HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA
lördag 25 maj - söndag 26 maj
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HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA 2019
Äntligen! Nu är det dags för årets upplaga av
Hälsingegårdsdagarna. Den 25 -26 maj öppnar ett
tjugotal hälsingegårdar upp sina dörrar och erbjuder
ett så rikt och varierande utbud att du kan fylla hela
helgen med aktiviteter från morgon till kväll.
Hälsingegårdsdagarna är för många av gårdarna
starten för sommarsäsongen och har blivit en fin
öppningstradition där årets nyheter presenteras
samtidigt som många kulturaktiviteter anordnas.
Under Hälsingegårdsdagarna serverar flera gårdar
den populära och lokala delikatessen Hälsingeostkaka
och erbjuder visning av gården. Visste du att hälsingeostkakan är ett kulturarv där varje socken har sina
specialiteter och många av gårdarna har sitt unika
recept som följt släkter i generationer?
En stor nyhet för årets dagar är nyinvigningen på
världsarvsgården Gästgivars i Vallsta som fått nya ägare
och öppnar upp med café och visning under helgen.
Flera andra nyöppningar av caféer är också aktuella
under helgen, bland annat på världarvsgården
Erik-Anders i Söderala, världsarvsgården Bortom Åa i
Fågelsjö och Hälsingegård Ol-Anders i Alfta. Några
andra programpunkter är dräktmarknad och tips på
fönsterrenovering vid Ystegården i Forsa, trädgårdsvisning med boksignering på Ranbogården i Mo.
Passa på att besöka någon av de gårdar som endast
håller öppet under Hälsingegårdsdagarna Ol-Mårs i
Alfta och Ol-Ers i Järvsö. Varje gård och plats har sin
berättelse och sin unika stil. På följande sidor hittar du
vad gårdarna erbjuder samt öppettider. Vissa gårdar
har öppet en dag under helgen medan andra håller öppet båda dagarna.

Välkommen till årets Hälsingegårdsdagar!
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Se helgen som ett perfekt tillfälle att resa runt och upptäcka Hälsinglands genuina kulturarv.

LÖR DAG 25 M A J

Ystegårn i Hillsta

Frägsta i Näsviken

Kl 11.00-16.00. Hudiksvalls kommun

Kl 12.00-21.00. Hudiksvalls kommun

Dräktmarknad både lördag och söndag kl 11-16. Inlämning på
lördag från kl 8 och hämtning senast söndag kl 17 för dig som
vill sälja, 25% kommission. Guidning av Ystegårn i 45 minuter
startar kl 13. Helgens guidning har extra fokus på kvinnorna på
gårdens liv. Butik Systeryste, nya Portlidret och resturangen är
öppet som vanligt under dagen kl 11-16. Under lördagen mellan kl 12-15 finns Anine Eskebaek Johansson från Hillens
kultursnickeri på plats och lär dig renovera gamla fönster.

På Frägsta går helgen i den italienska maten och dryckens
tecken. Under dagen serverar vi italiensk lunch med
delikatesser och utvalda ingredienser i vacker hälsingegårdsmiljö. På kvällen erbjuder vi en tvårätters middag. Middagen
består av en liten antipasto della casa (italiensk förrätt med ost
och charkuterier) tillsammans med dagens pastarätt med sås
som passar våren. Kombinera och förboka en middagen med
övernattning på gården. Även öppet söndag med annat program. För garanterad plats, förboka bord.

Läs mer om café och butikerna: www.ystegarncafe.se
Läs mer om marknaden och gården på: www.ystegarnhillsta.se
Kontakt dräktmarknad: Åsemi, 070-517 89 15
asemi.bysttrom@gmail.com

Boka online och läs mer: www.fragsta.se

Kristofers i Stene

Bjuråkers forngård i Bjuråker

Kl 15.00-19.00. Ljusdals kommun

Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun

Välkommen att besöka oss och titta på våra kor och kalvar på
grönbete, fika i gårdens café, smygkika i gårdens kalashus och
väcka nyfikenheten att komma tillbaka på en guidad visning.
Vi serverar traditionsenligt ostkaka från Jarseost med tillbehör.
Förutom kaffe med hembakt dopp kommer vi även ha något
matigare att erbjuda.

Öppna stugor med vackra målningar som du kan gå runt och
kika i. Caféet har öppet och erbjuder bland annat hälsingeostkaka med saftsås och flera sorter av hembakt kaffebröd. Missa
inte fjolårets nya lekområde för barn när du är här. Även öppet
söndag.

Läs mer: www.kristofers.se
Läs mer: www.hembygd.se/bjuraker/

Bommars i Letsbo

Ol-Ers i Kåsjö

Kl 18.00-21.00. Ljusdals kommun

Kl 10.00-16.00. Ljusdals kommun

Gå en traditionell guidning på en av världsarvsgårdarna
kl 19 och njut, före eller efter, av vår favoritostkaka
tillsammans med dina vänner och familj. Pris guidning med ostkaka och kaffe 200 kr per person. Gratis för barn under
16 år. Järvsö ostkaka med traditionell saffran på toppen
serveras med hjortronsylt och grädde till.

På gården serveras hembakt fika, Järvsöostkaka med saffran
och traditionella tillbehör, enligt farmor Sigrids recept.
Guidning av gården med fokus på renovering av gamla trähus
för den byggnadsvårdsintresserade. Under dagen finns
möjlighet att lära sig mer om snickeriet och målningarna av
äldre Järvsöskåp.

Läs mer: www.bommars.se

Läs mer: www.olers.se

Bortom Åa i Fågelsjö

Engbergs i Stavsäter

Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun

Kl 10.00-16.00. Ljusdals kommun

Vi går runt i mangårdsbyggnaden där tiden stannade
julhelgen 1910, förundras över härbret med de 7 invecklade
låsen och den unika bössmedjan där finnättlingarna utövade
sitt hantverk. Guidade visningar varje heltimme kl 11, 12, 13,
14, 15 och 16. Pris 120 kr per person, gratis för barn under 13
år. På gården finns också en utställning om boningshuset som
fyller 200 år samt en hantverksbutik. Nya caféet håller öppet.

Caféet är öppet och vi serverar hälsingeostkaka med hemkokt
jordgubbssylt och grädde. Även kaffe med hembakat och
lättare lunch. Tunnbrödsbageriet är öppet och vi säljer hårt
och mjukt tunnbröd. Säsongspremiär för årets plantförsäljning. Vi har ett stort antal ekologiska blom- och
grönsaksplantor, bland annat tio sorters tomater, chili, gurka
med mera. Loppiset påfyllt.

Läs mer: www.fagelsjo.nu
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LÖRDAG 25 MAJ

Färila hembygdsgård i Färila

Ljusdals hembygdsgård i Ljusdal

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

På lördagen under Hälsingegårdsdagarna finns vi från
Färila Hembygdsförening på plats för att fira vårt kulturarv.
Vi passar på att hålla stugorna öppna och berättar gärna
om dessa.

Till lunch serveras den lokalt traditionsenliga rätten Pärgröt och
fläsk och i bakstugan bakas och säljs tunnbröd.
Läs mer: www.ljusdalshembygdsforening.se

I bakstugan gräddas det tunnbröd till försäljning och i
Östigården serveras hembygdsföreningens egen ostkaka.
Sitt gärna på hembygdsgårdens tun och njut av utsikten
mot älven och dalgången i försommarskrud.

Stenegård i Järvsö

På platsen finns bland annat Halversgården från sekelskiftet
1700-1800, flyttad från grannbyn Föne. Gårdens vägg- och
takmålningar är daterade till 1826 och är gjorda i Anders
Ädels anda.

Fira Hälsingegårdsdagarna och Morsdag på Stenegård.
Kom och strosa runt på en försommarvacker gård, smaka
festrätten ostkaka eller lär dig mer om Hälsingegårdar.

Det gamla sockenmagasinet rymmer också en sevärd
utställning som hålls öppen under dagen. Där finns brokvistar
från Färila, Järvsö och Ljusdal. Färilabrokvisten kommer från
”Backgård” i Föne och var ursprungligen delvis guldförgylld.

Under dagarna har du chansen att äta ostkaka gjord på fjällkomjölk från Järvsö. Gårdsrestaurangen serverar den varm
med hjortronsylt och grädde. Lunch serveras också på
restaurangen under helgen, perfekt tillfälle för att fira Mor.

Läs mer: www.farilahembygdsforening.se

Öppet i butiker, bageri och galleri Kulturkossan.

Anders-Pers i Järvsö

På Världsarvscentrum med Lilla världsarvsbutiken kan du lära
dig mer om Hälsingegårdar och kika runt i utställningen.
I butiksdelen hittar du lokalt hantverk, utvald design och bra
leksaker. Trädgården står i startgroparna inför sommaren och
i Barnens Stenegård är de små hälsingegårdsinspirerade
lekstugorna öppna.

Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun
Välkommen till caféet på hälsingegården Anders-Pers mitt
i Järvsö. Upplev en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe,
hembakt fikabröd och enklare maträtter. Under Hälsingegårdsdagarna serveras riktig Järvsöostkaka gjord på
fjällkomjölk från våra egna kor. Den värms i mjölk i ugnen
och serveras med hallon- eller hjortronsylt och grädde.
Caféet ligger i den gamla bakstugan som är i original från
1850-talet. Den 10:e generationen efter Anders Pehrsson
finns på gården. Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och
ostkaka finns att köpa. Egentillverkad Järvsöostkaka med
saffran på. Gjord på fjällkomjölk från våra egna kor.
Även öppet söndag.
Läs mer: www.anders-pers.se

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

För att fira Hälsingegårdsdagarna lite extra så bjuder vi på
audioguidning om Stenegårds historia, finns på
Världsarvcentrum.
Läs mer: www.stenegard.se

Ol-Mårs i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visar väggmålningar som inspirerat till Dalarnas
kurbitsmåleri. Entré 50 kr per person. Även öppet söndag.
Kontakt: Stefan Olmårs, 0651-260 00

Gästgivars i Vallsta

Löka i Alfta

Kl 11.00-17.00. Bollnäs kommun

Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun

Hjärtligt välkomna på nyinvigning av världsarvsgården
Gästgivars där festhuset möblerats på 1800-talsv vis med
vackra möbler från trakten. Gården har nytt café och butik.
Under helgen bjuds på musikunderhållning och erbjudanden
både i café och butik. Även öppet söndag.

Guidade gårdsvisningar. Servering av ostkaka och kaffe.
Gratis visningar denna helg. Även öppet söndag.

Läs mer: www.varldsarvetgastgivars.se

Mårtes i Edsbyn

Läs mer: www.hembygd.se/alfta

Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visningar i en gård med måleri från 1700- och 1800-talen.
På logen visas Erik Erissons film Hälsingegårdar och
bondeslott. 50 kr per person för visning. Även öppet söndag.
Läs mer: www.hembygd.se/ovanaker
PROGRAM HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA 2019
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Jon-Lars i Långhed
Kl 10.00-14.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 10, 12
och 14. Entré 220 kr per person. Även öppet söndag.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Pallars i Långhed
Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar
kl 11,13 och 15. Entré 220 kr per person. Även öppet söndag.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Ol-Anders i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Hälsingegård Ol-Anders är ett besökscentrum för världsarvet
Hälsingegårdar. Här finn även turistbyrå med information om
bygdens sevärdheter och evenemang. Ett emigrantmuseum där
ni kan följa Erikjansarnas strapatsrika resa från Alfta till Bishop
Hill. Vi har även det du behöver för att söka dina rötter och
göra din släktforskning. På gården bygger vi i år upp en
utställning om världens kanske mest kända älg, seriefiguren
Hälge. I en av gårdarna finns Barnens världsarv, här står den
egna kreativiteten i centrum. Ett nybyggt industrimuseum som
finns på gåden handlar om ÖSA, det lokala företaget som
började i en liten smedja och blev en världsledande indistri.
I keramikverkstan håller Isa Caroline öppet. Kaffe med dopp,
smörgåsar och lättare lunch serveras i Café Agnes.
Även öppet söndag.
Läs mer: www.edsbyn-alfta.se

Erik-Anders i Söderala
Kl 11.00-17.00. Söderhamns kommun
Premiäröppning för gårdens nya trädgårdscafé. Samma fina
miljö men caféet öppnar i ny regi. Det är Grön front som skapar
köksträdgården som serverar sina egenproducerade ostkaka,
sallader, smörgåsar och kakor av lokala råvaror. Konstutställning på logen med Ewa i Valla, Karin ÖSt och Daniel Falakeh.
Guidade visningar kl 13, 15 och 16. Pris 100 kr/vuxen under
hälsingegårdsdagarna. Även öppet söndag.
Läs mer: www.erik-anders.se

Foto: Maria G Nilsson
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Ystegårn i Hillsta

Frägsta i Näsviken

Kl 11.00-16.00. Hudiksvalls kommun

Kl 11.30. Hudiksvalls kommun

Dräktmarknad både lördag och söndag kl 11-16. Inlämning på
lördag från kl 8 och hämtning senast söndag kl 17.00 för dig
som vill sälja, 25% kommission. Guidning 45 minuter av
Ystegårn startar kl 13. Helgens guidning har extra fokus på
kvinnorna på gårdens liv.

Fira morsdag med italiensk lunch i vacker hälsingegårdsmiljö samtidigt som ni får uppleva hur mozzarella tillverkas
i många olika former. Du får bland annat se på när gårdens
egen ”Burratina” en fantastisk krämig mozzarella fylld med
grädde produceras och så klart provsmaka. Meny för lunchen är en antipasto med pinsa slice och andra små läckerheter till förrätt och en kötträtt med olika grönsakstillbehör
smaksatta med våra fantastiska olivoljorsom varmrätt.
Den ersätts med grönsaksrätt för den som vill. Det bästa av
två världar. 395 kr per person inklusive Mozzarella visning.
Endast förbokning.

Butik Systeryste, nya Portlidret och resturangen är öppet som
vanligt under dagen kl 11-16.
Läs mer om café och butikerna: www.ystegarncafe.se
Läs mer om marknaden och gården på: www.ystegarnhillsta.se
Kontakt dräktmarknad: Åsemi, 070-517 89 15
asemi.bysttrom@gmail.com

Bjuråkers forngård i Bjuråker
Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun
Öppna stugor med vackra målningar som du kan gå runt och
kika i. Caféet har öppet och erbjuder bland annat hälsingeostkaka med saftsås och flera sorter av hembakt kaffebröd. Missa
inte fjolårets nya lekområde för barn när du är här.
Läs mer: www.hembygd.se/bjuraker/

Boka online och läs mer: www.fragsta.se

Stenegård i Järvsö
Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun
Fira Hälsingegårdsdagarna och Morsdag på Stenegård.
Kom och strosa runt på en försommarvacker gård, smaka
festrätten ostkaka eller lär dig mer om Hälsingegårdar.
Under dagarna har du chansen att äta ostkaka gjord på
fjällkomjölk från Järvsö. Gårdsrestaurangen serverar den
varm med hjortronsylt och grädde. Lunch serveras också på
restaurangen under helgen, perfekt tillfälle för att fira Mor.
Öppet i butiker, bageri och galleri Kulturkossan.

Engbergs i Stavsäter
Kl 10.00-16.00. Ljusdals kommun
Caféet är öppet och vi serverar hälsingeostkaka med
hemkokt jordgubbssylt och grädde. Även kaffe med hembakat
och lättare lunch. Tunnbrödsbageriet är öppet och vi säljer hårt
och mjukt tunnbröd. Säsongspremiär för årets plantförsäljning.
Vi har ett stort antal ekologiska blom- och grönsaksplantor,
bland annat tio sorters tomater, chili, gurka med mera.
Loppiset påfyllt.

På Världsarvscentrum med Lilla världsarvsbutiken kan du
lära dig mer om Hälsingegårdar och kika runt i
utställningen. I butiksdelen hittar du lokalt hantverk, utvald
design och bra leksaker. Trädgården står i startgroparna
inför sommaren och i Barnens Stenegård är de små
hälsingegårdsinspirerade lekstugorna öppna.
För att fira Hälsingegårdsdagarna lite extra så bjuder
vi på audioguidning om Stenegårds historia, finns på
Världsarvcentrum.
Läs mer: www.stenegard.se

Läs mer: www.engbergsistavsater.se

Anders-Pers i Järvsö
Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun
Välkommen till caféet på hälsingegården Anders-Pers mitt
i Järvsö. Upplev en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe,
hembakt fikabröd och enklare maträtter. Under Hälsingegårdsdagarna serveras riktig Järvsöostkaka gjord på fjällkomjölk från
våra egna kor. Den värms i mjölk i ugnen och serveras med
hallon- eller hjortronsylt och grädde. Caféet ligger i den gamla
bakstugan som är i original från 1850-talet. Den 10:e
generationen efter Anders Pehrsson finns på gården.
Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och ostkaka finns att köpa.
Egentillverkad Järvsöostkaka med saffran på.
Gjord på fjällkomjölk från våra egna kor.
Läs mer: www.anders-pers.se
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Gästgivars i Vallsta

Halls gård i Hassela

Kl 11.00-17.00. Bollnäs kommun

Kl 12.00-16.00. Nordanstigs kommun

Hjärtligt välkomna på nyinvigning av världsarvsgården
Gästgivars där festhuset möblerats på 1800-talsv vis med
vackra möbler från trakten. Gården har nytt café och butik.
Under helgen bjuds på musikunderhållning och
erbjudanden både i café och butik.

Välkommen till öppet hus på Halls gård. Gårdens unika och
välbevarade snickeri kommer att hållas öppet hela dagen för
visning. På ridbanan kommer ni kunna se riduppvisningar
med våra islandshästar. För barnen finns barnridning och
tipsrunda. I den gamla stugan säljs ostkaka, fika och
smörgåsar.

Läs mer: www.varldsarvetgastgivars.se

Läs mer: www.ridislandshast.se

Jon-Lars i Långhed

Ol-Mårs i Alfta

Kl 10.00-14.00. Ovanåkers kommun

Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun

Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 10, 12 och
14. Entré 220 kr per person.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Löka i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Guidade gårdsvisningar. Servering av ostkaka och kaffe.
Gratis visningar denna helg.
Läs mer: www.hembygd.se/alfta

Visar väggmålningar som inspirerat till Dalarnas
kurbitsmåleri. Entré 50 kr per person. Öppet även lördag.
Kontakt: Stefan Olmårs, 0651-260 00

Pallars i Långhed
Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 11,13 och
15. Entré 220 kr per person.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Mårtes i Edsbyn
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visningar i en gård med måleri från 1700- och 1800-talen.
På logen visas Erik Erissons film Hälsingegårdar och
bondeslott. 50 kr per person för visning.
Läs mer: www.hembygd.se/ovanaker

Ol-Anders i Alfta
Hälsingegård Ol-Anders är ett besökscentrum för världsarvet
Hälsingegårdar. Här finn även turistbyrå med information om
bygdens sevärdheter och evenemang. Ett emigrantmuseum
där ni kan följa Erikjansarnas strapatsrika resa från Alfta till
Bishop Hill. Vi har även det du behöver för att söka dina
rötter och göra din släktforskning. På gården bygger vi i år
upp en utställning om världens kanske mest kända älg,
seriefiguren Hälge. I en av gårdarna finns Barnens världsarv,
här står den egna kreativiteten i centrum. Ett nybyggt
industrimuseum som finns på gåden handlar om ÖSA, det
lokala företaget som började i en liten smedja och blev en
världsledande indistri. I keramikverkstan håller Isa Caroline
öppet. Kaffe med dopp, smörgåsar och lättare lunch serveras
i Café Agnes.
Läs mer: www.edsbyn-alfta.se
PROGRAM HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA 2019
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Lingbo hembygdsgård i Lingbo
Kl 12.00-16.00. Ockelbo kommun
Öppet för visning av hembygdsgården med
möjlighet till fika.
Läs mer: www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

Ranbogården i Mo
Kl 13.00-17.00. Söderhamns kommun
Spännande föreläsningar, utställningar och boksignering kring
hur ny kunskap tillsammans med det lokala kulturarvet kan
användas i sökandet efter framtidslösningar för ett hållbart
samhälle. Vi utgår från hållbarhetsmålen och utmaningarna på
global och lokal nivå och ger konkreta exempel på hur
traditionell kunskap kan bidra till nygamla innovationer och
mer liv på våra hälsingegårdar, på landsbygden likväl som i
städerna.Några av de böcker som kommer att signeras under
dagen är: Hälsingland - Världsarv och kulinariskt (Alva Woxlin),
Ranbo Trädgårdar, småskalig agroekologisk odling
(Julia Karmhag), Ett hållbart liv (Naturskyddsföreningen) och
Ägodela (Naturskyddsföreningen).

Foto: Maria G Nilsson

Historiens vingslag är påtagliga i den gamla gårdsmiljön
och i utställningen om dåtidens linhantering. Man kan välja en
tur med häst och vagn, eller bara koppla av med ostkaka i
skuggan av de flerhundraåriga träden i den engelska
trädgården. Musik på logen förgyller dagen.
Läs mer: www.ranbogården.se/kalender
Läs mer om Världsarvet Hälsingegårdar på

Erik-Anders i Söderala

www.halsingegardar.se

Kl 11.00-17.00. Söderhamns kommun
Premiäröppning för gårdens nya trädgårdscafé. Samma fina
miljö men caféet öppnar i ny regi i helgen. Det är Grön front
som skapar köksträdgården som serverar sina egenproducerade ostkaka, sallader, smörgåsar och kakor av lokala
råvaror. Konstutställning på logen med Ewa i Valla, Karin Öst
och Daniel Falakeh. Guidade visningar kl 13, 15 och 16.
Pris 100 kr/vuxen under hälsingegårdsdagarna.

Följ vad som händer under dagarna.
Gilla Världsarvet Hälsingegårdar på Facebook.
Tagga dina bilder med #halsingegardar så syns de i
Världsarvet Hälsingegårdars flöden.

Läs mer: www.erik-anders.se

Öppna Hälsingegårdar 2019
Missa inte broschyren som samlar
alla öppna Hälsingegårdar i sommar.
Här kan du läsa mer om varje gård.
Du finner även en karta över vart
gårdarna ligger med adresser och
gps:koordinater.

-

Länk: Öppna Hälsingegårdar 2019
Som du också hittar digitalt på
www.halsingegardar.se
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