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Verksamhetsberättelsen för 2020 kommer att vara av ett annorlunda slag. Järvsö Hembygdsförening som 

vanligtvis brukar ha många trevligheter att berätta om har ju som alla andra drabbats av Coronaviruset 

som ändrade allas planer för 2021.  

 

 

Julgransplundring 

På trettondagen dansades julen ut på Folkets Hus i Järvsö med Järvsö Hembygdsförening, Järvsö Spelmanslag 

och Järvsö Folkdanslag som arrangörer. Ett 60-tal barn och drygt 50 vuxna kom för att dansa och träffa tomten. 

Anna Thunell med medhjälpare ledde dansen och spelmanslaget stod för musiken. Efter dansen blev det fika och 

tomten delade ut godispåsar, som skänktes av ICA supermarket till alla barn. Järvsö centerkvinnor, Rädda 

Barnen och Järvsö-Folkan deltog också med sponsring till arrangemanget.  

 

 
 

Årsmöte  

Årsmöte och funktionärsträff var planerad till 22 mars, men styrelsen valde att flytta fram årsmötet på grund av 

Coronapandemin till 14 juni. Drygt 15 personer var samlades till en trevlig eftermiddag uppe på Kalatäkten, 

utomhus.  Karin Johansson, lärare på musikskolan underhöll och var också den som erhöll 2020 års kulturpris i 

form av en hyllande motivering, en sparbankscheck samt en ”gullko” i keramik av Lena Andersson. Vi bjöd på 

kaffe med dopp.  



 
 

Sommarprogrammet 

Planering för sommarprogrammet påbörjades under februari-mars men styrelsen beslutade att aldrig trycka upp 

programmet på grund av Coronapandemin och osäkerheten hur man under sommaren skulle kunna mötas fysiskt.  

 

Nationaldagen 

Nationaldagsfirandet filmades och visades digitalt, och hittills så har 13 500 sett den vackra film som 

publicerades. Programmet innehöll bl a kulning av Johanna Bölja och sommartalet hölls av Malin Näsman. 

 

 

 
 

 

 

 



Röjardagen 

Röjardagen tog också nya grepp. Ingen traditionell organisation utan varje by funderade över lämpligt upplägg 

för just sin by! Det var många byar som deltog och röjde och snyggade upp kring badstränder mm.  

 

 

 
 

Midsommarafton 

Årets midsommarfirande fick också det ta nya grepp. En mindre grupp bestående av medlemmar från Järvsö 

folkdanslag, Järvsö spelmanslag och representanter från Järvsö Hembygdsförening träffades och funderade över, 

kan vi göra detta digitalt? Daniel Noreé och Maria Rose´n sammankallade oss alla till Karlsgården en lördag i 

juni för att spela in. Det blev en mycket lyckad satsning som hittills setts av 37400 besökare. Programmet 

innehöll, hur man binder en egen krans, dansuppvisning av folkdanslaget, musikinslag av spelmanslaget, dans 

kring midsommarstången ledd av Anna Thunell och barn från Båtbackens friskola. Det var också ett kortare 

inslag på Radio Gävleborg under midsommaraftonens förmiddag där vi beskrev hur Järvsö Hembygdsförening 

2020 kommer att fira midsommar! Trots att vi inte kunder vara på Stene Gård så blev detta ett lyckat 

arrangemang som så otroligt många tog del av och som också kan ses när man vill under hela året.  

Övriga stora arrangemang under sommaren som Midsommardagen Stipendieutdelning "Järvsö förr och 

nu", Moläta, Hälsingehambo ställdes tyvärr in.  

 

Karlsgården  

 
 

Gunilla Björs guidade besökare ett fåtal gånger. Barnverksamheten planerades till 4 torsdagar i juli med Hanna 

Ström och Anna Thunell som ansvariga, tyvärr så regnade något tillfälle bort! Järvsö Operasällskap hade en av 

sina föreställningar på Karls, utomhus. För övrigt har gården varit stängd.  

 

 



Harsens fäbodmuseum 

Fäbodkommittén beslutade, trots det undantagstillstånd som rådde på grund av pandemin, att öppna Harsen 

under juli månad som vanligt. De inbokade bussarna blev inställda men ca 200 personer besökte vallen under 

fem helger. 

Kommittén har haft tre arbetsmöten.  

Tre hästar och fem nöt betade av vallyckorna under sommaren. 

” En sommar på Skalsvallen och andra autentiska berättelser om fäbodlivet” är namnet på den bok som en grupp 

i fäbodkommittén arbetade med under en tid och som hade release-dag den 15 juni 2020. Fäbodlivet, som det en 

gång var, är en viktig och unik del i vår historia. Det är kvinnornas historia, det var de som arbetade på vallen. 

De skötte alla praktiska sysslor, fick själva fatta alla beslut, stora såväl som små, och hantera alla problem som 

uppstod. Denna del av vår historia förtjänar att bevaras för framtiden. Våra berättare har skrivit ner sina minnen 

av samma skäl – vi får inte glömma bort. Med tacksamhet och glädje har vi tagit del av skojäntornas berättelser 

och hoppas, att vi med boken, ska kunna hjälpa dem att bevara minnet av deras verksamhet långt in i framtiden. 

I boken finns Klubba-Annas fantastiska beskrivning av sommaren på Skalsvallen, Mickels-Per och Mickels-

Kerstin berättar också från Skalsvallen. Ingrid Frost beskriver barndomsminnen med mormor Brita som skojänta 

på Svedbovallen och Margareta minns mormor Margit på Kalvsvallen. Brevväxling mellan Ella, fäbodjänta på 

Harsen, och mor Brita i Nybo. Ersk-Jons Ella berättar utförligt från Kalvsvallen och Ersk- Lars Ingrid berättar 

sina minnen från Stensvallen.  Fem fäbodvallar i Järvsö är representerade i boken. Den innehåller också 

illustrationer i form av vackra foton och teckningar. 

 

Slåtterdag på Fjället i Sanna 

Onsdagen den 23 juli slog Börje Ström ”Fjället” i Sanna. På torsdagen så räfsades och hässjades höet med Sune 

Hall som ansvarig, efter arbetet så var det naturligtvis kaffe med dopp! Fotograf Seth Nilsson har efterfrågat 

bilder från slåtterarbete och gjorde därför ett besök med sin drönare. Bilder från Sanna publicerades i hans bok 

Hälsingland, den blånande änglamarken.   

 

Julmarknad 

Julmarknaden på Stene Gård ställdes tyvärr in, en annars mycket välbesökt och trevlig tillställning i december 

och också en stor inkomstkälla. Föreningen erbjöds att låna marknadsstånd på Anders-Pers under några helger i 

december och i mindre skala sälja byaböcker, servetter för några tusenlappar. Bra! 

 

Arkivkommittén 

Arkivkommittén har under verksamhetsåret haft ett fåtal möten kring arkivfrågor. Gåvor av privatpersoner har 

mottagits och registrerats.  

 

Övrigt 

Styrelsen har under året träffats 9 gånger, fysiskt på plats med avstånd och även digitala möten har förekommit. 

Styrelsen har också vid två tillfällen samlats för att diskutera föreningens framtid. Sommar- och julbrev har 

skickats ut till alla medlemmar med information om rådande läge och med ett önskemål att bli medlem! Utifrån 

rådande omständigheter då stora arrangemang som midsommar och julmarknaden måste ställas in så blev också 

2020 ett kärvare år ekonomiskt. Ljusdals kommun sänkte även det kommunala stödet till föreningen med ca 

90 000 kr för 2021 och framåt. Föreningen såg sig då tvungna att säga upp 2 medarbetare som jobbat många år i 

Järvsö Hembygdsförening med administrativ service till medlemmar och allmänhet. Stort och varmt tack till 

Susanna Knapp och Marie Åsåker för ert engagerade arbete för föreningen! 

 

Vårt varma tack 

Ett varmt tack till Er alla som har lämnat gåvor och donationer till Järvsö Hembygdsförening och till Börje 

Björklunds stipendiefond samt till alla ideella som troget hjälper oss.  
   

 

Järvsö den 13 april 2021 

 

Allan Cederborg, Catharina Wedholm, Ing-Marie Welin, Tommy Westman, Hanna Ström, Jakob Silén, 

Ingrid Johansson, Karin Gisselman, Peter Berglund,   

Danilel Noreé, Maria Rosén, Lotta Lindgren, Lotta Israelsson, Ingrid Nyberg.  

 



 


