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En helhetsupplevelse för livsnjutare! 
Världsarvsjazzen är en festival i det lilla formatet för dig som 
gillar vacker miljö, närproducerad mat och riktigt bra jazz 
och folkmusik. 

Här är allt nära; hälsingenaturen, världsarvet, maten och 
framför allt; artisterna och musiken. 

”Närheten” till jazzmusikern Jan Johansson är extra  
påtaglig. Den världskände jazzmusikern växte nämligen  
upp inte långt från Världsarvsgården Erik-Anders i Söderala 
där festivalen äger rum. Detta är en av anledningarna till  
att festivalen arrangeras år efter år.

19 – 21 juli

I år gästas Världsarvsjazzen av bland andra funk- och jazzkollektivet 
Blacknuss Allstars och Ale Möllers Xenomania. Ida Sand, Karin 
Hammar och Viktoria Tolstoy tillägnar sin konsert till Nina Simone, 
Meta Roos gör sin stipendiekonsert med Trio X, Lisa Långbacka och 
Lisa Ryberg bjuder på dramatisk och slående vacker folkmusik för 
dragspel och fiol. Tall Tales spelar poppig, ung jazz och Kinga Glyk 
från Polen är årets unga ”rising star”. Festivalens ålderman, Jan 
Allan, tar med sig Christina Gustafsson och Hans Backenroth med 
flera. Söderhamnaren Thomas Jutterström är en självskriven musiker 
bland festivalens artister.  
Och då har vi bara nämnt några av årets gästande underhållare!  

Världsarvsjazzen avslutas på söndagen med konserter  
och aktiviteter för de yngre livsnjutarna!   
Fri entré och gratis bussar från centrala Söderhamn!

Plats: Världsarvsgården Erik-Anders, Söderhamn

Mer information besök www.varldsarvsjazzen.se
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Välkommen till Världsarvet  
Hälsingegårdar och Hälsingland
De syns överallt! De ståtliga hälsingegårdarna går inte att missa för den  som  
reser genom Hälsingland. Närmare 1000 gårdar finns i landskapet. Sju av dem 
är utsedda till Världsarv av Unesco och ett 40-tal är öppna för besökare.  
Världsarvet Hälsingegårdar är Sveriges femtonde och senaste världsarv. 
I  Hälsingland finns många platser med spännande historia, gårdar med  
fantastiska rum för livets fester och i många fall tillhörande fäbodar. Upplev 
hälsingegårdarna och världsarvet du också! Inspireras till många vackra och 
minnesvärda stunder kombinerade med goda smaker och intressant kunskap. 

Mer om Världsarvet Hälsingegårdar hittar du på   
www.halsingegardar.se. 

Du som vill veta mer om boende, mat och upplevelser besök   
www.halsingland.se och www.scandinavianxperience.se.

Tagga gärna dina bilder 
med #halsingegardar

Gilla oss på Världsarvet 
Hälsingegårdar!

Foto: Per Hjärpsgård

Foto:  Peter Hoelstad  Foto: Sara Mac Key

Världsarven har en egen  
symbol. Du hittar den i dag  

på de sju utsedda världsarvs-
gårdarna samt på de 1091 
övriga världsarv som finns  
i sammanlagt 167 länder  

runt om i världen.

Foto:  Peter Hoelstad

Foto: Per HjärpsgårdFoto: Maria G Nilsson

http://www.halsingegardar.se
http://www.halsingland.se
http://www.scandinavianxperience.se
https://www.instagram.com/explore/tags/h%C3%A4lsingeg%C3%A5rdar/
https://www.facebook.com/varldsarvethalsingegardar/
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Storbondgården Hans Anders blev känd som ”Träslottet” på 
1960-talet då konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg 
förverkligade sin dröm om en inspirationsplats för den tidens 
konsumenter. Idag är gården en inspirerande plats för hela 
familjen med café, lekplats och ett välbevarat interiörmåleri.  
Här finns besökscentrum med butik och information om  
Världsarvet Hälsingegårdar. 

Den stora trädgården underhålls som ett arbetsmarknadsprojekt 
av Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun i samarbete med 
Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland.  

För info om evenemang och aktiviteter se hemsidan. 

ÖPPET: 10 juni – 18 augusti kl 11 – 17.

Träslottet
ARBRÅ

KONTAKT
Koldemo 4055, Arbrå. 

0278-253 19, besökscentrum

072-2455952, café (Fredrik)

www.traslottet.se

GPS-koordinater: 6813917N 573567E

Erik-Anders ligger i byn Asta i Söderala, en av de bäst bevarade 
bymiljöerna i Söderhamns kommun. Erik-Anders är en av de 
sju hälsingegårdarna som skrivits in på Unescos världsarvslista. 
Den stora salen sägs vara ett av Hälsinglands vackraste rum med 
ovanligt påkostad interiör. Knutespojkarna inredde festsalen med 
högklassiga marmoreringar som får besökarna att häpna. Gården 
visar prov på inredningar från olika epoker, från 1850- till 1950-
tal. I rummen finns såväl nytillverkade möbler efter äldre stil som 
äldre möbler. 

På Erik-Anders finns en återskapad 1920-talsträdgård och en 
köksträdgård. I Trädgårdskaféet serveras lunch och fika gjorda 
från lokala råvaror. I butiken finns byggnadsvårdsprodukter,  
hantverk, inredning för hem och trädgård samt antikt och nostalgi.  
På logen finns konferensrum. I sommar visas konst på logen.  
Bo mitt i världsarvet i dubbelrum med hotellstandard.

ÖPPET: Lördagar och söndagar 1 – 16 juni kl 12 – 15. 
Alla dagar 23 juni – 31 augusti kl 11 – 17. 
Onsdagar i juli öppet till kl 21. 
Lördagar och söndagar 1 – 29 september kl 12 – 15. 
Vi tar emot bokade grupper efter överenskommelse. 
Entré 60 kr/vuxen i mangårdsbyggnaden. 
Entré med guidning kl 14 varje dag, 120 kr/vuxen.

Erik-Anders
ASTA, SÖDERALA

KONTAKT
Asta 726, Söderala. 

0270-28 79 41, 072-728 79 41

info@erik-anders.se   

www.erik-anders.se    

GPS-koordinater: 6794775N 606884E 
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Vid infarten till Alfta ligger Hälsingegård Ol-Anders. Gården, som 
är trebyggd, har brokvistar i empirestil och har vackra interiör-
målningar i klara färger från 1848. Gården är besökscenter 
till Världsarvet Hälsingegårdar. Här finns även turistbyrå med 
många tips om vad som finns att se och göra samt souvenir-
butik. Emigrantmuseet bjuder på en strapatsrik resa från Alfta 
till BishopHill. Här finns allt en släktforskare behöver för att söka 
sina rötter. Besök Barnens världsarv, där den egna kreativiteten 
står i centrum. Här finns även det nybyggda industrimuséet som 
handlar om ÖSA, ett lokalt företaget som började i en liten smedja 
och blev världsledande. Nytt för i år är att vi har en keramikverk-
stad med butik på gården samt att vi bygger en utställning om 
världens kanske mest kända älg; seriefiguren Hälge. Kaffe med 
dopp, smörgåsar och lättare luncher serveras i Café Agnes.

ÖPPET: Hela året 
jan – april, sön kl. 11 – 15. 
4 maj – 23 juni, fre-sön kl 11 – 15. 
24 juni – 18 aug, alla dagar kl 10 – 17. 
24 aug – 29 sept, lör-sön kl 11 – 15. 
okt – dec sön kl 11 – 15.

Ol-Anders
ALFTA

KONTAKT
Runemovägen 6, Alfta. 

0271-57 777

tourism@ovanaker.se

www.edsbyn-alfta.se

GPS-koordinater: 6801741N 558264E

Välkommen till Världsarvscentrum på Stenegård, här hittar du 
information om Stenegård och Världsarvet Hälsingegårdar. Hos 
oss får du hjälp att planera din resa till de sju världsarvsgårdarna 
samt 40 andra öppna hälsingegårdar med såväl färdrutter som 
skräddarsydda upplevelser. I Världsarvscentrum finns också Lilla 
världsarvsbutiken med lokalt hantverk, utvald design och bra 
leksaker. 

Riksdagsmannen Julius Brun grundade Stenegård i Järvsö under 
mitten av 1800-talet, som på den tiden var ett mönsterlantbruk 
där det fanns apotek, läkarmottagning och bank. Idag är  
Stenegård ett av Hälsinglands 
främsta besöksmål och lockar 
årligen mängder av besökare 
med sina butiker, matställen, 
konstgalleri, hälsosterapeuter, 
barnområde och en vacker 
trädgård. Gamla hantverks-
traditioner och byggnadsvård 
samsas här med samtida 
konst, musik, silversmycken 
och ekologisk hudvård.

Stenegård
JÄRVSÖ

KONTAKT
Stenegård 11, Järvsö. 

0651-34 00 21

stenegard@ljusdal.se  

www.stenegard.com

FB: Stenegård i Järvsö 

GPS-koordinater: 6842272N 562816E

ÖPPET: Året runt i Världsarvscentrum: Alla dagar kl 11 – 15.

Utökade öppettider i Världsarvscentrum:  
22 – 30 juni, alla dagar kl 11 – 17. 
1 – 31 juli, alla dagar kl 10 – 18. 
1 – 18 aug, alla dagar kl 11 – 17.

Se hela gårdens öppettider på www.stenegard.com 
Guidning av grupper efter förbokning, pris 80 kr/pers. 
Audioguidning om Stenegårds historia, pris 40 kr/pers.

43
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Söderblomsgården är byggd år 1730 och var då prästgården  
i socknen. Numera är gården hembygdsgård och museum,  
där  minnen från Nobelpristagaren och ärkebiskopen Nathan 
Söderblom finns bevarade. Han föddes på gården år 1866 som 
son till socknens komminister. Föremål från bygden och det forna 
bondesamhället finns samlade och bevarade här. Trädgården har 
på senare år väckts till liv med växter från orten.

Kaffeservering med Trönömacka av lokalproducerade råvaror, 
våfflor och hembakt kaffebröd. I närheten av hembygdsgården 
ligger den gamla kyrkan från medeltiden. Kyrkan är öppen för 
besök dagligen sommartid. Guidning kan beställas, både på 
Söderblomsgården och i den gamla kyrkan.

ÖPPET: Söderblomsgården öppen dagligen kl 11 – 17  
från 24 juni – 11 augusti. Gamla Kyrkan är öppen dagligen 
från 13 maj  1 september.

Söderblomsgården
TRÖNÖ

KONTAKT
Långbro 380, Trönödal

0270-360 00, 0270-360 38 

070-244 31 76, Kerstin Olsson

kerstinbirgittaolsson@gmail.com

www.hembygd.se/trono-hembygdsforening 

GPS-koordinater: 6807158N 600695E 65

Lingbo hembygdsgård ligger 3 km norr om gästrikegränsen, 
efter väg 272. Den rödfärgade mangårdsbyggnaden är från 
1700-talet. Utöver gårdens lantbruk drevs här gästgiverirörelse 
under åren 1844 – 1874. Senare gjordes rummen på övervåning 
om till små lägenheter som hyrdes ut till mitten av 1900-talet.  
Gården donerades till den lokala hembygdsföreningen för  
30 år sedan.

Under sommaren är gården öppen på helgerna och här finns 
kaffeservering, utställningar, loppis samt hantverksförsäljning.

ÖPPET:  Lördagar och söndagar under sommaren  
29 juni – 11 augusti kl 11 – 18.

Lingbo hembygdsgård
LINGBO

KONTAKT
Norra Lingbovägen 4, Lingbo

070-829 46 26, Håkan Lingblom (ordf.)

alisanilsson@gmail.com, Lisa Nilsson (sekr.)

www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

GPS-koordinater: 6124886N 16415331E
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Sörböle är en hälsingegård som varit i släktens ägo sedan 1535.  
I festsalen finns välbevarade väggmålningar från 1857 med 
stadsmotiv från Sverige och Frankrike. På en av målningarna  
finner man Napoleon och de vita klipporna i Dover. På gården 
finns också tapeter, dekorationsmålningar, möbler och föremål 
från svunna tider.

Välkommen till Sörböle torsdagar under juli månad.  
Hör berättelser om gården och folket som bodde där. 

ÖPPET: Guidade visningar torsdagar 4 juli – 25 juli,  
varje heltimme kl 14 – 17. Pris 150 kr inkl. enkelt fika. 
Barn under 12 får följa med gratis. Max 12 personer/guidad tur. 
Andra dagar och tider kan grupper boka visningar.

Sörböle
MO

KONTAKT
Sörböle 603, Söderhamn

070-569 96 65, bokning och info

karin.karsand@gmail.com

www.facebook.com/sorbolegard

GPS-koordinater: 6796267N 595104E 7 8

Hembygdsbyn Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal 
byggnader, några från 1600-talet. Vackra schablonmålningar 
utförda av Knutespojkarna från Rättvik och takmålning av  
Jonas Hertman (1755 – 1804) sätter sin prägel på interiörerna i 
gårdarna. Här samsas fem seklers bondekultur i en fascinerande 
samling av bruksföremål. I Regnells Östra finns ett minnesrum 
över fotografen Hilding Mickelsson.

Försäljning av hantverk och café med hembakt bröd och enklare 
rätter. Visningar för bokade grupper. ”På gammelmormors tid” 
är roliga dagar för alla barn med slöjd, lekladugård och käpphäst-
bana. Spela fäbodtennis och kela med getter, får och kaniner.

ÖPPET: 24 juni – 4 augusti, alla dagar kl 10 – 16. 
Guidning, pris 50 kr/pers. 

”På Gammelmormors Tid”:  
2 – 31 juli, tisdag, onsdag, torsdag kl 10 – 16. Pris 160 kr/barn 
inkl. mellanmål, en slöjdbiljett och lån av kläder.

Grupper kan boka visning på andra dagar och tider.  

Västerby
RENGSJÖ 

KONTAKT
Västerby 7674, Rengsjö. 

0278-66 55 10

kontakt@vasterby.com 

www.vasterby.com

GPS-koordinater: 6804083N 585378E

Foto: M
ats N

orin



 

 

Fika på Anders-Pers mitt i Järvsö
Välkommen till en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe, hembakat 
fikabröd och enklare maträtter. Caféet ligger i den gamla bak-
stugan i original från 1850-talet. Den 10:e generationen efter 
Anders Pehrsson driver gården. Presenter, lokalt kött, korvar, 
bröd och ostkaka finns att köpa.

ÖPPET: Caféet öppet året runt.  
Se hemsidan för öppettider.

Volasdan på Mårtes i Edsbyn
28 juli kl 13.30 –17.00

Upplev vardagen på en hälsingegård i en tid långt bortom 
manna minne. Under Volasdan sjuder det av liv och aktiviteter  
i varje vrå på hembygdsgården mitt i Edsbyn. Trähantverk  
såsom kransågning, läggning av spåntak och borrning av vatten-
ledningsrör, blandas med linberedning, ovan åkersknyppling 
och kavelfrans. Uppemot 80 gamla sysslor visas! Alla som deltar 
är klädda i tidsenliga kläder. På fäbodområdet finns det får och 
andra djur. Dagen inleds med buföringståg. 

Servering av kolbullar, varm korv, ovanåkerssmörgås, kaffe och 
ostkaka mm. Försäljning av ovanåkersbröd, ostkaka, hemost, 
karameller och mycket annat. 

www.hembygd.se/ovanaker/volasdan. Följ oss på facebook.

Uppe bland de skogsklädda bergen utanför Järvsö ligger  
Harsens fäbodvall. En av de tio fäbodarna, Bergmans skojegård,  
är museum och en ovanlig sevärdhet. Alla inventarier och textilier  
är ursprungliga och genuina.

Alla lördagar och söndagar i juli erbjuds gratis guidning om  
gamla tiders fäbodliv, arbetet med djuren och framställningen 
av smör, ost och messmör – kanske också om möten med luffare, 
björnar och vittror.

Harsen i Järvsö
En fäbod i ursprungligt skick!

ÖPPET:   
Helger i juli kl 13 – 16 
samt hela veckan 15 – 21 juli.

Välkommen till Harsens  
fäbodmuseum!

Harsen ligger 18 km 
sydväst om Järvsö.

www.jarvsohembygdsforening.se/harsen  •  0651-30 08 70
Välkommen till Anders-Pers! 
Turistvägen 21, Järvsö     0651-322 22     www.anders-pers.se

Välkommen till Mittjasvallen!
Det perfekta utflyktsmålet. Garanterat rogivande och  
avkopplande. Här finns en del djur att titta och klappa på. 
Fäbodvallscafé med den typiska Ovanåkerssmörgåsen och  
annat smått och gott – allt är hembakt! Finns även allergi-
anpassad fika och glass.

ÖPPET:  Dagligen 1 – 31 juli, kl 11 – 17. Måndagar kl 11 – 21, 
Kolbulleafton med underhållning från kl 18.  
14 juli, kl 13 – 16, Fäboddagen 13 juli kl. 13-16.  
Hantverkare visar sina alster, underhållning med spelmän. 

Strax norr om Edsbyn längs väg 678 ca 10 km mot Färila.

Följ oss på facebook: facebook.com/Mittjasvallen/

Kontakt: 070 – 5715272, Lars Mittjas



 

11 H Ä L S I N G E G Å R DA R  · 2019

9 10

Hambodansen, med start i just Hårga, har en lång och välkänd 
tradition bakom sig. I skuggan av det sägensomspunna Hårga-
berget ligger hembygdsgården Ol-Nils; en mangårdsbyggnad 
med vacker och speciell brokvist byggd år 1865 samtidigt som 
huset fick en övervåning. På gården finns bryggstuga, magasin 
och härbre. Försäljning av hantverk, servering och möjlighet  
att gå in i gårdens byggnader erbjuds under sommaren.  
Här arrangeras också en rad olika aktiviteter, bland annat  
i samband med Hälsingehambon. 

ÖPPET:  Ol-Nils 7 – 28 juli, dagligen kl 12 – 17.  
Övrig tid på förfrågan. 

Till Hanebo hembygdsförenings verksamhet hör även Soldat-
torpet Sävs i Acktjära, en linskäkt i byn Svedja, museilogen i 
Bofara, Edhs snickeri och Lövlundsskolan, en välbevarad byskola. 

För öppettider i föreningens övriga byggnader och museum, 
kontakta Hanebo hembygdsförening.

Ol-Nils
HÅRGA

KONTAKT
Hårga, Kilafors 

070-361 13 10, Ingrid Lindblom

ingridli@telia.com

www.hembygd.se/hanebo 

GPS-koordinater: 6793907N 583819E

Hembygdsgården Kämpens har anor från 1500-talet med  
inredning och föremål som speglar olika tidsepoker fram till 
1900-talets mitt. Så sent som 1963 blev Kämpens en hembygds-
gård efter att tidigare ha varit privatägd. Gårdens brokvist  
fungerade för länge sedan som omklädningsrum för bygdens 
kvinnor på väg till kyrkan.

Ekonomibyggnaden är anpassad för verksamhet året runt,  
för föreningar och medlemmar. Evenemang vid högtider som 
Valborg, nationaldag, midsommarfirande och juldagsmorgon.

ÖPPET: Guidning efter överenskommelse. 

Kämpens
BOLLNÄS

KONTAKT
Södra Kyrkvägen 1, Bollnäs.  
070-560 52 40 

bertil.hulth@helsingenet.com 

www.hembygd.se/bollnas

GPS-koordinater: 6801931N 574222E



12 H Ä L S I N G E G Å R DA R  · 2019

11

På Solbacken i Arbrå ligger Arbrå fornhem. Området består av  
15 byggnader där de äldsta är från 1700-talet. I gården finns vägg-
målningar, möbler och redskap från trakten samt en utställning om 
den berömda ”Delsbostintan” Ida Gavell Blumental.

Guidad visning av fornhemmet kan förbokas. Arbrå hembygds- 
och fornminnesförening förvaltar även Lifstorpet i Orbaden där 
konst och konsthantverk visas under juli månad. Föreningen 
driver också Kvar-Eriks i Vallsta där det erbjuds kaffeservering  
i stämningsfull miljö.

ÖPPET: Enlig överenskommelse och i samband med  
evenemang.

Arbrå fornhem
ARBRÅ

KONTAKT
Storgatan 56, Arbrå

070-527 16 32, Lars-Åke Svärd (bokning)

www.hembygd.se/arbra

GPS-koordinater: 6816847N 573294E 12

Gästgivars är en av de sju hälsingegårdarna som Unesco 
förklarat för världsarv och har efter nära 1 000 år i samma 
släkt bytt ägare. Herrstugan, har dekorerats av målaren Jonas 
Wallström vid 1800-talets mitt och här finns originalet till Du-
ros berömda tapet Gästgivars.  Gästgivars är en avkopplande 
plats för hela familjen, såväl inne som ute. Nytt för i år är att 
Herrstugan är möblerad med tidstypiska möbler från trakten, 
att djur finns på gården och att ladugården har byggts om till 
café och butik. Konditori Collini, som driver caféet, erbjuder 
förutom fina bakverk och lättare maträtter även äkta lokal-
producerad ostkaka och tunnbröd. Guidade visningar, konst-
utställningar, musikkvällar, sägensvandringar och slöjdevent 
anordnas sommartid. För mer information se hemsida. 

ÖPPET: 1 – 2 juni lördag och söndag kl 11 – 17. 
8 juni – 18 augusti alla dagar kl 11 – 17.  
Visningar för större sällskap går att förboka.

Gästgivars
VALLSTA

KONTAKT
Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta

070-365 86 13, 070-314 28 70, Gästgivars

0278-256 40, Besökscentrum

www.varldsarvetgastgivars.se

GPS-koordinater: 6822863N 572750E



13 H Ä L S I N G E G Å R DA R  · 2019

13 14

Hansers är en släktgård sedan 1560. Parstugan, byggd 1759, 
är gårdens äldsta byggnad. På gården finns ytterligare två  
byggnader från 1700-talet och ett bostadshus byggt 1902.  
I herrstugan finner man måleri från 1800-talet av dalmålaren 
Svärdes Hans Ersson. I ett golv i parstugan gjordes 1964 ett fynd 
av stort kulturhistoriskt värde. Fyndet bestod av 80 kvadratmeter 
målade bonader på linneväv, de äldsta från 1400-talet. Bonaderna 
har övervägande bibliska motiv, bland annat hämtade ur Esters 
bok. I dag finns bonaderna på Hälsinglands museum i Hudiksvall. 
De anses vara världens äldsta i sitt slag.

Boende med sex bäddar finns i timmerbyggnad från 1875.  
Fullt utrustat kök samt dusch och toalett finns. För övernattande 
gäster ingår guidning. Loppis på logen.

ÖPPET:  Maj – september för boende och visning.  
Guidning efter överenskommelse, pris 50 kr/pers. 

Hansers
ALFTA

KONTAKT
Fyrbovägen 7A, Alfta 
Ulla och Per Gunnar Hansers

0271-107 92, 070-201 53 24

hansersgarden@helsingenet.com

www.hansersgarden.se

GPS-koordinater: 61205626N 165222E

Löka är sedan 1950-talet Alftas hembygdsgård med samlingar 
av föremål som är typiska för orten. Textilkammaren har en stor 
samling av delar från folkdräkter och inredningstextilier. I de tre 
boningshusen finns väggmåleri i olika stilar – en del daterade 
1847. Gården flyttades till sin nuvarande plats på 1840-talet. 
Löka består av elva byggnader, varav en smedja. Vid bäcken står 
Gundbo bys spruthus med utrustning för dåtida brandsläckning 
och en kornlada med linskäkt. Under ladugården finns två kyrk-
båtar. Handelsbod med lokala produkter och kaffeservering  
med hembakt bröd. Temautställning. Hantverk på tunet alla 
måndagar i juli kl 15 – 19. 

ÖPPET: 24 juni – 18 augusti måndag till fredag kl 11 – 17,  
lördag och söndag kl 11 – 15. Visningar varje dag kl 11.00 och 
13.30, vardagar även kl 15.30. Övrig tid efter överenskommelse. 
Guidning, pris 50 kr/pers

Löka
GUNDBO, ALFTA

KONTAKT
Gundbo 320, Alfta

0271-556 49, info under öppettider

0271-107 30, bokning övrig tid

info@alftahembygdsforening.se

www.hembygd.se/alfta

GPS-koordinater: 6803319N 556177E
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Bjuråkersstämman 2019
Hela vecka 29 pågår Bjuråkersstämmoveckan. Den avslutas 21 juli 
med Bjuråkersstämman som erbjuder musik, dans och festligheter.

15 juli Allsång kl 18.30

17 juli Pärgröt med fläsk kl 15-18

18 juli Spelkväll kl 18

19 juli Lokal matmarknad kl 14-18

19 juli Gästernas Afton på lilla scen kl 19

20 juli Danskurs i logen med Anna och Sveke kl 18

20 juli Dans till spellista i logen kl 20

20 juli Förstämma med Hälsingefyr kl 21

21 juli BJURÅKERSSTÄMMAN med scenframträdande. 
 Bl.a. Quilty, dans, buskspel m.m.

För mer info se detaljerat program och utbud på www.hembygd.se/bjuraker.

Delsbostämman – Världens Stämma 2019
4 – 7 juli

Konserter, jam, workshops, kurser, föreläsningar och dans!

Bo Lyckligs Gammeldansorkester, Tarabband, berättarföre ställningen 
Fröken, ur Sara Lidmans Hjortronlandet, Jerker Hans Ers med AXVY,  
Clownen Manne, Tailcoat, Finnskogarnas Magi, Breda Gatan,  
Trio Wolski, Trio Rop och många fler.

Spelplats: Forsa Forngård, 23/6 - 7/7 2019. 
Biljetter & info: nortic.se, Cecilia 070-372 89 52, 
och Folkets hus Iggesund 0650-22105. 
Biljettpris: 300 kr.

I samarbete med Forsa sockens Hembygdsförening &

Ingela Söderlund
Östen Eriksson
Cecilia Olsson
Jesper Nilsson

Maja Wreiding
Leif Bylars

Musik & sångtexter: Kjell Åke Eriksson, Manus: Kjell Åke Eriksson  
& Leif Flodin, Manusbearbetning & Regi: Cecilia Olsson

Söndag –  traditionellt program med uppspel från scen  
av lokala och globala spelmän. Spännande konserter! 

För mer info se detaljerat program och utbud  
på delsbostamman.nu. 
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Den största hälsingegården, Jon-Lars, är en av de sju gårdarna 
på Unescos världsarvslista. Jon-Lars byggdes på 1850-talet 
av två bröder som inredde varsin halva av huset i olika stilar. 
Brokvisten är unik med sina dubbla pardörrar. Sängstugan har 
väggmålningar av Svärdes Hans Ersson och inne i gården finns 
franska tapeter som var den tidens högsta mode. 

ÖPPET: Visning dagligen 24 juni – 11 aug kl 14.  
Gården är privatägd, vänligen respektera tid för visning.  
Ingen förbokning, betalning till guiden. Pris 220 kr/person,  
paketpris 400 kr/person. Information om guidningarna och 
bokning på övrig tid, kontakta besökscentrum Ol-Anders, Alfta. 
Jon-Lars och Pallars kan ses i följd till paketpris.

Jon-Lars
LÅNGHED, ALFTA

KONTAKT
Långhed 206, Alfta

0271-200 22, besökscentrum Ol-Anders

tourism@ovanaker.se

www.edsbyn-alfta.se

www.storahalsingegardarsvag.se

GPS-koordinater: 6806644N 556159E

Pallars är en av de sju hälsingegårdarna på Unescos världsarvs-
lista. Den herrgårdslika gården har med sina två flygel byggnader 
flera vackra brokvistar och en sängstuga med mycket välbevarat 
väggmåleri. Motiven är stadsbilder och miljöer från olika delar 
av Sverige. Den ståtliga mangårdsbyggnaden stod klar 1858 då 
äldste sonen på gården skulle gifta sig med dottern till Alftas 
rikaste bonde.  

ÖPPET:  Visning dagligen 24 juni – 11 aug kl 15.  
Gården är privatägd, vänligen respek-tera tid för visning.  
Under sommaren hålls dagliga guidade visningar på Pallars. 
Ingen förbokning, betalning till guiden. Pris 220 kr/person,  
paketpris 400 kr/person. Information om guidningarna och 
bokning på övrig tid, kontakta besökscentrum Ol-Anders, Alfta. 
Pallars och Jon-Lars kan ses i följd till paketpris.

Pallars
LÅNGHED, ALFTA

KONTAKT
Långhed 736, Alfta

0271-200 22, besökscentrum Ol-Anders

tourism@ovanaker.se

www.edsbyn-alfta.se

www.storahalsingegardarsvag.se

GPS-koordinater: 6807593N 555873E
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Hälsingegården Erik-Jons ligger i Näsbyn mellan Alfta och  
Långhed längs ”Stora Hälsingegårdars Väg”. Boendet är inrymt 
i bottenplanet på gårdens tidigare mangårdsbyggnad från 
1700-talet; ett modernt boende med självhushåll renoverat på 
1990-talet. Här finns 4 bäddar, varav en dubbelsäng, och en 
våningssäng. Möjlighet till extra bädd. Fullt utrustat kök med 
elekt-risk spis och vedspis, diskmaskin, mikro, kyl/frys. Dusch och 
toalett samt tvättmaskin. Tillgång till trådlös internetuppkoppling 
finns. Hälsingegården är rökfri och husdjur är inte tillåtna.  
Möjlighet finns att hyra sänglinne och handdukar. Frukost finns 
som tillval för den som önskar. 

ÖPPET:  Boendet är bokningsbart året om.

Erik-Jons
NÄSBYN, ALFTA

KONTAKT
Näsbyn 205, Alfta

073-986 03 85

info@erikjons.se

www.erikjons.se

GPS-koordinater: 6805174N 556306E

Hisved är en släktgård sedan fyra generationer byggd på 
1850-talet. Gården är varsamt renoverad. Här finns vägg-
målningar, timmerväggar och breda golvplankor. Festsalen  
ser likadan ut idag som på 1800-talet. Upplev brokvistar och 
väggar som är vackert dekorerade i traktens glada färger. 

Här finns även ett boende i hälsingegårdsmiljö med dagens 
bekvämligheter, tillgång till Wi-Fi och ett modernt inrett badrum. 
Information om gården på engelska eller svenska ingår. 

ÖPPET: Boendet är bokningsbart 1 juni – 31 augusti.

Hisved
NORRA LÅNGHED, ALFTA 

KONTAKT
Norra Långhed 1312, Alfta

070-375 66 64, Kersti Hisved

www.hisved.se

GPS-koordinater: 6809143N 555245E
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Hälsingehambon lördag 13 juli 2019

HÄLSINGE
HAMBON

I dansens virvlar från gryning till kväll.  
Tre etapper – Hårga, Arbrå och Järvsö. 

Folkdräkter. Ung och gammal. Musik. Dansare och publik. 
Svett och skratt. Hälsinglands blå berg och Ljusnans silver-
band. Samvaro. Utmaning. Spännande. Vackert. Kulturarv.

Kommer du också? Varmt välkommen!

Loos Koboltgruva, Bortom Åa 
och Hamra Nationalpark
Ta en spännande utflykt och upptäck tre  
skatter i Hälsinglands djupaste skogar. 

• Vandra under jord i Loos Koboltgruva. Få en  
förnimmelse av dåtidens hårda och riskfyllda  
arbete i den orörda gruvmiljön från 1700-talet.

• Kliv över tröskeln på Bortom Åa i Fågelsjö  
– ett folk konstens tempel med anor från den 
finska invandringen på 1600-talet. En ovanligt 
väl bevarad gård med en spännande historia 
och som år 2012 blev vald till Världsarv för 
dess rika målningar.

• Besök en av landets första nationalparker! 
Hamra Nationalpark, som är tillgänglig via 
spångade leder, är mest känd för sin skog.  
I den äldsta delen finns en av få orörda  
skogar i mellersta Sverige. 

Los, Fågelsjö och Hamra:

www.loosgrufvan.se 

www.fagelsjo.nu

www.sverigesnationalparker.se/ 
park/hamra-nationalpark

För information, anmälan och program: www.halsingehambon.com 
Följ oss på Facebook.com/halsingehambo/

Foto: Stina Malmberg
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Hembygdsgården Mårtes består av ett trettiotal byggnader i 
centrala Edsbyn. 1921 flyttades huvudbyggnaden med sin för 
trakten typiska brokvist som första byggnad till platsen. Med 
tiden har gården utökats med bland annat en fäbod. På gården 
finns flera rum med hälsinge- och dalmåleri från både 1700- och 
1800-talen. Den vackert målade herrstugan väcker kanske mest 
uppmärksamhet hos besökaren med sitt skolade 1700-talsmåleri.

Guidade visningar flera gånger dagligen under sommartid.  
Försäljning av böcker med mera.

ÖPPET:  21 juni – 18 augusti, dagligen kl 11 – 17. 
Visningar varje dag kl 11, 13, 14.30 och 16. Övrig tid efter  
överenskommelse. Guidning 50 kr/pers.

Mårtes
EDSBYN

KONTAKT
Hembygdsgatan 9, Edsbyn

0271-205 81

info@edsbynsmuseum.se 

www.hembygd.se/ovanaker

GPS-koordinater: 6804846N 543986E

Hälsingegården och Lammkatedralen är ett levande kulturjord-
bruk som drivs ideellt med fokus på en hållbar framtid, biologisk 
mångfald och bevarande av starkt utrotningshotade lantraser. 
Brölloppsstugan är helt i original med målningar och inredning 
från 1847. Bagarstuga och gårdsbutik.

Bo på Hälsingegård i vackert inredda rum inkluderar sänglinne, 
frukost, wifi och guidning av gård och lantrasdjur. Weekend-
paket erbjuds och delaktighet i gårdens arbete för den som vill. 

Gårdsvisning och föredrag om verksamheten, byggnadsvård med 
mera. 220 kr/person (minst 5 personer) bokas i förväg.

Kurser och utbildning i djurskötsel och agrarhistoria.  
Förtäring med lokala specialiteter som lunch, fika, festmiddag 
eller bokning av konferens går att beställa.

ÖPPET: Boende, gårdsvisning, kurser och konferens är  
bokningsbara året om.

Per-Anders
LÅNGHED, ALFTA

KONTAKT
Långhed 918, Alfta

070-666 70 72, Nina Östman, författare och fotograf

www.ninae.se, www.halsingegarden.se 

info@halsingegarden.se, FB: The Lamb Cathedral, 

Instagram: The Lamb Cathedral

GPS-koordinater: 6807308N 555559E
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Våsbo tillhör hälsingegårdarna i Roteberg och är en av länets bäst 
bevarade fäbodar. Här är det inte mycket som har förändrats 
sedan mitten av 1800-talet. Än idag betar djuren på Våsbo  
och markerna består av slåtterängar, beteshagar, åkrar och 
skogspartier. De flesta byggnaderna har hög ålder och det 
finns ett omfattande system av gärdesgårdar såväl inom  
fäboden som i gränserna mot utmarken. 

Kulturreservatet Våsbo är öppet för allmänheten och en  
vandringsled går genom fäboden. Utmed vandringsleden  
finns skyltar och information tillgängligt som berättar historien 
om Våsbo. 

ÖPPET: Det är alltid öppet och alla är välkomna att besöka 
Våsbo hela året. Guidade turer kan bokas. 
Våsbodagen 26 juli, kl. 10-16. Kika in i fäbodstugorna,  
njut av den vackra miljön, fika i vårt fäbodcafé, se gamla  
hantverk utföras och låt barnen få prova på.

Kulturreservatet  
Våsbo fäbodar, EDSBYN

KONTAKT
Våsbo, Edsbyn

070-326 27 47, Patrik Uhras

info@lassas.se

www.vasbofabodar.se

GPS-koordinater: 6818790N 537101E

En spelmansstämma i det lilla formatet! Stämman börjar med 
konsert kl 13 av Järvsö Spelmanslag med vänner. Därefter 
blir det allspel kl 14 och sedan fortsätter efter middagen med 
buskspel. Kaffeservering. Stämman äger rum vid spelmannen 
Liv-Antes gamla stuga i byn Boda, Järvsö. Frivilligt inträde. 
Sker i samarbete med Boda Bygdegårdsförening.

Vill du höra mer av spelmanslaget så kan du se oss  
på midsommarfirandet vid Stenegård eller på logdans  
11 juli på Anders-Pers i Järvsö.

www.jarvsospelmanslag.se  •  070-658 50 60
www.facebook.com/jarvsospelmanslag 

Liv-Antesträffen 11 augusti

Hos Systeryste finner ni byggnadsvård, inredning, 
ekologiska barnleksaker, lokala designers och  
mycket annat med fokus på en hållbar livsstil. 

Systeryste

Hillsta 8, 824 62 Forsa. systeryste.se

systeryste @systeryste



 

Bo mitt i Världsarvet 
Vi har fem dubbelrum med hotellstandard. 

Priser under högsäsong: 1600 kr/två pers/natt, 1200 kr/en pers/natt 
Priser under lågsäsong: 1400 kr/två pers/natt, 1050 kr/en pers/natt 
Inklusive frukost, sänglinne och guidning.

Konferensrum
Träffas i mysig miljö i vårt konferensrum som är inbyggd i logen och 
rymmer 50 personer. Pris från 375 kr + moms/person inkl. kaffe och 
smörgås eller fikabröd samt lunch. 

Välkommen att höra av dig till oss 
072-728 79 41 – www.erik-anders.se

Världsarvsgården Erik-Anders

Missa inte sommarens programpunkter
Utställningar på logen 
26 juni till 14 juli med konstnären Mikael Rydh
25 juli till 11 augusti med konstnären Daven Xu
15 augusti till 25 augusti med konstnären Eilert Andersson
Utställningarna sker i samarbete med Söderhamns Konstförening

28 juni till 30 juni - Mellan skogar, berg och dalar 
Musik och hantverksdagar med ”Hjärtat fullt av sång” med Mats  
Carlsson, Magnus Billström, Catharina Eriksson och Bo Ericsson.  
”Frukost i bara mässingen” med Borgmästarbrasset. Hantverk  
och slöjdande för barn, kreativt skapande med yrkesmän samt  
barnteater ”Mannen med kofferten”.

Några kurser  Juli – Hur du binder och smyckar en gräskrona  
September – Svampkurs

Evenemang alla onsdagkvällar i juli

19 till 21 juli - Världsarvsjazzen 
i samarbete med Söderhamns Kommun.

Musik och hantverksveckan 24 – 30 juni 2019

Mellan skogar berg och dalar

Se vår hemsida  
för mer information 

och detaljer om  
varje händelse

24/6  Ulrika Eleonora kyrka – Öppningskonsert 
”Kantors-sonen från Bergvik som blev  
Professor och Solocellist” med Ola Karlsson, 
cello och Valeria Resjan, piano. 

25/6  Berga Brystuga – Sommarkväll på logen med 
antikvarien Lars Nylander. 

26/6  Trönö kyrka – Pianoafton med  
Bengt Andersson. Pianoafton med spökeri.

27/6  Ranbogården – Hantverksdag med musik  
och gårdscafé. Konsert ”I folkvisans spår”  
med Emma Härdelin och Rune Broberg. 

28/7  Hälsingegård Erik-Anders – Vernissage 
utställning med Mikael Rydh.

28/6  Hälsingegård Erik-Anders – Konsert  
”Med hjärtat fullt av sång” En kavalkad 
från Bellman, Taube, Sjöberg, Ferlin mfl. 

Arrangör: Musica Viva i samarbete med Studiefrämjandet i Söderhamn, Norrala-Trönö-Söderala församling, Berga 
Brystuga, Ranbogården, Konstkraft Ljusne, Söderhamns museiförening, Söderhamns konstförening, Sparbankstiftelsen, 
Söderhamns kommun, Kulturutveckling Gävleborg, Statens Kulturråd och Världsarvsgården Erik-Anders.

29/6 Berga Brystuga – Jazzfrukost  
med Ulrika Zettersten, Tomas Jutterström 
och Ove Lundström. 

  Konstkraft Ljusne – Konst och  
hantverksdag med servering.

  Mo kyrka – ”Från svensk romantik till eldig 
italiensk glöd” med Kristina Elfversson, sopran, 
och Stellan Alneberg, piano.

30/6  Hälsingegård Erik-Anders ”Frukost i bara 
mässingen” med Borgmästarbrasset, hantverk 
och slöjdande för barn, kreativt skapande 
tillsammans med yrkesmän samt barnteater 
”Mannen med kofferten”. 

  Ulrika Eleonora kyrka Avslutnings konsert 
med festivalorkester. 

För detaljerad info
se vår  hemsida  

www.musicaviva.se



 

 

Cykla från gård till gård, se 
fälten där maten växer och 
djuren betar. På gårdarna 
kan du träffa producenten, 
köpa något att äta och  
dricka gjort på färska lokala 
produkter, titta runt, träffa 
nya och gamla vänner –  
som en rullande gårdsfest! 

För mer information  
och bokning gå till  
www.jarvsogardstramp.se

Besök Karls i Järvsö  
– landskapets äldsta visningsgård
Sommarens höjdpunkter

Dräktstämma – söndag 14 juli. 
Visning, tillverkning och försäljning av dräktdelar.

Kura skymning med bio på tunet 
– torsdag 1 augusti kl 22. Läs mer på hemsidan.

Guidade visningar med inriktning  
på årets tema Indigo i klädedräkten 
– mån, tis, fre och lör kl 11.30 samt 13.30.

Rôckstûggefôlket visar traditionellt hantverk 
– alla onsdagar.

Barnaktiviteter – torsdagar. Läs mer på hemsidan.

Med ett fantastiskt läge i dalgången och med utsikt 
över Ljusnan, ligger hälsingegården Karls – 4 km 
söder om Järvsö nära R 83. 

Öppet 29 juni – 4 augusti med café alla dagar kl 11 – 15.

www.karlsibondarv.se
0651 – 30 08 71
www.facebook.com/karlsibondarv

Järvsö  
Gårdstramp
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Ersk-Mats är en välbevarad hälsingegård med influenser från 
finska invandrare som kom hit på 1500-talet. Bondgården ligger 
i finnmarken och består av ett femtontal byggnader. Besök det 
gamla vattenverket med kvarn, spånhyvel, linstamp och linskäkt 
som kan ses i drift under vissa tider. Här visas hur också hur man 
levde i mitten av 1800-talet, på en ensamgård byggd för själv-
hushållning. 

Under sommaren lever gården upp tack vare djuren.  
Bakstugan doftar av nybakat bröd. Sommartid anordnas 
tematiska arrange mang vid vissa tider. Guiderna berättar  
om gårdens historia utan kostnad. En timmes personlig  
visning kan bokas, pris 250 kr/pers.

ÖPPET: 22 juni – 4 augusti. Se hemsida för exakta öppettider 
eller ring turistbyrån.

Ersk-Mats
HASSELA

KONTAKT
Lindsjön, Hassela 

0652-161 75, Nordanstigs turistbyrå 

072-238 59 90, Anna Kroon

www.nordanstig.se/ersk-matsgården 

www.upplevnordanstig.se 

GPS-koordinater: 6894436N 578646E 22
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Halls gård med anor från 1700-talet ligger med utsikt över  
Hasselasjön och Älvåsens berg. Den egna stranden och vattnet 
ger gården tillgång till fiske och naturliv inpå knuten. Bonings-
huset är vinkelbyggt tillsammans med loge och lagård. Här finns 
kokhus, lada och den gamla torparstugan med bakstuga som är 
gårdens första byggnad. Gårdens snickeri har alla maskiner  
i originalskick. 

På gården bedrivs i dag verksamhet med hästar, häst och vagn 
samt turridning på islandshästar. I den gamla torparstugan finns 
ett rum inrett för övernattning. 

ÖPPET:  Dagligen året om för bokning av rid- och körturer.  
Julmarknad 1 december kl 12 – 16.  
Guidade visningar på gårdens snickeri och byggnadshantverk, 
220 kr per person inkl fika. Behöver förbokas. 

Halls gård
HASSELA

KONTAKT
Langsbo Halls 61, Hassela 

070-513 69 54, familjen Östberg 

elin@ridislandshast.se 

www.ridislandshast.se 

FB: Turridning på Islandshästar, Halls Gård

GPS-koordinater: 6885353N 593242E 23
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Gården ligger i byn Svedje. Byn existerade redan på 1500-talet 
och fastigheten omnämns för första gången 1768. Till gården  
hör en fäbodvall, Svedjebovallen. Den grundades i början av 
1800-talet. Vi erbjuder besök, kurser och övernattning på vallen. 
Här kan du träffa djuren, njuta av tystnaden, naturen och åka 
häst och vagn. 

Idag föder vi upp och utbildar Nordsvenska brukshästar och  
håller kurser inom körning. Vi har ekologisk produktion och 
håller Sveriges nordligaste genbank för Roslagsfår. I den gamla 
snickarstugan kan du boka en healingsession eller en svensk 
klassisk massage.

ÖPPET: Bokas efter överenskommelse.

Hammarn
HASSELA 

KONTAKT
Svedje 217, Hassela

070-222 64 19, Maria

maria@hammarn.info

www.hammarn.info

GPS-koordinater: 6887129N 590856E 24

Karls står på ursprunglig plats och ger en bild av hur hälsinge-
gårdarna såg ut innan de byggdes till på höjden och rödmålades. 
När övriga gårdar byggdes om behöll Karls sin ålderdomliga 
kostym. Här har filmer som ”Driver dagg faller regn” och ”All  
jordens fröjd” spelats in. Gården ägs gemensamt av alla hembygds-
föreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård.

Järvsö hembygdsförening arrangerar varje år ett sommar-
program med guidningar, temautställningar och dräktstämma 
på Karls. En audioguide kan hyras med gårdens historia  
levandegjord. Dessutom finns Rôckstuggefôlket på plats varje 
onsdag och arbetar med olika hantverk. Med utsikt mot gården, 
Ljusnans dalgång eller i fäxet kan man njuta av gott fika från 
gårdens café.

ÖPPET:  Caféet öppet 29 juni – 4 augusti, dagligen kl 11 – 15.

Husen visas genom guidning kl 11.30 och 13.30 på måndagar, 
tisdagar, fredagar och lördagar. Pris för guidning: 150 kr/vuxen 
och 50 kr/ungdom 12 – 16 år, gratis för barn under 12 år. 
Guidning utöver öppettiderna kan bokas efter överenskommelse.

För sommarens höjdpunkter på Karls, se annons.

Karls
BONDARV, JÄRVSÖ

KONTAKT
Hamregatan 12, Bondarv, Järvsö

0651-30 08 71

info@jarvsohembygdsforening.se

www.karlsibondarv.se

FB: Karls i Bondarv

GPS-koordinater: 6839416N 560932E 25
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Kristofers är en av de sju utvalda hälsingegårdar på Unescos 
världsarvslista. Man kan tro att gården med sin världsarvsstatus 
lagt sig till ro som museum, men här drivs ett jordbruk med kor 
och får där moderna funktioner samsas med kulturhistoriska 
värden. Gården har brukats av samma släkt sedan 1500-talet.  
I kalashuset finns väggmålningar från 1800-talets mitt utförda  
av Ljusdalsmålaren Anders Ädel. Huset pryds på utsidan av  
en typisk Järvsöbrokvist. 

Drängstugan i portlidret finns för uthyrning sommartid.  
I boendet ingår visning av kalashuset. 

ÖPPET:  Gårdsfolket guidar onsdagar och torsdagar i juli 
samt 1 augusti kl 16. Bokas senast kl 12 samma dag och endast 
via Världsarvscentrum på Stenegård, telefon 0651-34 00 21. 
Pris 220 kr/person. Utöver det anordnas öppen visning utan  
föranmälan onsdag 10 och 17 juli kl 18, pris 220 kr/person  
inkluderat fika och visning.

Kristofers
STENE, JÄRVSÖ

KONTAKT
Kalvstigen 6, Järvsö

070-559 27 57, Stephanie

info@kristofers.se

www.kristofers.se

GPS-koordinater: 6842150N 563250E

På hälsingegården Ersk-Anders växer nu den 16:e generationen 
upp. Familjen Silén förvaltar och utvecklar det som gårdens folk i 
århundraden byggt upp. Gården har funnits i samma släkt sedan 
1500-talet, och här kan man bo i rum från 1860-talet.

Här finns fyra tvåbäddsrum, uppkallade efter de senaste fyra 
generationernas bondmoror på gården. Sängarna är utrustade 
med nya sköna resårmadrasser och kallmanglade linnelakan.  
På golvet ligger hemvävda trasmattor och i fönstren hänger hem-
vävda linnegardiner. Rummen har utsikt över Ljusnans dalgång 
och Järvsöklack. Det finns modern toalett och dusch installerad  
i ett av de gamla rummen. Frukostkorg med lokala råvaror går 
att beställa.

ÖPPET:  Guidad visning hela året för grupper efter förbokning, 
150 kr/pers (minst 6 personer). För större grupper, 1100 kr/
grupp. På gården finns även en stor festloge för uthyrning.

Ersk-Anders
SKÄSTRA, JÄRVSÖ

KONTAKT
Skästrabergsvägen 1, Järvsö

070-559 23 03, familjen Silén

ersk-anders@skastra.nu

www.ersk-anders.se

GPS-koordinater: 6846523N 561155E 27
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Lôkes härstammar från 1500-talet. Ett av gårdens tre fina härbren 
är från den tiden. År 1846, när Skästra by med sin marknad 
blomstrade som mest, byggde familjen Sved den drygt 500 kvm 
herrgårdsstora mangårdsbyggnaden som ett gästgiveri.  
På 1870-talet tog släkten Lindström över gården och drev  
den i fyra generationer som ett lant- och skogsbruk. Sedan 
familjen Fällström tog över 2015 har huvudbyggnaden varsamt 
restaurerats och tar åter emot gäster. 

Boende i självhushåll. Stora sällskap kan hyra hela huset.  
8 sovrum, 3 sällskapsrum/festsalar, 3 kök, duschrum, WC och  
en punschveranda. Värdfamiljen bor i en intilliggande lägenhet.  

ÖPPET:  Året runt för boende med självhushåll. 

Lôkes
SKÄSTRA, JÄRVSÖ

KONTAKT
Skästrabergsvägen 9, Järvsö

070-584 10 45, Nina och Rolf Fällström 

hyra@lokes.se 

www.lokes.se 

GPS-koordinater: 6846554N 561014E 28

På gångavstånd från Ljusdals centrum ligger Engbergs. Byn Stav-
säter var ursprungligen en radby bestående av fyra gårdar varav 
två finns kvar. Gården Engbergs, tidigare Anders Jons, finns med 
i skattelängderna från 1500-talet. Den äldsta delen av gården är 
uppförd på 1700-talet och har  välbevarade väggmålningar som 
tillskrivits soldaten och målaren Anders Ädel (1808-1888).

I trädgårdscaféet på tunet serveras hembakat kaffebröd, smörgåsar 
och tunnbröd från det egna gårdsbageriet samt lättare luncher. 
Barnvänlig miljö med mycket för de minsta att leka med. Gården 
erbjuder ekologisk trädgårdsodling med försäljning i liten skala 
av säsongens plantor, bär, frukt och grönsaker. Välkomna att 
övernatta i vår drängstuga från 1700-talet. Den är bäddad med 
handbroderade lakan och sidentäcken. 

ÖPPET: Trädgårdscaféet håller öppet 16 juni – 11 augusti,  
tisdag till söndag kl 12 – 17. Onsdagar och torsdagar bakas  
hårt och mjukt tunnbröd efter gammalt hälsingerecept.  
Det finns till försäljning kl 10 – 17. 

Drängstugan med målningar står öppen för cafégäster. Dessutom 
daglig försäljning av säsongens plantor, bär, frukt och grönsaker. 

Från 17 augusti öppet lördagar kl 9 – 15 med tunnbröds- och 
grönsaksförsäljning. .

Engbergs
STAVSÄTER, LJUSDAL

29

KONTAKT
Borrvägen 1, Ljusdal

070-511 18 40

ann-christine53@hotmail.com

www.engbergsistavsater.se

FB: Engbergs Kafé i Stavsäter 

GPS-koordinater 6854882N 555963E
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Spelkväll på Bjuråkers forngård 

www.hembygd.se/bjuraker

Rôssåsens populära spelkvällar flyttar till Bjuråkers Forngård. 
Spelkvällar i vacker Hälsingegårdsmiljö 4, 18 juli och 1, 15, 29 
augusti samt avslutning med Lyskväll 12 september från  
kl 18.30. Caféet är öppet. Servering av gammeldags mat.

Allsång måndagar i juli 

www.hembygd.se/bjuraker/

Allsång på Bjuråkers forngård med Mats Skoog och musikanterna 
och hemlig gäst kl 18.00-20.30. Kom, lyssna, fika och sjung med. 
Anordnas för 17:e året i rad.  
Fikaserveringen är öppen kl 12.00 – 21.00. 

Café Bjuråkers forngård

www.hembygd.se/bjuraker

Ta med gänget, avnjut hälsingeostkaka, hembakt kaffebröd  
och läckra smörgåsar i vacker Hälsingegårdsmiljö.  
Öppet 6 juni, 21-23 juni, 1 juli – 11 augusti.  
Se tider och dagar för gammeldagsmat på hemsidan.

Upplev spelmanstämmorna

 www.linolo.se

GRUPPERBJUDANDE 2019/2020. Njut av buskspel, hälsinge-
ostkaka och riksspelmän i ett 4-dagarspaket. Välj mellan  
stämmorna i Delsbo, Norrbo eller Bjuråker. Lokal guide ger  
en inblick i traditionerna och visar sina smultronställen.

Bennetdagen – 1700-tals fest i Mo

www.ranbogarden.se

21 juli. Dansgruppen Branicula och musiker levandegör under 
festliga former historien kring entreprenören Stephen Bennet. 
Parallellt med gårdscafé hålls föreläsningar och utställningar som 
även speglar de anställdas liv i 1700-talets linnemanufaktur. 
Fritt intäde.

Att se dina gåvor och möjligheter

www.hammarn.info

För dig som vill bryta hämmande tankemönster, kliva ur gamla 
hjulspår och börja vandra ditt liv från en ny plats inom dig. Här 
utvecklar du din andlighet, stärker din kontakt med moder jord, 
stjärnorna och ditt sanna jag. Allt i vacker hälsingegårdsmiljö.



 

 

 

 

 

  

 

 

Melodikrysset på Ystegårn

www.ystegarncafe.se

Under lördagar under juli och augusti dukar vi upp en härlig 
frukostbuffé och löser melodikrysset tillsammans! För bokning 
och mer information se hemsida.

En bit av Italien i Hälsingland

www.fragsta.se

När två världar möts! Möt italienska utsökta smaker och vårt 
italienska värdskap. Inramad av en klassisk hälsingegårdsmiljö 
blir din middag minnesrik. Varför inte boka in både middag 
och boende i denna vackra miljö? Benvenuti!

Världsarvet Hälsingegårdar

 www.linolo.se

GRUPPERBJUDANDE 2019/2020. Varför blev Anna Skräck änka 
innan bröllopet? Vad hände på gården när bondsonen blev  
Erik-jansare och drog till Amerika? Och varför alla dessa tapeter 
och målningar? I detta 3-dagars-paket får du svaren, men också  
fler frågor.

En tur på hästryggen eller i vagn

www.ridislandshast.se

Med utgångpunkt från Hälsingegården Halls i Hassela tar vi  
oss ut i skogen och njuter av gårdens vackra omgivning och  
hästarnas lunk – upplev skogen som byggt gården på nära håll 
och vackra vyer. Öppet året om.

Skogsbad

www.bommars.se

Spa för själen. Följ innetrenden från Japan. Koppla av och njut 
av lugnet i skogen och ta in energi från omgivningen med dina 
sinnen. Olika erbjudanden, bland annat ”Sakta tur mellan två 
fäbodvallar” – morgontur, dagstur och kvällstur.

Prova på att baka tunnbröd

www.engbergsistavsater.se

Söndagar mellan 11 augusti – 27 oktober tar vi på hälsinge-
gården Engbergs gärna emot grupper på 4-8 personer som  
vill prova på att baka tunnbröd i vår gemytliga bakstuga.
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Hembygdsgården ligger nära Ljusdals centrum med vacker utsikt 
över Ljusnan. Området består av ett 20-tal byggnader ditflyttade 
från flera byar i socknen. Här finns rik variation av hälsingemåleri. 
En gustaviansk förstukvist pryder gården Per-Arvids och stilen är 
typisk för området runt Ljusdal. 

Stugorna på gården är öppna varje dag under sommarsäsongen. 
Slöjd- och hantverksutställning av lokala hantverkare med försälj-
ning sommartid. Restaurang som serverar vällagad husmanskost 
öppet året runt.

ÖPPET:  Restaurangen öppet dagligen kl 11 – 15 under  
högsommaren. Övrig tid på året alla vardagar kl 11 – 15. 

Stugorna med försäljning öppet kl 11 – 15 dagligen  
under perioden 17 juni – 11 augusti. 

Ljusdals hembygdsgård
LJUSDAL

KONTAKT
Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

070-274 49 09, Ljusdals hembygdsförening

0651-71 14 30, Restaurang Hembygdsgården

www.ljusdalshembygdsforening.se

GPS-koordinater 6854569N 556734E 30

Foto: Jan Eng

Färila hembygdsgård omfattar idag många kulturbyggnader 
med samlingar av stort värde för bygden. Här finns bland annat 
”Halversgården” från sekelskiftet 1700-1800, flyttad från grann-
byn Föne. Den är inredd med tidsenliga möbler samt husgeråd 
och ger en bild av en hälsingegård från den tiden. Gårdens 
vägg- och takmålningar är daterade till 1826 och är gjorda i 
Anders Ädels anda. En annan av stugorna på hembygdsgården 
är dekorerad av målaren Arve från Stavsäter.

På platsen finns en sevärd utställning med brokvistar från Färila, 
Järvsö och Ljusdal. Färilabrokvisten kommer från ”Backgård” 
i Föne och var ursprungligen delvis guldförgylld. Hembygds-
gården drivs av Färila hembygdsförening och nyttjas under året 
vid nationaldagsfirande, julmarknad samt under Färilaveckan.

ÖPPET: Guidning sker efter överenskommelse och förbokning 
till Gertrud på telefon 070-659 08 18. Under Färilaveckan i juli 
har gården öppet med bland annat lunchservering, aktiviteter 
och musik underhållning.

Färila hembygdsgård
FÄRILA

KONTAKT
Hannbergsbacken 9, Färila

0651-202 22

www.farilahembygdsforening.se

FB: Färila Hembygdsförening

GPS-koordinater: 6852910N 544662E 31
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Vid infarten till Alfta ligger Hälsingegård Ol-Anders, ett besökscenter med mycket att se 
och göra. En visningsgård med vackra målningar från 1848. Fria entré i visningsgården, 
Barnens Världsarv, Emigrantmuseet och Ösa museum. Guidade visningar vid förbokning.

Emigrantmuseum Släktforskning

Ett nytt museum finns 
på gården om företaget 
ÖSA. Här få ni ta del av 
historien om hur en liten 
bysmedja utvecklades till 
att bli ett världsledande 
företag i Alfta. Fri entré.

Gårdens 
keramik-
verkstad 
med butik

Ett hus där barnen kan använda 
sin kreativitet och skapa i färg, 
textil, trä med inspiration från  
gårdarnas målningar. Fri entré.

På gården bygger vi upp en ny 
utställning om världens kanske 
mest kända älg, seriefiguren 
Hälge. En tecknad serie av 
konstnären Lars Mortimer  
om livet i skogen  
kring byn Avliden.

Kaffe med dopp, glass, smör-
gåsar och lättare maträtter.

Börja resan här på Ol-Anders. 
En nära tre mil lång väg-
sträckning mellan Alfta och 
Edsbyn, skyltad med den brun-
vita blomman. Den slingrar 
sig genom byar med stora hälsingegårdar, ståtliga 
förstukvistar och interiörer med överdådigt måleri.

www.storahalsingegardarsväg.se 

Öppet:
4 maj – 23 juni 

fre-sön kl. 11 – 15

24 juni – 18 aug 
alla dagar kl. 10 – 17

24 aug – 29 sep 
fre-sön kl. 11 – 15

Öppet hela året se mer info sidan 5.

Sök dina rötter, 
här finns forskar-
platsen med allt 
du behöver.

Följ Erik jans arnas  
strapatsrika resa från 
Alfta till Bishop Hill. 
Fri entré

Stora Hälsingegårdars väg

Ida Caroline Keramik

Café Agnes

ÖSA museum

Barnens Världsarv

BIBLIOTEK • MUSEUM

Juni: Fre – sön kl 11 – 15 
Juli – augusti: Ons-fre kl 11 – 17 
Lör – sön kl 11 – 15
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Bommars är en av de sju utvalda hälsingegårdarna på Unescos 
världsarvslista. Gården med sina brunbrända timmerhus ligger 
i byn Letsbo, norr om Ljusdal. Här finns en stark tradition,  
generationer tillbaka, att bruka skog och mark. I husen finns 
originalinredning från år 1848. Festsalen är särskilt utmärkande 
med sina tapeter som har schablonmålning mellan tapetvåderna. 
Värt att se är också marmoreringsmålningar, ådringsmålning och 
schabloner i de intilliggande rummen. Många fina redskap från 
förr i tiden finns bevarade. 

Familjen Envall välkomnar till guidade visningar där du både får 
höra om livsöden på gården och se de vackra högtidsmiljöerna som 
finns bevarade. Här erbjuds också aktiviteter som musikkvällar, 
skogsbad, urskogsvandring och bokningsbar tunnbrödsbakning

ÖPPET: Söndagar 18.00 hela juli och två första söndagarna  
i augusti. Förbokning behövs ej. Pris 200 kr/person, kaffe ingår. 
Gratis för barn under 16 år. Övrig visning av gården sker efter 
förbokning.

Bommars
LETSBO, LJUSDAL

33

KONTAKT
Brovägen 8, Letsbo

070-292 98 62, Marie. 070-347 59 21, Karl-Erik.

info@bommars.se

www.bommars.se

GPS-koordinater: 6866765N 546072E

Bortom Åa är en av de sju utvalda hälsingegårdarna på Unescos 
världsarvslista. Festsalen, med vackra målningar av Bäck Anders 
Hansson från Rättvik och de övriga rummens schablon-, stänk-
och ådringsmåleri, har gett gården världsarvsstatus. Platsen är en 
väl bevarad kulturmiljö med anor från den finska invandringen på 
1600-talet. 1910 stängde gårdsfolket dörren till sin gamla bostad, 
lämnande allt och flyttade till ett nytt hus tvärs över gårdsplanen. 
Överallt finns föremål som lämnats kvar som handsmidda bössor 
vilka på sin tid var berömda för sin höga kvalitet. 

Guidad visning varje timme dagligen under sommaren.  
Sommarcafé och hantverksbutik. 

ÖPPET:  6 juni – 31 augusti, alla dagar 10 – 17. Husen visas 
genom guidning varje heltimme 11 – 16. (7 juli endast kl 15).  
120 kr/person, gratis för barn under 13 år.  
Grupper om 10 pers 100 kr/person. Midsommarafton stängt.  
Under vinterhalvåret öppet vid förbokning.

Bortom Åa
FÅGELSJÖ

KONTAKT
Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los

0657-300 30

info@fagelsjo.nu

www.fagelsjo.nu

GPS-koordinater: 6851554N 480719E 32



 

Skapa upplevelser tillsammans!
Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands 
främsta besöksmål och lockar årligen  
mängder av besökare. På Stenegård finns 
upplevelser för alla åldrar. Här samsas  
gamla hantverkstraditioner och byggnads-
vård med samtida konst, musik och slöjd. 
Shoppa i butikerna, ta något att äta på våra 
matställen, upplev konst på galleriet eller 
 strosa en sväng i trädgården med både 
grönsaks odlingar och örtagård. Hos terapeu-
terna på Stenegård kan du boka behand-
lingar och köpa svensk ekologisk hudvård.

KULTUR • TRÄDGÅRD • MAT • BARN • BUTIKER • VÄLMÅENDE • VÄRLDSARVSCENTRUM

ÖPPET: Alla dagar 6 juni – 1 september, 
delvis helger i maj och september se 
hemsidan.

www.stenegard.com, 0651-34 00 21

Foto: Lisa Björner

Barnens Stenegård med lekstugeby och 
trädgård är en ljuvlig plats att vistas på,  
oavsett om du är barn eller vuxen.  
Våra stugor inspirerade av hälsingegårdar 
lockar många besökare och ger plats för 
både bus, lek och lärande – ett perfekt  
besöksmål för barnfamiljen! Skapa fritt i 
lekstugorna, klappa de söta lammen i hagen 
eller lär dig mer om växter i trädgården. 

Området är gratis!

Välkommen till  
Svedbovallen! 
En öppen besöksfäbod i en kulturhistorisk miljö 
och en produktionsplats för hantverksmässigt 
producerade mejeriprodukter. Här möter du  
ett modernt småbruk med djur som fritt betar 
skogens örter och växter precis så som den  
traditionella fäboddriften historiskt fungerade.

Hos oss kan du köpa goda ostar som pro ducerats 
på fäboden, fika i vårt fäbodcafé och hälsa på 
våra lantrasgetter. Vi har även bokningsbara 
aktiviteter och evenemang.

ÖPPET: Alla dagar kl 11-17  
mellan 10 juni – 11 augusti.

www.svedbovallen.se  
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På Bjuråkers forngård har stormålaren Gustaf Reuter och snickar-
målaren Erik Ersson dekorerat väggar och tak med fantasifulla 
blommor och motiv från bibeln. Även dalkarlen Olof Roos från 
Mora har varit verksam här. På Lithéns backar finns ett 60-tal 
byggnader samlade. I mitten av området stoltserar fäbodvallen 
inramad av en gärdesgård. I handelsboden finns lokalt hantverk 
och inom området ligger även ett skogs- och skolmuseum med 
utställning av gamla och textilier typiska för orten med bland 
annat högtidsdräkter.

Guidning av forngården kan förbokas maj – oktober.  
Uthyrning för dop, bröllop mm. Sommarcafé med kaffeservering. 
Handelsboden är öppen någon dag i veckan, året runt.  
Museet öppnas efter överenskommelse. Under sommaren  
hålls allsångskvällar, spelkvällar och i tredje söndagen i juli  
anordnas Bjuråkersstämman. 

ÖPPET: Kaffeservering öppet 6 juni, 21 – 23 juni kl 12 – 16, 
1 juli – 11 augusti kl 12 – 17.

Bjuråkers forngård
BJURÅKER
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KONTAKT
Tå 110, Bjuråker

0653-150 70 expedition, 0653-151 05 servering

www.hembygd.se/bjuraker

forngarden@telia.com

 Mittemot Bjuråkers kyrka

GPS-koordinater: 6859594N 58195

Forngården har ett stort område med många byggnader från 
olika tidsepoker där den äldsta byggnaden är från 1500-talet. 
Väggarna och taken är dekorerade av stormålaren Gustaf Reuter 
och snickarmålaren Erik Ersson. Motiven är hämtade från bibliska 
berättelser och fantasifulla blommor.

Här arrangeras Delsbostämman, en av Sveriges äldsta folkmusik-
stämmor, varje år första söndagen i juli. Delsbo kyrka inleder 
dagen med gudstjänst fylld med musik. Programmet innehåller 
folkmusik, uppträdanden, barnaktiviteter, servering av mat och 
dryck. Byggnaderna står öppna för besök. Textilmuseum med 
bland annat dräkter, delsbosöm och knyppling, ett skolmuseum 
och en butik fylld med lokalt hantverk och inriktning på folkdräkter. 
Kaffeservering, guidning av gården efter överenskommelse.

ÖPPET:Textilmuseum, butik och servering 24 juni – 18 augusti 
kl 11.00 – 17.00.

Övriga året öppet vardagar kl 10 – 14

Delsbo forngård
DELSBO

KONTAKT
Ås 106, Delsbo

0653-104 59

delsbo.forngard@telia.com

www.forngarden.se

GPS-koordinater: 6855040N 582245E 34
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KONTAKT
Västeräng 314, Delsbo

Lars 070-320 31 17 

Therese 070-244 41 96 

www.olers.nu

GPS-koordinater: 6854952N 581763E 36

Gävleborgs läns första kulturreservat, Västeräng, består av fyra 
Hälsingegårdar – tre av dem ligger i en tät bykärna med ett 
omkringliggande odlingslandskap mot Dellensjöarna. Gårdarna 
är privatägda och jord- och skogsbruk bedrivs med kor, potatis-, 
vall- och spannmålsodling. Västeräng har tre mangårdsbyggnader 
och flera ekonomibyggnader från perioden 1840 – 1860 i bra 
skick samt en äldre trädgård och ett antal lador utspridda på 
åkermarken. I anslutning till byn ligger en modern ladugård  
för gårdens djur.

Bo och vistas på gården Ol-Ers eller intilliggande Ersk-Mickels. 
Ol-Ers är en genuin och kulturhistorisk gårdsmiljö från 1846 med 
stora gräsytor och trädgård. Sex bäddar fördelade på fyra rum, 
varav två enkelrum och två dubbelrum. Duscha i angränsande 
byggnad och gå på utedass. Bo på gården Ersk-Mickels; ett  
renoverat hus i modernare tappning från 1850 med wc, dusch, 
bastu och tvättmaskin. Huset har kök, hall, sällskapsrum och 
tre sovrum med två sängar i varje rum. Båda husen kan hyras 
av flera sällskap samtidigt och då delar ni på vissa utrymmen. 
Ströva runt i omgivningarna eller bara njut av att vara här. 

ÖPPET:  Ersk-Mickels året runt. Ol-Ers juni till september.

Kulturreservatet  
Västeräng, DELSBO

Frägsta är en klassisk hälsingegård med anor från 1600-talet. 
Gården är trebyggd och har tidigare varit sammanbyggd med 
stall och ladugård. I husen finns gamla tapeter och tidsenlig 
inredning. Den äldsta byggnaden är drängstugan med anor från 
1600-talet och numera är den gamla logen inredd till festlokal.

Det stora huset inhyser en italiensk restaurang där det serveras 
måltider à la carte. Huset används till kurser, konferenser och 
övernattningar. Den gamla tvättstugan vid Rolfstaån är omgjord 
till badhus. Det går att hyra både cykel och kajak. Logi i rustika 
tvåbäddsrum finns i stora huset med gemensam toalett och i 
drängstugan med toalett i huvudbyggnaden. Inkluderar frukost 
och gårdsberättelse.

ÖPPET:  Gården är öppen 
för bokning hela året.  
Sommaröppettider från  
juni till augusti.

Frägsta
NÄSVIKEN

KONTAKT
Frägsta, Näsviken. 

 Familjen Henrik och Jen Rugolo

0650-309 70, 070-266 15 86

info@fragsta.se, www.fragsta.se

FB: Frägsta Hälsingegård

GPS-koordinater: 6848287N 601002EE 37
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Fyrbygda Ystergårn är oskiftad sedan 1747. Här finns dekora-
tionsmåleri, rosenmålade skåp, snidade Forsa-dörrar av Jöns 
Månsson, Jonas Lusth och Ol-Hans Olov Jonsson samt en stor 
mängd allmogeföremål. Lyssna till guidens berättelse om  
kvinnorna och männen som har räddat gården, om skandal  
och stor sorg men också om allt det vackra. Storstugan med  
måleri i orange från 1830-talet gör ofta stort intryck på besökare.

Under sommaren anordnas här aktiviteter som till exempel  
guidade visningar, musikunderhållning och föreläsningar.  
I anslutning till gården finns Ystegårn Café & Bistro.

ÖPPET:  För bokning av guidning och annan information,  
se hemsidan. 

Ystegårn
HILLSTA, FORSA

KONTAKT
Hillsta, Forsa. 

070-538 95 02

carina@ystegarnhillsta.se

www.ystegarnhillsta.se

FB: Ystegårn i Hillsta

GPS-koordinater: 6846236N 599351E 38

Sida vid sida med hälsingegården Ystegårn i Hillsta ligger  
Ystegårn Cafe & Bistro som förutom restaurang och café erbjuder 
många olika upplevelser för hela familjen! Gå vårt djurbingo och 
hälsa på alla djur runt om gården, kika in i mejeriet eller ta en 
titt i våra gårdsbutiker! På Ystegårn lagas mat från grunden på 
råvaror från den allra närmaste omgivningen. Välj att sitta  
i restaurangen eller i trädgården, omringad av djur och natur.

Vi erbjuder två rum för uthyrning i den fyrbygda gården från 
1747. Frukost serveras i restaurangen eller ute i trädgården  
på morgonen. Toalett och dusch finns i direkt anslutning till  
rummen.

ÖPPET: Alla helger året runt, varje dag under sommaren.

Ystegårn Café & Bistro
HILLSTA, FORSA

KONTAKT
Hillsta 8, Forsa. 

0650-101 90

info@ystegarn.se, www.ystegarncafe.se

FB: Ystegårn Cafe & Bistro

Instagram: Ystegarncafe

GPS-koordinater: 6846236N 599351EE 39
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På en udde i Långsjön ligger Forsa forngård. Den består av 
fyrbyggda Västigårn och trebyggda Norrgårn med tillhörande 
kringbyggnader som härbre, bakstuga, smedja med flera.  
Gårdarna visar miljöer från 1700- och 1800-talet. Här finns  
också målade rum av Jonas Åkerström och ”Snickarmålaren” 
Erik Ersson. I fönstren visas en variation av målade rullgardiner, 
uppmålade efter äldre förlagor från socknen.

”Barnens Fränö” är kreativ mjuk- och hårdslöjd för barn i åldern 
4 – 12 år. I juni anordnas växtmarknad, på midsommarafton hålls 
traditionellt midsommarfirande och i augusti går Forsada’n av 
stapeln. Perioden 23 juni – 7 juli spelas friluftsteater Lazarol & 
Tandemcykel ute på gårdens tun för andra året i rad. 

ÖPPET:  Gården är öppen vid sommarens arrangemang då 
även Ostkakelogen hålls öppen för gofika och ostkaka. Guidade 
visningar på övrig tid förbokas.

Forsa forngård
FRÄNÖ

KONTAKT
Fränö, Forsa, 0650-236 78

www.forsahembygdsforening.se

FB: Barnens Fränö 

GPS-koordinater: 6842073N 604608E 40
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G  fika på Träslottet  
hör sommaren till!
Sedan mitten av 60-talet har Café Ladugård serverat 
kaffe, kakor, bullar och enklare maträtter med rötterna i 
Hälsinglands matkultur. Ny arrendator är Fredrik Ossmyr 
med familj som satsar på hembakat och eftersträvar  
lokalproducerade råvaror. Det finns alltid något för alla 
från liten till stor. Olika kvällsevenemang med musik 
kommer under sommaren, lokala hantverkare kommer 
att finnas på plats med försäljning. 

På hemsidan finns mer information. 

Varmt välkomna till en upplevelse för hela familjen,  
gammal som ung, önskar Fredrik med personal.

www.traslottet.se  •  072-245 59 52  •        Träslottet

Foto: Ma Lou Skoglund
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Öppna Hälsingegårdar 2019 har  
tagits fram av projektet Samverkansbryggan 

Hälsingegårdar i ett samarbete mellan: 

HÄLSINGEGÅRDSFÖRETAGARNA 
ekonomisk förening

 

Nyfiken på Världsarvet Hälsingegårdar?
Mer om Världsarvet Hälsingegårdar hittar du på  
www.halsingegardar.se. 

Du som vill veta mer om boende och matupplevelser besök  
www.halsingland.se och www.scandinavianxperience.se.

 

Tagga gärna dina bilder 
med #halsingegardar

Gilla oss på Världsarvet 
Hälsingegårdar!
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http://www.halsingegardar.se
http://www.halsingland.se
http://www.scandinavianxperience.se
https://www.instagram.com/explore/tags/h%C3%A4lsingeg%C3%A5rdar/
https://www.facebook.com/varldsarvethalsingegardar/

