
En beskrivning av kulturmiljön Loses, Gustavsfors, Bollnäs

Gustavsfors
I Bollnäs kommuns skogstrakter, Bollnäs Finnskog, ligger den lilla byn Gustavsfors 
som en liten idyll vid Flugån. Byn har 5 bofasta familjer. Uppe på en höjd intill ligger 
det lilla torpet Loses, för ett 20-tal år sedan förfallet och rivningsfärdigt.
Finnskogsteatern
David-Reino Svensson, bosatt i byn och brorson till framlidne författaren Olle 
Svensson, som är tema för visfestivalen beskriven nedan, startade 1993 tillsammans 
med teaterföreningen Finnskogsteatern en upprustning av torpet. De fortsatte med 
byggandet av en vinterbonad teaterlada med plats för 100-talet åskådare.
Vridläktare
Nu påbörjades det bygge, som veterligen inte har någon motsvarighet i Europa, 
nämligen bygget av en vridläktare med tak över publiken, ritad och konstruerad av 
David-Reino. Den har nu funnits i 15 år och med sina 250 platser utgjort ett nav i 
kulturverksamhet i glesbygderna och Finnskogen. 
Fortsatt byggande
David-Reino och Finnskogsteatern fortsatte med ett antal byggen: en bagarstuga med 
storkök, en kolarkoja, en jättekåta med plats för kanske ett 80-tal sittande, ytterligare 
en teaterscen utomhus med tak och plats för 100-talet åskådare mm.
Här arrangeras teaterkvällar, visaftnar, julmarknader o.s.v.
Finnskogsteatern
Finnskogsteatern har här sedan 1993 årligen gjort egenproducerade sommarteatrar bl 
a Slottet i Dalen efter Åke Wassings skildring av sin barndom i Bollnäs. Under en rad 
år har teatern skildrat de från Savolax invandrade svedjefinnarnas historia, som 
präglat finnskogarnas kultur och under de senaste åren berättat om människorna i 
bygden.
Bymella
Under en sommarvecka, sista veckan i juli månad, arrangeras i byarna runt om av 
Utomhertens Bygdeförening sedan 10-talet år en kulturvecka, Bymella. Här görs i 
sommar för andra året på Loses operaföreställningar av OperaVox, Stockholms fria 
operaensemble, i år med Mozarts Don Giovanni. Vidare blir det ett uruppförande av 
en barnopera, Prinsessan Erik, med musik av Kjell Perder och libretto av Märit 
Bergvall. Det arrangeras också en visfestival av YTF, Yrkestrubadurernas Förening, 
med  den i byn uppväxte författaren Olle Svensson som tema. Veckans program med 
över 40 programpunkter finns i sin helhet på www.utomherten.se/bymelladagarna.
Kulturmöten
Här kan den folkliga, improviserade och notlösa sången, musiken och dansen möta 
konstmusiken och koreografin, det folkliga berättandet möta det skrivna ordet, nya 
uttryck skapas och kreativ spänning uppstå.
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Sommarteater i vridläktaren och Storkåtan på Loses, Gustavsfors, Bollnäs


