Gården på fjället

Förr i tiden fanns det många avlägset belägna gårdar i våra fjälltrakter. Ofta har
dessa nybyggen tillkommit på 1800-talet, då den alltmer ökande befolkningen och
bristen på bete åt djuren drev ut folk att leta efter nya och bättre platser att bosätta
sig på. Jag har med min kamera dokumenterat livet på en av de allra sista bebodda
fjällgårdarna i Sverige. Gården som heter Lillhärjåbygget ligger mitt i ett vidsträckt
myrlandskap i södra Härjedalen, omgivet av fjäll. Avståndet till närmsta bilväg är en
dryg mil sommartid, vintertid ännu längre. Gården har gått i arv och brukas nu av
femte generationen i följd. För några år sedan flyttade yngsta dottern Ann hem för att
ta vid. Stommen i gårdens drift är de renrasiga fjällkorna, men här finns också får,
höns och två arbetshästar. Här lever man av vad gården ger i kombination med jakt
och fiske. Mina bilder utgör en dokumentation av hur det är att leva så här isolerat,
långt bort från den service som vi tätortsmänniskor är vana vid. Här ute i ödemarken
får människorna lita helt till sina egna resurser. Vi får följa människorna på gården
under ett helt år. För att se till att gården kan drivas vidare på samma sätt som hittills
förklarades gården som kulturreservat år 2003 av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Boka mig som föreläsare/bildvisare till Ert årsmöte, höst-/vårmöte eller annat
passande tillfälle. Bildvisningsprogrammet ”Fjällgården” omfattar 160 diabilder som
visas med dubbla Hasselbladsprojektorer och övertoning. Jag berättar och kåserar till
bilderna och en visning tar normalt 60 minuter (kan anpassas till både kortare och
längre tid efter Era önskemål). Jag medför all utrustning inklusive en stor
projektorduk (2X2 meter). Det enda som krävs är en lokal som går att mörklägga.
Tack vare att jag jobbar heltid som fotograf och föredragshållare kan jag ställa upp
när det passar Er bäst. Jag kan komma alla veckodagar, helgdag som vardag, och
såväl dagtid som kvällstid. Jag samarbetar med alla studieförbund och bildningsförbund. Pris enligt överenskommelse.
Mer information om mig, mina bilder och alla mina olika föreläsningsprogram finns på
min hemsida på Internet www.fotohallberg.se
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