
Höstutflykten till Edsbyn

En av de dekorativa målningarna 
på linneväv i Mårtesgården.

Foto Kerstin Englund.

Utanför Mårtesgården i Edsbyn gjorde vi halt, 
och kaffe och bullar dukades upp. Efter den 
välbehövliga koffeinpausen delades vi in i två 
grupper, där den ena halvan tog sig till  Edsbyns 
museum och den andra stannade kvar vid 
 Mårtesgården.
Edsbyns museum 
På Edsbyns museum, tämligen nyinrett, möttes vi 
av Torbjörn Lang, verksam i Edsbyns hembygds-
förening, som blev vår duglige guide. Först tog 
han oss till den naivistiske konstnären Lim Johans 
rum, där vi kunde bese flera av hans tavlor och 
fotografier. Konstnären själv hade inte satt något 
värde på sina tavlor, utan gav bort dem eller för-
störde dem, berättade vår guide. Tavlor som nu 
betingar höga priser på konstauktioner.  

Museet hyste också ett rum, som visade hur en 
lanthandel kunde te sig och en skolsal. Det som 
här fanns påminde mig om min egen uppväxt i 
ett litet sågverkssamhälle i Västervikstrakten på 
1950-talet. Museet saknade förstås heller inte 
uppgifter om det så framgångsrika bandylaget på 
orten.

Mårtesgården
Vid Mårtesgården togs vi emot av Elisabet 
Eriksson, ordförande i Ovanåkers hembygdsföre-
ning. Den stuga vi här fick se var från början en 
ryggåsstuga, som 1921 flyttades till nuvarande 
läge genom att rullas på stockar. 

Edsbyn är väl mest känd som en bandymetropol. Men här finns också annat att 
upptäcka. Hudiksvalls stads hembygdsförening hade därför förlagt sin höstutflykt 
lördagen den 16 september dit för att bekanta oss med en del av dess kultur. 
Med Anders Mikaelsson från Hudik Taxi som säker chaufför gav sig en buss med 
50 förväntansfulla resenärer iväg från Kotorget mot resmålet. Det var en kulen 
höstdag, men det förvarnade regnet uteblev dessbättre. 

Torbjörn Lang, vår guide på Edsbyns museum, visar en 
av Lim Johans tavlor. 
Foto Johnnie Karlsson.



Kaffepaus utanför 
Mårtesgården. 

Foto Johnnie Karlsson.

Ovanåkers kyrka byggd 1744. 
T v. Exteriör. 
T. h. Interiör med bland annat altarskåp av träsnidaren Måns Jonsson från Hudiksvall och predikstol från en äldre 
träkyrka på samma plats. Foto (båda bilderna) Björn Wiksten, Edsbyn.

Den nedre våningen i stugan var försedd med 
målningar från 1765. Den övre våningen hade 
byggts på 1832. I vardagsrummet var de dekora-
tiva målningarna på linneväv utförda av Björ 
Anders, medan målningarna i det pampiga her-
rummet eller festsalen hade en okänd konstnär 
till upphovsman.
Ovanåkers kyrka
Efter en god och mättande lunch på Edsbyns 
hotell ställdes kosan till Ovanåkers kyrka.
Här tog komminister Lars Andersson emot. Han 
berättade att kyrkan, som tagit åtta år att bygga, 
var från 1744, men att det funnits en träkyrka 

tidigare från 1622. 
De flesta av oss var intresserade av det altar-

skåp som träsnidaren Måns Jonsson i Hudiks-
vall var pappa till och som omnämnts av Olof  
Broman. Altaruppsatsen i barockmönster var 
förfärdigad i tre etager, vilka framställer fräls-
ningshistorien. Annat intressant i kyrkorummet 
var predikstolen från träkyrkans tid och de två 
mässhakar som förvarades i sakristian, varav den 
ena var från 1671.

Med detta besök styrde vi kosan mot Hudiks-
vall. Vi kan nog vara överens om att det varit en 
givande lördag.

Christer Nilsson


