
R E D A N  F Ö R  T U S E N  Å R  S E D A N  var Alfta ett väl etablerat bonde-
samhälle. Det finns ont om berättelser från det gamla medel-
tida Hälsingland men det finns en isländsk saga från år 1178
då den norske kungen Sverre Sigurdsson drog genom land-
skapet på väg mot Norge. I Alfta mötte han ett uppbåd bönder
som inte ville släppa fram den norske kungen och hans män.
Det framkommer av berättelsen att Alfta vid denna tid är krist-

nat. Den äldsta kyrkan kan spåras till 1200-talet och avbilda-
des genom Olof Broman i verket Glysisvallur. Alfta har kal-
lats Hälsinglands kornbod och i början av 1600-talet betalade
Alfta mer boskapsskatt än någon annan socken i Hälsingland.
Socknen sträckte sig över den hela bördiga Voxnadalen. År
1639 delades socknen.

Varför så stort?
Bönderna i Hälsingland var sedan urminnes tider den domi-
nerande klassen i samhället. Här fanns ingen adel. Bönderna
ägde själva sin jord och hade makten på gården, i byn och i
socknen. Som grupp höll bönderna och deras familjer sam-
man. Gårdarna gick i arv och så långt som möjligt giftes bond-
döttrarna bort i granngårdar eller grannbyar. Släktleden kan
ofta följas till 1500-talet, vilket släktdiplomen som hänger på
många gårdar vittnar om. I byggnaderna manifesterade bön-
derna sin ställning i samhället. Här i Voxnadalen tog byggan-
det ibland extrema uttryck med mangårdsbyggnader på 400
kvadratmeter och därtill lika mycket i oinredda utrymmen på
halva övervåningar och hela vindar.

Storbranden 1793
Längre tillbaka i tiden låg de flesta gårdarna tätt samman
kring Alfta kyrka, men allt förändrades en majdag 1793 då en
stor brand bröt ut. Elden tog hela 222 byggnader. Den öde-
lade kyrkan, prästgården, tingshuset, gästgiveriet, kaptens-
gården och 16 stora bondgårdar i kyrkbyn. 183 personer blev
hemlösa. Det var med några undantag de allra största och
mest välmående gårdarna som drabbades. En bondkvinna
från en grannby blev stämd inför tinget för att hon yttrat 
att eldsvådan kommit som ett straff för böndernas »överdriv-
na högmods skull«. Intill Åsabäcken, där den troende bonden
i gården Per-Sjuls bodde, stannade branden. Därför undkom

gårdarna öster om samhället i det som heter Östra Kykrbyn.
Det är orsaken till att många gårdar fortfarande bär spår av
det gamla 1700-talsbyggandet. Vid gårdarna Per-Ols, Hans-
Ers, Jon-Knuts, Ol-Mårs och Skindra finns både uthus och 
delar av mangårdsbyggnader med 200-åriga anor och äldre.

Hälsingegården Ol-Anders
Långt tillbaka låg Ol-Anders i Alfta kyrkby, men gården var
en av dem som ödelades vid storbranden 1793. Tio byggna-
der förstördes och nio personer blev hemlösa bara på denna

gård. Efter branden påbörjades genast uppbyggnaden av den
nya gården, men på en ny och säkrare plats, en hög kulle i
Östra Kyrkbyn.

Gårdens ursprung kan genom jordeboken spåras till 1575.
Bonden Olof Andersson född 1640 tros vara den som gav
namn till gården. Släktleden vid gården bröts efter 400 år. 
Nya ägare och en ny tid tog vid. Gården har sedan utvecklats
till ett besökscentrum som är öppet hela året.
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Ol-Anders flyttades och fick en typisk placering i landskapet. Gården pryddes med vackert dekorerade förstukvistar och måleri i starka färger.

Alfta från kyrktornet år 1878 med gården Nygårds i förgrunden.

I herrstugan målade Nygårds Erik Andersson från Rättvik ett självporträtt.
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K Y R K A N ,  P R Ä S T G Å R D E N ,  S K O L A N  O C H  S T A T I O N S S A M H Ä L L E T

ligger i Alfta tätt samman och det är sällan man finner en så rik
snickarglädje som här. Samhället räknas som länets bäst be-
varade i sitt slag. Efter storbranden 1793 byggdes snabbt ett
nytt och blomstrande samhälle upp. En ny prästgård fanns på
plats redan året efter och några år senare var återuppbyggna-
den av kyrkan klar.

Från 1850-talet till sekelskiftet var Alfta ett samhälle i stark ut-
veckling. Vid kyrkan och längs Långgatan finns ännu mycket
av bebyggelsen från tiden kring förra sekelskiftet bevarad 
och välhållen. Det magnifika gästgiveriet från 1870-talet, som
ligger mitt emot kyrkan, gick före med den nya tidens panel-
arkitektur och glasverandor.

Den som kom att betyda mycket i det mesta av denna byg-
genskap var snickaren och byggmästaren Jonas Holm. Han
kom från Bollnäs, gifte sig och flyttade till Alfta 1887. Den
starka expansionen i bygden passade honom och överallt där
något hände fanns Jonas Holm med.

Predikstolen en inspirationskälla
Efter storbranden byggdes kyrkan upp igen. Arkitekten vid
överintendentsämbetet i Stockholm Axel Almfeldt ritade kyr-
kan och den vackert dekorerade predikstolen. På dess bak-
sida står blygsamt inträngt namnen på de båda skickliga och
mycket anlitade snickarna från bygden Olof Brunk och Pehr
Tulpan och året 1815. Brunk och Tulpan hade fått uppdraget
att snida predikstolen. Det gav dem inspiration i sitt fortsatta

hantverk. Förstukvistar och snickerier pryddes med detaljer
hämtade från predikstolen. Otaliga exempel finns ännu i byg-
derna. Alftarosen med sina pikerade blad har blivit socknens
symbol framför andra. Den används alltjämt som dekor i
snickerier, smycken och annat.

Dubbeldörrarna
Intill kyrkan ligger kyrkskolan från år 1847. Det var snicka-
ren och hemmansägaren Hans Brunk i Näsbyn som ledde
arbetet, son till storsnickare Olof Brunk som snidat predik-
stolen trettio år tidigare. Skolans förstukvist med sina två
pelare utformade han, som han själv för gott fann. De pampi-

ga träpelarna står ännu kvar och vittnar om Brunks sinne för
proportioner. Dubbeldörrarna och entrén gav inspiration till
förstukvisten vid storgården Jon-Lars i Långhed.

Hans Brunk var en av många i Alfta socken som följde
predikanten Erik Jansson till Amerika. Denna tidiga utvand-
ringshistoria som starkt präglade Alfta socken finns skildrad
på Emigrantmuseet vid Ol-Anders.
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Den överdådigt dekorerade predikstolen i Alfta kyrka.Alfta kyrka sedd från kyrkskolan.

Snidade rosor och blad av snickarna Brunk och Tulpan. Alftarosen och pickerade blad återfinns på gårdarnas dörrar och förstukvistar.
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Kyrkskolans entré gav inspiration till förstukvisten vid Jon-Lars i Långhed.



F R Å N  A L F T A  S A M H Ä L L E  G Å R  V Ä G E N  N O R R U T  genom rika
jordbruksbygder med många stora och välbevarade gårdar
från sent 1700-tal till tidigt 1800-tal. De kulturhistoriskt mest
värdefulla bymiljöerna finns i Långhed och Näsbyn men ock-
så Gundbo och byarna öster därom. Gårdarna har domineran-
de lägen på kullar och höjder kring den slingrande Hässjaån.

Längs vägen syns också många av byggmästaren Jonas
Holms ladugårdar och mangårdsbyggnader från sekelskif-
tet 1900 i samspel med den äldre bebyggelsen. De stora häl-

Målare från Dalarna prydde väggar och tak i de stora hälsingegårdarna.

singgårdarna fick genom Jonas Holm en ny och mer prak-
tisk arkitektur. Mangårdsbyggnad, brygghus och ladugård
byggdes samman och enkelhet och rationalism fick råda.

Ett överdåd av snickeri och måleri
I dessa byar och bygder finns otaliga exempel på ett över-
dådigt snickeri och måleri från 1800-talets mitt som hör Alfta
socken till. Det återfinns i takutskäft, fönsterfoder, förstu-
kvistar, portar, dörrar, interiörer och möbler.

I Näsbyn finns gården Brunkes varifrån storsnickaren
och sockenhjulmakaren Olof Brunk kom, han som snidade
predikstolen. Hälsingebönderna prydde tidigt sina rum och
stugor med måleri på väggar med väv och papper.

Under 1700-talets senare del var det ofta målare från Da-
larna som kom och dekorerade för att under 1800-talet näs-
tan helt ta över väggmåleriet i Hälsingland. De målade med
granna färger och livliga figurer, stora slott och svajiga träd.
Nygårds Erik Andersson från Gulleråsens by i Rättvik var en
av dem. På gården Ol-Anders lämnade han sitt självporträtt,
försynt intill den öppna spisen. Rättviksmålaren Svärds Hans
Ersson var en annan flitig man som hade en livlig produktion
i bygderna. Vindruvsrankorna på kolonner som inramning
till dekorativt målade fält är vanliga på gårdarna.

Den så kallade Blåmålaren är en av de många anonyma må-
larna i bygden. I Alfta och Ovanåkers socknar har det rikliga
måleriet inventerats och dokumenterats.

Hälsingegården Löka
På en höjd i byn Gundbo ligger den trebyggda gården Löka,
en tidigare släktgård vars historia kan följas till 1600-talets
början. Alfta hembygdsförening köpte gården på 1950-talet
men hade disponerat den ända sedan 1923.

Ursprungligen låg gården strax söder om den nuvarande
gårdsbildningen, men på 1840-talet flyttades den till sin nu-
varande plats intill Lökabäcken, som utnyttjades för att driva

tröskverk, kvarn och linskäkt. Löka är numera en visnings-
gård och ett hembygdsmuseum med bland annat en fin textil-
samling. Gården är öppen under sommarmånaderna.
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Interiörer från gården Löka. Gården Löka är med sitt höjdläge typiskt placerad i landskapet.

Detaljer från gårdarnas rika väggmåleri.

År 1811 gjorde storsnickaren Olof Brunk detta skåp.



B Y A R N A  N Ä S B Y N  O C H  L Å N G H E D  G Å R  N Ä S T A N  S A M M A N .  Här
är centrum för hälsingeböndernas storbyggande. Det är här
vi hittar mangårdsbyggnader som har upp till 400 kvadrat-
meter boyta och därtill lika mycket i oinredda utrymmen på

halva övervåningar och hela vindar. Byggnaderna har ofta
två och en halv våning, brutna och valmade tak, upp till nio
fönster på gavlarna och med sex till sju fönsteraxlar på lång-
sidorna. Exemplen är många.

De största gårdarna
Det var bonden Olof Persson vid gården Schols i Näsbyn som
startar storbyggandet i bygden. Han sneglade på bruksherr-
gårdarna. År 1821 stod hans nya mangårdsbyggnad klar.
Den kom att skilja sig markant från de ålderdomliga parstu-
gorna vid gårdarna runt omkring. Schols gav inspiration i
hela socknen. De största blev gårdarna Jon-Lars och Pallars i
Långhed. De är nu båda byggnadsminnen och med bland de
världsarvsnominerade gårdarna.

Falurött och pastell
Den framväxande sågverksepoken påverkade byggenskapen.
Många av husen försågs med träpanel som vid sekelskiftet må-
lades i ljusa pastellfärger vilket ytterligare understryker herr-

gårdskaraktären. I hela Voxnadalen återfinns dessa pastell-
färgade mangårdsbyggnader intill gårdarnas äldre rödmålade
timmerhus. Husen smyckades med glasverandor och snick-
arglädje. Det är på få håll man finner så rik snickarglädje som i
Alfta, skriver Fredric Bedoire, professor i arkitekturhistoria.
Några av storgårdarna som Jon-Lars och Ol-Svens i Långhed
fick aldrig träpanel utan behöll det nakna rödmålade timret.

Skogen skiljer socknarna åt
Vägen mellan byarna Långhed och Vängsbo går genom den
skog som skiljer socknarna Alfta och Ovanåker åt. En gräns-
sten från 1927 utmärker sockengränsen.

Vägen är en urgammal färdväg men vissa avsnitt har genom
åren förbättrats och förändrats. På höjdlägena kan man blicka
ut över Hälsinglands vida skogslandskap och blånande berg.
Vid Vinberg finns en utsiktspunkt över Voxnans vattendrag
och sjösystem. Där möter skogen dalgången på andra sidan.
Härifrån har man en vidunderlig vy över hälsingegårdarnas
odlingslandskap.
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Den stora gården Ol-Svens behöll det nakna timret.

Den stora hälsingegården Jon-Lars med sin pampiga förstukvist.

Rikt dekorerade förstukvistar pryder gården Pallars i Långhed.

Pallars tillhör de världsarvsnominerade gårdarna och är en av de största.

Typiskt dalmåleri som återfinns på Jon-Lars och andra gårdarna i bygden.



F R Å N  S K O G E N  O C H  D E T  M Ä K T I G A  V I N B E R G E T  slingrar sig
vägen genom byn Vängsbo, nära byggnaderna och med ut-
sikt över småbrutna odlingsbygder, sjön Vägnan och Voxna-
dalen. Gårdarna ligger spridda ner mot det öppna jordbruks-
landskapet och sjön. Byn har en ålderdomlig struktur och
gamla anor. Det ovanliga med byn är att gårdarna huvudsak-
ligen ligger kvar oskiftade. Storskiftet 1794 kom av sig på
grund av tvister om ägofördelningen och vid laga skifte 1853
var det endast tre gårdar som flyttades ut.

Vängsbo är av kulturhistoriskt riksintresse och ingår med

byggnadsminnet Nygårds i det föreslagna världsarvet. Be-
byggelsen i Vängsbo domineras av stora mangårdsbyggna-
der och ladugårdar uppförda före och kring sekelskiftet 1900
men med rötter i en betydligt äldre bebyggelse. Det finns en
påtaglig skillnad mellan det storskaliga byggandet i Långhed
och Vängsbo. Medan man i Långhed kring 1850 mangrant er-
satte de äldre parstugorna med tidens breda hus så moderni-
serade man istället i Vängsbo sina äldre hus, byggde på dem
på längden och höjden.

Nygårds
Byggnadsminnet Nygårds är ett strålande exempel på det.
Det äldre huset på gården med långsidan mot vägen, en hög
parstuga målad i ljusrosa oljefärg, har varit föremål för om-
fattande studier bland annat av Konsthögskolan i Stockholm.
Gårdens förändring, från den lilla parstugan i en våning
byggd 1786, kan följas steg för steg under 1800-talets decen-
nier fram till sekelskiftet 1900 då gården blivit längre, fått två
våningar och vind, veranda, oljemålad panel och karakteris-
tisk tempelgavel. Kring sekelskiftet 1900 byggdes också en helt ny mangårds-

byggnad på gården ritad av den lokale byggmästaren Olof 
Johansson. Familjen flyttade dit och den gamla byggnaden
blev sommarbostad. Några år senare får samme byggmästa-
re uppdraget att rita en ny ladugård som ligger öster om de
båda mangårdsbyggnaderna. Olof Johanssons karakteristis-
ka byggnader syns på många håll utefter vägen från Vängsbo
till Edsbyn.

Bondeindustrin gav välstånd
Vattenkraften var en flitigt utnyttjad resurs i det gamla häl-
singska bondesamhället. Kraften användes för att tröska,
mala, skäkta, såga, hacka, krossa och mycket annat. Genom
Vängsbo rinner en bäck och på båda sidor om bäcken ligger

flera bevarade vattenverk med sina stora vattenhjul och mitt i
byn finns en damm med dammluckor från vilken man kunde
från vilken man kunde reglera vattnet. Denna bondeindustri
har medeltida traditioner, den utvecklades starkt under
1700-talet och bidrog fram till 1800-talets mitt med bland 
annat en effektivisering av linhanteringen. I Vängsbo finns
linskäkt, kvarn, spånhyvel och tröskloge kvar.
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Nygårds äldre mangårdsbyggnad med sin karakteristiska tempelgavel. Nygårds är en av de världsarvsnominerade gårdarna längs vägen.
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Gårdarna ligger spridda i ett ålderdomligt jordbruklandskap. Bäcken som skär genom byn kantas av gamla vattendrivna verken.



M E L L A N  S J Ö A R N A  U L L U N G E N  O C H  V Ä G N A N  ligger Sässman-
området och byn Knåda. Här flyter Voxna älv fram i ett mjukt
vindlande lopp på båda sidor omgivet av större och mindre
sjöar, våtmarker och lövdungar, marker som med vårfloden
översvämmas med vatten. På båda sidor sträcker sig ett ut-
präglat och urgammalt jordbrukslandskap med åkrar, betade
ängar och lador. Gårdarna ligger tryckta mot skogskanten väl

skyddade mot älvens översvämningar. Undantaget är gården
Näs som ensam ligger mitt ute i beteslandskapet liksom går-
den Hoppet på södra sidan av älven. Här har man med vallar
försökt att hindra de årligen kommande översvämningarna.
Samspelet mellan natur och kultur har bidragit till att om-
rådet klassats som riksintresse. 150 fågelarter har noterats i
området. Det har av författaren Hans Lidman fått benämning-
en »Den sjungande dalen«. Redan under 1800-talets mitt var
gamla landsvägen, som stryker längs älvens södra strand,
omtalad som en av landets allra vackraste vägar.

Söder om Knåda ligger Roprabäcken och här ifrån har
man sedan urminnes tider kunnat ta sig över älven och söde-
rut. Knåda blev genom sitt läge tidigt en knutpunkt för han-
del. Här möttes bönder från när och fjärran och en av landets
mest omtalade marknadsplatser utvecklades.

Knåda marknad
I äldre tider var det på marknaderna som bönderna kunde
avyttra gårdens överproduktion och samtidigt köpa det man
själv inte kunde producera. Knåda by har genom tiderna varit
känd vida omkring för sin årligen återkommande markand.
Här vid gårdarna Hans och Olpas strålade människor sam-
man under några dagar i januari månad, kring den tjugonde,
för att köpa, byta och umgås. Knåda marknad stod i samspel
med hälsingarnas, jämtarnas och andra norrlänningars regel-
bundna vinterresor till Falun, Kopparberget och Hedemora.

Hälsingegårdsvägen i Falun omvittnar än idag om dessa han-
delsförbindelser. Marknaderna var viktiga för böndernas
ekonomi men också för folket i övrigt. Pigor och drängar var
också där och kunde knyta kontakter och handla varor. För
gårdarna i Knåda blev marknaden en inkomstkälla. Vid vissa
gårdar hyrde man ut för övernattning, vid andra var det krog
vid en tredje uppläts lokaler för trolleri och akrobatik och mitt
i allt sträckte sig marknadsgatan och ett marknadstorg.

År 1843 hade Knåda marknad fått så stor betydelse att den
skrevs in i almanackan och blev en nationell handelsmark-
nad. Det medförde att den ökade ytterligare i omfång och
hade sin absoluta glansperiod 1850–1867, samtidigt som den
nya tiden bröt in och Edsbyn tog plats som nytt handels-
centrum i bygden.

Den gamla marknadsgatan i Knåda heter idag Bodgatan
och är alltjämt en handelsgata.
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Författaren Hans Lidman 1951 som myntade begreppet »Den sjungande dalen«.

Jämtarna kommer till Knåda marknad, målning av Olof Nilsson. Gårdarna i Knåda ligger tryckta mot skogskanten i norr.

Olof Nilsson målade många motiv från markanden i Knåda. Gården Olpas där marknaden en gång höll till.
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R O T E B E R G  Ä R  E N  T Y P I S K  B O N D B Y  med mycket gamla anor
som på senare år kompletterats med ny och modern bebyg-
gelse. Byn ligger på solsidan av dalen med åkrar och ängar
ned mot sjön Ullungen. Gårdarna är placerade som ett pärl-
band i skogsbrynet i norr. Roteberg är en långsträckt by med
Östra Roteberg, Mellanbyn och Västra Roteberg. Sedan 1900-
talets början har byns centrum legat vid affären med storgår-
darna Pallas, Uddas, Prans, Lassa, Lill Svens och Svens Ollas

runt omkring. Innan skiftet låg centrum vid gården Backa och
den stora Backastenen där västra Roteberg tar vid.

Bakom gårdarna växte utanvidsbebyggelsen fram, där
hantverkare och indelta soldater hade sina gårdar. Gårds-
namn som Skomakra, Glasmästars, Skräddarns, Smens, Ras-
ka, Karpa, Springs skvallrar om det. Även dessa gårdar är
utifrån ett allmänt perspektiv stora.

I en förteckning över de mest besuttna gårdarna i land-
skapet från år 1276 finns en gård i Roteberg med, men först
under mitten av 1500-talet kan gårdarnas historia mer tydligt
följas. År 1542 fanns 14 namngivna gårdar i Roteberg. Från
den tiden kan också släktleden vid gårdarna härledas. Går-
den Pallas har i rakt nedstigande led gått från far till son från
1575. I finrummet hänger släktdiplomet som vid så många

andra gårdar för att befästa släktens och gårdens samhörig-
het. Den äldst bevarade byggnaden i byn tillhör samma gård.
Det är ett härbre från 1690-tal. Gårdarna bär ofta namn efter
den bonde som tidigt präglade gården. Pallas, Svens Ollas,
Ersk-Ols, Lassas är exempel på det.

Vid flera gårdar finns många gamla handlingar bevarade.
Vid gården Svens Ollas har man dessutom haft intresse för
både gårdens och byns historia. Genom de gamla handling-
arna kan det forna livet på gården återspeglas. I korta orda-
lag skildras John och Sigrids hårda liv, kring 1700-talets
mitt: »Sigrid; döpt, lärt försvarligt sin kristendom, var en tid
ute och tjänade, gift vid fyllda 39 år, hade två söner som båda
dogo unga, var till lefnaden stilla och saktmodig, led av hosta
och tungt bröst och dog 16 mars 1772. John; var en tid ute
och tjänade, var en huld fader, förde en stilla och berömlig 
lefnad, fick en hastig död genom drunkning …«

Fäbodarna
I norr och väster sträcker sig det stora skogslandet och där
inom en radie på 2–3 mil ligger byns fäbodmarker. Hit valla-
des djuren sommartid för bete och här tillverkades ost, mes-

smör och smör. Vid det välbevarade Våsbo fäbodar, som in-
går i ett föreslaget världsarv, hålls markerna ännu öppna med
betande djur.

Lim-Johan
Johan Erik Olsson (1865–1944) var hans rätta namn. Han
blev efter sin död erkänd som en av landets, ja kanske värl-
dens, främsta naivister. Han levde i byarna kring Ovanåker
med undantag från några år på hospitalet i Uppsala. I Rote-
berg arbetade han som dräng. Orden »Johan Erik Olsson
ifrån Nybo uti Voxna« lämnade han som ett visitkort efter sig
på en av väggarna i gården Pallas vid sekelskiftet 1900.

STORA HÄLSINGEGÅRDARS VÄG
Gårdar och soldattorp i Roteberg
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Släktdiplomet och den stora hälsingegården Pallas.

»Kungajakt« och andra målningar av Lim-Johan finns på Edsbyns museum.

Vägen slingrar sig längs den långsträckta byn.

De stora gårdarna med sina uthus avlöser varandra.
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Fäbojäntor med kor och getter vid Våsbo fäbodar kring 1920.



B Y N  R O T E B E R G  S T R Ä C K E R  S I G  N O R R U T  mot byn Kyan och fä-
bodskogarna norr därom. En av socknens största gårdar är
den vitmålade Passla med sina många fönster. Den lyser där
den ligger i landskapet som en av de sista gårdarna i den
långsträckta byn Roteberg. Här förbi färdades år 1927 ärke-
biskop Nathan Söderblom. Han gjorde följande anteckning
från resan: »Vägen går förbi det största boningshuset i Ovan-
åker, Passla, bondgård, vitmålad, försänkt i sorg. Man ser i
Ovanåker alltifrån Viksjöfors genom hela socknen upp till

Kyan icke få gårdar med sex fönster på gaveln och tolv på
långsidan. Visitatorn räknade också någonstans ända till fjor-
ton fönster på långsidan ett överdåd, som överträffas i Passla.«

Ullungsfors
Åar och bäckar från nordväst rinner samman i sjöar och vat-
tendrag förbi den trånga passagen vid Ullungsfors, till sjön
Ullungen och vidare ut i Voxna älv. Forsen gav kraft till olika
verksamheter som etablerades på båda sidorna av ån. Här
växte det lilla samhället Ullungsfors fram med industrier, af-
färer och frikyrka.

Smedja och kvarn
Att utnyttja vatten som drivkraft till skvaltkvarnar har bön-
derna gjort sedan medeltiden. Under 1600- och 1700-talen
utvecklades tekniken, jordbrukets arbetsmoment effektivise-
rades och förenklades och befolkningen växte och nya yrkes-
grupper fann sin plats i bondesamhället.

Det var längs åar och vattendrag som industrin tog sin
början. Här i Ullungsfors etablerades år 1840 Edsbyns och
hela socknens första industri, smedjan eller spikbruket som det kallades. Spik var huvudproduktionen, men också plogar,

gångjärn, hästskor, hästskosöm, slädar, kälkar och kärrhjul
och allt annat som bönderna behövde tillverkades här. Intill
låg en kvarn, båda verksamheterna stred om vattenkraften,
ständiga tvister rådde mellan mjölnaren och smederna. Det
var mjölnaren som fick ge vika till slut. Konkurrens av fab-
rikstillverkad spik gjorde att den framsynte smeden Olof
Åberg förändrade sin produktion. År 1857 ombildade han
smedjan till Ullungsfors manufakturverk, det som kom att bli
yxfabriken. Den gryende skogsindustrin skapade nya verk-
samheter som i sin tur skapade behov av nya produkter. Spik
gav vika till förmån för yxor och barkspadar. Vid sekelskiftet
1900 var verksamheten så stor att en del av den flyttades till

Voxnan i centrala Edsbyn med möjlighet till större energiut-
tag, men ända till 1940-talet fortsatte den del av smedjan som
blev kvar att tillverka redskap för skogsindustrin. Verksam-
heterna vid Ullungsfors har upphört men i Edsbyn blomstrar
en industri som baserar sig på förädling av skogens råvara.
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Gården Passla byggdes både längre och bredare än prästgården.

Gården med alla sina fönster lyser i landskapet.

Mjölnaren och smederna framför kvarn och smedja. Vid det forsande vattendraget utvecklades industrin.
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E D S B Y N  Ä R  E T T  L I V L I G T  och starkt frisinnat industrisamhäl-
le och centrum i Ovanåkers kommun. Innan industriepoken
var Edsbyn ett bondesamhälle bland andra. Det var till en
början en del av Alfta socken. År 1639 delades dock socknen
och Ovanåker där kapellet låg blev kyrkans centrum.

Det var emellertid inte där samhället kom att växa utan i
den nybildade socknens största by – Edsbyn. En fjärdedel av
gårdarna fanns i denna by. Handelsvägarna mot kusten men

också inåt landet mot Norge och söderut mot Falun var väl
etablerade. Edsbyn blev en knutpunkt och det var här som
handel och hantverk började ta fart. Redan 1832 etablerade
handlaren Daniel Trolin en diversehandel i Edsbyn, den enda
i sitt slag på sju mils omkrets. Ända från Fågelsjö i Orsa Finn-
mark handlades det till exempel tapeter hos Trolins i Edsbyn,
tapeter som alltjämt finns kvar i Gammelgården i Fågelsjö.
Kring Trolins affär etablerades byns första centrum.

Den gryende skogsindustrin och den livgivande Voxna älv
som rinner igenom samhället kom att påverka industrins lo-
kalisering från 1850-talets mitt. Edsbyströms sågverk, Östanå
Ångsåg, Edsbyns sågbågsfabrik, Edsbyns skidfabrik och Eds-
byns träförädling är exempel på industrier som växte fram och
från vilka många av dagens industrier i Edsbyn har sina rötter.

När placeringen för järnvägsstationen blev aktuell vid se-
kelskiftet 1900 i samband med att banan drogs från kusten
mot Dalarna blev Edsbyn en given ort. Centrum för byn växte
då fram vid stationen.

Byggmästaren Olof Johansson
Olof Johansson (1867–1933) har beskrivits som mannen
som byggde Edsbyn. Överallt finns hans spår med affärshus,
bankhus, villor, skolor, missionshus, ladugårdar och mang-
årdsbyggnader. Olof Johansson var även industriföretagare,
lantbrukare, hembygdsforskare, frisinnad politiker, riksdags-
man och frireligiös ledare. Allt var för honom säkert delar av

samma sak skriver Fredric Bedoire, professor i arkitektur-
historia – »att bygga upp ett nytt samhälle, med stark tro på
framåtskridande och samtidigt med respekt för den allmoge-
kultur man var i färd att bryta sönder.«

Hälsingegården Mårtes
Mårtes är Ovanåkers hembygdsgård med byggnader och
föremål samlade till denna plats av Ovanåkers hembygdsför-
ening som bildades 1915. Namnet Mårtes fick gården av den
magnifika mangårdsbyggnaden som flyttades hit 1921 från
gården Mårtes som låg på andra sidan vägen (nuvarande
Hembygdsgatan). Mest känd är gården för det barockliknan-
de 1700-talsmåleriet i herrstugan av hälsingemålaren Jonas

Hertman. Mårtes är öppen för besök under sommarmåna-
derna. Hembygdsföreningen driver också Edsbyns museum
som är öppet året om.

Edsbyn, industri och allmoge

WWW.STORAHALSINGEGARDARSVAG.SE
Alfta och Edsbyns Turistbyrå tfn 0271-556 61

TURISTSKYLTADE

HÄLSINGEGÅRDAR I OVANÅKER

OL-ANDERS

0271-556 61

LÖKA

0271-556 49

MÅRTES

0271-205 81

TEXT INGALILL TENGVALL

FOTO LARS LÖÖV

GRAFISK FORM JOHN SANDSTRÖM

STORA HÄLSINGEGÅRDARS VÄG

Trolins manifaktur och kortvaruaffär.

Herrstugan med färgsprakande måleri av Jonas Hertman.

Gårdstunet vid gården Mårtes med sina stora rödmålade hus. En rik samling allmogeföremål finns vid gården.
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