
 



Bollnäs kyrka och dess omgivning
Under medeltiden var kyrkan sock-
nens viktigaste byggnad. I Bollnäs 
socken byggdes kyrkan strax norr 
om sammanflödet av Voxnan-Ljusnan 
vid en av de större passagerna över 
älven vid det balda (stora) näset ut i 
Ljusnan. Den äldsta kyrkan av trä till-
kom förmodligen på 1200-talet. 
Under 1300-talet byggdes stenkyrkan. 
Den färdiga kyrkan med nya torn in-
vigdes 1468. Bollnäs kyrka anses till-
sammans  med Vadstena kyrka vara 
den landsortskyrka som har mest och 
flest medeltida träskulp turer. I 600 år 
stod kyrkan vid älven utan egentlig 
tätbebyggelse intill. 

Folkhögskolan 

1879 bildades Gävleborgs läns högre 
folkskola, vilken 1885 ändrade namn 
till folkhögskola. Folkhögskolan flyt- 
t ade 1893 till lokaler i Säversta. 
Bollnäs folkhögskola är länets äldsta. 
Vänortsparken Vänortsparken in vigdes 
1991. Bollnäs vänorter i Norge, Fin- 
land, Danmark, Tyskland, Lettland 
och England har valt ut  och plante-
rat ett träd vardera som skall repre-
sentera just deras land. 

Lokstallarna och Bollnäs   
som järnvägsknut 
År 1873 beslutade Riksdagen av mili - 
tära skäl att dra järnvägen via Ljus-
nans dalgång och inte vid kusten. 

Järnvägsfebern drabbade södra Norr-
land. Fem år senare kom järnvägen 
till Bollnäs. Nu växte samhället snabbt. 
Året efter kom den första lokperso-
nalen och 1884 uppfördes lokverk-
staden. Vagnsverkstaden flyttade hit 
från Storvik 1899. På ett extrainsatt 
tåg kom femton familjer samt ung- 
karlar med bohag och allt från Stor- 
vik. Som mest arbetade drygt 350 
anställda på lokstationen och verk- 
staden. Lokstallarna byggdes senare, 
det sista stallet uppfördes 1927. 
Järnvägsverkstaden lades ned efter 
103 års verksamhet år 1987, medan 
stallarna fortfarande delvis används 
för järnvägsändamål. 

Museet och Colliniparken 
Museet uppfördes av Bollnäs hem-
bygdsförening 1928 till Bollnäsutställ-
ningen året därpå, en industri-, 
hantverks- och konstutställning som 
lockade 100.000 besökare under 
sommaren 1929, en fantastiskt 
besökssiffra än idag. Carl Bååth, 
Bollnäs kände arkitekt, ritade denna 
byggnad liksom senare funkiskvarte-
ret vid Blomstergårdarna på andra 
sidan Apoteksgatan. Mellan Museet 
och Folkets hus med biblioteket 

ligger Colliniparken. En parkyta som 
fått sitt namn av Bollnässtadens 
grundare. Mannen som 1851 köpte 
hela ytan mellan kyrkan och Onbacken 
för 5.000 riksdaler banco för att där 
bygga en stad – Bollnässtaden. En 
dröm som blev verklighet. 

Onbacken
Onbacken är en kulle som ligger nära 
Ljusnan. Med utsikt över Varpen bodde 
människor här under järnåldern. På 
Jesu tid bodde en storfamilj med 
flera generationer i minst ett långhus. 
Nu nästan två tusen år senare ser vi 
två husgrunder uppe på kullen och 
nio gravhögar på sydsidan. Här levde 
människor under åtminstone 400 år.

Brotorget 
Brotorget skapades genom att ett 
centrumkvarter med bland annat den 
kända ”Bollnässtugan” revs och läm-
nade plats för ett torg i början av 
1980-talet. Snoddasreliefen av Per 
Nilsson-Öst invigdes vid en stor cere -
moni 1984. Brostugan och Rockhu-
vudet tillkom några år senare medan 
”Blånande berg”, scenmålningen av 
Mårten Andersson, och ”Portal” av 
Bashir Hajo invigdes 1999.

Hälsans Stig – Bollnäs

www.hjart-lung.se

Livsstil – en hjärtefråga
Kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet. 
Ibland kan små förändringar i din livsstil ge stora resultat.  Att regelbundet promenera 
på Hälsans Stig är första steget mot en sundare livsstil.  
Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett hälsosammare och rikare liv. Motion, både   
på golv och i vatten, samtalsgrupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och  
föreläsningar bland mycket annat. Vi erbjuder också kurser i hjärt-lungräddning.  
Kom med du också och bli medlem! 

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras 
anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och enga-
gerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabili-
tering oberoende av bostadsort, kön och ålder.   
Kontakta oss för mer information: Tel: 08-55 606 200, E-post: info@hjart-lung.se 

Hälsans Stig är vår folkhälsosatsning med målet att få fler att 
promenera mer. Promenadslingorna ska kännas enkla och trygga. 
Därför är de bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer 
samt undviker trappor och branta backar.

 • Slingorna är minst 3 km långa och varje kilometer är skyltad.
      • Du väljer själv var du vill starta och avsluta din promenad.
           • Kartorna finns på förbundets hemsida www.hjart-lung.se
 
                  Riksförbundet HjärtLung  Tel: 08-55 606 200




