
Varvar ner långt från hets och stress: 
"Här är så fantastiskt ostört och 
orört" 
 
 

I Hemstanäs, nordväst om Holmsveden och i utkanten av Hanebo 

finnskog, vilar Anders Cedhamre ut. Han är en av alla sportjournalister 

som fanns på plats i Sydkorea och Pyeong Chang under årets 

vinterolympiad. 
ANNONS 

 
Anders Cedhamre tillsammans med sonen Sixten.  
Bild: Olle Nordquist  

Anders Cedhamre har under sin karriär bland annat arbetat på Sveriges Radio, 
Viasat Sport, Aftonbladet och Expressen. Just nu är han anställd av det 

amerikanska mediaföretaget Discovery, som bland annat innefattar Kanal 5 och 

Eurosport.  
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Anders jobbar med kanalernas sportsändningar och har bland annat rekryterat 

namn som Kim Källström, Peter Forsberg och Anja Pärson. Just nu ansvarar han 

för att bygga upp Discoverys digitala satsning när det gäller sportsändningar. 

– Det gäller att hitta journalistik som passar just för det digitala formatet, säger 

Anders. 

Under OS i Pyeong Chang, där Discovery satt på tv-rättigheterna. var det bråda 

dagar för Anders och hans kollegor. 

– Det var långa dagar, vi gjorde nog i snitt 17 timmar per dag, säger Anders. 

Läs även: Miljonregn över klubbarna efter nytt tv-avtal för Allsvenskan och 

Superettan  

Nu gick det ju väldigt bra för de svenska idrottarna, sammanlagt 14 medaljer, 

vilket underlättade. 

– Att det gick bra för Sverige var naturligtvis extra kul, säger Anders. Förutom att 

vi fick bra tittarsiffror så är det alltid roligare att intervjua idrottare som det har 

gått bra för. 

Läs även: OS-guld till André Myhrer efter dramatisk upplösning i herrarnas 

slalom  

Resan till Sydkorea var både stimulerande och lärorik. 

– Det var många nya intryck, Discovery är ju samtidigt ett internationellt bolag, vi 

var inte i första hand där som svenskar, berättar han. 

http://www.helahalsingland.se/fotboll/allsvenskan/miljonregn-over-klubbarna-efter-nytt-tv-avtal-for-allsvenskan-och-superettan-fler-ska-kunna-se-matcherna
http://www.helahalsingland.se/fotboll/allsvenskan/miljonregn-over-klubbarna-efter-nytt-tv-avtal-for-allsvenskan-och-superettan-fler-ska-kunna-se-matcherna
http://www.helahalsingland.se/skidsport/alpint/os-guld-till-andre-myhrer-efter-dramatisk-upplosning-i-herrarnas-slalom-1
http://www.helahalsingland.se/skidsport/alpint/os-guld-till-andre-myhrer-efter-dramatisk-upplosning-i-herrarnas-slalom-1


 
Djupt inbäddad i snö, ligger stugan i Hemstanäs.  
Bild: Olle Nordquist  

Väl hemkommen till Sverige var det skönt att komma till Hemstanäs och vila upp 

sig tillsammans med familjen som under veckorna bor i Stockholms innerstad. 

Hur hamnade ni i Hemstanäs?  

– Det var egentligen en tillfällighet, säger Anders. Själv har jag rötter i norra 

Värmlands finnskogar, men det var aldrig aktuellt eftersom det ligger alldeles för 

långt från Stockholm där vi ju bor om veckorna. 

De satt och surfade runt på bostadssajten Hemnet och plötsligt dök stugan i 

Hemstanäs upp. 

– Vi kollade upp var Hemstanäs egentligen låg och insåg att det bara var drygt två 
timmars bilresa från Stockholm. Det är ju helt perfekt, man kan åka upp direkt 

efter jobbet på fredag kväll och stanna kvar tills på söndagskvällen, konstaterar 

Anders. 



De åkte upp för att kolla läget och direkt när de såg utsikten kände de att de hade 

hittat rätt. 

– Bergen, sjöarna, skogarna, det var som en flashback från min barndom i norra 

Värmland, skrattar Anders. Här är så fantastiskt ostört och orört. 

Familjen Cedhamre – förutom Anders, även Moa och sönerna Sixten och Viggo – 
slog till och nu, snart tre år senare, har de inte ångrat sig. De åker upp så fort de 

bara kan. 

– Jag har räknat ut att vi tillbringat i snitt 90 dagar per år här, säger Anders. Det 

ligger avsides, men ändå inte i djupaste Norrland och vi kan vara här både vinter 

och sommar. 

 
När de såg utsikten över sjön bestämde de sig direkt.  
Bild: Olle Nordquist  

Familjen har förälskat sig ordentligt i Hälsingland och åker ofta på upptäcktsresor 

i landskapet. De gillar loppisar och tycker mycket om det kulturella Hälsingland. 

Men det bästa är ändå närheten till naturen. 



– Vi vill ge våra barn en annan naturupplevelse än vad man får i någon park i 

Vasastan, säger Anders Cedhamre. Ena dagen ser vi vargspår vid båten, andra 

dagen jagar en järv ett rådjur på tomten och nästa dag kommer storbonden i 

trakten förbi med egengjord hälsingsk ost. Det är otroligt häftigt! 

 
Anders Cedhamre spejar ut över nejden.  
Bild: Olle Nordquist  

Läs även: Ann och Jonas bor lantligt och ljust – med naturen som dekoration  

Olle Nordquist 
0278-27586 olle.nordquist@mittmedia.se 
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