
Landsbygdsdag i Holmsvedenbygden 

2018-07-07, 12.00–19.10 

Landsbygd - Framtidsbygd 
 

Föreläsningarna på Idrottsgården startar 12.00  

 Invigning med Sture Hogmark på nyckelharpa, ca 5 minuter  

 och historien om Holmsvedenbygden av Sven Olov Åkerlund ca 15 minuter.  

 Musik på nyckelharpa med Sture Hogmark ca 5 minuter  

 Tidernas väg 20 års jubilerar Carin Gisslén Schönning introducerar Elise Hovanta  

 12.30 Föredrag av Elise Hovanta håller föredrag 30 – 45 minuter. Hon berättar om utgrävningar i 

Gårdsjösundet (i närheten av Långbo) 8000 år gamla spår!! Samordning med Tidernas väg som 20 års 

jubilerar. 

 

 Bensträckare paus  

 Musik på nyckelharpa med Sture Hogmark ca 5 minuter  

_____________  

13:30  

(Bitti Alvin Lehmann, Söderhamns kommun moderator) 

 Tönnebro är en del av sydvästra kommundelen och tillhörde Skogs gamla socken. Johan Lötberg berättar 

historien om hur Tönnebro Värdshus skapades, nuläge och visioner för framtiden. Johan är chef på 

Tönnebro värdhus och Hagsta värdshus, ca 30 minuter.  

 Bensträckare 5 minuter 

 Föredrag från Horndal som berättar hur man arbetat med att ta fram en vision för Horndal. 

Horndalsgruppen med ordförande Bengt Holmertz medverkar ca 20 minuter 

 Bensträckare 5 minuter ca 14:30 

 Grön Fronts representant Karin Öst berättar om Bygdens saluhall och relationsmat, ca 20 minuter 

 Generationsväxlingar hur går man till väga när nästa generation tar över? Brorsans lantbruk. Stefan, 

Thomas och Åsa Åkerlund ca 20 minuter 

 Studieresa med erfarenhetsutbyte med andra europeiska länder ca 20 minuter. Åsa Åkerlund 

 

Här får alla åhörare chans att ställa frågor och diskutera med föreläsarna.ca 15 minuter  

 Avslutas ca 15.45 -16.00 

Ljud och ljusteknik svara PO Larsson Marmaverken för. 

Utflykter i omgivningarna 16.00 – 17.00  

 En tur till Brorsans lantbruk vid Långberget i Holmsveden. På plats får vi en berättelse om verksamheten av 

Stefan och Thomas Åkerlund. Vi fortsätter sedan och tar vägen mot Långbo. Innan Långbo tar vi till höger 

mot Hemstanäs och Håkanbo. Här lades jordbruket vid Hemstanäs herrgård ner och skogsplantering tog 

över den bördigaste jorden. Lasse Svensson lyssnade på den äldre generationens berättelser om den 



bördiga jorden som erövrats av skogen och bestämde sig för att på nytt omvandla marken till åker och där 

växer nu säd igen. Vi får lyssna till Lasses spännande berättelse. (På Idrottgården visar vi också bilder tidigare 

under dagen mm) Här i Håkanbo finns också en sträcka av Drottning Kristinas stig bevarad från 1600-talet!!! 

Drottning Kristina beordrade att infrastrukturen skulle förbättras redan på 1600-talet! 

 I centrala Holmsveden anordnar vi samtidigt en mindre by vandring efter Kulturgatan i Holmsveden. Den 

startar vid Pumphuset. En unik byggnad från tiden när ångloken trafikerade Norra Stambanan. Pumphuset är 

en del av Holmsvedens historia med fokus på järnvägen. Vi kikar in!! Nästa stopp är Fogelbergska huset som 

är en av de äldsta byggnaderna i centrala Holmsveden. Sannolikt byggd av skattetorparen Anders Olsson på 

1840-talet (inflyttad från Kallbäck). Hit kom familjen Fogelberg från Västergötland 1877 när Norra 

Stambanan var klar fram till Holmsveden. De köpte huset av Anders Olssdon och öppnade här affär och drev 

den fram till slutet av 1890-talet. Sonen Birger Fogelberg startade också här tvåltillverkning som senare via 

Söderhamn hamnade i Gävle. Utställning i lokalen med bilder som DIBIS berättar om. Släktforskning med 

möjlighet att möta en av Sveriges skickligaste släktforskare med rötter i Holmsveden; Sven-Olov Åkerlund. 

Här startade också Handelsbolaget sin verksamhet och se de gamla inventarierna från affärsverksamheter i 

Holmsveden som finns samlade i huset. Här finns också gamla kassaböcker mm. Vi har också en 

fotoutställning med bilder av Inger Bremberg Stråtjära här i huset under dagen. Därefter och slutligen gör vi 

ett stopp hos Kenneth Olzon och tar del av hans verksamhet som har fokus på Kurbitz 

http://www.kurbitsohantverk.se/. 

 Under by vandringen får vi också vid Fogelbergska huset möjlighet att lyssna till Dur & Duon, Ola och Harriet 

som spelar för oss. 

 

Utställningar under dagen  

 Utställningar på Lindbergs café, med möjligheter att fika! 

 Utställningar på Idrottsgården!! Flera organisation m fl beskriver sin verksamhet. Bl a Allis Ecumenia kyrkan, 

X-ing, 

 Utställningar i Fogelbergska huset där DIBIS med bilder finns på plats!! Här finns också chans till frågor om 

släktforskning till Sven Olov Åkerlund. Fotoutställning med bilder av Inger Bremberg Stråtjära 

Andra som har öppet  

o Konsumgänget håller öppet under dagen!! 

o Räddningstjänsten har öppet hus! 

o Boa-Erik har öppet i sitt snickeri!! 

o Affären Alma Textil har öppet och säljer kläder. 

Förtäring 

Lindbergs café har öppet. Där serveras kaffe the och allehanda dopp.  

Idrottsgården. Fisksoppa från Tönnfors tillagad av lokala produkter.  

Final kl 18.00 Jazz i Holmsveden på idrottsgården! 

Jazz i Holmsveden 2018-07-07 
 

Konsert med artisten/sångerskan Rigmor Gustafsson ackompanjerad av Hälsingarna 

Oskar Schönning, gitarr & Svante Söderqvist, kontrabas. 

En svängig sommarkonsert med låtar signerade Gustafsson/Schönning/Söderqvist men 

även med välkända klassiker från den amerikanska och svenska låtskatten. 
 

http://www.kurbitsohantverk.se/


 
 

 

Klockan: 18.00  På: Idrottsgården! 

Pris: 150 kronor 

 

 

 

 
Foto: Kent Wångklev 

 



 

Arrangör: Holmsvedenbygdens Intresseförening tillsammans med Söderhamns kommun, 

ALLIS – Söderhamns Kommunbygderåd och Sparbanksstiftelsen Söderhamn 

  

Rigmor Gustavsson 

The UK’s Guardian newspaper has called Rigmor Gustafsson “penetratingly delicate, and 

subtle,” and she continues to establish herself as one of the leading jazz vocalists in 

Scandinavia.  

På svenska!  

Storbritanniens Guardian-tidning har kallat Rigmor Gustafsson "penetrerande delikat och 

subtilt" och hon fortsätter att etablera sig som en av de ledande jazzsångarna i 

Skandinavien 
 

Se hennes hemsida http://rigmorgustafsson.com 

 

Oskar Schönning 

Född och uppvuxen i Älgnäs i Hälsingland. 

Har gett ut sex skivor, varav den senaste med tonsatta dikter av Gunnar Ekelöf. Nu aktuell 

med den tredje Ep:n i projektet Music for Others. Varit medlem i Rikard Wolfs band och 

bland annat gjort föreställning på Stockholm Stadsteater. Jobbar också med trädvård och som 

reporter på tidningen ATL. 

 

 

Svante Söderqvist 

 

Född och uppvuxen i Kilafors i Hälsingland. Efter att ha full gjort sina studier på  

Fridhems Folkhögskola i Svalöv 2002, började han sin professionella karriär med en fyraårig 

musikeranställning på Estrad Norr i Östersund.  

Sedan 2006 bor Svante i Stockholm och arbetar med många olika artister och musiker,  

såsom  

Rigmor & Christina Gustafsson, Stockholm Voices, Mathias Algotsson trio/kvartett, Klas 

Lindquist, Claes Janson, Margareta Bengtsson(The Real Group), Peter Asplund, Magnus 

Lindgren, Nils Landgren,  

Jan Levander, Hanna Hedlund, Martin Stenmarck, Åsa Jinder med flera. 

 

Dessutom har Svante medverkat som kontrabasist - och cellist i föreställningarna Paraplyerna 

i Cherbourg på Stockholms Stadsteater 2011/2015, Cabaret på Uppsala Stadsteater 2014 samt 

From Sammy With Love 2016. 

Svante Söderqvist är verksam som kontrabasist, cellist och el basist och har en stor 

genrebredd som spänner från jazz till klassisk musik, folkmusik och pop/rock. 
 

http://rigmorgustafsson.com/artist/

