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                                  – Bakom varje hörn finns en ny historia. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

            Att Göra 

 

Familjevecka 

Mitt i Orsa finnmark i den lilla byn Fågelsjö finns marker med lång 
historia av skogsfinska traditioner och hantverk. Här ligger den 
unika Gammelgården Bortomåa, där tiden stått stilla sedan 1910-
talet och du kan uppleva en orörd kulturmiljö med samlingar av 
bruksföremål, möbler, kläder och annat som tillverkats och brukats 
av gårdens folk. Över gårdsplanen ligger Fågelsjö Kursgård eller 
”Amerika huset” och där drivs idag bland annat kurser i 
skogsfinska hantverk och traditioner. Fågelsjö Kursgård bygger sin 
verksamhet på dess unika kulturarv. Här kan man studera 
bruksföremålen, lära sig de traditionella teknikerna och inspireras 
till eget skapande. 
 

Slöjda tillsammans 
I juli anordnas en familjevecka där hela familjen, oavsett 
sammansättning, får vara en del av gamla traditioner och lära sig 
om skogsfinnarnas hantverk. Här slöjdar ni tillsammans med 
inriktning på barnens intressen, samlar slöjdmaterial och tillverkar 
olika verktyg och hantverk. Ni får lära er att karda och spinna ull 
och hur man gör när man bakar bröd i vedeldad ugn. Om vädret 
tillåter görs utflykter i trakten, exempelvis till Hamra nationalpark, 
Björnskalleholmen, Acksjöbergsvallen (gårdens fäbodvall) eller 
Börningsbergets skogsmuseum. Ni har även möjlighet att utforska 
den orörda koboltgruvan i Loos som ruvar på hemligheter från 
1700- talets gruvnäring. Här finns många spännande besöksmål 
och det finns även tid för fiske och bad. Självklart ingår ett bekvämt 
boende på gården och mat som bär på skogsfinnarnas historia. 
 
 
Varmt välkommen att uppleva den skogsfinska traditionen  
önskar Britta 
 

 
 
 
 
 
 
 
Faktauppgifter 
Namn 
Fågelsjö Kursgård 

 
Säsong 
1-5 juli 2013 
 
Reslängd 
Måndag till fredag 
5 dagar, 5 nätter 
 
Deltagare, antal 
Familjer, gärna flera 
generationer 
 
Pris 
2 000 kr/ vuxen, billigare för 
barn 
 
Ingår i priset 
Instruktör, boende, mat, 
guidning i Gammelgården. 
 
Övrigt 
Sänglinne och handduk finns 
som tillköp. Bokning senast 3 
veckor före. 
 
Kontakt 
Britta Nilsson 0657 300 52 
tapp.nilsson@telia.com  
 
Hemsida 
www.fagelsjo.nu/kurser.html  
 
 


