerat  i  gårdsformationen.
Tutabos manbyggnad har påkostad inredning från sekelskiftet 1700-1800. Dessa
var motiveringarna.101 

Näst  sist  i   nomineringen  kom  Vängsbo  som  fanns  för  att  representera
moderniseringen av bondgårdarna i sekelskiftet mellan 1700 och 1800 och visar
gårdar av både tidigare och senare typ. I byn finns också en vattendriven kvarn
som  användes  till  tröskning  och  linberedning.  Nomineringen  avslutades  med
hälsingegårdarna Erik-Anders och Västergården, varav en fanns med i den andra
nomineringen.  Valet  motiverades  av  gårdarnas  för  sydöstra  Hälsingland
karaktäristiska byggnadsmiljö  och arkitektur.  Båda gårdarna har väggmålningar

9 8 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”,  s.
35-45.
9 9 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”,  s.
49f.
1 0 0 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”,  s.
53-57
1 0 1 Nordin, E.  (2007),  ”Farms  and  Villages  of  Hälsingland,  Appendix  1:  Nominated  Farms  and
Villages”, s.65-68.
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från 1800-talet, utförda av dalmålare och Västergårdens är ett unikt exempel som
visar dalmålarnas arbetssätt och resande.102 

ICOMOS beslut innebar att ingen av kriterierna hade uppfyllts, att valet av
objekt inte tillräckligt hade motiverats, och förutom det av ICOMOS definierade
hotet, brand, sågs även en minskning av jordbruksaktiviteter som ett möjligt hot.
Sammanfattningsvis rekommenderade ICOMOS att fäbodarna och kvarnmiljöerna
skulle  uteslutas  i  framtida  eventuella  nomineringar,  likaså  de  invändigt
odekorerade  bondgårdarna.103 Granskningen  av  nomineringen  senarelades  på
uppmaning av ICOMOS för att låta svenska staten ha en möjlighet att utveckla
och  förändra  delar  av  nomineringen.  Det  föreslogs  att  nomineringen  skulle
minskas och innehålla ett  fåtal  objekt.  Objekten skulle exemplifiera den lokala
traditionen  av  dekorerade  bondgårdar  från  det  sena  1700-talet  och  1800-talet,
belägna i Hälsingland eller angränsande regioner. I nomineringen skulle det också
finnas en jämförelse mellan objekten och andra liknande gårdar av samma genre,
en utarbetad hanteringsplan och nödfallsplan skulle finnas tillsammans med en
försäkring om att de nominerade objekten hade legalt skydd.104  

Den andra världsarvsnomineringen

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av nomineringen till UNESCO med
en inledande del av det som poängteras i ansökan. Därefter följer de kriterier som
användes  vid  urvalet  av  gårdarna  samt  en  presentation  av  den  tänkta
hanteringsplanen. Avsnittet  avslutas  med UNESCO:s beslut  och motivering av
godkännandet av ansökan. Nomineringen var en serienominering som baserades
på sju objekt av vilka en illustrerad beskrivning av interiör och exteriör inledde
dokumentet.105

I nomineringen påpekades det att  den stora mängd bevarade dokument om
hälsingegårdarna möjliggjorde en uppföljning av deras historia,  den hälsingska
byggnadstraditionen samt en ekonomisk  historisk bakgrund. Tillika validerades
dokumentationen av det faktum att samma gård ofta har funnits i samma familj i
flera  generationer.  Nomineringens  fokus  låg  på  de  dekorerade  interiörerna  i
gårdarnas  boningshus.  Traditionen  av  sådana  rum  nådde  sin  höjdpunkt  under
1800-1870, parallellt med att husen byggdes i större format än någonsin tidigare.
Under samma period ökade de hälsingska böndernas inkomst i och  med goda

1 0 2 Nordin, E. (2007), ”Farms and Villages of Hälsingland, Appendix 1: Nominated Farms and Villages”,  s.
71-77.
1 0 3 ICOMOS  (2009),  ”Evaluations  of  Cultural  Properties,  prepared  by  the  International  Council  on
Monuments and Sites (ICOMOS)” s. 195-201.
1 0 4 UNESCO (2009), ”Convention concerning the Protection of the World Cultural  and Natural Heritage:
Report of Decisions”, s. 207.
1 0 5 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 5 ff. 
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linskördar vilket möjliggjorde sättet att bygga. Dessutom gjorde kakelugnarna ett
tidigt  intåg  in  i  de  hälsingska  bostadshusen  vilket  innebar  att  väggarna  inte
riskerades att täckas av sot och därför kunde målas. Ytterligare ett unikt element
tillkom med ett nytt slags utformande av taken, vilket blandades med den folkliga
formgivningen.106 

Det poängterades att de rum som stod i centrum för nomineringen var de som
användes vid festliga tillfällen. Därtill presenterades också deras användning runt
1800-talets  mitt,  eftersom det var under den perioden som de utvecklades som
mest.107 De  rikt  dekorerade  interiörerna  pekades  ut  som  ett  exempel  på
nordeuropeisk lyxkonsumtion, dock skulle de inte ses som skrytbyggen eller som
ett  sätt  att  tävla  mellan  bönderna.  Utan  snarare  som ett  sätt  för  bönderna  att
identifiera  sig  med  varandra  och  känna  en  lokal  gemenskap.  Det  slags
dekorationsvåg  som  var  aktiv  under  1840-1870  var  enligt  nomineringen  inte
jämförbar med någon annan liknande företeelse i Norden.108

Det kriterium under vilken de nominerade gårdarna var tänkta att falla under
var den under punkt nummer fem vilken innebar att objekten ska ha: 

An  outstanding  example  of  a  traditional  human  settlement,  land-use,  or  sea-use  which  is
representative of  a culture (or cultures),  or human interaction  with the environment especially
when it has become vulnerable under the impact of irreversible change .109 

Världsarvet  är  listat  under  detta  kriterium,  och  på  UNESCO:s  hemsida  finns
motiveringen till detta, vilken lyder:

The  large,  impressive  farmhouses of  Hälsingland,  with their  highly decorative  rooms for
festivities, reflect an extraordinary combination of timber building and folk art traditions, the
wealth and social status of the independent farmers who built them, and the final flowering of
a long cultural tradition in Hälsingland.110

De  sju  gårdarna  valdes  ur  ett  register  över  hälsingegårdarnas  väggmålningar,
under premissen att de skulle vara mycket välbevarade och spegla olika typer av
byggnads-och dekorationskultur. Dessutom användes de för att utgöra exempel på
hur bönder i ett begränsat geografiskt område använde sitt ekonomiska överskott
till  att  bygga  storskaliga  gårdar  med  rum  för  festliga  aktiviteter.  Ytterligare
exceptionellt  för  hälsingegårdarna  var  att  de  representerar  folkliga
byggnadsprojekt i vilka hela hus användes enkom för festliga ändamål. Miljöerna

1 0 6 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 75 & 77 f.
1 0 7 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 79.
1 0 8 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 84-87.
1 0 9 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 108.
1 1 0 UNESCO, webbsida: http://whc.unesco.org/>Culture>World Heritage Centre>The List> World >Heritage
List>Decorated Farmhouses of Hälsingland [2015-04-28].
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kunde också ses förkroppsliga de traditioner av firande som inte längre är i bruk:
storslagna firanden som varade i flera dagar. De dekorerade rummen ansågs få en
universell kulturell betydelse eftersom olika slags ceremonier och firanden är ett
inslag  inom alla  kulturer  i  världen,  likaså  att  bygga platser  enkom för  sådana
aktiviteter. Hälsingegårdarna ansågs unika på UNESCO:s världsarvslista då de är
exempel  på  folkliga  bostäder,  till  skillnad  från  till  exempel  rikt  dekorerade
interiörer i slott och herrgårdar vilka redan finns på listan. De koncept inom vilka
de hälsingska interiörmålningarna gjordes var i sig inte unika, utan  kvantiteten,
det vill säga det stora antal rum de finns i. 111 

För  att  understryka  hälsingegårdarnas  unicitet  gjordes  en  jämförelse  med
andra relevanta geografiska områden, främst med nedslag i de nordiska länderna,
eftersom de har liknande dekorerande bondgårdar. Likaså gjordes jämförelsen på
nationellt plan, det vill säga med gårdar i andra svenska landskap. Slutsatsen var
att hälsingegårdarna var ojämförbara med andra liknande gårdar ur aspekter som
formgivning  och  kvalitet  samt  dess  höga  grad  av  bevarande.  Högt  utvecklad
byggnadskultur i kombination med en varierande form av folklig inredningskonst
sades ha gjort hälsingegårdarna unika i sitt slag. Likaså den stora representativitet
av  dem  inom  ett  litet  geografiskt  område,  tillsammans  med  övergripande
autenticitet.112 Därefter fanns en genomgång av eventuella hot mot gårdarna samt
åtgärdsprogram  mot  dessa.113 Redan  innan  godkännandet  låg  objekten  under
svensk lags beskydd, det vill säga: Kulturmiljölagen (1988:950), Plan och bygglag
(1987:10) och Miljöbalken (1998:808).114 

Urval
Vid  urvalet  ur  registret  hade  ett  antal  kriterium  beaktats.  Kriterierna  var  att
boningshuset  måste  vara  bevarat  och  att  ett  större  antal  rum  måste  inneha
väggmålningar  eller  väggdekorationer  från  tidsperioden  1800-1870.  Alla
nominerade gårdar hade minst fyra dekorerade rum och ett maximalt antal på tio
rum som härstammade  från nämnda tidsperiod.  Autenticiteten  var  mycket  hög
bland gårdarna och stora delar  var  i  mycket  gott  skick.115 De sju objekten var
Kristofers i Stene, Gästgivars i Vallsta, Pallars i Långhed, Jon- Lars i Långhed,
Bortom åa  i Fågelsjö, Bommars i Letsbo och Erik- Anders i Askesta. Av dessa
finns tre i Ljusdals kommun, en i Bollnäs, två i Ovanåkers och en i Söderhamns. 116
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Bortom  åa  utmärker  sig  på  det  vis  att  gården  numera  ligger  i  Dalarna,  men
Fågelsjö tillhör Gävleborgs län och Ljusdals kommun.117

De sju gårdarna fanns med som representanter för alla andra hälsingegårdar.
Tanken  var  att  hälsingegårdar  i  allmänhet,  med  fokus  på  inredningsmåleriet,
skulle  betraktas  som världsarv och de  som ligger  under  UNESCO:s  regelverk
fungerar som exempel på det hälsingska inredningsmåleriets bredd.118

Hanteringsplan
Hanteringsplanen var en framtida målsättning och arbetet med att följa den sker
löpande. Därför presenterar detta avsnitt  hanteringsplanens punkter i futurum. För
att upprätthålla gårdarnas goda skick ska ett antal skyddsplaner följas, bland annat
en upprättad av Sveriges Riksdag 2009. Ytterligare togs i hanteringsplanen upp att
det  planerade  världsarvet  i  framtiden  måste  administreras  på  så  sätt  att  det
kulturella  historiska  värdet  bibehålls  och  främjas  av  alla  inblandade  parter.
Världsarvet bör värderas som en tillgång på både lokal och nationell nivå och bör
ses som en självklar  del  i  framtida  planering.  Kunskapen om världsarvet  skall
tillgängliggöras  allmänheten,  framför  allt  yngre generationer.  Där  skall  den ge
möjlighet till att skapa förståelse för och deltagande i det gemensamma kulturarvet
samt leda till ett gemensamt ansvarstagande för världsarvet. Eventuella offentliga
utställningar  samt  jordbruk  och  affärsverksamhet  ska  fortsätta  att  utvecklas  i
områdena,  ur  ett  vinstgivande  såväl  som  hållbart  perspektiv.  Att  landskapet
utvecklas ses som en grundförutsättning för ett gott bevarande. Detta leder till att
hälsingegårdarna  håller  en  god  standard  som  besöksmål.  Administrationen  av
världsarvet baseras på ett samarbete mellan, och deltagande av, alla slags delägare.
Objekten fick en hanteringsplan som skulle genomföras mellan 2011 och 2015.119 

Varje ägare ska ansvara för att själv stå för eventuella kostnader i samband
med  bevarandet  av  gårdarna,  men  finansiellt  stöd  finns  att  få,  då  objekten
betraktas som som historiska monument. Praktisk stöd i form av rådgivning vid
konservering och dylikt  ska  tillgängliggöras  i  form av arkitekter  och tekniker.
Samarbeten  med  lokala  museer  ska  möjliggöra  kontakt  med  curatorer  om
nödvändigt. Vid Länsmuseet Gävleborg finns anställda med expertområden inom
byggnadskonservering och arkeologi vilka kan tillhandahålla fakta.120 

Gårdarna har sedan 1997 varit en del av olika organisationer och projekt med
mål att främja kunskapen om och besöken till dem. Gårdarna hade redan innan
nomineringen märkts ut med sevärdhetsskyltar, och  Stora Hälsingegårdars väg
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fungerar så att besökare skulle kunna följa ett spår längs ett flertal gårdar. Dessa
åtgärder hade gjorts med intentionen att hela Hälsingland ska ses som en del av
världsarvet.121 

I  avsnittet  om  hur  världsarvet  borde  främjas  skulle  gårdarnas  kulturella
betydelse användas för att ge en positiv bild av dem. En regional utvidgning ska
genomföras  genom ett  samarbete  mellan  ägarna,  kommunerna,  lokala  museer,
Gävleborgs Länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet. Arbetet som dittills gjorts för
att få hälsingegårdarna på världsarvslistan hade inneburit att de blivit en nationell
uppmärksammad företeelse och den lokala identitetskänslan hade förstärkts i och
med att gårdarna blivit en symbol för landskapet. Turismen kring gårdarna och
besöken hade utvecklats med guidade turer och andra aktiviteter. Kunskapen kring
gårdarna hade spridits och därmed också intresset för dem, allmänheten hade fått
tillgång till information och kontakter hade skapats med andra världsarvsområden.
Dessutom hade nätverk skapats mellan auktoriteter av olika slag och gårdsägare,
vilka också hade upprättat en egen organisation inom vilken de kan stötta och råda
varandra.122 

En  granskningsplan  hade  satts  upp  vilken  ska  kontrollera  statusen  och
kvaliteten på gårdarna med återkommande granskningar. De nominerade gårdarna
ska och har  behandlats  som historiska  byggnader  och Gävleborgs  Länsstyrelse
kommer  i  framtiden  att  ansvara  för  att  följa  upp  kontrollerna  för  att  ge  bäst
beskydd.123

Tidigare  arbete  hade  fokuserat  på  bevarande  av  gårdarna  vilket  hade
utvecklats  i  ett  marknadsförings-  och  turismfrämjande  arbete,  men  med  ett
kulturarvsperspektiv.  Hanteringsplanen  som  utarbetats  för  bevarandet  av
Hälsinglands världsarv baserades på UNESCO:s riktlinjer med särskild åtanke att
planen skulle bidra med en allmän kunskap om objekten och dess kulturella arv,
samt utveckla dem för samtida och framtida generationer.124 Brännpunkterna vilka
planen baserades  på  var:  ”conserve  the  World  Heritage  site  and  safeguard  its
outstanding universal value;  promote the World Heritage site as a cultural asset;
promote participation and sustainable development”.125

Bevarande och skydd var ett område i hanteringsplanen som ansågs ha stor
prioritet och var det första området som presenterades. Inom tidsperioden 2011-
2015 ska följande ha genomförts: en plan för återkommande besök för inspektion
av platserna.  De gårdar som ännu inte har en skyddsplan ska få en sådan och
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gårdsägarna ska årligen bli informerade om konservering och bevarande av sina
hus samt  bli  erbjudna konsultation i  hur kulturella  historiska värden bibehålls.
Därtill ska ett nätverk upprättas mellan ägare och kuratorer. Dokument med fokus
på  information som är relevant för varje gårdsägare ska informera om bevarande
och  skydd  av  interiörer.  Till  slut  ska  en  katastrofplan  upprättas,  vilken  kan
användas  förebyggande för hot, samt en plan för nödfall. Dessa arbeten ska senare
rapporteras till UNESCO.126

Det andra prioritetsområdet handlade om att utveckla kunskap. Kunskapen om
världsarvet ska spridas på ett sådant sätt att det skapar ett ytterligare intresse för
det  gemensamma  kulturarvet,  särskilt  bland  barn  och  unga.  Därför  bör
hälsingegårdarna vara en del av undervisningen i skolorna i Hälsingland och alla
barn  bör  vid  någon  tillfälle  komma  i  kontakt  med  världsarvet  och
hälsingegårdarna. Detta möjliggörs av utvecklandet av ett introduktionsprogram,
tillgängligt  för  alla  skolor,  och  lärare  ska  ha  tillgång  till  årliga  seminarier.
Informationsmaterialet ska uppdateras kontinuerligt och vara tillgängligt för såväl
privatpersoner  som  undervisningsinstitutioner.  Ny  kunskap  ska  utvecklas  och
därmed också ny forskning som ska täcka de tidigare kunskapsluckorna. Tidigare
forskning och inventering ska samlas i databasen Hälsingegårdar Xgårdar.127

Den  tredje  prioriteten  var  allmänna  utställningar  till  vilken  småskalig
affärsverksamhet och jordbruk också tillhör. Detta innebär att dessa tre faktorer
ska kunna utvecklas  både vinstdrivande och hållbart.  Hälsingegårdarna ska ses
som allmänna och ska kunna erbjuda god service och trygga miljöer och vid besök
ska det historiska kulturella värdet lyftas fram. Personalen och guiderna ska visa
god kunskap. Därtill ska informationen vara lättillgänglig och gårdarna måste vara
tillgängliga via olika kanaler, fysiskt, digitalt eller via litteratur. De mål som är
uppsatta till  2015 innefattar att  gårdarna och besökscentra måste vara utmärkta
med den karaktäristiska brun-vita skylten. Utbildningsprogram ska upprättas för
gårdarnas  guider  vilka  ska  innefatta  såväl  kunskap  om  världsarvet  som
information  om  besökshantering.  På  digitala  kanaler  ska  information  finnas
tillgänglig på svenska och på engelska och det gamla materialet ska uppdateras.
En strategi inom turism och marknadsföring av gårdarna ska utvecklas och likaså
ett  samarbete  mellan  administratörer  och  aktörer  aktiva  inom  världsarvet  och
kringliggande områden, som till exempel turistbranschen.128 

Det  fjärde  och  sista  området  behandlade  deltagande  och  samarbete.
Administrationen av hälsingegårdarna byggde redan innan nomineringen på ett
samarbete  mellan  olika  aktörer  i  form  av  delägare.  Innan  2015  ska  en
administrativ organisation upprättas liksom en världsarvskoordinator. Ett  forum
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för de olika aktörerna ska skapas, både för de som arbetar på lokal som nationell
nivå.  Informativa  utställningar  som  lockar  såväl  relevant  personal  som
kommunanställda  och  lokala  entreprenörer  ska  upprättas  tillsammans  med  en
särskild världsarvsdag riktad till barn och skolverksamhet. 129

ICOMOS' och UNESCO:s motivering
Vid beslutet  om en ansökan om världsarv  rådgörs  ICOMOS vars  medlemmar
utgörs  av  organisationer  och  institutioner  med  kultur  som  expertområde.  Vid
genomgången av nomineringen blev varje punkt bedömd. Enligt rapporten från
den  36:e  sessionen  i  St  Petersburg  2012  bedömdes  hälsingegårdarna  vara
berättigade att nomineras på nytt. Detta baserades på den komparativa studien som
gjorts i nomineringen, i vilken slutsatsen var att ingen plats var jämförbar med
hälsingegårdarna baserat på punkterna som berörde rik utsmyckning, variation och
bevarande.  Även kriterierna  på  autenticitet  och integritet  ansågs  vara  bemötta,
liksom det kriterium som ansökan gjorts under, nummer fem.130 

För  att  undvika  skada  rekommenderades  av  ICOMOS  att  en  plan  mot
brandrisk skulle upprättas, då brand och eventuell skada från vindkraftverk ansågs
vara de mest riskabla. Ytterligare rekommenderades det att en av gårdarna borde
innefatta ett större område än vad som nämnts i nomineringen.131

De  svenska  lagarna  under  vilka  hälsingegårdarna  faller  bedömdes  ge
tillräckligt skydd och den konservering som pågick godkändes. Dock behövdes en
förteckning  över  tidigare  konserveringsarbete.  Ytterligare  saknades  en
hanteringsplan  upprättad  enligt  paragraf  114  i  Operational  Guidelines,  vilken
lyder:132 ”In the case of serial properties, a management system or mechanisms for
ensuring the co-ordinated management of the separate components are essential
and should be documented in the nomination”.133

Rapporten avslutades med att påpeka hur den nya nomineringen hade mött de
tidigare kraven och att kriterierna hade tydliggjorts. Ett samarbete med och stöd
för gårdsägarna underströks som essentiellt för att kunna bevara gårdarna. Ännu
en  gång  nämndes  dokumentation  över  hur  det  nuvarande  och  tidigare
bevaringsarbetet skett, som viktig.134
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Samma råd och rekommendationer finns i UNESCO:s rapport under punkten
där  världsarvskommittén  ”inscribes  the  Decorated  Farmhouses  of  Hälsingland,
Sweden  on the World Heritage List on the basis of criterion (v)”.135

Kommentar på nomineringarna

Den  stora  skillnaden  mellan  de  två  nomineringarna  var  antalet  objekt  i
serienomineringen. Likaså ett tydligt fokus, vilket saknas i den första, men som
ligger på inredningsmåleriet i den andra. Detta skedde på uppmaning av ICOMOS
och i den andra nomineringen är det tydligare att hela landskapet inte är tänkt att
nomineras. Utan nomineringen bygger på ett fåtal välvalda gårdar med ett unikt
inredningsmåleri vilka har likheten att de är belägna i Hälsingland.136 På ett visuellt
plan är den andra nomineringen en tydlig utveckling av den första, antalet bilder är
många fler  och de är integrerade i  texten snarare är illustrationer  av den. Den
andra nomineringen ger känslan av,  att  i  jämförelse  med den första,  vara mer
genomarbetad. 

Hälsinge- och världsarvsgården Gästgivars

Gården Gästgivars är belägen i tätorten Vallsta vilken är en del av Arbrå socken,
tillhörande  Bollnäs  kommun.  Gården  har  sitt  ursprung  i  medeltiden  men  har
därefter  genomgått  ett  flertal  förändringar.  Den  tidigare  formationen  av
huskroppar,  sammanlänkade i  en sluten fyrkant,  har idag öppnats  upp med de
resterande nio byggnaderna. Namnet lever kvar efter det gästgiveri som fanns på
gården under 16- och 1700-talen.137 

Gårdens historik
Gästgivars tros härstamma från 1535 och har gårdsnummer ett, vilket föreslår att
den har funnits från och med grundandet av byn. Byns anor tros härstamma från
300-600-talen, men gårdens senmedeltida byggnader har ersatts. Troligt är att den
byggnad, där det idag finns en herrstuga, har stått som tingshus 1709-1768.138 Det
som skiljer de hälsingska bondgårdarna och däribland Gästgivars är att de högt
uppsatta gårdsägarna själva hjälpte till med arbetet inom jordbruket. Gästgivars är
fortfarande  en  aktiv  gård  vars  ägor  sköts  i  samarbete  med  ett
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jordbruksgymnasium. Enligt tradition ärvdes gården av familjens äldsta son och
om inga  söner  fanns  av  dotterns  man.  Barnlösa  familjer  adopterade  arvingar.
Gästgivars sista arvingar att bo på gården var en syskonskara på tre som på 1940-
talet  bröt  den  agnatiska  arvsrätten.  Ända  in  på  1980-talet  var  det  nästintill
otänkbart  att  låta  någon  utanför  familjen  ta  över  gården  och  släktingar  från
granngården fick därför ta över.139

De nya ägarna genomförde en renovering av mangårdsbyggnaden 1977, med
rådgivare  från  Gävleborgs  länsmuseum.140 Men  redan  under  1950-talet  hade
herrstugan på gården gått igenom en renovering, för att möjliggöra det avtal som
upprättats med Arbrå hemslöjdsförening. Dock behandlades väggarnas frihands-
och schablonmåleri  med  stor  försiktighet  och  ansågs  vara  så  i  tiden  att  Duro
tapettryckeri tog upp en produktion av den idag så kallade  Gästgivarstapeten.141

Nordin  påpekar  att  ordet  tapet  kan  förefalla  missvisande  då  originalet  bakom
Gästgivarstapeten är  ett  schablonmåleri,  schablonmåleriet  spridning  var  stort  i
Hälsingland, där det ersatte de dyrare, köpta tapeterna.142

Arbrå  hemslöjdsförenings  nyttjanderätt  avtalades  vid  föreningens  årsmöte
1948, redan 1937 hade herrstugan börjat användas som utställningslokal och för
försäljning  sommartid.  I  beslutet  ingick  en  renoveringsplan  för  att  kunna
möjliggöra planen på att en väv- och snickeriutbildning skulle husera i byggnaden
och renoveringen skulle ske med hänsyn till att bevara interiörens aktuella skick. I
planen ingick också bland annat installering av element och isolering samt  kök.
Hemslöjdsgården invigdes 1952 och enligt protokollet från 12 juni 1951 skulle en
konservator  arbeta  med  målningen  av  förstugan  samt  renovera  dörrar  och
fönster.143 Hemslöjdens disponerande av herrstugan har skett utan någon betalning
till gårdsägaren.144 Vid renoveringen ersattes ytterdörren med en från grannskapet
förflyttad dörr och en brokvist kom till. Pengar till renoveringen kom från Arbrå
kommun och Undersviks socken men hemslöjdsföreningen samlade också pengar
genom bland annat lotterier och försäljning. Timmer skänktes från skogsägare och
lokalbefolkningen samlade in pengar via listor.145 Hemslöjdsföreningens arbete och
engagemang i  Gästgivars  har  därefter  fortsatt.  En hemslöjdsskola  för  barn har
funnits sedan 1994, en idé som grundades i hemslöjdsföreningens linodling och
tanken  om  att  traktens  skolbarn  skulle  få  kunskap  om  linhantering.146

Nyttjanderättsavtalet mellan hemslöjdsföreningen och Gästgivars förnyades 1988
och en översyn av tak och ytterpanel samt en utvändig ommålning genomfördes147

1 3 9 Göllas, M. (2012) 7 världsarvsgårdar i Hälsingland, s. 18 ff.
1 4 0 Intervju, Sonja Ericsson, 2015-02-20.
1 4 1 Göllas, M. (2012), 7 världsarvsgårdar i Hälsingland, s. 34 f.
1 4 2 Nordin, E. (2008), Skaparlust och handens kunnande: 100 år med Arbrå hemslöjdsförening, s. 36.
1 4 3 Nordin E. (2008), Skaparlust och handens kunnande: 100 år med Arbrå hemslöjdsförening, s. 27 ff.
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Till  skillnad  från  de  andra  världsarvsgårdarna  har  Gästgivars  historiskt
kulturella  värde  uppmärksammats  sedan  1950-talet  och  även  om  gårdens
byggnader har uppdaterats enligt tidens behov så har gårdens utseende fasthållits
vid.148 Gästgivars ingår i ett av exemplen på hur Hälsinglands bondgårdar hade
rum som stod orörda mellan festliga aktiviteter, i vilka dekorationer inte riskerade
att ta någon skada av dagliga aktiviteter.149 

Beskrivning av exteriör och interiör 
Gästgivars består av två bostadshus med två våningar vardera och det  främsta
bostadshuset tros har byggts under 1800-talets  första hälft.  Dess utformning är
typiskt för byggnader från tiden,  med ett  dubbelhus utbyggt med en kammare.
Byggnaden med herrstugan är byggd i vinkel med det främsta bostadshuset och
har  samma  utformning,  byggt  1838.150 Bostadshuset  byggdes  om  1882,  det
nuvarande utseende med liggande panel i fasaden finns kvar sedan denna tidpunkt
och  de  dekorativa  fönsterfodren  kan  erinras  hos  andra  gårdar  i  trakten.151 På
gårdens södra del ryms stall, förvaringshus och tjänstefolkets bostäder vilka tros
härstamma från 1700-talet. Boskapsinhägnaden är omsluten av fårhus och lador
vilket avgränsar den helt från omgivningen. Förutom byggnader för huserande av
boskap  finns  en  vedbod  med  vind  för  torkning  av  trä,  och  utanför  gårdens
kvadratiska formation ligger ett magasin och ett hus avsett för beredning av lin.152

Den  mest  utsmyckade  byggnaden  är  festbyggnaden  i  vilken  herrstugan  är
belägen. Byggnaden tros vara från 1840-talet.  Enligt interiörens väggmålningar
gjordes nedervåningen först, strax efter byggnaden stod klar.153  Festbyggnadens
farstu har väggar marmorerade i gult för att likna sten och pryds med en tryckt
bård  under  taket,  dessa  restaurerades  på  1950-talet.  Mittenrummet  på
bottenvåningen har blivit ett kök och rummet i väst om farstun har fått en träpanel,
men  förutom  den  finns  tapetbården  kvar  i  original.  Öst  om  farstun  finns
bottenvåningens  festsal  vars  väggar  dekorerats  med  målningar  på  linne  i
sparsmakade färger med grått som huvudton. Där finns nötta spår i sitthöjd vilket
föreslår  att  rummet  har  använts  flitigt.154 Övervåningens herrstuga är  det  rikast
dekorerade rummet med väggmåleri som ska imitera väggsiden. Varje väggfält är
inramat i vad som ska föreställa förgyllda lister. Det som liknar väggsiden är ett
1 4 8 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s.  95.
1 4 9 Broström, I.,  Hagman, A.,  Landström, L.,  Nordin, E.,  Röing, E.,  Sundberg, A.  (2011),  ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland, Swedish World Heritage Nomination 2011”, s. 77.
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44



schablontryck med blomstermedaljonger i rött, grönt och blått på vit botten (vad
som  senare  kallats  Gästgivarstapeten).  Vissa  väggfält  i  rummet  är  prydda  av
frihandsmåleri i form av blomstermönster och landskapsmotiv samt imitationer av
utskuret  trä eller  förgylld brons.  I rummet  finns  också antikiserande element  i
form av två bevingade figurer vilka i  sitt  arrangemang ska likna det  för tiden
populära Jaspergodset. Den övre våningens rum hör till de bäst bevarade och där
är endast ett rum odekorerat, då det användes till klädförvaring.155 

Konstnären som utfört den största delen av allt interiört måleri i Gästgivars
festbyggnad är Jonas Wallström, själv uppvuxen på orten. Han anses idag som en
representant för  landskapsmåleriet som utfördes på ett flertal bondgårdar runtom i
Hälsingland  under  1800-talets  mitt.  På  Gästgivars  finns  det  schablonmåleri
bevarat  som senare  kom att  inspirera  flera  nationella  allmogemålare.  Motiven
spreds  med  hjälp  av  kopparstick  och  litografier.  Sin  gesällutbildning  fick
Wallström  av  hovmålaren  Carl  Fredrik  Torselius.  Hans  specialitet  med
flerfärgade,  rosenmönstrade  tapeter  finns  speglad  i  måleriet  på  festbyggnadens
nedervåning, där tidens franska tapetmode var en stor inspirationskälla.156

Att använda de övre klassernas dekorativa stil som förebild är mer påtagligt
på Gästgivars än på någon annan gård i  regionen och stilförebilden i  form av
Jaspergods har annorstädes inte skådats i folklig miljö.157

1 5 5 Jansson- Helitz, L. & Broström, I.  (2013), Världsarvsgården Gästgivars, s. 3 f.
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Världsarvets innebörd: analys

Världsarvets verkan

Detta  avsnitt  syftar  till  att  undersöka  vad  världsarvet  inneburit  ur  ett
hanteringsperspektiv men också till  att  presentera vad som egentligen har hänt
sedan upptagandet, vägt mot den hanteringsplan som fanns i nomineringen. Det
syftar  också till  att  undersöka vad världsarvet  inneburit  för  de som lever  runt
Gästgivars.

Ur samordnarnas synvinkel
Sedan världsarvsnomineringens godkännande anställdes en världsarvskoordinator
på länsnivå samt världsarvskoordinatorer på lokal nivå i de fyra kommuner som
berördes  av  världsarvet.  Koordinatorn  på  Länsstyrelsen  har  ansvaret  att  se  till
förvaltning, bevarande och vård av världsarvsgårdarna, samt vara samordnare för
de lokala koordinatorerna och alla andra intressenter. Ansvaret för turism fanns
hos region Gävleborg där det vid tidpunkten för studien inte fanns någon särskild
person anställd för detta.158 

Inför  konferensen  där  världsarvet  kunde  bli  godkänt  försökte  aktörerna
förbereda Hälsingland på ett  eventuellt  världsarv, informatörer på kommunerna
blev  försedda med  pressmeddelanden  och  dylikt.  Under  konferensen upplevde
Landström  ett  mycket  positivt  mottagande  från  majoriteten  av
världsarvskommittén.  Efter  upptagandet  av  hälsingegårdarna  uppstod  en
frustration  hos  aktörerna  över  bristande  förberedelse  i  kommunerna  och  på
turistbyråerna, detta trots de försök till informationsinsatser som gjorts innan. Det
blev  ett  direkt  intresse  från  utländska  turister,  framför  allt  från  så  kallade
världsarvsnördar, men det fanns en dålig beredskap för besökare.159

Året  därpå,  2013,  skedde  den  officiella  invigningen  av  världsarvet
hälsingegårdar  vilken  kunde betraktas  som en  manifestation  av  godkännandet.
Tills dess hade flera förberedningar gjorts, behoven var dock lite problematiska att
möta eftersom att stora delar av Hälsingland inte var riktigt utvecklat för turism.

1 5 8 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
1 5 9 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
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Året därefter, 2014, märktes ett ökat besöksantal hos världsarvsgårdarna, medan
de andra öppna hälsingegårdarna hade fått ett minskat besöksantal.160

Det fanns ett ökat intresse bland landskapets skolor och ett flertal projekt hade
startat. Bland annat fanns ett samarbete mellan en skola i Los i Ljusdals kommun
och en skola i  Barcelona,  med världsarv som tema.  Detta pekar på att  en viss
internationell  uppmärksamhet  hade  upprättats.  Det  internationella  perspektivet
fanns  i  tankarna  redan  under  invigningen,  då  fler  ambassadörer  och  andra
internationella representanter blev inbjudna. På ett internationellt plan hade också
fler internationella besökare lockats till att besöka Hälsingland. Men huruvida det
har skapat en internationell betydelse för allmänheten i Hälsingland lät Landström
vara osagt.161

För att lösa problem med fysisk tillgänglighet hade det gjorts en utredning på
en av världsarvsgårdarna med hjälp av en konsult som hade kommit med idéer
som  lösa  ramper,  räcken  och  handtag.  Prioritet  låg  vid  tidpunkt  för
undersökningen  på  besökscentrumen,  vilka  oftast  inte  befinner  sig  på
världsarvsgårdarna. Det fanns också planer på tillgänglighet på ett digitalt plan,
där  hemsidan  skulle  ge  insyn  i  de  utrymmen  som inte  är  tillgängliga  för  till
exempel  funktionsnedsatta  besökare.  Enligt  svensk  lagstiftning  ska  offentliga
miljöer vara tillgängliga. Även fast det inte står något i UNESCO:s stadgar att
världsarven  ska  vara  tillgängliga  så  finns  det  ett  tryck  och  en  marknad  med
intresse i  besöksnäringen, i vilken det sagts att  världsarvet ska vara en del av.
Gårdarna är dessutom, med ett undantag, privata miljöer vilket det togs hänsyn
till.162

Av de mål som sattes upp i nomineringen har de flesta uppfyllts, det finns en
tät  kontakt  mellan  gårdar  och  byggnadsvårdskunniga  och  skyddsplaner  hade
upprättats.  Det pågick ett  forskningsprojekt på högskolan i  Gävle där de mätte
fuktigheten i de offentliga rummen för att undersöka vad som händer när gårdarna
utsattes för en öppenhet som inte funnits  förut. Det största hotet  mot gårdarna
hade identifierats  som brand och arbetet  fortgick med brandskyddsplanerna där
mycket fokus låg på att säkra elen. Ett sådant arbete ägde rum på alla gårdar med
bidrag från Länsstyrelsen. Ibland kunde dock grannhuset ligga väldigt nära, vars
brandsäkerhet Länsstyrelsen inte hade möjlighet att kontrollera.163 

Prioritetsområdet  om kunskapsutveckling och kunskapsspridning hade tagit
fart då det på region Gävleborg pågår ett projekt kallat Hälsingegården -  mer än
ett världsarv där de arbetade med en utvecklingsplan. Ett material för skolprogram
för landskapets skolor hade ännu inte upprättats. Dock fanns det redan initiativ på
de olika kommunernas skolor och förskolor, arbeten som kunde sammanställas till
handledningar  för  lärare.  En  del  av  dessa  arbeten  har  skett  i  kontakt  med
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länsmuseets  pedagoger.  Introduktionsprogram,  årliga  seminarier  eller
informationsmaterial hade ännu inte genomförts, även om det till exempel finns
en plan att  ordna med studieresor för lärarstudenter på högskolan i  Gävle.  Än
fanns ingen särskild ansvarig för dessa frågor. Hemsidan kan också betraktas som
informationsmaterial  och  den  uppdateras  under  våren  2015  med  bilder,
information och länkar till lästips och forskning. Databasen hade lagts på is, det
fanns  inte  tillräckligt  med  resurser  för  att  utveckla  den  ytterligare.  De  fyra
besökscentrumen i fyra olika kommuner har ett nära samarbete med varandra och
med länets världsarvskoordinator. De hade tillsammans arbetat med att  ta fram
lättillgängliga broschyrer. De hade också arbetat med gårdsägarföreningen för en
möjlighet  för  gårdarna  att  ha  stafettöppet  under  somrarna  för  att  öka
tillgängligheten och öppenheten hos gårdarna.164

Landström tyckte att det fanns för få guider och såg det frustrerande att det går
långsamt  med  den  aspekten  av  världsarvet.  Guiderna  borde  vara  fler  och
välinformerade, och hon såg det som en utmaning att utbilda guider. Man var på
Länsstyrelsen medveten om problematiken i vem som skulle utbilda guiderna, en
uppgift  som  hade  fallit  på  hembygdsföreningen  i  Gästgivars  fall.
Informationsmässigt satsades det mest på hemsidan från Länsstyrelsens sida och
även om Landström tyckte att de låg efter i planerna så låg de ganska bra till med
tanke på de höga ambitioner som funnits  med världsarvet från första början. I
övrigt hade skyltningen redan gjorts. I nätverket mellan de nordiska och baltiska
världsarven, som hälsingegårdarna är en del av, togs det ett beslut om en hållbar
turismstrategi som ska ha påbörjats 2016. I Gävleborg fanns också ett beslut om
en  övergripande  turismstrategi.  Landström  saknade  en  tydlig  samarbetspartner
som kunde arbeta med frågor som berör turism och utveckling. Hon skulle därför
se  positivt  på  något  slags  samarbetande  organ  med  förvaltning  och  vård  som
intressen.165 

Världsarvskoordinatorn på Bollnäs kommun var också av den uppfattningen
att det fanns en bristande beredskap när världsarvet godkändes och att de olika
aktörerna  inte  var  medvetna  om  vilka  konsekvenser  det  kunde  få.  Eftersom
upptagandet skedde mitt i turistsäsongen skapade det ett slags chockeffekt  och det
fanns ingen organisation som kunde hantera besökstrycket. Under den sommaren
fick de privata gårdarna ofta själva ta hand om besökarna. Det strukturerades upp
till  sommaren  året  därpå,  till  vilken  till  exempel  de  fyra  besökscentrumen
upprättats.  Efter  den  säsongen  upprättades  en  kontakt  mellan  de  olika
besökscentren.  Därefter  fanns  en  samverkansplattform  där  ansvariga  för
besökscentrumen sågs en gång i månaden, upprättandet av besökscentrumen var
det första gemensamma som skedde mellan de inblandade kommunerna.166 
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Att världsarvet är spritt i olika kommuner har både för- och nackdelar tyckte
Platzgummer. Samarbetet sinsemellan fungerade bra men olika kommuner satsade
olika mycket på de olika objekten.167 Detta speglar den avsaknad av råden under
paragraf 114, vilken ska försäkra ett samordnande mellan de olika objekten i en
serienominering och som lyftes fram som essentiell av ICOMOS.168 Hon såg det
dock  som  en  fördel  att  så  många  orter  blivit  representerade  i  världsarvet.
Besökscentrumen fungerar som ett slags knutpunkt för gårdarna, där besökare får
information  om  var  de  kan  åka.  De  sju  världsarvsgårdarna,  poängterade  hon,
skulle inte utesluta alla andra hälsingegårdar som besöksmål eller som värda att
bevara utan de utgjorde alla tillsammans ett sammanhang. Hon fortsatte med att
säga  att  kärnan  i  världsarvet  kretsade  kring  herrstugorna  med  de  målade
interiörerna. Detta leder till hela miljöer att uppskatta, och världsarvet skulle bli
väldigt ytligt om man som samordnare inte ser helheten bakom.169 

Någon  besöksanstormning  hade  Platzgummer  inte  märkt,  nya  besökare
utgjordes främst av världsarvsnördar, både svenska och utländska. Det fanns även
andra typer av besökare och intresset bland lokalinvånarna hade ökat. Världsarvet
hade fungerat som en statussymbol och regionalt sett var det mycket användbart i
marknadsföringssyfte. Sommaren 2014 var första gången alla gårdarna hade öppet
för  besökare.  Även  Platzgummer  påpekade  att  det  inte  finns  något  krav  från
UNESCO att  världsarvet  ska  vara  öppet  för  besökare  och  därför  kunde de  ta
hänsyn till  att  vissa  gårdar  var  mer  privata  än  andra.  De privatägda  gårdarna
bidrog  dock  till  ett  levande  kulturarv  och  många  besökare  tyckte  att  det  var
spännande att det fortfarande finns folk som bor där. Dessutom kunde det ge en
bredare  förståelse  för  gårdarnas  funktion  som bondgårdar  och bostäder.  Enligt
Platzgummer fungerade samarbetet mellan kommunen och ägarna av Gästgivars
mycket bra.170 

I Bollnäs kommun hade det skett ett par aktiviteter för skolor, en gång för
högstadieelever  och  en  gång  för  mellanstadieelever  med  olika  teman.
Målsättningen  var  att  detta  skulle  bli  en  naturlig  och  kontinuerlig  del  i
världsarvsarbetet.  Världsarvet  hade  också  öppnat  upp för  forskning från  annat
håll, Göteborgs universitet hade blivit beviljade 14.7 miljoner i ett projekt kopplat
till  hälsingegårdarna.  Detta ansågs  som  en  mycket  positiv  effekt  av
världsarvsnomineringen,  vilken utan det kanske inte  funnits  någon kvalificerad
forskning.171 

Det regionala samarbetet såg Platzgummer som mycket viktigt för att utveckla
arbetet  med världsarven och i  det  låg också det  mesta  ansvaret  på turism och
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näringsliv. Inom den regionala plattformen delades också viktiga erfarenheter och
kunskaper som bidrog till utvecklingen av världsarvet. För framtida arbeten med
besöksnäringen hade man på världsarvsområdet observerat besökares reaktioner
och åsikter samt samlat in frågor. Detta hade gjorts med syftet att få en insikt i hur
världsarvet  uppfattades  och  om  det  fanns  något  att  förbättra.  Gemensamt  för
många undrande besökare var vilka av gårdarna som var världsarvsgårdar och det
fanns en önskan hos de flesta besökare att se en världsarvsgård och inte en annan
hälsingegård. Koordinatorerna och annan personal var dock noga med att påpeka
att världsarvsgårdarna är representanter för alla hälsingegårdar och försökte sprida
ut besöken, inte minst  för att  hindra alltför stort  slitage på världsarvsgårdarna.
Slitaget  såg Platzgummer  som en av nackdelarna med världsarvet  men att  det
kunde  förhindras  genom  att  hantera  besökandet  på  ett  bra  sätt.  Genom  till
exempel, sprida ut besökandet till flera gårdar än bara världsarvsgårdarna går det
att uppnå en hållbar turism. Kravet på ökad öppenhet och öppettider kunde vara
svårt att bemöta och trycket fick inte bli för stort på de boende på gårdarna. Men
den ökade fokusen sågs som en fördel eftersom den bidrar till  att  fler besöker
regionen.172 

Sammanfattningsvis fanns det en gemensam uppfattning om att arbetet kring
världsarvsgårdarna  gick  långsamt,  vilket  kan  bero  på  olika  faktorer.
Världsarvskoordinatorerna  på  lokal  och  regional  nivå  var  överens  om  att
världsarvet kan få en stor betydelse för landskapet, vilket de redan märkt i till
exempel  ökad  forskning  och  en  generell  ökad  uppmärksamhet.  Eftersom  det
knappt gått  tre år sedan nomineringen godkändes hade allt  arbete inte kommit
igång, eller varit stillastående vissa plan. Alla mål i nomineringens målsättning
var ännu inte uppnådda men en majoritet var avverkade. Det fanns också aktörer
på  annat  håll  som  arbetat  med  världsarvet,  till  exempel  inom  skol-  och
förskoleverksamhet.  De  båda  koordinatorerna  hade  båda  en  framtidstro  och
förhoppning på att världsarvet ska bidra positivt till Bollnäs och Hälsingland. 

Bevarandet av gårdarna stod högt i fokus och det fanns en tät kontakt mellan
konservatorer och gårdarna. Det fanns ett medvetande om att gårdarna kan utsättas
för slitage och tankar på hur det kunde lösas. Trots att det inte finns något krav på
öppenhet  från  UNESCO  så  uppfattades  det  viktigt  att  det  gemensamma
kulturarvet  som  världsarvet  utgör,  tillgängliggörs.  Dock  med  hänsyn  till
gårdsägarna och deras privatliv. 

Ur gårdsägare- och den boende på gårdens synvinkel
Både efter världsarvsnomineringen och under dess bakgrundsarbete hade ett flertal
renoveringar  ägt  rum  på  Gästgivars.  Vid  tillfrågan  om  att  vara  med  i
nomineringens urval var alla gårdens delägare positiva,  även om de inte visste
säkert vad det skulle innebära. Därefter har den stora förändringen varit,  utöver
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renoveringarna, en liten ökning av besökare. Den mest engagerade delägaren såg
världsarvet  som  enbart  positivt  och  såg  en  mer  välvillig  inställning  från
kommunen.173

Som ägare hade delägaren fått lite mer uppmärksamhet än innan. Till exempel
hade  hon  fått  medverka  i  boken  7  världsarvsgårdar  (se  s.  11)  i  vilken
världsarvsgårdarnas ägare uppmärksammats mer än i andra publikationer rörande
världsarvet.  Innan nomineringen förekom guidningar på gården men de skedde
mer spontant och ägaren tog oftast inte betalt.  Om det kom någon besökare så
kunde hon ”gå runt och visa dem lite sådär”174 och ibland kom det bussar med egna
guider. Efter världsarvet har besökarna fått betala för att få en guidning, som oftast
görs av kommunens världsarvskoordinator. Guidningar och öppenheten på gården
har strukturerats upp till vad som kunde liknas en turismverksamhet. Gårdsägaren
framhöll att gårdens öppenhet inte hade varit möjlig om inte hemslöjdsföreningen
och dess  verksamhet  funnits  på gården.  Hemslöjdsföreningen hade även innan
nomineringen  kurs-  och  utställningsverksamhet  på  gården  men  det  kan  ha
utvecklats  något  efteråt,  och  fått  en  liten  annan  vinkling.  Det  finns  en
caféverksamhet med frivilligt arbetande som hålls öppen på lördagar och sedan
något år tillbaka även på onsdagar. Om det skedde innan eller efter nomineringen
mindes  inte  ägaren.  Hon  kände  ingen  press  någonstans  ifrån  att  utveckla
ytterligare  verksamheter  och  kände  att  alla  gårdsägare  var  fria  att  hantera
världsarvet på olika sätt. I fråga om verksamheter och utveckling av det som finns
på gården ansåg ägaren att det är bra som det är.175 

Lars Feldtblad är tillsammans med sin fru de enda som fortfarande bor på
Gästgivars och har gjort det i 30 år. Deras bostad är i huset i vinkel till herrstugan
där  inredningsmåleriet  finns.  Han  uppskattade  en  femtioprocentig  ökning  av
besökare sedan 2012 och begreppet världsarvsnördar kom upp även under detta
samtal. Att besöksantalet ökat såg han inte som något problem utan tyckte tvärtom
att det var trevligt. De var mellan fyra och fem personer som guidade på gården,
även den boende fick hoppa in när inte de kommunanställda kunde, något han
gjorde  med  glädje.  De  slags  guidningar  som  nu  erbjuds  fanns  inte  innan
världsarvsnomineringen och startades på kommunens initiativ.  Han hade aldrig
varit annat än positivt inställd till världsarvsnomineringen utan tyckte att det var
något att satsa på och vara stolt över. Under sommaren 2015 kommer en teater,
vilken han kallade en världsarvsteater, att sättas upp i anslutning till gården, vars
manus är baserat på en hälsingsk sägen. Föreställningen heter  Brudkronan vars
titel  speglas  i  hemslöjdsföreningens  sommarutställning  2015  vars  tema  är
brudkronor.176 
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Hyresgästen  såg en  möjlig  ökning av  besökare  inom de  närmsta  åren och
hoppades att det kommer att installeras en gästtoalett för att öka öppenheten. Med
världsarvet såg han främst fördelar. Dock fanns en liten oro om vad som skulle
hända vid ett ägarbyte av Gästgivars och var därmed lite osäker på vad framtiden
kommer att föra med sig. En stor fördel med världsarvet sågs i att Hälsingland har
och kommer att bli marknadsfört, något som landskapet dittills saknat.177 

Boende på och delägare av Gästgivars såg på världsarvet som främst positivt
och det fanns inte många punkter där, enligt dem, saker borde förändras. Framför
allt fanns det en stolthet hos dem båda att gården fått detta statusfyllda epitet. Att
Gästgivars får mer uppmärksamhet än tidigare sågs också som en tillgång. Jag såg
en  liten  skillnad  mellan  framtidsplanerna  mellan  boende  och  ägare,  där  den
boende verkade mer öppen för fler besökare och en utveckling av gården men
delägaren  var  nöjd  med  gården  och  verksamheten  som  den  var.
Sammanfattningsvis utstrålade Gästgivars delägare ingen ovilja till en utveckling
men tyckte att  det  i  dagens läge redan var bra.  Likaså hade hyresgästen några
förslag  på  förbättringar  av  Gästgivars  som  besöksmål  men  inga  omvälvande
sådana.

Feldtblad  hade  varit  engagerad  i  en  diskussion  om  ett  planerat  bygge  av
vindkraftverk som skulle byggas runt dalgången Gästgivars ligger i. Detta var ett
bygge som skulle äventyra Gästgivars plats på världsarvslistan eftersom det skulle
störa det kringliggande landskapet. Han hade skrivit till UNESCO:s huvudkontor i
Paris för att undersöka om planerna på vindkraft kunde hota världsarvet. Detta
ledde  till  att  en  utredning  hamnade  hos  ICOMOS  handläggare  på
Riksantikvarieämbetet.  Feldtblad  var  oroad  för  att  hälsingegårdarnas
världsarvsstatus  skulle  äventyras  och  eftersom  de  sju  gårdarna  ses  som  ett
gemensamt  världsarv  kan  alla  äventyras  om  bara  en  hotas.178 I  lokaltidningen
publicerades det ungefär tre veckor efter intervjun en artikel rörande ämnet. Där
informerades det om att ICOMOS varnat för att vindkraften innebär en risk för
världsarvet. Ordföranden för ICOMOS i Sverige, Nils Ahlberg sade: 

Vi  noterar  bedömningen  av  vindkraftparken  Hallbråns  påverkan,  sett  från  bland  annat
världsarvsgården Gästgivars,  kan bli  påtaglig.  /.../  ICOMOS noterar  också att  UNESCO i
beslutet  att  utnämna  Hälsingegårdarna  [sic]  till  världsarv  uppmanat  Sverige  att
uppmärksamma eventuell utbyggnad av vindkraft.179

En utbyggnad av vindkraftparken kunde ha en negativ påverkan på miljön kring
och upplevelsen av världsarvet.180 De ursprungliga planerna rörde sju verk strax
öster om Arbrå och Bollnäs kommun utnyttjade sin vetorätt och röstade nej till
förslaget redan i december 2012. Elous vind AB har därefter minskat antalet verk
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till två stycken som enligt den senaste planen skulle vara belägna i Flästa. Men
deras  planer  hade  mött  fortsatt  politiskt  motstånd  och  det  senaste  avslaget
motiverades  med  att  världsarvet  skulle  hotas.  Bolagets  överklagan  avslogs  av
Länsstyrelsen. Detta beslut hade också kunnat överklagats men företaget valde att
ge  upp  planerna  och  ”beklagar  att  man  från  myndighetshåll  inte  har  sett
möjligheterna  med  en  samexistens  mellan  de  två  intressena  vindkraft  och
världsarv”181. Trots uttalandet från Elous vind AB tydde exemplet på en välvilja
och  ett  engagemang  hos  såväl  Gästgivars  hyresgäst  som  hos  Bollnäs
kommunpolitiker.  Från  företagets  sida visar  uttalandet  på  bristande  kunskaper,
framför allt i och med att en samexistens mellan världsarv och vindkraft inte är
möjlig, eftersom vindkraften pekats ut som ett potentiellt hot. Det gav också en
insyn i att debatter kan skapas kring en sådan företeelse som ett världsarv samt hur
stor miljö som hör till världsarvet och rörs av UNESCO:s regler. Likaså visade det
hur UNESCO och ICOMOS som maktorgan kunde påverka kommunala beslut. 

Gästgivars, dess sociala liv och kulturell ekonomi

Nedan presenteras  Gästgivars  historia  med  utgångspunkt  i  teorin  om föremåls
sociala liv. Därefter presenteras och diskuteras världsarvet ur aspekten kulturell
ekonomi. Eftersom ekonomi och besök ofta går parallellt finns i avsnittet också
tabeller som visar statistik över besöksstatistiken. 

Gästgivars är idag bebott och har öppet för besökare under sommartid. Under
öppettiderna  finns  också  Arbrå  hemslöjdsförening  i  lokalerna,  då  erbjuds
hemslöjdsutställningar och försäljning av hemslöjdsprodukter. Aktiviteter i form
av ”prova på”- kurser i hemslöjd erbjuds under sommarhalvåret. Guidade turer,
mot en avgift, finns dagligen under öppettiderna och kan utöver dessa bokas.182 

Redan innan världsarvsnomineringen blev godkänd skedde en genomgång av
gårdens  inredningsmåleri  för  att  se  till  dess  skick.  Världsarvsnomineringen
innebar också ekonomisk hjälp för ägarna vilket möjliggjorde flera renoveringar.
Det senaste ingreppet var ett  slags elsanering i  vilken gamla tryckknappar och
kablar  från  50-talet  togs  bort.  Anledningen  bakom  detta  var  att  följa
hanteringsplanen  angående  brandrisk  och  att  ge  interiören  ett  mer  tidstypiskt
utseende.183 Enligt ägaren var det de bidrag de fått till  renoveringar som var det
mest positiva som världsarvet fört med sig, chansen att kunna bevara gården.184

1 8 1 Klarström, G. (2015), ”Nej till vindkraft överklagas inte”.
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 Ett café fanns tillgängligt vissa kvällar under somrarna vilket drevs av Arbrå
hemslöjdsförening. Förutom de guidade turerna och kursverksamheten fanns det
hos delägarna ingen önskan om att utöka verksamheten ytterligare.185 

Sedan godkännandet 2012 hade antalet besökare, enligt gårdsägaren, inte ökat
”våldsamt mycket  mer” utan det hade kommit  en måttlig ström av turister,  en
uppskattning som delägaren såg positivt på.186 Hyresgästen på gården tyckte sig se
en femtioprocentig ökning av besökare, inte minst av så kallade världsarvsnördar.
Han såg positivt på det ökade antalet besökare och menade att de oftast är väldigt
trevliga.  Han  tyckte  också  att  det  var  både  trevligt  och  lärorikt  med  många
besökare och fann inga problem med att de vistas så nära hans privata bostad.187

Följande  tabeller  visar  förändringar  i  besöksantalet  hos  Gästgivars  och  på
besökscentrumet på Träslottet  i  Arbrå, Bollnäs kommun.  Tabell  1 visar antalet
besökare som varit på visningsverksamheten på Gästgivars, tabell 2 visar antalet
besökare som varit  på besökscentrumet och tabell  3 visar antalet  besökare som
varit på Gästgivars utöver de som gått på visning, utan som till exempel besökt
hemslöjdsföreningens butik och café. Den nedersta raden visar den procentuella
differensen från föregående år, om uppgift finns. 

Tabell 1: antal deltagare i visningsverksamheten på Gästgivars

År 2013 2014

Antal besökare 480 559

Differens + 16.46 %
Källa: Bollnäs kommun

Tabell 2:antal besökare på besökscentrum i Bollnäs kommun

År 2013 2014

Antal besökare 5813 5436

Differens - 6.49 %

Källa: Bollnäs kommun

Tabell 3: antal besökare på Gästgivars i allmänhet

År 2011 2012 2013 2014

Antal besökare 2609 4107 5477 4579

Differens +57.42 % +33.36 % -16.40 %
Källa: Arbrå hemslöjdsförening
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Det statistiska materialet har samlats av samordnaren på Bollnäs kommun samt
ordföranden  av  Arbrås  hemslöjdsförening.  Antalet  besökare  är  samlade  under
öppethållning  under  sommarmånaderna,  det  vill  säga,  juni,  juli  och  augusti,
förutom  i  tabell  1  där  även  maj  månad  är  inberäknad  för  2013.  Något
besökscentrum eller organiserad visningsverksamhet hade inte upprättats 2012 när
upptagandet på listan blev ett faktum, därför saknas dessa uppgifter. Statistiken
visar  att  antalet  besökare  som gått  med  en  guidad tur  på  Gästgivars  har  ökat
mellan  2013 och 2014,  men att  antalet  besökare på gården har minskat  under
samma period. Antalet besökare på besökscentrum har också minskat vilket kan
tyda på att  turister  inte  behöver  kontakt  med  besökscentrum för  att  ta  sig  till
världsarvsgårdarna.  Minskningen  i  besöksantalet  på  Gästgivars  kan  ses  som
positivt,  eftersom  den  kan  bero  på  att  de  som  tidigare  valt  att  bara  besöka
Hemslöjdsföreningens lokaler börjat gå på visningar. Det finns en stor ökning av
besökare på Gästgivars mellan 2011 och 2012 och en lite mindre mellan 2012 och
2013. Detta  beror troligtvis  på världsarvsupptagandet.  Detta  speglar  också den
boendes uppfattning om en femtioprocentig ökning.188

Gården var från början en bondgård med bostadshus och ekonomibyggnader.
Detta  har  gett  den  en  status  som  bruksföremål  och  i  och  med  det  agnatiska
arvstraditionen har den inte kunnat betraktas som en vara. Dock innebar ägarens
tämligen höga ställning ett slags statussymbol eller ett slags  manifestation av vem
som  ägde  gården,  medveten  eller  omedveten.  Gården  har  alltid  haft  ett  visst
indirekt ekonomiskt värde eftersom timret den är byggd med hade ett ekonomiskt
värde.  Det  arbete  som  ligger  bakom  uppbyggandet  av  gården  har  dessutom
antagligen haft något slags värde i form av utbyte av tjänster och varor. Gården
har också haft ett ekonomiskt värde i form av den tjänst den erbjöd i och med att
den var ett gästgivargård. Tjänsterna innebar att rum kunde hyras med hjälp av
något slags utbyte av varor.189 Samtidigt har gården fungerat som en bondgård och
de produkter som har utvunnits har mestadels bidragit till ägarnas överlevnad men
kan ibland ha bidragit till en byteshandel av eventuellt överskott. Gården har i sig
inte varit en produkt men olika slags varor har funnits i  dess omlopp. 

Gästgivars  har  under  årens lopp haft  olika funktioner,  tingshus,  gästgiveri,
skola men har framför allt fungerat som bostad och bondgård. Under det senaste
halvseklet  har  Arbrå  hemslöjdsförening  funnits  i  lokalerna,  utan  att  någon
betalning  utgått.  Hemslöjdsföreningen  har  bidragit  med  aktiviteter  och
caféverksamhet och är en av anledningarna till  att gården kunnat hållas så pass
öppen som den varit, enligt delägaren.190 Detta, tillsammans med att ett av husen
har  fungerat  som festlokal  vid  särskilda  tillfällen,  är  funktioner  som har  givit
gården immateriella värden.191 Funktionerna har bidragit till en levande gård och
givit  gården  uppmärksamhet  bland  lokalbefolkningen.  Gästgivars  som
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hemslöjdsgård har bidragit  till  en levande gård och till  besök som kanske inte
annars  funnits.  Detta  har  givit  gården  ett  värde  som  anammades  av
lokalbefolkningen under renoveringen och inflyttningen av hemslöjdsföreningen
på 1950-talet i och med att de bidrog med resurser.192 Detta faktum föreslår att
gårdens värde varit omfattande för bygden redan då. Likaså att de såg en chans till
ett  fortsatt  kulturellt  värde  i  Gästgivars,  till  vilket  de  ville  bidra  ekonomiskt.
Gården befann sig i en kulturell sfär och försågs med kulturella värden. Gästgivars
aktiviteter i form av slöjdkurser, slöjdbutik, guidningar och caféverksamhet har
bidragit till  en liten ekonomisk vinning.193 Dessa har, förutom guidningen, varit
oberoende av platsen och guidningen är en vara i form av en upplevelse baserad
på platsen och dess historia. Med ett sådant perspektiv är Gästgivars en produkt i
en varukedja.  

Inredningsmålerierna  som  var  anledningen  bakom  världsarvsupptagandet,
bidrog inte  per se till  att  Gästgivars bytt social sfär förrän de blev föremål för
kulturellt värde. Detta skedde i samband med nomineringen, då de lyftes upp ur
sin kontext. Dess status speglas till exempel i det, under de första åren, stigande
antalet besökare. I den första nomineringen fanns inte Gästgivars med utan blev en
del  av  de  sju  gårdarna  i  den  andra  nomineringen.  Eftersom  det  då  fanns  ett
sökande  efter  gårdar  med  unika  och  välbevarade  målerier.  Eftersom  gården
renoverats  och inte  helt  och hållet  befann sig i  originalskick så fanns det från
början  en  tvekan  till  dess  medverkan.  Vad  som fick  aktörerna  att  till  sist  ta
beslutet  var dess omgivande landskap vilket föreföll sig typiskt hälsingskt med
blånande  berg  och  djupa  dalar.  Ytterligare  en  bidragande  faktor  var  att
interiörerna befann sig i gott skick och dessutom hade blivit upprustade en kort tid
innan. Aktörerna avråddes av ICOMOS från att ha med schablonmåleri bland de
nominerade gårdarna vilket också bidrog till en tveksamhet. Men det faktum att
gården  inte  enbart  hade  schablomålningar  utan  också  frihandsmåleri  blev  den
avgörande faktorn till  dess medverkan. Målningarna har en tydlig koppling till
inredningen i slott och herrgårdar under samma period vilket bidrog till ett stort
kulturhistoriskt  värde.  Detta  kan ses  som ett  av de kulturella  markörerna som
bidragit till en höjdpunkt i Gästgivars sociala och kulturella liv.194 Till de sociala
(och  senare  kulturella)  markörerna  kunde  också  gårdens  storlek  och
inredningsmåleri räknas, emedan de betraktats som markörer för tillhörande till en
social och kulturell grupp. Med upptagandet gick gården från att redan ha en viss
kulturell status till att utöka densamma.

Med världsarvsnomineringen har gårdens status förhöjts och den har fått ett
obetalbart värde. Gården har också fått ett kulturellt immateriellt värde och skydd
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av flera regelverk. Den har ansetts ha en status som givit den ett globalt värde i
fråga om kulturhistoria.  Världsarvsstämpeln har medfört  en social  konstruktion
som givit gården ett ovärderligt ekonomiskt värde vilket kanske aldrig kommer att
försvinna. Om gården skulle strykas från listan skulle medvetandet om att den en
gång var en del av den länge finnas kvar och därmed skulle gården alltid befinna
sig i denna sfär. 

I jämförelse med Kopytoffs exempel, där han menade att ett föremåls värde
sjunker med åldern, passar Gästgivars inte in eftersom dess värde ökat i takt med
dess ålder.195 Det kulturhistoriska värdet är av samhället konstruerat. Där finns en
idé om att ju äldre och mer välbevarad arkitektur är, desto värdefullare är den,
framför allt ur ett immateriellt perspektiv. 

Vid studiens gång var gården säljbar vilket  gjorde att  den stod på gränsen
mellan två olika sfärer, egenskapen av att vara en vara och att vara något förhöjt
ovan ekonomiskt värde. Frågan är om det ekonomiska värdet på något sätt skulle
uppväga  det  immateriella  värdet.  Ska  gården  i  framtiden  köpas  för  en
symbolsumma, skänkas till kommunen, eller skulle dess pris bli skyhögt? Kanske
kan inte de två värdena motsvara varandra, även om de kan komma att påverka
varandra. Eftersom gården, ur vissa aspekter, alltid haft ett ekonomiskt värde och
har kunnat betraktats som en vara har den inte genomgått en kommodifiering utan
alltid  varit  mer  eller  mindre  kommodifierad.  Vid  uppförandet  hade  gården ett
värde men på grund av arvstraditionen kunde den inte säljas för pengar. Likväl var
arvingen tvungen att  lösa  ut  sina  syskon ur  gården vilket  satte  ribban för  det
ekonomiska värdet.196 Det ekonomiska, kulturella och sociala värdet har gått hand i
hand med den uppåtstigande karriären i Gästgivars sociala liv. Till karriären har
det kulturella värdet som konstruerats av samhället bidragit. 

Enligt kulturchefen på Bollnäs kommun kunde kommersialism användas som
ett verktyg för kulturen, bland annat kunde det ge kultur ett konkret värde som
hjälper till att lyfta och ge förståelse för det kulturella värdet. Han menade att om
det finns affärsmöjligheter i kulturen förenklades arbetet med att förankra andra
värden utöver det ekonomiska hos folket.  Dessutom tyckte han att  man kan se
kulturarv ur ett socioekonomiskt perspektiv. Ur det perspektivet kan kulturarvet
kan  skapa  positiva  effekter  och  i  förlängning  intäkter  för  många  parter.
Kulturarvet  kan även bli  en symbolik att  sluta  upp omkring,  i  till  exempel  ett
splittrat politiskt eller segregerat landskap. Han såg  möjligheter i att öppna en stor
gård, som inte var världsarvsgård som man kunde göra mer publikt lättillgänglig. I
likhet med till exempel Falu koppargruva, där det kan vara möjligt att göra platsen
mer kommersiell  och turistisk.  En sådan plan skulle  också kunna bidra till  att
minska slitaget på världsarvsgårdarna.197 

1 9 5 Kopytoff , I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 66 f.
1 9 6 Intervju, Ingela Broström, 2015-03-04.
1 9 7 Intervju, Fredrik Lundström, 2015-02-04.
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Vid  frågan  om  hur  hon  såg  på  den  ekonomiska  utveckling  och
affärsverksamhet som nämnts i nomineringen, svarade världsarvskoordinatorn på
Bollnäs kommun, att det måste finnas en balans mellan kultur och ekonomi. Hon
var  noga med  att  poängtera  att  kärnan och  kvaliteten  inte  fick  utmanas.  Hon
fortsatte  med att  poängtera att  med det turism och marknadsföring lätt  kan bli
känsligt.  Likaså  kan  informationen  lätt  blir  till  floskler  istället  för  att  vara
verklighetsbaserad. Den verkliga historien i det här fallet menade hon är så stark
att några utsvävningar inte behövs. Hon tyckte att det går att testa vissa produkter
och testa att utveckla men balansera det hela så det inte blir ”plastigt och ytligt /.../
men  håll  alltid  liksom på  den här  kärnan,  att  det  liksom ska  finnas  en  tanke
bakom”.198

Världsarvskoordinatorn  på  regional  nivå  såg  möjligheter  i  ett  ”slags
infrastruktur  mellan  olika  möjligheter  till  företagande”199 genom  ett  samarbete
mellan olika kulturföreteelser i  Hälsingland. Det finns en världsarvsgård (Erik-
Anders i Söderala) där ägarna lyckats göra sig ett leverne på turismen. Där har de
byggt  hotellrum,  har  ett  möbelsnickeri,  ett  café  och  olika  musikevent  utöver
guidningar, vilket gör att verksamheten går ihop. Detta har gjorts i samarbete med
och med stöttning från kommunen och gårdens lättillgängliga läge är ytterligare en
bidragande faktor till det höga besöksantalet. Gårdens ägare är en ”entreprenör ut i
fingerspetsarna /.../ väldigt ovanlig i Hälsingland”200. Att det skulle bli en norm är
dock inte troligt. Likväl ger det en förhoppning om att olika kulturföreteelser i
Hälsingland skulle kunna samverka för att skapa en infrastruktur och möjligheter
till  företagande.  Ett  projekt  där  konstnärer  och  hantverkare  skulle  lära  sig  att
utveckla sina produkter och dra nytta av Hälsingland och hälsingegårdarna värde
har pågått,  Kulturella och kreativa näringar.201 I projektet stöttade Tillväxtverket
organisationer  och  aktörer  vilka  stöttade  företag  inom  kultursektorn.  Inom
projektet, med sikte på år 2020, arbetar Tillväxtverket:

för  att  öka  kunskapen  om  kulturföretagares  drivkrafter  i  dessa  organisationer  samt  hos
myndigheter  och  olika  beslutsfattare.  Vi  ska  också  öka  kunskapen  om  immateriella
rättigheters betydelse för affärsutveckling inom området.202

Inom projektet  har Tillväxtverket  hittills  bland annat bidragit  till  att  öppna för
dialog  kring  behovet  av  utveckling.  Deras  fokus  har  legat  på  att  utveckla
kulturbaserat  företagande  med  hjälp  av  rådgivning  och  ekonomiskt  stöd.
Därutöver har de undersökt i statistik kring kulturella och kreativa näringar för att
utreda  möjligheterna  till  regional  utveckling.  Nyckelord  i  Tillväxtverkets
presentation  tedde  sig  vara  näring,  utveckling  och  försäljning.  De  ville  också
1 9 8 Intervju, Mélanie Platzgummer, 2015-02-05.
1 9 9 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 0 0 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 0 1 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 0 2 Tillväxtverket, webbsida, http://www.tillvaxtverket.se>Insatser för 
tillväxt>Näringslivsutveckling>Kulturella och kreativa näringar>Om programmet [2015-03-18].
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möjliggöra företagsamhet inom kulturen, något som går parallellt med en kulturell
ekonomi.203 Den regionala världsarvskoordinatorn såg positivt på utveckling och
ansåg inte att utveckling och kulturmiljövård ska ses som motsatser utan att de går
att förena.204

Under  gruppintervjun  upplevde  informanterna  att  världsarvet  redan  i
marknadsföringsprocessen  blivit  kommersialiserat.  Nyström  kommenterade  att
”tolkningen av hälsingegårdar som historisk företeelse blev marknadsbetonad”205.
Detta exemplifierade informanterna med en skärmutställning som funnits vid flera
besökscentrum. Planen hade varit att den även skulle sättas upp på Hälsinglands
museum men i en dialog mellan antikvarierna och museichefen beslutades det att
utställningens budskap var något som de inte kunde stå bakom. Nyström fortsatte: 

de [turistbyrån] tyckte också att den hade ett kommersiellt budskap så de ville inte visa den.
Och det hade den alltså det hade kunnat vara reklam för Adidas eller vad som helst, den hade
det språket /.../ ett glatt kommersiellt budskap liksom och skrivningarna var jätte, jättekonstiga
alltså om du tänker dig reklamtextprosa, injicerat på det historiska innehållet.206

Informanterna tyckte sig kunna skönja en kulturkrock mellan reklambyrån som
sammanställde utställningen och kulturarvet. I arbetet hade byrån missförstått de
texter som informationen grundades på och misstolkningar hade omvandlats till
fakta, ett exempel är att bönderna byggt sina gårdar för nöjes skull. I diskussion
om huruvida världsarvsgårdarna kan vara kommersiellt gångbara påpekade de att
det krävs en stor öppenhet och till exempel en caféverksamhet. Detta begränsas av
att majoriteten av världsarvsgårdarna är privatägda, bebodda gårdar. De var också
tveksamma till vad turismnäringen egentligen ger ur ett ekonomiskt perspektiv:  

Vad har det [turism] gett? Jo de som bor här har fått jobba med att sälja glass, de har fått
jobba med att städa ett rum efter dem och de har fått visa gården och de har fått baka bullar.207 

En sån här fras som att det betyder så mycket för besöksnäringen. Då tar man då en liten bit
och  sen  radar  man  upp  vad  det  innehåller.  Bullbak,  sängbäddning  /.../  alltså  en  ganska
begränsad biinkomst kan man väl säga.208

En  av  aktörerna  bakom  världsarvsnomineringen  menade  att  det  behövs  en
ekonomisk  vinning  för  att  underhålla  hälsingegårdarna.  Dock  går  den  största
vinsten till andra delar inom turismens infrastrukturen och att dessa medel i så fall
kan  fördelas  via  det  offentliga.  Även  han  påpekade  att  de  främsta  vinsterna
kommer via diverse biinkomster. Han lyfte sedan upp att man måste acceptera att
det  inte  kommer  att  bli  någon besöksstorm och att  det  krävs  en satsning från

2 0 3 Tillväxtverket, webbsida, http://www.tillvaxtverket.se>Insatser för 
tillväxt>Näringslivsutveckling>Kulturella och kreativa näringar>Om programmet [2015-03-18].
2 0 4 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 0 5 Gruppintervju, Hälsinglands museum, Jan-Olov Nyström, 2015-02-23.
2 0 6 Gruppintervju, Hälsinglands museum, 2015-02-23.
2 0 7 Gruppintervju, Hälsinglands museum, Lars Nylander, 2015-02-23.
2 0 8 Gruppintervju, Hälsinglands museum, Jan-Olov Nyström, 2015-02-23.
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samhället för att behålla kvaliteten. Det pågick också ett arbete med att sätta ihop
upplevelsepaket för turister. Där hade en föredragshållare poängterat att de skulle
”ta betalt!”och erbjuda upplevelser (till exempel hjortronplockning) och inte bara
visningar. Detta skulle dock leda till att det hela blir till en bransch och då måste
det finnas ett  driv  och intresse hos samordnaren.  Aktören,  som också är aktiv
inom Arbrås hemslöjdsförening vacklade mellan att vara nöjd med föreningens
arbete  och  tanken  på  att  det  finns  en  möjlighet  att  utveckla  den  befintliga
aktiviteten med slöjdkurser. Hindret har varit att det måste finnas en erfaren och
kunnig  aktör  bakom  organisationen,  vilket  det  vid  tillfället  inte  gjorde.  Han
menade att  det  går  att  tjäna  pengar  men  det  måste  göras  på  rätt  sätt.  En stor
utmaning hade från början var att gårdsägarna överhuvudtaget skulle ta betalt för
sina visningar.209 

En av aktörerna bakom den sista nomineringen hade under hela sitt  arbete
med förvaltningsplanen varit noggrann med att bevarandet av världsarvet skulle
komma i första hand. Hon ville avgränsa den kulturhistoriska förvaltningen från
tillväxtfrågan. Eftersom det  inte  finns något  krav från UNESCO att  staten ska
tjäna pengar på sitt världsarv ansåg hon det lämpligt att rensa bort sådana frågor i
förvaltningsplanen inför nomineringen. Hon hade hela tiden, även efter det första
avslaget,  en  tro  på  hälsingegårdarnas  enastående  universella  värde.  Hon  hade
under arbetet märkt att det i länet fanns andra mål, att skapa tillväxt och utvidga
det kulturhistoriska värdet i andra värden. Hon påpekade att det steget kan bidra
till att ge gårdarna en chans att finansiera sin överlevnad men ville poängtera att
det inte  fanns något sådant  syfte från början.  Hon ville  förvalta  världsarvet  ur
UNESCO:s perspektiv och med ett immateriellt värde. Från UNESCO fanns, som
tidigare nämnts, inget krav på en öppenhet hos gårdarna men vid urvalsprocessen
sågs öppenhet som en bidragande faktor. I marknadsföring kring hälsingegårdar
hade  hon  uppfattat  ett  missbruk  av  begreppet.  Detta  hade  bidragit  till  att
hälsingegårdarna hade behandlats som en produkt och till en stereotyp bild av vad
begreppet innebär och hur en hälsingegård ser ut. En sådan förenkling ”kanske går
ut över det här kulturarvet lite grann”.210

Gårdsägaren  såg  inte  att  några  ekonomiska  mål  hade  tagit  fokus  från
världsarvet. Hon påpekade att av den lilla summan som tjänas så gick hälften till
gården och hälften till kommunen och gårdens del gick direkt in i verksamheten,
oftast till bevaringsarbete.211 

Det  ter  sig  att  de  flesta  såg  en  möjlighet  till  ekonomisk  vinning  och  en
kulturell  ekonomi  i  världsarvet  men  hittills  finns  inget  som  talar  för  att  det
ekonomiska syftet skulle ta över det kulturella. Nordin underströk i sin intervju att
gårdsägarna sällan såg möjligheten till en ekonomisk vinning, eller att det finns

2 0 9 Intervju, Erik Nordin 2015-02-19.
2 1 0 Intervju, Ingela Broström, 2015-03-04.
2 1 1 Intervju, Sonja Ericsson, 2015-02-20.
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något särskilt ekonomiskt värde.212 Detta var något jag också uppfattade vid mina
intervjuer, frågan är hur framtida auktoriteter ser på saken. Turismnäringen bidrar
sällan till mer än en biinkomst. I linje med utvecklingen av en kulturell ekonomi
verkar föredragshållare vilja placera världsarvet inom upplevelseindustrin. Likaså
kan utställningar såsom den som blev nekad av Hälsinglands museum kunna bidra
till att världsarvet uppfattas som en produkt. Om sådana planer går för långt så har
UNESCO:s syfte med världsarvslistan försummats och andra parter har utnyttjat
världsarvet till sin fördel. En utveckling av kulturell ekonomi skulle för Gästgivars
del kunna innebära en kommodifiering och Gästgivars skulle lämna den renodlade
kulturella sfären, i vilken det ekonomiska värdet ses överglänsa det kulturella. 

Hos aktörerna fanns aldrig något ekonomiskt syfte bakom världsarvet även
om vissa parter redan vid bakgrundsarbetet såg en sådan möjlighet. Syftet var att
bevara och visa det universella värdet som hälsingegårdarna besitter och vad som
hände därefter var utom deras kontroll. Det fanns en medvetenhet hos alla slags
samordnare av idag att det kulturella värdet var det som borde lyftas fram men att
en ekonomisk vinning kunde vara möjlig och borde tas tillvara på.  Kulturarvet
skulle  då  placeras  inom  upplevelsekulturen  och  som  en  del  av
livsstilsmarknadsföringen  vilket  är  grundpelaren  till  en  kulturell  ekonomi.213

Kommunens kulturchef lyfte fram att ett ekonomiskt värde kan skapa en större
förståelse för det immateriella värdet i världsarvet. I hans reflektion finns en idé
om  att  en  prissättning  kan  vara  väsentlig  för  att  Bollnäs  invånare  ska  förstå
världsarvets  värde.  Frågan  är  om  inte  en  framtida  god  och  genomtänkt
marknadsföring och kunskapsspridning av världsarvet kan ge samma effekt. 

Såsom  informanterna  på  Hälsinglands  museum  föreslog  så  krävs  en
genomgång av vilka näringar som egentligen kan tjäna på ett världsarv och var
vinsten egentligen går. Kan världsarvet ge en sådan vinst som kan få Bollnäs att
blomstra som småstad? Turismnäringen ger vinster som länkar i en kedja där bara
en ytterst liten del går direkt till gården och kommunen och resten går till ägare av
eventuella  restauranger  och  hotell.  En  stor  besöksnäring  bidrar  till  fler
arbetsmöjligheter  för  ortens  invånare  och kanske kan besöksmålen  få  flera  att
öppna ögonen för landskapet och vilja bosätta sig där. I sin tur kan kanske detta
bidra till näringsverksamhet som är sekundära effekter i en kulturell ekonomi.214

Risken är att staden bara ses i periferin vid ett besök på en hälsingegård, eftersom
de oftast är belägna i byarna utanför. Turister väljer eventuellt att bo i de lite större
och mer välkända städerna i Hälsingland vid besök av världsarvet, till vilka inte
Bollnäs räknas. Men möjligheten för att det motsatta skulle ske finns alltid. Skulle
världsarvet kunna vara en bidragande faktor till ett rikt kulturliv vilket i sin tur
skulle bidra till att orten utvecklas och till en ökad tillväxt? 

2 1 2 Intervju, Erik Nordin, 2015-02-19.
2 1 3 Aronsson,, L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 27 f.
2 1 4 Foghagen, C.   &  Johansson, S.  (2007),  ”Konstruktionen  av  ett  världsarv  –  samspelet  mellan  kultur,
ekonomi och lokal utveckling”, s. 142.
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Enligt sekundärmaterialet  ökade antalet  besökare på Gästgivars i  allmänhet
efter världsarvsnomineringen, men sjönk året därpå. Detta kan förklaras med ett
nyhetens  behag eller  andra  bidragande faktorer  som väder  och antal  turister  i
Hälsingland i  allmänhet.  Den lilla  men existerande ökningen av besökare som
skett  mellan  2013  och  2014  på  Gästgivars  visningsverksamhet  föreslår  ett
nationellt eller lokalt ökat intresse. Därtill är försöken till ökad tillgänglighet ett
viktigt  steg  i  världsarvets  utveckling  som  ett  besöksvänligt  kulturarv.  På
besökscentrum minskade också antalet besökare något mellan år 2013 och 2014.
Eftersom inga uppgifter  finns  från  år  2012 går  det  inte  att  fastställa  huruvida
världsarvsstatusen direkt påverkade besöksantalet eller ej. Under intervjuerna kom
det  upp  att  när  världsarvsgårdarnas  besöksantal  ökat  så  har  de  andra
hälsingegårdarna  fått  ett  minskat  besöksantal.  Detta  har  skett  trots  att  Bollnäs
kommuns samordnare och kulturchef haft en idé om att  sprida besöken  jämnt
mellan  alla  gårdar.  Möjligtvis  går  inte  världsarvsstatusen  att  bortse  från  och
besökarna vill ha vad som marknadsförts som unikt och med ett för mänskligheten
enastående värde. Dessa kriterier kan få de andra hälsingegårdarna att framstå som
vilka  gårdar  som  helst.  Kanske  framgår  det  inte  att  världsarvsgårdarna
representerar de andra gårdarna, vilka också är värdefulla och unika i sitt slag, i
jämförelse med andra landskaps kulturer.

Att  verksamma i  Hälsingland och Bollnäs  genom projektet  Kulturella  och
kreativa  näringar skulle  inspireras  till  att  utveckla  sina  produkter  och
verksamheter är en möjlighet. Men det kan också bidra till  att hantverkare och
konstnärer tar avstånd från sådana idéer, eftersom kultur och ekonomi länge setts
som varandras motsatser.215 I intervjuerna fanns inga tecken på att landskapet har
behövts  rekonstruerats  för  att  möta  ekonomiska  behov.  Världsarvsgårdarna
verkade ha utvecklats efter egna behov och intressen och respektive kommun hade
haft  en  dialog  med  varje  gårdsägare.  Gästgivars  har  utvecklat  sin
guidningsverksamhet  men ligger långt efter  exemplet  på Erik-Anders. På Erik-
Anders hade ägaren själv engagerat sig i att på ett större plan göra gården till en
del av upplevelseindustrin, en sfär som Gästgivars inte är en del av.

2 1 5 Aronsson, L. (2007), ”Kartor över kulturella ekonomier”, s. 16.
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Världsarvet, representativitet, hälsingsk identitet och 
gemenskap

Världsarvets innebörd för den hälsingska identiteten och gemenskapen presenteras
i  följande  avsnitt.  Den  teoretiska  utgångspunkten  om AHD har  särskiljts  från
beståndsdelarna  identitet  och  gemenskap  för  att  presenteras  och  diskuteras  i
nästkommande avsnitt.  De lokala samordnarna av det hälsingska världsarvet hade
förhoppningar  om  att  världsarvet  ska  bidra  till  en  stärkt  identitet  och  bli  en
gemensam symbol för Hälsingland och/eller Bollnäs. Hos kulturchefen på Bollnäs
kommun  låg  tankarna  hos  Bohuslän  och  Tanumshede  där  deras  världsarv  har
integrerats  i  stadsbilden:  deras  hällristningar  finns  avbildade  i  till  exempel  en
galleria och därmed fått en plats i det offentliga rummet. Han tyckte att världsarvet
var en chans till att ha något att arbeta med och att det kan vara svårt att finna
identitet  eller  något  att  skapa  varumärke  eller  symbolik  runt.  Han  jämförde
Hälsingland  med  Dalarna  och  dess  dalahästar  som är  starkt  förknippade  med
landskapet och har blivit en symbol för Dalarna. I framtiden kan, om det görs på
rätt  sätt,  världsarvet  bli  något  som binder  samman folket  lokalt  och regionalt.
Sådant kan ske med hjälp av till exempel forskning, utställningar och annat som
bidrar till en debatt.216

Den lokala världsarvskoordinatorn önskade att Bollnäs kommun i framtiden
kommer  att  ha  ett  synligt  världsarv.  Att  låta  världsarvet  få  figurera  i  olika
sammanhang, skolprogram och utställningar kan bidra till  att lokalbefolkningen
ser  det  som roligt  och  spännande  och  också  betrakta  det  som ett  slags  lokal
identitet.  Hittills  hade  världsarvet  bidragit  till  en  större  uppmärksamhet  till
regionen och hon trodde att det haft en viss betydelse lokalt. I allmänhet är det
generella  världsarvets  immateriella  värde  mer  uppmärksammat  i  andra  länder,
men hon kunde se ett större intresse även i Sverige. Hon hade som mål att skapa
en förståelse för världsarvets värde och för vikten av att bevara det. Hon menade
att det gällde att printa in det med hjälp av att ge världsarvet en offentlig plats.
Hon sneglade liksom kulturchefen på Tanumshedes arbete. Därefter påpekade hon
att ett sådant arbete inte kommer att sköta sig självt, utan att om man är villig och
beredd att arbeta för det så kan det få effekter.217

För  att  nå  representativitet  och  ett  slags  rättvisa  behandlade  den  första
världsarvsnomineringen  hälsingegårdar  i  samtliga  av  Hälsinglands  kommuner,
något som UNESCO genomskådade. Representativitetstanken grundade sig inte
bara i en geografisk representativitet utan också i att de olika geografiska lägena
bidrog till olika karaktär i måleriet. Uppfattning om att den tidigare nomineringen
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varit mer folklig med det stora utbudet av gårdar försvarade Broström med att det
trots allt är: 

böndernas hemkultur som står på världsarvslistan och då är det ju svårt att blanda in nånting
annat, för mig var det ganska viktigt att det måste vara en framgångsfaktor att man håller den
här nomineringen så tydlig som möjligt.218

Att  renodla  det  som stod  i  den  underkända  nomineringen  innebar  därmed  ett
tydliggörande av fokuset på  böndernas heminredningstradition. Egentligen fanns
heller inte några andra än bönderna representerade i den första nomineringen då
varken arbetarbostäder eller utanvidsgårdar fanns med. Broström lyfte fram att det
i ett världsarv är svårt att beröra alla inom ett område. Problematiken i att många
inte känner sig delaktiga i bondekulturen kan lösas med släktforskning. Där kan en
ståndscirkulation  visa  sig  under  den  period  som  världsarvet  representerar.
Bondeklassen var inte en homogen klass och gårdsägandet gick  via arvsrätten till
den äldste sonen, varpå hans syskon spreds över olika samhällsskikt och byar. Det
innebär att  ägarna av en hälsingegård inte nödvändigtvis  var rika bönder, utan
tillhörde olika samhällsgrupper. Detta resulterar i att dagens generation kan ha en
personlig  koppling  till  en  hälsingegård  även  om  generationen  tycker  sig
härstamma  i  till  exempel  torparklassen.  Tidigare  forskning har  också  visat  att
Nordsverige skiljde sig från Sydsverige på det sätt att det i norr skedde ett slags
”öppna dörrarnas politik”219 och att Hälsingland i ett globalt perspektiv var väldigt
demokratiskt. Därför tyckte hon att det var synd att så många valde att polarisera
sig och se bondeklassen som något slags elit. Egentligen var det samhällsskiktet
som rådde i Sverige under 1800-talet som gjort hälsingegårdarna till världsarv.220

Den andra aktören såg inte världsarvsarbetet som ett avstamp i att skapa en
gemensamhet men påpekade att de ville skapa en kulturell och lokal förståelse:
”förståelsen för att tro att man har nåt, den tror jag är nyttig”.221 Tanken bakom den
första nomineringen var att den skulle representera hela landskapet och förklara
bakgrunden till  hälsingeböndernas kultur vilken mynnade ut i hälsingegårdarna.
Bakgrunden utgjordes av ”fäbodar, med linhantering och linberedningsverk och
täcka tiderna lite större och inte bara hålla oss till det här fläskigaste måleriet”.222

De  inblandade  hade  känt  ett  tryck  utifrån  att  inte  bara  fokusera  på  en  enda
berättelse. Dock blev de tillsagda av UNESCO genom ICOMOS att fokusera på
objekt som innehöll det allra märkvärdigaste vilket var inredningsmåleriet. Även
han trodde att UNESCO genomskådade försöket med att ta med gårdar från alla
kommuner och att det bidrog lite till underkännandet av nomineringen.223
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Nyström  kände  sig  främmande  för  diskussionen  om identitet  som rått  de
senaste  åren.  Han tyckte  att  den  begränsade  den mänskliga egenskapen att  ha
förståelse för andra och inte tvingas in i en identitet och ett sätt att vara och tänka.
Vid identitet och kulturarv framhävde han att kulturarv är något gemensamt för
hela världen och därför hör inte identitet hemma inom ett sådant resonemang. Att
världsarvet är globalt var han och Nylander överens om och Nyström fortsatte:

ja och är det globalt ska ju alla förstå det, vilket ju delvis blir en motsättning till det här med
identitet, hur ska alla kunna förstå det om det så stark är vår identitet?  Och vad är våran
identitet om den är ett stort timrat hus? Är jag ett stort timrat hus?224

Nylander  framhävde  att  hälsingegårdarna  inte  kan  representera  Hälsinglands
befolkning då väldigt få är bosatta i en hälsingegård eller ens i orterna där sådana
finns belägna. De kan också ha uppfattats som svåra att ta in då tillgängligheten
tidigare varit begränsad och de öppna hembygdsgårdarna inte ansetts vara särskilt
prestigefyllda besöksmål.  Hälsingegårdarna som världsarv representerar  således
inte något som majoriteten av Hälsinglands befolkning direkt kan ha en stolthet
eller identitet kring. När ämnet världsarv som gemensamhetsskapare kom upp fick
det kritik från båda informanterna. Nyström diskuterade dock kring arbetet med
till exempel politiska dokument som handlar om kultur, samhälle eller framtid för
regionen. Dessa undgår sällan att nämna hälsingegårdarna och dess betydelse som
världsarv.  Detta  kan i  sin  tur  medföra  att  det  kan  ”bli  en  del  i  den  officiella
sanningen, eller den officiella bilden av vad det här är”.225 Med andra ord kan ett
slags gemenskap konstrueras. 

De  båda  påpekade  också  att  begreppet  hälsingegård  är  ett  begrepp  som
skapades under 1920-talet, och därför är ett tämligen nytt begrepp som idag fyllts
med  nya  värden  och  idéer.  Den  engelska  översättningen  som  användes  i
nomineringen kan tyckas ha en annan betydelse, och de enades om att Decorated
Farmhouses är  ett  tolkningsbart  och  flytande  begrepp.  Vidare  jämförde  de
hälsingegårdarna med andra  världsarv.  Ur ett  identitetsperspektiv  kan det  vara
möjligt att boende i närheten av till exempel pyramiderna i Giza identifierar sig
med  de  världsarven.  Men detta  är  en fråga om medias  påverkan på synen av
världsarvet, och det finns en mentalitet och småskalighet som skiljer dem åt från
hälsingegårdarna.  Diskussionen  om  världsarvet  som  identitetsskapare  pågick
länge och slutsatsen var att världsarvet bidragit till en annan självbild hos många
hälsingar. Dock var begreppet självbild svårt att förhålla sig till  vilket Nyström
påpekade med att säga att de flesta hälsingar inte vet att det var interiörmåleriet i
synnerhet  som  skapade  världsarvet  och  inte  hälsingegårdarna  i  allmänhet.
Nylander  gav medhåll  med  att  påpeka att  de  flesta  inte  heller  vet  att  vad  de
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uppfattar  som  hälsingegårdar  egentligen  är  prydda  med  väggmålningar  och
tapeter.226

Andersson  ställde  sig  också  tveksam  till  om  världsarvet  kan  verka
identitetsskapande för Hälsinglands invånare. Enligt henne är Hälsingland redan
ett  identitetsstarkt  landskap  och  kommunerna  inom  regionen  arbetar  väldigt
självständigt och tar ibland avstånd från varandra. Att påstå att världsarvet skulle
skapa  en  gemensamhet  mellan  kommunerna  och  bland  folket  kunde  ses  som
”bristande  historiekunskaper”227.  Sockenidentiteter  finns  kvar  om  än  väldigt
urvattnade under vår tid. Att hälsingegårdarna skulle förena hälsingarna är därmed
inte  något som skulle  ske per automatik,  utan:  ”det är  en exklusiv klubb som
pysslar om världsarvsgårdarna. Världsarvsgårdarna tillhör  inte alla hälsingar”228.
Hon såg en avsaknad i hela historiken bakom hälsingegårdarna och i debatten om
världsarvet. Denna grundades i att det fanns en fokus på storbönderna som grupp
och  en  exkludering  av  de  lägre  samhällsgrupperna  som  varit  integrerade  i
kulturen.  Denna  retorik  hade  bidragit  till  att  till  exempel  kommunalrådet  i
Hudiksvalls kommun tagit avstånd från att lyfta fram världsarvet som något som
kunde beröra alla. Detta ansåg Andersson som beklagligt eftersom världsarvet kan
bidra till att vända länet från att vara ett avfolkningslän, en process i vilket allt av
värde borde tas  tillvara  på.  Hon påpekade att  det  finns  en uppfattning om att
svenskar  är  ett  slags  frilufts-  och  idrottsfolk  och  att  kultur  ofta  faller  under
begreppet finkultur, något som inte anses vara till för alla. Att människan i naturen
är mångfacetterad och ofta har varierande intressen är något som inte tagits tillvara
på.  Detta  har speglats  i  till  exempel  marknadsföringen av Hälsingland som ett
turistmål, i vilket inget som är unikt för bara Hälsingland lyfts upp. Troligtvis har
det funnits en idé om att kulturturismen är för smal och att den utsätts för slitage
med turismen. Likaså kopplas kulturturism med ett slags elitism och snobberi som
inte uppskattas varken av marknadsförare eller besökare. När något av hög kvalitet
lyfts fram så: 

får det stämpeln att vara elitistiskt, då är det fult, det är fint när det är fult och det ska liksom
vara halvdåligt, det ska liksom vara folkligt, och folkligt, det kan inte vara elitistiskt. Folk kan
liksom inte vara intresserade av det allra finaste, utan det är snobbigt, det som är allra finast.
Och det finaste, det är ju till för alla människor.229

Det elitiska och det folkliga har setts som dikotomier och detta har blivit till ett
stort hinder. Elitism borde egentligen kopplas till något som erbjuder hög kvalitet,
något  som  bör  strävas  efter.  Denna  uppfattning  tyckte  Andersson  var  synd,
eftersom interiörmålerierna bör ses som folkliga. Det högkvalitativa kulturarvet
tillhör trots allt alla och måleriet fanns överallt,  i utanvideshus såväl som i stora
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bondgårdar. Hon grundande detta i att: ”det här landskapet är genomfolkligt på
grund  av  den  låga  sociala  skiftningen”230.  Trots  det  snedvridna  fokus  som
nomineringen  slutade  i  påpekade  Andersson  att  det  fanns  en  tanke  på
representation under arbetet. Denna hade dock slutat i en politisk styrd nominering
som baserats  på att  så  många kommuner  som möjligt  skulle  få  en del.  Enligt
henne skulle nomineringen kunnat ha behandlat endast en gård, Kristofers, och
ändå representerat hela regionens befolkning. Särskilt om gården, dess miljöer och
utanvidsbebyggelserna runtom hade fått tagit del.  Representativiteten ansåg hon
vara  låg.  Likaså  ansåg hon  att  traditionell  identitet  och  mentalitet  hos  orter  i
Hälsingland skulle stå emot att skapa såväl en hälsingsk gemenskap som en ny
identitet. Enligt henne var det Länsstyrelsens beslut i urvalet av världsarvet som
bidragit till både exkludering av grupper och konstruktion av gemenskap.231

Feldtblad trodde att världsarvet kunde bidra till att lyfta den lokala identiteten
och skapa en stolthet. Dock tänkte han att det finns invånare som inte vet om att
det finns ett världsarv i orten, men de som har ett intresse för kultur ser värdet i att
ha ett världsarv. Han tyckte sig också ha sett en vilja att satsa på världsarvet, med
till exempel den stora summa pengar som lades ner på arbetet. Han uppfattade det
som folkligt och fint att världsarvet fokuserat på bondemiljöer. Han såg det också
positivt att hälsingegårdarna vänt trenden genom att få miljöer på världsarvslistan
vilka har anknytning till folkliga miljöer.232

Vid frågan om världsarvet i framtiden kan fungera som ett slags symbol för
lokalinvånarna  och som en gemensam identitet  trodde Ericsson att  det  nog är
möjligt.  Framför allt  trodde hon att  det har skapat en stolthet,  att  folk nämner
Gästgivars med stolthet, och hon tyckte att det är roligt att det finns ett världsarv
just i Vallsta.233

Landström kommenterade representativiteten i världsarvet med att påpeka att
det  funnits  två typer  av kritik.  Först  och främst  att  man som hälsing inte  vill
förknippas  med  allmogekulturen  och  att  man  heller  inte  ansett  sig  ha  någon
koppling till den. Kritiken har också berört rädslan för att världsarvet ska innebära
en massturism och ett  stort  slitage på gårdarna.  Den första  kritiken  har  de på
Länsstyrelsen försökt motarbeta. De vill undvika att en 1800-talsbild läggs över
Hälsingland och istället  visa  ett  framtidsperspektiv  och lyfta  fram stoltheten  i
världsarvet istället för att det ska skuggas av en romantiserande historia. Oviljan
att identifiera sig med världsarvets objekt trodde hon låg i historiska klasskillnader
mellan storbönder och lägre samhällsgrupper i form av till exempel hantverkare
eller  skogsarbetare.  De har arbetat  med att  lyfta  fram att  hälsingegårdarna kan
fungera som en ingång till att öka forskningen kring till exempel industrihistoria
eller  soldattorpen,  av  vilka  knappt  några  lämningar  finns  kvar.  Trots  kritiken
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trodde hon att ”någonstans så har det nog gått in att det är en stolthet för många”234

och att begreppet hälsingegård blivit mer välkänt. De har också känt ett ansvar i
att förklara vad ett världsarv är och vad det innebär, ”man vet att det är något
fint  /.../  eller  också  säger  de  såhär,  att  vad  är  en  hälsingegård  mot  kinesiska
muren?”.235  Hon tillade att det kan fungera som en bra utgång till att förklara och
förstå  hur  olika  ting  kan  vara  vittnesbörd  av  historien.  Hon  refererade  till
Broström  som  sagt  att  världsarvet  bidragit  till  att  de  får  dela  med  sig  av
vittnesbörden till hela världen.236

Att världsarvet kan fungera som en gemensamhetsskapare och till  en lokal
identitet rådde det splittrade uppfattningar om och åsikterna gick ibland isär. Dock
föreföll det sig finnas en liten idé hos en majoritet av informanterna om att det kan
vara  möjligt,  alla  informanter  kommenterade  också  på  ämnet.  Det  pågick  ett
identitetsarbete hos de lokala samordnarna och det finns idéer om att  integrera
världsarvet i Bollnäs. Genom att skapa en bildlig och visuell integrering fanns en
förhoppning  om  att  världsarvet  kommer  att  få  ett  personligt  och  immateriellt
värde. 

Ett slags målsättning var att det i framtiden ska finnas en lokal förståelse för
världsarvets värde och att världsarvet ska vara synligt. De båda kommunanställda i
Bollnäs  kan sammanfattas  ha  en  positiv  framtidssyn  på  världsarvets  effekt  på
identitet och gemenskap samt på en allmän förbättring av bilden av Hälsingland
och Bollnäs. En förståelse för det kulturella och historiska värdet kan bidra till en
utveckling  av  ortens  verksamheter  såväl  som till  en  kärna  i  stadens  kulturliv.
Andersson motsatte  sig tanken med att  världsarvet skulle  bidra till  en starkare
identitet,  med  orsaken  att  hälsingar  redan  har  en  stark  identitet  i  nuläget.  En
traditionell  motvilja  mellan  olika  socknar  trodde  hon  skulle  stöta  bort
gemensamhetsskapandet men enligt andra informanter har världsarvet öppnat upp
för samarbete mellan olika kommuner.  Detta  kan,  om det  nyttjas,  bidra till  en
gemenskap inom Hälsingland. Kanske kan gemensamma krafter i medverkan med
ett fortsatt hanteringsarbete sätta Hälsingland och Bollnäs på kartan och visa en
faktor i ett varierande kulturliv.

Informanterna vid gruppintervjun hade svårt att tro att världsarvet skulle bidra
till gemenskap och identitet och såg på världsarvet tämligen bildligt, i till exempel
uttalandet ”är jag ett stort timrat hus?”237. De påpekade motsättningen i globalitet
och lokal identitet, vilken föreslog att en lokal identitet exkluderar den globala. De
begreppen användes redan i nomineringen: där nomineringen godkändes på grund
av dess globala betydelse men där dess lokala betydelse också lyftes upp. Båda
begreppen  kan  tänkas  ha  använts  i  syfte  för  att  understryka  världsarvets
immateriella värde. De konstruerar för vem eller vilka världsarvet är värdefullt.
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Världsarvet  anses  vara  värdefullt  för  hela  mänskligheten,  men  förhindrar  det
skapandet av en lokal identitet? De som känner sig representerade i världsarvet
förväntas  ta  del  i  en  gemenskap  och  med  ett  bakgrundsarbete  förväntas
världsarvet,  om inte  bli  en identitet,  bli  en  symbol  för  orten.  Ett  lokalt  värde
behöver därför inte betyda att den globala uppskattningen minskar utan att värdet i
sig har olika värden inom olika grupper av människor. Globalt sett är världsarvet
en efterlämning av en kultur i Hälsingland men lokalt blir världsarvet inte bara ett
historiskt vittnesbörd utan får ytterligare värde i att världsarvet uppmärksammas
globalt, det globala värdet bidrar till det lokala. Världsarvet kan bli en symbol för
regionen och bidra till att den ses som mer attraktiv.

Huruvida en icke-hälsing kan identifiera sig med världsarvet beror på dennes
inställning  till  historien  och  om  denne  räknar  sig  som  en  värmlänning,  en
engelsman eller europé. Eller som en del i den globala mänskliga gemenskapen,
vilken världsarvet trots allt hör till.  Hos en av aktörerna fanns aldrig någon idé
bakom att världsarvet skulle fungera som gemensamhetsskapare men en idé om att
den skulle påverka den lokala förståelsen för det gemensamma kulturarvet. Men
även om inte syftet var att skapa en gemenskap så kan en ökad förståelse fungera
som något gemensamt. 

Folkligt deltagande, kunskapsproduktion och Authorized 
Heritage Discourse 

Broström påtryckte att det vid skapandet av ett världsarv krävs noggrannhet och
ett strikt arbete, ”när man sen har det här världsarvet då är det upp till oss att visa
bredden i den här kulturen där det här världsarvet är en del. Och där finns alla
med”238.  Som  nämnts  i  tidigare  avsnitt  finns  en  uppfattning  om  att
hälsingegårdarna endast representerar bondeklassen och att det saknas ett folkligt
perspektiv.  Dock  har  det  funnits  en  vilja  att  förmedla  mer  information  och
kunskap,  i  form  av  hälsingegårdarnas  bakgrundshistoria.  Broström  försökte  i
arbetet  med  världsarvsnomineringen  reda  ut  myter  och  historier  hon  hört  om
hälsingegårdarna.  Ett  exempel  var  att  gårdarna  skulle  ha  använts  för  fester.
Därmed  gick  hon  igenom  ett  stort  material  och  fick  möjligheten  att  som
byggnadsantikvarie  och  etnolog  sätta  in  historien  i  en  kontext.  Liksom få  en
helhetsbild av hur rummen användes och hur funktioner manifesterats i en fysisk
byggnad. Den historien ville hon gärna förmedla och hade fått tillfälle vid olika
föredrag  och  så  kallade  världsarvskvällar  som  var  öppna  för  allmänheten.
Bakgrundshistorier har också bland annat belysts i en utställning på Länsmuseet
Gävleborg  2013,  7 världsarvsgårdar  från  insidan:  en  utställning  om hus  och
människor  i  Hälsingland. Dock  fanns  det  vid  intervjutillfället  inte  någon
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kulturarvsinstitution som hade något formellt  uppdrag att  visa upp världsarvets
bredd. Att  ge en bakgrunds- och helhetsbild  av hälsingegårdarna har Broström
tyckt  varit  viktigt  och  förutom att  reda  ut  vad  som är  sägen och vad som är
sanning har det fungerat på ett sådant sätt att de kunnat ge gårdarna liv igen. Det
har skapat en totalkultur, där aspekter som mat, textil och musik fått ta plats. 239

Länsmuseets  utställning  från  2013  lyftes  upp  även  av  den  regionala
världsarvskoordinatorn som något viktigt och kunskapsbreddande. Hon såg också
gårdsägarnas berättelser som mycket värdefulla, likaså att ha ett utbyte med dem,
så att gårdsägare och expertis delar med sig av sin kunskap till varandra.240

Gästgivars delägare kunde inte förnimma sig att hon som ägare fick delta i
processen  med  nomineringen,  annat  än  att  hon  blev  tillfrågad  om  gårdens
medverkan.  Vad  hon  kunde  minnas  fick  hon  inte  läsa  igenom  texten  i
nomineringen förrän efteråt. Men de senare producerade broschyrerna och dylikt
hade hon ibland fått korrekturläsa och hon litade på att världsarvskoordinatorerna
utfört ett bra arbete.241

Nordins  tankegångar inför  världsarvet  var  att  gårdsägare skulle  ha en nära
kontakt med ett slags hälsingegårdskonsulent som skulle vara placerad på något av
museerna i länet. I kontakten med gårdsägarna skulle deras kunskap lyftas fram
tillsammans med den kunskap som expertisen besatt, för att skapa ett dokument
med  överenskommen  grundfakta.  Denna  grundfakta  skulle  stå  som  en  bas  i
historieberättandet  för  att  förhindra  att  utbroderingen blev alltför  bred  och för
långt ifrån ren fakta.  Storytelling var begreppet som användes för att  skapa en
bashistoria i vilken det alltid ingått att ta tillvara på vad gårdsägare har haft att
berätta.  Dock  påpekade  han  att  det  de  haft  att  berätta  ofta  berört  myter  och
anekdoter  men  är  viktiga  att  värdera.  Han  trodde  också  att  det  nyupptagna
intresset som världsarvet förde med sig gjorde att  gårdsägarnas historieintresse
och förståelsen för vad de ägde ökade. Han hade upplevt att det fanns en splittring
i vilka aspekter det bör forskas i.  Den tjänst han hade förställt  sig blev aldrig
riktigt upprättad. En kort period hade de dock fått finansiellt stöd för att göra en
affärsplan  för  gårdarna  i  vilken  det  ingick  att  göra  en  kulturhistorisk
bakgrundsbeskrivning. 242

Platzgummer lyfte fram regionens museitjänstemäns kunskap som viktig och
som den främsta kunskapskällan, och påpekade att kontakten med Länsmuseet och
Hälsinglands museum är essentiell  i  frågan. Gårdsägarperspektivet räknade hon
också  som en  bärande  faktor  i  världsarvsarbetet  och  hon framhävde  att  deras
kunskap inte får gå förlorad. Ägarna hade även innan världsarvet en tät kontakt
med till exempel museernas konservatorer.243

2 3 9 Intervju, Ingela Broström, 2015-03-04.
2 4 0 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 4 1 Intervju, Sonja Ericsson, 2015-02-20.
2 4 2 Intervju, Erik Nordin, 2015-02-19.
2 4 3 Intervju, Mélanie Platzgummer, 2015-02-05.
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Andersson tyckte att sättet att se på hälsingegårdarna som byggda för festliga
tillfällen blivit till en kunskapsproduktion i vilken ett antagande förts vidare från
en  socken  till  en  annan.  Att  herrstugorna  även  användes  som  förråd,  de
funktionella idéerna och nyttotänkandet bakom byggnaderna har fallit i undan för
en romantiserad bild av gårdarna.  Det hade skapats ett  slags sanning som inte
ifrågasätts.  Man hade valt  att  dra alla  gårdar över samma kam och se likheter
istället för skillnader och inte vidareutvecklat kunskapen genom att till exempel ta
till  nya  ingångssätt.  Viss  kunskap  hade  blivit  till  etablerade  sanningar  som
fungerade till  gårdarnas nackdel. Hon påpekade att hon fått intrycket av att alla
redan  tyckte  att  de  vet  allting  vilket  gör  det  svårt  att  utveckla  och  omtolka
kunskapen kring kulturarvet. Hon beklagade att det som kommit att anses vara
finkultur inte samtidigt kan ses som folkligt vilket skapar en exkludering av vilka
som har intresse av och besöker världsarvet. Hon avslutade intervjun med att sätta
ett högt värde på världsarvet i Hälsingland. Hon vägde det mot de motsättningar
som  finns  i  regionen  och  framhöll  hur  det  trots  allt  blivit  en  markering  av
Hälsingland och dess kulturmiljöer:

I ett län som det här där liksom högkultur och elitism har så lågt anseende och där kulturen
ofta får stå tillbaka så är det synnerligen förnämligt att det finns ett världsarv. För då finns det
en överhet som inte sitter i Gävle och inte i Stockholm utan den sitter faktiskt i Paris så de
måste man faktiskt lyssna på, även om hälsingarna bråkar i alla fall så kan de inte gå och
dänga  upp  nån  på  skogsvårdsstyrelsen  eller  Länsstyrelsen  utan  här  är  det  ICOMOS och
världsarvslistan det är frågan om. Ja men det är väldigt bra med världsarv för att det är en
internationell  markering  att  det  här  är  inte  vilka  ruckel  som helst,  och  det  måste  ge  en
tankeställare till de här betongsossarna som styr runtom i kommunerna och folk som är totalt
avskärmade från kulturhistoria.244

UNESCO och ICOMOS har därmed bidragit till att skapa auktoritära relationer,
utanför den lokala kontrollen. Detta har givit hälsingegårdarna ett värde som inte
kan förbises av lokala aktörer. 

Materialet  går  i  linje  med  teorin  om  Authorized  Heritage  Discourse där
kulturarvet begränsas från att kunna omtolkas och få nya värden. Den etablerade
sanningen nyproduceras vid varje delning med allmänheten, i form av texter och
utställningar. När öppenheten på gårdarna begränsas sker också en begränsning av
upplevelsen  av  kulturarvet  vilket  omöjliggör  besökarens  egna  tolkning  och
personliga upplevelse av det. Detta sker i samband med samordnarnas plan att
sprida ut besöken mellan världsarvsgårdar och icke-världsarvsgårdar med syfte att
minska  slitaget.  Att  se upp för slitage på ett  flera hundraårigt  hus går inte  att
kritisera  men  flera  informanter  har  påpekat  att  slitaget  på  det  hälsingska
världsarvet troligen inte kan nå sådana skalor av besökare att det blir en fara för
världsarvet.  Besökarna  är  för  få  och  gårdarna  är  trots  allt  byggda  för  att
användas.245 Detta  pekar  på  att  det  finns  en  bristande  kommunikation  mellan

2 4 4 Intervju Maj-Britt Andersson 2015-02-27
2 4 5 Intervju, Maj-Britt Andersson, 2015-02-17: Ingela Broström, 2015-03-04.
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samordnare och antikvarier men också på en stark vilja att  bevara och skydda
gårdarna.  Världsarvets  öppenhet  har  inget  med  UNESCO:s  riktlinjer  att  göra,
eftersom  det  där  inte  finns  något  krav  på  allmän  tillgänglighet.  Dock  går
öppenheten parallellt med syftet med nomineringen i vilken det fanns en idé om
att dela med sig av gårdarna till alla.246 Eftersom det också finns en önskan om att
världsarvet ska bidra till en starkare hälsingsk identitet, en grund för gemenskap
och  en  symbol  för  Bollnäs  så  krävs  att  alla  har  möjlighet  till  att  ta  del  av
världsarvet i sin rena form.  

I  intervjuerna  fanns  det  bland  både  samordnare  och  museitjänstemän  en
önskan  om  att  bredda  kunskapen  om  hälsingegårdarna  och  öppna  för  nya
perspektiv, inte minst för att visa världsarvets representativitet. Ny forskning sågs
som något mycket positivt.247 Ett samarbete med kommunernas skolor fanns men
ännu inte enligt riktlinjerna i nomineringen.248 Ett sådant samarbete skulle kunna
bidra  till  en  positiv  kunskapsproduktion  och ett  folkligt  deltagande i  form av
klassrumsaktiviteter och studiebesök. Det kan också, beroende på vilket material
som används, bidra till en negativ kunskapsproduktion. I synnerhet om fel slags
information sprids och om ingen möjlighet finns för ny tolkning av kunskapen. 

En  kunskapsproduktion  har  skett  i  samband  med  artiklar  publicerade  i
lokaltidningen angående världsarvet i vilket det inte alltid framgått vem som tagit
beslutet om vindkraftverkets byggnation. Enligt tidningens insändarsidor finns en
uppfattning  om  att  de  kommunpolitiker  som  röstat  mot  vindkraften  står  för
bakåtsträvande. Likaså att de har en oförståelse för miljöbevarande som turistmål
tillsammans  med  världsarvet.249 I  artikeln  skriven  om den lokala  omröstningen
framgick inte att vindkraften som hot mot världsarvet kommit som förslag från
ICOMOS,  utan det kunde tolkas som en uppskattning som politikerna gjort. 250

Detta kan skapa en lokal motvilja mot världsarvet och diskussioner om huruvida
världsarvets värde slår högre än en hållbar miljö har uppstått. Förstasidans rubrik,
i samma nummer som artikeln, löd: ”Världsarvet värt med än vindkraft”.251 

Både Broström och Landström lyfte fram hur världsarvet kritiserats på grund
av sin brist på representativitet men tog båda på sig ansvaret i att arbeta med att
möjliggöra  en  omtolkning  av  den  uppfattningen.252 Kultur  är  tolkningsbart  på
många sätt varför dessa spridda uppfattningar existerar och kan förändras. AHD
föreslog att ett auktoritärt beslut om vad som är ett kulturarv förhindrar framtida
omtolkningar av kulturarvet. Men om viljan finns hos auktoriteten att visa olika
sätt  att  tolka  arvet  kanske  teorin  kan  motbevisas  på  detta  plan.  UNESCO,

2 4 6 Intervju, Erik Nordin, 2015-02-19:  Lena Landström, 2015-02-19. 
2 4 7 Intervju Fredrik Lundström 2015-02-04: Mélanie Platzgummer, 2015-02-05: Ingela Broström, 2015-03-
04: Gruppintervju Hälsinglands museum 2015-02-23.
2 4 8 Intervju, Lena Landström, 2015-02-19.
2 4 9 Bland annat insändare i Ljusnan nr: 77, 2 april 2015.
2 5 0 Klarström, G. (1 april 2015), ”Veto mot Hallbrån i fullmäktige”.
2 5 1 Ljusnan nr: 76 (1 april 2015), ”Världsarvet värt mer än vindkraft”.
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tillsammans med ICOMOS, är de ledande auktoritära organen i frågan men lämnar
de underliggande aktörerna fria i stora delar av arbetet. Det lokala beslutet att göra
gårdarna så tillgängliga som möjligt,  trots avsaknaden av krav på tillgänglighet
från UNESCO, öppnar upp för ett  folkligt  deltagande i  kunskapsproduktionen.
Dessutom  lyfts  flera  gårdar  än  bara  de  sju  objekten  på  listan  upp  som  lika
värdefulla på många sätt vilket ökar tillgänglighet. Därmed också en möjlighet att
som besökare själv skapa sig en uppfattning om världsarvet och historien bakom
hälsingegårdarna.  En  total  omtolkning  av  världsarvet  är  inte  möjlig  så  länge
kulturmiljöerna  finns  kvar  i  sitt  autentiska  skick och beläggs med  tillförlitliga
källor. Men dess tillhörighet och representativitet är enligt informanterna öppen
att utforska. Tillgängligheten kan dock tolkas som begränsad i den uppskattningen
att  världsarvsgårdarna  ska  skyddas  från  förslitning  i  form  av  att  besöken
distribueras till andra hälsingegårdar.253

Den expertis  i  form av  diverse  kulturarvsinstitutionsanställda  kan  i  denna
studie ses som en grupp beskyddare av kulturarvet som världsarvet utgör. Med en
sådan hantering begränsas, enligt  Smith,  ett  aktivt  deltagande från de som inte
ingår  i  expertisen.  Dessutom  brukar  ett  kulturarv  innebära  en  begränsad
besöksmöjlighet. Likafullt har besöksmöjligheten med världsarvet marknadsförts
som det inte gjorts tidigare och bidragit till en ökad öppenhet.254 Med att påstå att
världsarvet  bidragit  eller  kommer  att  bidra  till  identitet  och  gemenskap  har
konstruktionen av vem det tillhör redan gjorts. Misstolkningar av och okunskap
om världsarvet har bidragit till ytterligare exkludering som dock motarbetats med
hjälp  av  till  exempel  utställningar  på  Hälsinglands  museum  och  Länsmuseet
Gävleborg.255 Att ingen institution har något direkt ansvar för detta kan bidra till de
begränsade  omtolkningarna  och  det  folkliga  deltagandet  som  är  enligt  AHD-
teorin. Ett kringgående av detta har dock hittills möjliggjorts av institutionernas
genuina intresse och agerande för att visa olika perspektiv på världsarvet.

2 5 3 Intervju Mélanie Platzgummer 2015-02-05.
2 5 4 Smith, L. (2006), The Uses of Heritage, s. 29 f.
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Avslutande diskussion

Med  hjälp  av  att  applicera  mina  teoretiska  utgångspunkter  på  det  insamlade
materialet  har  jag  besvarat  vad  ett  världsarv  innebär  och  vilken  betydelse
världsarvet  har  haft  och  kan  komma  att  ha  för  orten.  Därmed  har  jag  också
undersökt företeelsen världsarv i en landsbygdskontext. Jag har också uppnått mitt
syfte med att uppmärksamma kultur på landsbygden vilket kan bidra till utökad
forskning.

Sedan  upptagandet  2012  har  organiserad  visningsverksamhet  och
öppethållande  av  världsarvsgårdarna  skett.  De  inblandade  är  nöjda  med
världsarvets  effekter,  även  om vissa  aspekter  ibland  kritiserats  för  att  ske  för
långsamt.  Världsarvets direkta påverkan i  samband med upptagandet var något
som  de  olika  aktörerna  inte  räknat  med,  det  framgick  att  ingen  under
nomineringsprocessen riktigt vetat vad världsarvet skulle komma att innebära. I
efterhand  har  effekterna  varit  hanterbara.  Alla  punkter  i  nomineringens
hanteringsplan är ännu inte uppfyllda men på god väg. Dessutom har andra saker
skett på initiativ utanför hanteringsplanen. Alla informanter såg världsarvet som
främst positivt och särskilt administrativ personal och gårdsägare såg en stolthet i
det. 

För  Gästgivars  har  världsarvet  inneburit  en ökad betydelse  i  och med den
ökning som skett av besöksantalet.  Dock har andra hälsingegårdars besöksantal
minskat.  Att världsarvsgårdarna fått bli representanter för andra gårdar kan vara
svårt att förstå i och med att ett urval genomförts. Urvalet kan uppfattas som att de
utvalda  gårdarna  är  mer  anmärkningsvärda  än  de  andra  och  därav  kommer
besökstrycket och bortvalet av de andra gårdarna. Kanske är det att överdriva med
att kalla dem för representanter. Det är ett begrepp som innebär att de är de bästa
av sitt slag, vilket i sin tur också lockar besökare just dit. Att använda begreppet
på det sättet är en av auktoriteter utförd kunskapsproduktion. Likaså att på något
sätt  hindra  besökare  från  att  besöka  världsarvsgårdarna,  vilket  bidrar  till  en
selektivitet:  vilka  får  besöka dem och vilka  får  inte?  Det  fanns  en  god tanke
bakom spridningen  av  besöken:  att  minska  slitage  och  att  uppmärksamma  att
Hälsingland är fullt av hälsingegårdar. Därmed kan flera kommuner gynnas vilket
leder  till  en  viss  regional  hållbarhet.  Detta  kan  öppna  för  en  positiv
kunskapsproduktion  eftersom möjligheterna  är  stora  att  göra  fysiska  besök  på
hälsingegårdarna och lära om dess historia. Samtidigt kan begränsningarna runt
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världsarvsgårdarna leda till en negativ kunskapsproduktion eftersom det är svårt
att fysiskt ta del av dem. Det fysiska folkliga deltagande i världsarvet blir också
begränsat.  Begränsningarna,  begreppen  och  planerna  på  gemensamhets-  och
identitetsarbete speglar ett  auktoritetsstyrt  kulturarv i  enlighet med AHD-teorin
samt anlägger ett maktperspektiv på världsarvets innebörd. 

I  den  gällande  nomineringen  fanns  påståenden  om  att  det  fanns  en  lokal
gemensamhet  kring  hälsingegårdarna  och  att  de  fungerade  som  en  symbol  i
regionen. Det motsatte sig det faktum att  samordnarna snarare såg det som ett
framtida mål.  Förhoppningarna om världsarvet som en bidragande faktor till en
gemensamhets- och identitetsskapare var från början föga,  men har i  efterhand
blivit  en del av det administrativa arbetet  av samordnare och kulturchef. Detta
pekar på en uppfattning bland auktoritär personal om att det är möjligt och att det
bör  hända.  Liksom  att  världsarvet  kan  bidra  till  en  hälsingsk  identitet  och
gemenskap. En stark gemenskap och identitet ter sig vara sammankopplat med en
stark kommun och stad och med en god tillväxt. 

Gemensamheten  och  identiteten  har,  i  enlighet  med  Waterton  och  Smiths
teori, skapats under hanteringsprocessen.256 Under hela hanteringsprocessen, från
och med nomineringsarbetet kring världsarvet, har olika auktoriteter haft makt att
styra det på olika sätt. ICOMOS har hela tiden varit en återkommande röst, till en
början i vilka objekt som skulle nomineras, vilket framför allt speglas i skillnaden
mellan de båda nomineringarna. Därefter påverkades beslutet om vindkraft av ett
uttalande  av  svenska  ICOMOS  och  politikernas  röstade  i  majoritet  nej  till
vindkraftsbygget.  Detta  skedde  efter  en  uppmaning  från  ICOMOS  att
vindkraftparken  kunde  hota  Gästgivars  världsarvsstatus.  Troligtvis  hade
röstningen  fått  ett  annat  resultat  om  världsarvet  inte  hotats  eller  ens  funnits.
Kritiken  har  i  efterhand  fokuserat  på  att  bevarandet  av  miljön  har  hamnat  i
skymundan på bekostnad av världsarvet men beslutet försvaras med världsarvets
betydelse för orten. Exemplet visar ICOMOS som makthavare i frågan, och hur ett
för regionen utomstående organ har inflytande på lokala beslut, samtidigt är det
ytterligare ett exempel på världsarvets innebörd.

Några gav intryck av att den första nomineringen kunnat uppfattas som mer
representativ  än den andra.  Nomineringens fokus förändrades efter påtryckning
från UNESCO och ICOMOS. Kritik av sådant slag kan dock ge en möjlighet till
att  ge förståelse för kultur och kulturarvs stora variation,  att  till  exempel  både
kinesiska  muren  och  hälsingegårdarna  båda  besitter  kulturella  och  historiska
värden.  I  den  andra  nomineringen  lyftes  världsarvet  fram som något  estetiskt
åtråvärt, på ett sätt som inte skett i den första. Detta lyfte fram AHD- perspektivet
och  föreslår  att  representativiteten  minskades  beroende  på  UNESCO  och
ICOMOS som auktoritära  organ.  Med  en  sådan  handling  har  den  grupp  som
världsarvet representerar, en konstruerad grupp baserad på det som lyfts fram i

2 5 6 Smith, L. & Waterton, E. (2010), ”The recognition and misrecognition of community heritage”, s. 11 f.
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nomineringen,  skapats  som  en  gemenskap.  Världsarvet  bidrar  till  en
rekonstruktion  av  en  hälsingsk  gemenskap  och  följer  Smith  och  Watertons
teoretiska  exempel.257 Världsarvet  blir  en  rekonstruktion  av  tidigare
samhällsgrupper  och  reproducerar  samma  gemenskap.  Med  att  lyfta  fram  en
företeelse  som  världsbetydande  kulturarv,  vilken  fungerat  som  en  gemensam
nämnare för en grupp i samhället, exkluderas de grupper som inte ser sig själva
som en del av gruppen. Beroende på hur synen på världsarvet som identitet och
symbol  för  regionen  fortlöper  kan  de  konstruerade  grupperna  bidra  till  en
rekonstruktion världsarvet.

Det föreslogs att bondeklassen innefattade betydligt fler individer än bara de
självägande bönderna och därmed stämmer det att fler än bara en samhällsgrupp
inkluderas i världsarvet. Men om den informationen inte når ut finns ingen nytta i
att tänka att det är ett inkluderande och folkligt kulturarv eftersom det därmed inte
går  att  påverka  individers  personliga  känsla  inför  världsarvet:  om  de  kan
identifiera sig med det och vem det tillhör. I en kunskapsproduktion i form av nya
texter  och fler  utställningar  kan detta  belysas  och skapa förutsättningar  för  en
gemensam identitet  i  världsarvet.  Det  finns en fara  med uppfattningen att  alla
redan tycker att de vet allt. Detta kan förhindras med ökad forskning kring ämnet,
inför vilket jag ser en förhoppning eftersom det är en aspekt alla samordnare sett
som gynnsam och betydande.

Olika försök att variera kunskapsproduktionen och visa ett folkligt deltagande
har  gjorts  med  olika  utställningar  och  projekt.  Flera  informanter  har  visat  en
medvetenhet  av betydelsen av det folkliga deltagandet i  kunskapsproduktionen.
Främst med arbetet  med informationstexter och gårdar där gårdsägare fått  dela
med  sig  av  sin  kunskap.  Kunskapsproduktion  i  form av  en  romantiserad  och
ålderdomlig bild av hälsingegårdar kan ha bidragit till att lokalbefolkningen inte
sett det åtråvärt att identifiera sig med företeelsen. Med utställningar och dylikt
som öppnar upp för olika aspekter att se på världsarvet har det folkliga deltagandet
fått ta plats eftersom att personliga tolkningar av världsarvet kunnat göras. Den
romantiserade bilden kan också bortarbetas. Dock hade ett folkligt deltagande i
bokstavlig mening förbisetts i och med att Gästgivars delägare inte fått ta del i
nomineringsprocessen,  trots  alla  röster  om  vikten  av  gårdsägarperspektivet.
Likafullt  fanns  det  en  röst  som  lyfte  att  en  brist  på  det  lokala  och  folkliga
deltagandet  som  positivt  i  avseendet  lokalpolitikers  beslut  rörande  frågor  om
världsarvet. Där kan ICOMOS ingripa och beslutsfattanden rörande världsarvet
kan därmed inte ske utan en medvetenhet om världsarvets värde.

De  som  enligt  primärmaterialet  såg  världsarvet  som  folkligt,  gjorde  det
baserat på sitt kulturella kapital och det poängterades att främst de med intresse i
kulturen kunde se värdet av världsarvet. Detta exempel pekar på den exkludering
som ett världsarv kan innebära men frågan är om världsarvet i så fall spelar någon

2 5 7 Smith, L. & Waterton, E. (2010), ”The recognition and misrecognition of community heritage”, s. 11 f.
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roll för de som inte är intresserade. För att skapa gemenskap och lokal identitet
behövs en medverkan från majoriteten av den lokala befolkningen, vilket skulle
begränsas  av ett  bristande intresse.  Det fanns  bland auktoriteten en önskan att
bredda intresset vilket skulle innebära en integration och en förminskning av ett av
auktoriteter  styrt  världsarv.  Motsättningen mellan  globalitet  och  lokal  identitet
som tidigare lyfts upp kan suddas ut med att en lokal identitet kan omvandlas till
ett lokalt  intresse och gemenskap, en gemenskap som inte behöver vara statisk
utan kan delas av flera geografiska och kulturella grupper.

I  världsarvsnomineringens  engelska  översättning  av  ordet  hälsingegårdar
skapas  ett  slags  kunskapsproduktion  som bidrar  till  ett  minskat  identitets-  och
gemensamhetsbyggande. Decorated Farmhouses of Hälsingland har, enligt  mig,
inte alls samma värde eller betydelse som ordet hälsingegård. Detta kan grundas i
att den engelska översättningen bidrar till en bred tolkningsmöjlighet och framför
allt en otydlighet i vad begreppet syftar på. Samtidigt kan tolkningsmöjligheten
bidra till ett folkligt deltagande i och med att det är så tolkningsbart. Därmed kan
det genom sin anpassningsbarhet bidra till  en större representativitet och till  en
möjlighet att känna identitet.

Ur  ett  kulturekonomiskt  perspektiv  har  världsarvet  inneburit  tankar  på
världsarvet som en ekonomiskt vinning. Tankarna handlade främst om att utöka
näringarna runt  och inom världsarvet  i  form av turism.  Det  kulturekonomiska
perspektivet  kan  också  anläggas  på  planerna  att  bygga  vindkraftverk  runt
världsarvsgården Gästgivars.  Dessa planer  hade kunnat  medföra  en ekonomisk
vinning men antagligen en kulturell förlust. I och med att politikerna röstade nej
till  Elous  vind AB:s förslag fanns en tanke på att  ett  hållbart  kulturarv vägde
tyngre  än  en  hållbar  miljö.  Enligt  Gästgivars  sociala  liv  och  karriär  har  det
uppåtgående kulturella värdet tidigare samspelat med det ekonomiska värdet. Men
efter världsarvsupptagandet har gården blivit laddad med kulturella värden vilket
innebär  att  det  kulturella  har  tendenser  att  överstiga  det  ekonomiska.  Det
ekonomiska  värdet  har  dock  ökat  sedan  upptagandet  på  världsarvslistan  och
aktiviteter som bidrar till en ekonomisk vinning har skapats med besöksnäringen
som grund. Detta kan bidra till ett hållbart kulturarv i och med att en ekonomisk
vinning  kan  bidra  till  ett  bättre  förvaltande  av  gården.  Upptagandet  på
världsarvslistan har  inneburit ekonomiska bidrag till gårdsägaren som möjliggjort
renoveringar och ett för framtiden fysiskt hållbart kulturarv. Med vindkraften hade
Gästgivars kunnat förlora en del av sitt kulturella värde, i och med att dess miljö
förlorat  sin autenticitet.  Gårdens möjliga ekonomiska värde hade också kunnat
riskera att överskuggas av intressen i vindkraften. Ett världsarv har ett enastående
och globalt värde och har inneburit en ökning av Gästgivars kulturella värde och
gjort det ekonomiska värdet ojämförbart med det kulturella. Världsarvet försäkrar
också att  Gästgivars är kvar i  den kulturella  sfären och står under UNESCO:s
beskydd, som förhindrar eventuell kommodifiering. 

77



Den påstådda oviljan eller oförståelsen hos gårdsägare för världsarvsgårdarna
som en källa till förbättrad ekonomi kan bottna i en mentalitet som motsätter sig
högfärdighet  och  märkvärdighet.  Emellertid  är  gårdsägarna  medvetna  om  det
historiska värdet. Denna mentalitet kan dock bidra till att världsarvet inte kommer
att bli en del av en upplevelseindustri och därmed inte helt och hållet en del i den
kulturella  ekonomin.  Dock  är  världsarvet  en  bidragande  faktor  till  ett  rikare
kulturliv  på  orten.  De  aktiviteter  som  idag  finns  kan  på  sikt  och  vid  behov
utvecklas  ytterligare.  Att  en  manifestation  av  världsarvets  ekonomiska  värde
skulle  bidra  till  att  göra  dess  kulturella  värde  mer  konkret  är  en  intressant
synpunkt. Detta skulle kunna bidra till  en större förståelse bland lokalinvånarna
som lättare skulle uppskatta det lokala arvet. Det kan på lång sikt bidra till såväl
lokal  identitet  som  gemensamhet  för  Hälsingland.  Det  kan  förhoppningsvis
motverka  Hälsingland och Bollnäs  som avfolkningsområden och uppfattningen
om landsbygdens skrala kulturella utbud.

Sammanfattningsvis  har  många engagerats  i  arbetet  kring hälsingegårdarna
sedan världsarvsupptagandet. Det finns ett engagemang i att arbeta för att främja
världsarvet  till  kommunens  och  regionens  fördel.  Till  världsarvet  finns  en
framtidstro och administrativ  personal är välvilligt  inställda till  det och ser det
som en möjlighet till att höja regionens status. Gästgivars delägare är av samma
åsikt och hittills har världsarvet endast varit till gagn för gården. Världsarvet kan
bidra till  en stärkt  lokal  gemensamhet  och identitet.  Ett  sådant  slags arbete  är
planerat  och om det  görs på rätt  sätt:  med ett  folkligt  deltagande och med en
positiv  kunskapsproduktion kan världsarvet bli  en representant  och symbol  för
Hälsinglands eller åtminstone Bollnäs' invånare. En sådan verkan kan eventuellt
bidra till att invånare ser orten med andra ögon och på sikt kan det bidra till att
minska migrationen. Till  ett  sådant resultat  kan den kulturekonomiska effekten
bidra: om världsarvet skapar utökade arbetstillfällen och inkomster. Troligtvis blir
dock blir dessa mycket små och endast biprodukter inom en kulturell ekonomi.
UNESCO  ger  dessutom  onekligen  en  viss  status  och  kanske  kan  en  ökad
besöksstatistik  bidra  till  att  lyfta  Hälsingland  som  turistmål.  Långsiktigt  kan
Hälsingland bli en region i vilken man kan upptäcka andra aspekter än turism.
Världsarvet har också bidragit till  att synliggöra flera makthavare gällande dess
hantering och bakgrundsarbete. Dessa har synts i såväl runt nomineringen som i
annat  informationsspridande  men  också  genom  att  påverka  beslut  rörande
världsarvet. De olika makthavarna har dock visat sig vara villiga att arbeta för
ortens och världsarvets bästa och det finns både vilja och kompetens till förvalta
kultur i en liten stad. 

I jämförelse med tidigare forskning har mitt material bidragit med en hittills
unik fallstudie i form av Gästgivars och en tämligen outforskad del av de svenska
världsarven.  Jag  har  liksom  tidigare  forskare  värderat  definitionen  av  en
hälsingegård men inte kommit fram till någon helt säker sådan. Liksom tidigare
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artiklar  har  jag  undersökt  avsaknaden  av  folkligt  deltagande  och  funnit  den
stämma på vissa plan men ändå sett en tanke på förbättring hos samordnarna.

 I enighet med Ronströms  Kulturarvspolitik: Visby: från sliten småstad till
medeltidsikon258 har jag tyckt mig skönja flera auktoritära röster i skapandet av
världsarvet och i informationsspridandet runtom. Likaså föreslog Turtinen i sin
avhandling  att  UNESCO kunde riskera  skapa  nationella  och  lokala  konflikter.
Sådana  exempel  har  jag  tyckt  mig  skönja  i  min  undersökning:  i  till  exempel
konflikten om vindkraftsparken.259 Dock vill jag inte helt ena mig med Turtinens
idéer eftersom han gav sken av att världsarv inte har några positiva effekter, något
jag  önskar  ta  avstånd  ifrån.  Liksom  Ronström  också  påpekade,260 har
uppmärksamheten riktats till det som blivit utpekat. Min studie har även avsett att
uppmärksamma de som pekar, det vill säga UNESCO såväl som aktörerna bakom
världsarvsnomineringen och dagens samordnare. Världsarvet har skapats genom
att aktörerna såg värdet i hälsingegårdarna och inte ville vänta med att det skulle
upptäckas,  utan  påskyndade  processen  genom  att  själva  nominera  och
uppmärksamma dem.  Syftet med världsarvet var att bevara och uppmärksamma
hälsingegårdarna och det har uppnåtts. Med hjälp av bland annat med legalt skydd,
forskningstillfällen  samt  ökad  besöksstatistik  har  bevarandet  och
uppmärksamheten åstadkommits. Aktörerna är den expertis som jag i inledningen
syftade till, ett världsarv kan inte vänta på att bli upptäckt. Men världsarvet måste
även efter upptäckten hanteras av expertis för att presenteras och för att kunna
uppvisa ett enastående och universellt värde. Detta speglar att det i en region med
små städer har tagits beslut som kan påverka kulturlivet positivt. 

2 5 8 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, passim.
2 5 9 Turtinen, J.  (2006),  Världsarvets  villkor:  Intressen,  förhandlingar  och  bruk  i  internationell  politik,
passim.
2 6 0 Ronström, O. (2008), Kulturarvspolitik: Visby : från sliten småstad till medeltidsikon, s. 81. 
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Sammanfattning

Jag  har  i  min  studie  syftat  till  att  undersöka ett  antal  frågor  som tangerat  till
UNESCO och världsarvslistan. Det världsarv jag begränsat mig till är det senaste
svenska, det vill säga hälsingegårdarna. Jag har, med Gästgivars som fallstudie,
utrett vad som sker i och med ett upptagande på världsarvslistan. Vid analys av
fallstudien har teorin om tings sociala liv anpassats. Världsarvet har för Gästgivars
del inneburit vissa förändringar, främst i fråga om aktiviteter, visningar och en
liten ökning av besöksantal.  Gästgivars finns kvar i samma kulturella sfär som
innan men dess kulturella värde och sociala status har ökat. 

Som primärmaterial har jag använt information insamlad vid intervjuer och
statistiskt material  har fungerat som sekundärmaterial.  Vid bakgrundsarbete om
hälsingegårdarna och världsarvet har litteratur skriven om hälsingegårdarna samt
dokument och rapporter från ICOMOS och UNESCO använts. Med detta material
avsåg studien till att undersöka vad som skett under de två och ett halvt år som
gått sedan upptagandet samt få åsikter från olika intressenter inom ämnet. Jag har
undersökt ämnet med ett identitets- och gemensamhetsperspektiv, för att se om
världsarvet ur den utgångspunkten kan bidra positivt till Bollnäs och Hälsingland.
Identitet  och  gemenskap  har  diskuterats  inom  teorin  Authorized  Heritage
Discourse vilken också har bidragit till en aspekt om vem som är makthavaren i
ett  världsarvsupptagande  och  i  hanterandet  av  ett  världsarv.  Det  har  visat  sig
finnas  en  framtidstro  om  att  världsarvet  ska  bidra  positivt  till  kommunen  i
aspekterna  gemenskap  och  identitet,  med  hjälp  av  ett  etablerande  arbete.
Ytterligare teoretiska  utgångspunkter  har  varit  kulturell  ekonomi,  vilken  också
använts för att  undersöka världsarvets innebörd.  Ur en kulturekonomisk aspekt
kan världsarvet som kommersiellt turistmål bidra till biinkomster och sekundära
effekter, något som det hos alla finns en medvetenhet om. Samordnare av olika
slag  var  villiga  att  på  något  sätt  testa  världsarvet  som  potentiell  ekonomiskt
inkomst, men med stor försiktighet för att undvika att det kulturella värdet inte
försummas.  Med  teorin  om  folkligt  deltagande  och  kunskapsproduktion  har
maktperspektivet  återigen lyfts  upp och världsarvets betydelse för regionen har
gjorts synlig. Det folkliga deltagandet värderades högt av världsarvets samordnare
och likaså att  bidra till  en positiv kunskapsproduktion.  Min slutsats  var att  det
folkliga deltagande tidigare inte fungerat till hundra procent och att en diskutabel
kunskapsproduktion  skett.  Dock  fanns  det  tydliga  tecken  på  att
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kunskapsproduktionen på senare tid  syftat  till  att  ge en bred och lättillgänglig
historia. 

Sedan  upptagandet  2012  har  världsarvet  för  kommunen  och  regionen
inneburit att  samordnare  har  anställts  på  kommunal  och  regional  nivå.  Dessa
ansvarar för att  följa hanteringsplanen och bedriva världsarvet som ett  hållbart
kulturarv. Syftet med ett världsarv i Hälsingland, att bevara och dela med sig av
kulturarvet hälsingegårdar, är uppnått,  eftersom bevarande sker med legalt  stöd
och tillgängligheten har ökat. 

Ingen av den administrativa personalen eller gårdsägare såg världsarvet per se
som något  negativt.  Många  informanter  hade  anmärkningar  som baserades  på
hanteringen av världsarvet eller på nomineringsarbetet. Att det finns tydliga men
varierande auktoritära röster i hanteringen är tydligt men det har gjorts försök till
en  folklig  samverkan  och  en  positiv  kunskapsproduktion  vilket  har  och  kan
innebära ett för Hälsingland mer representativt världsarv än vad det från början
uppfattades som. Ur den aspekten innebär världsarvet en framgång för Bollnäs och
Hälsingland.  
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       Besöksantalet på Gästgivars visningsverksamhet och på besökscentrum på 

Träslottet, Arbrå, insamlade och sammanställda av Bollnäs kommun.
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Bilaga 1

Sammanställning av intervjufrågor

• Vad har hänt sedan 2012?
• Man talar  ofta  om kulturarv  som gemenskapsskapare,  är  det  något  du

känner igen dig i?
• Hur ser du på framtiden för världsarvet? Kan något göras bättre?
• Vilka  fördelar  och  nackdelar  har  utmärkelsen  fört  med  sig?  Och vilka

risker och möjligheter?
• Vilken betydelse kan detta haft för orten och länet?
• Hur ser du på att det kan finnas en ekonomisk vinning i ett sådant projekt?
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