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Öppna Hälsingegårdar 2022

Foto: Elsa Röing

36 besöksvärda gårdar
utspridda i hela Hälsingland
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Annons

Hälsingehambon lördag 9 juli 2022
Hårga - Arbrå - Järvsö
I hambodansens virvlar från gryning till kväll.
Folkdräkter. Ung och gammal. Dansare och publik. Svett och skratt.
Hälsinglands blå berg och Ljusnans silverband.

HÄLSINGE
HAMBON

Årets underhållning Östen med Resten.
Kommer du också? Varmt välkommen

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

KULTUR

TRÄDGÅRD

MAT

LEK

BUTIKER

EVENT

VÄLMÅENDE

VÄRLDSARVSCENTRUM

STENEGÅRD - HÄR KAN DU VARA
Vi bjuder in dig till att skapa egna upplevelser och fina minnen hos oss i sommar! Här kan du fylla på med
energi och leklust, inspireras av våra trädgårdar eller bara vara. Stenegård är en plats där det förflutna och
nuet möts och här kan du uppleva en genuin hälsingemiljö.
I Barnens Stenegård finns en lekfull miljö som passar alla, här ges utrymme för att vara kreativ, att umgås
eller vila i vårt gröna skogshäng. I trädgårdsparken finns fina promenadstråk många picknickplatser för
den som vill.
På gården hittar du butiker för hantverk och byggnadsvård, Lill-Babs museum, kulturkollektiv, matställen,
bageri, hälsoterapeuter samt Världsarvscentrum - där du får veta mer om Världsarvet Hälsingegårdar och
hjälp att planera din besöksrutt.
Hitta din plats och njut av #mittstenegard.
Välkommen till Stenegård – här kan du vara!

Stenegård i Järvsö

stenegard

Världsarvsgården Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa,
Loos Koboltgruva och Hamra Nationalpark
- Upptäck tre skatter i Hälsinglands djupaste skogar.
Kliv in över tröskeln Bortom Åa i Fågelsjö.
Ta dig ner i underjorden efter gångbanor och trappor,
En ovanligt välbevarad Hälsingegård från 1800-talet
förflyttas 250 år tillbaka i tiden och upplev en genuin 1700-tals
som lämnades av sista ägarparet helt intakt.
gruvmiljö i en idyll, mitt i en fulländad vildmark.
2012 blev gården listad som Världsarv hos UNESCO.
www.loosgruvan.se
www.fagelsjo.nu
Besök en av landets första nationalparker, Hamra Nationalpark.
Tillgängliga spångade leder i vacker natur. I den äldsta delen finns
en av få orörda skogar i mellersta Sverige.
www.sverigesnationalparker.se/park/hamra-nationalpark

Världsarvet Hälsingegårdar
Vill du veta mer om Världsarvet Hälsingegårdar och världsarv
i Sverige och andra länder? Titta in på vår hemsida. Här hittar du
fakta, historia, nyheter och vackra bilder. Välkommen!
www.varldsarvethalsingegardar.se

Världsarvsgården Pallars i Långhed. Foto: Maria G Nilsson

Nordanstigs kommun

Ljusdals kommun

Ersk-Mats

Bortom Åa

HASSELA

FÅGELSJÖ

Ersk-Mats är en välbevarad hälsingegård med anor från 1500talet då finska invandrare bosatte sig här. Gården ligger i finnmarken och består av ett femtontal byggnader.
Här visas hur man levde i mitten av 1800-talet. Får och kor betar
runt gården för att hålla landskapet öppet. Besök det gamla
vattenverket med kvarn, spånhyvel, linstamp och linskäkt som
kan ses i drift under vissa tider. Gårdens guider visar runt och
berättar dess historia. Se hur det gröna kulturarvet växer fram
på gården.
Från gårdens bakstuga doftar det av nybakat bröd. Under
sommarsäsongen serveras maträtter från förr som till exempel
motto, plôckfink och pärgröt.

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-, stänkoch ådringsmåleri har gett gården sin världsarvsstatus. Platsen
är en välbevarad kulturmiljö med anor från den finska invandringen på 1600-talet. 1910 stängde gårdsfolket dörren till sin
gamla bostad, lämnade allt som det var och flyttade till ett nytt
hus tvärs över gårdsplanen. Här finns bland annat handsmidda
bössor vilka på sin tid var berömda för sin höga kvalitet.
ÖPPET: 26 maj – 4 september alla dagar, kl. 10 – 17 med
guidade visningar varannan timme kl. 10, 12, 14 och 16.00.
Midsommarafton stängt.
Pris 160 kr/person, barn under 15 år gratis. Vid grupper om
10 personer är priset 120 kr/person.

ÖPPET: Öppnar midsommardagen kl. 12.00 – 16.00
Övriga öppettider finns på nordanstig.se/erskmats.

Café med nybakt bröd öppet under säsong, kursverksamhet,
kanotuthyrning och året runt öppet STF vandrarhem.

Guidning för 100 kr/person, barn upp till 12 år gratis.

Endast öppet vid förbokning under vintersäsong

KONTAKT
KONTAKT

Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los

Lindsjön, Hassela

0657-300 30

Lindsjön, Hassela

info@fagelsjo.nu

Anna Krohn, kulturhusvärdinna, 072-238 59 90

www.fagelsjo.nu

Nordanstigs turistbyrå, 0652-361 10

Instagram: @fagelsjogammelgard

GPS-Koordinater: 6894436N 578646E
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GPS-koordinater: 6851554N 480719E
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Bommars

Engbergs

LETSBO, LJUSDAL

STAVSÄTER, LJUSDAL
Gården Engbergs, tidigare Anders Jons, finns med i skattelängderna från 1500-talet. Här finns 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 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, bäddad
med handbroderade lakan och sidentäcken.
ÖPPET: 23 juni – 31 juli är caféet öppet tisdag-söndag
kl. 12 – 16. Onsdagar, torsdagar och lördagar finns nybakat
tunnbröd till försäljning.
Från den 6 augusti är gården öppen lördagar kl. 10 – 15 med
försäljning av tunnbröd och grönsaker

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.
ÖPPET: Visning av gården sker efter förbokning.
Pris: 200 kr/person, inklusive fika. Gratis för barn under 16 år.

KONTAKT
KONTAKT

Borrvägen 1, Ljusdal

Brovägen 8, Letsbo

070-511 13 48

070-292 98 62, Marie. 076-785 16 95, Karl-Erik.

ann-christine53@hotmail.com

info@bommars.se

www.engbergsistavsater.se

www.bommars.se

FB: Engbergs Kafé i Stavsäter

GPS-koordinater: 6866765N 546072E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2022

3

GPS-koordinater: 6854882N 555963E
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Ljusdals kommun

Ljusdals hembygdsgård

Lôkes

LJUSDAL

SKÄSTRA, JÄRVSÖ

Foto: Jan Eng

Lôkes härstammar hela vägen från 1500-talet och ett av gårdens
tre fina härbren är från den tiden.
När Skästra by med sin marknad blomstrade som mest byggde
familjen Sved 1846 den drygt 500 kvm herrgårdsstora man
gårdsbyggnaden 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 för små och stora sällskap som kan hyra en, två eller alla
tre boningar i huset. Totalt åtta sovrum, 24 bäddar, tre sällskapsrum/festsalar, tre kök och en punschveranda.
Hembygdsgården ligger nära Ljusdals centrum med vacker utsikt
över Ljusnan. Området består av ett 20-tal byggnader från olika
tidsepoker, den äldsta från 1500-talet, som är hitflyttade från flera
byar i socknen. Här finns rik variation av hälsingemåleri och i
restaurangen kan du äta gott omgiven av vackra väggmålningar.

ÖPPET: Året runt för boende med självhushåll.
Guidning av gården endast vid förhandsbokning med ägarna.

En gustaviansk förstukvist pryder gården Per-Arvids, som var
den första byggnaden att flyttas till platsen, och stilen är typisk
för området runt Ljusdal. Gården är öppen varje dag under sommarsäsongen. Då finns även café samt utställning och försäljning
av lokalt hantverk. Restaurangen serverar vällagad husmanskost
året runt. Hos oss finns ställplatser för husvagn och husbil på
fina gräsytor med närhet till både centrum, badplats, kiosk
och minigolf.
Ö P P ET: Hantverksbutik med café har öppet kl. 12 – 16 dagligen
under perioden 22 juni – 14 augusti. Restaurangen är öppen
dagligen kl. 11 – 15 under juli och augusti.
Övrig tid på året gäller alla vardagar kl. 11 – 15.

KONTAKT

KONTAKT

Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

Skästrabergsvägen 9, Järvsö

070-274 49 09, Ljusdals hembygdsförening

070-584 10 45, Nina och Rolf Fällström

0651-71 14 30, Restaurang Hembygdsgården

hyra@lokes.se

www.ljusdalshembygdsforening.se

www.lokes.se

GPS-koordinater: 6854569N556734E
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GPS-koordinater: 6846554N 561014E
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Stenegård

Kristofers

JÄRVSÖ

STENE, JÄRVSÖ
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 dikor
och kalvar 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.
ÖPPET: I juli månad guidar gårdsfolket på onsdagar och
torsdagar kl. 16. Bokas senast samma dag kl. 12 via Världsarvscentrum på Stenegård. Pris 220 kr/person.

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 andra öppna hälsingegårdar med såväl färdrutter som
skräddarsydda upplevelser. I världsarvscentrum finns också en
butik med lokalt hantverk, utvald design och hållbara leksaker.

Guidning vid annan tid kan bokas efter överenskommelse.
Pris från 1000 kr.

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, konstnärskollektiv, hälsoterapeuter, barnområde och en vacker trädgård.
Gamla hantverkstraditioner och byggnadsvård samsas här med
samtida konst, musik, silversmycken och ekologisk hudvård.
ÖPPET: Sommarens öppettider i Världsarvscentrum:
29 maj – 24 september, alla dagar kl. 11 – 16
Se hela gårdens öppettider på www.stenegard.com
Guidning av grupper efter förbokning, pris 80 kr/pers.

KONTAKT
Kalvstigen 6, Järvsö

KONTAKT
0651-34 00 21

Ordinarie guidning bokas på Stenegård,
0651-34 00 21, Särskild guidning bokas på
Stephanie 070-559 27 57

https://stenegard.com

info@kristofers.se

Stenegård 11, Järvsö

GPS-koordinater: 6842272N 562816E
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Ljusdals kommun

Karls
BONDARV, JÄRVSÖ

Välkommen till Sven-Pettersgården!
I den vackra dalen Trönö ligger 1800-talsgården Sven-Petters.
Bland luktärtor, mormorsrosor och trädgårdsnattviol kan du finna
ro och låta tanken vila. Hembakade godsaker från det lilla
gårdcaféet avnjuts i trädgården eller i gamla salen i
hälsingegården.
I Butiken Lilla Häbret kan man finna allt från hantverk från
Hälsingland, linoljefärg och såpa till Trönös egen äppelmust och
koost. Gårdens höns och hästar är ständigt närvarande och plantor
från trädgården finns att köpa med sig hem.
Nytt för i år är snittblomsodlingen där buketter binds till
försäljning. På sommarkvällarna anordnas bland annat
Stickcaféer då man tar med sitt handarbete för en trevlig och
inspirerande stund i 1800-talsgårdens sal och trädgård.
ÖPPET: Butiken Lilla Häbret har öppet året runt.
Lilla Cafeét endast under sommarmånaderna.

Karls är en kringbyggd gård på ursprunglig plats i Bondarv,
Järvsö. Gården ger en bild av hur hälsingegårdarna såg ut
innan de byggdes på och målades röda.
Interiört finns möbler och föremål som hör till en gammal gård.
Gör ett besök och upplev en helt unik atmosfär.

Se hemsida för aktuella öppettider www.lillahabret.n.nu
Trönbyn 674, Trönö • 070-625 20 89

Karls ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland
och är visningsgård sedan 1930.
ÖPPET: Förbokade visningar under juni-september.
Bokning sker via hemsidan.
Juli-augusti öppet vissa dagar med kafé,visningar och
arrangemang.
Se hemsidan för mer information och håll utkik på hemsidan och
på Facebook då det kan tillkomma aktiviteter under sommaren.

Harsen i Järvsö
En fäbod i ursprungligt skick
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, vi kommer att berätta om djuren och framställningen av smör,
ost och messmör – kanske också om möten med luffare, björnar och vittror.

KONTAKT

Är ni ett större sällskap som vill se fäboden på någon annan tid under
sommaren så kontakta oss för gemensam planering. Harsen ligger 18 km
sydväst om Järvsö.

Hamregatan 12, Bondarv, Järvsö
Hanna Ström 070-694 28 29.
info@jarvsohembygdsforening.se
www.jarvsohembygdsforening.se
GPS-koordinater: 616201N 1629244E
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Öppet: Kl 13-16 alla helger i Juli 2022
Kontakt: Stefan Strandfeldt 072-304 40 20
FB: Harsens fäbodmuseum - Bergmans
skojegård
www.hembygd.se/jarvso/harsen

Annons

Handgjorda
silversmycken i egen design
av återvunnet silver
www.amdesign.se

Gårdsbutiken, Stenegård Järvsö
En spännande butik med hela AM Designs kollektion,
hantverk från Hälsingland samt antikt, kuriosa och vintage

Annons

CAFÉ • MAT•GÅRDSBUTIKER• B&B
MEJERI•SÅPERI•hantverk• museum • DJUR
second Hand• LEKPARK
ÖPPET ALLA DAGAR 11-16

Välkomna att besöka oss, vi erbjuder något för hela familjen!
Ni hittar oss på Instagram: Ystegarncafe
www.ystegarncafe.se

Annons

I år är det 10 år sedan Världsarvet Hälsingegårdar fick sin världsarvsstatus.
Sveriges 15:e och senast utsedda världsarv. Det uppmärksammas med en heldag!
Världsarvet Hälsingegårdar består av sju utvalda hälsingegårdar som utsågs 2012 genom beslut av FN-organet Unesco. Det officiella
namnet på Världsarvet Hälsingegårdar är ”Decorated Farmhouses of Hälsingland”. Namnet fokuserar på det som verkligen är unikt
med gårdarna - att hälsingarna byggde fler och större rum för fest än bönder i resten av världen samt att det finns fler dekorerade
interiörer i bondemiljö bevarade i Hälsingland än någon annanstans. Världsarvsförklaringen gör gårdarna till ett kulturarv som
delas av hela mänskligheten. De sju utvalda världsarvsgårdarna; Bortom Åa i Fågelsjö, Bommars i Letsbo, Kristofers i Stene,
Gästgivars i Vallsta, Jon-lars och Pallars i Långhed samt Erik-Anders i Asta. De ska ses som representanter för omkring 1000
hälsingegårdar i landskapet.
Det som gör ett världsarv speciellt är det ”universella värdet” (Outstanding Universal Value, OUV). För Världsarvet Hälsingegårdar
beskrivs det så här:
"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats.
Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.
Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik
folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest.
Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är
exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."

Söndagen den 12:e juni firar vi Världsarvet Hälsingegårdar 10 år. Varmt välkomna att besöka 5 av 7 världsarvsgårdar där
högtidstal, musik och förtäring finns.
9.30 Bortom Åa i Fågelsjö
12.00 Jon-Lars i Långhed
12.00 Erik-Anders i Asta
14.00 Gästgivars i Vallsta
16.00 Kristofers i Stene
Följande hälsingegårdar håller även öppen denna dag: Hälsingegård Ol-Mårs i Alfta, Hälsingegårdan & Lammkatedralen i Långhed,
Ystegårn i Forsa, Bjuråkers Forngård, Karls i Bondarv Järvsö, Sörböle Hälsingegård i Mo, Hälsingegård Mårtes i Edsbyn samt
Träslottet i Arbrå.
Mer information, tider, medverkande etc hittar du på www.varldsarvethalsingegardar.se

www.varldsarvethalsingegardar.se
Världsarvet Hälsingegårdar

@varldsarvethalsingegardar

Hudiksvalls kommun

Bjuråkers forngård

Delsbo forngård

BJURÅKER

DELSBO
Forngården omfattar ett stort område med många byggnader
från olika tidsepoker, den äldsta från 1500-talet.
De vackra interiörmålningarna är hämtade från bibliska
berättelser och fantasifulla blommor.
Här finns ett textilmuseum med bland annat dräkter, delsbosöm
och knyppling, ett skolmuseum och en butik med lokalt hantverk
inriktat på folkdräkter.
Gården har ett café med servering av bland annat ostkaka samt
digital guidning via din mobiltelefon.

På Bjuråkers Forngård finns ett 60-tal byggnader samlade.

Här finns också ställplatser, med och utan el, för campinggäster.

I mitten av området stoltserar fäbodvallen inramad av en gärdsgård. Handelsboden är öppen året runt när personalen arbetar
och där säljs hantverk, byaböcker och Bjuråkersblad. Under
sommaren säljs byaböcker och Bjuråkersblad vid vårt café.
Bakstuga som är öppen vid våra arrangemang. Här finns även
ett skogs- och skolmuseum och textilutställning.

ÖPPET: 27 juni – 21 augusti kl.11 – 17 varje dag. Sommartid
personlig guidning kl.12 och 15 varje dag. Övriga året öppet
vardagar kl. 10 – 14.)

Sommarcafé med hälsingeostkaka och hembakt kaffebröd öppnar
i mitten av maj. Gammeldagsmat serveras under sommaren.
Vi har också vårmarknad, national- och sockendagsfirande, hälsingegårdsdag, midsommarfirande med dans och lekar, allsång,
Bjuråkersstämman 3:dje söndagen i juli, Höstmarknad.
Guidning förbokas gärna. Uthyrning för dop och bröllop mm.
Ställplatser för husbil och husvagn.
ÖPPET: Caféet är öppet kl. 12 – 16 dessa datum: 14 – 15,
21 – 22, 27 – 29 maj samt 4 – 6, 11 – 12, 18 – 19, 24 – 26 juni.
1 juli – 14 augusti samt 20 – 21 och 27 – 28 augusti är caféet öppet
alla dagar kl. 12 – 17. För mer info se hemsidan och Facebook
Guidning av gården kan förbokas maj-oktober. Museet öppnas
efter överenskommelse. Handelsbod och bakstuga, se hemsida
och Facebook för aktuella öppettider.

KONTAKT

KONTAKT

Bjuråkers Hembygdsförening

Ås 106, Delsbo

Tå 110, Bjuråker

0653 – 104 59

0653-150 70

delsbo@forngarden.se, hembygd.se/delsbo

www.hembygd.se/bjuraker, forngarden@telia.com

https://www.facebook.com/delsbohembygdsforening/

Facebook: Bjuråkers Forngård, Bjuråkersstämman

https://www.instagram.com/delsbo_forngard/?hl=sv

GPS-koordinater: 6859594N 58195
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GPS-koordinater: 6855040N 582245E
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Frägsta

Forsa forngård

NÄSVIKEN

FRÄNÖ

Frägsta är en klassisk hälsingegård med anor från 1600-talet.
I husen finns gamla tapeter och tidsenlig inredning.
Foto: Andreas Fors

Kom till gården för en oförglömlig upplevelse av en italiensk
måltid. Den tillagas av Jen med hjärtat. Det italienska värdskapet i den kulturhistoriska miljön med sina positiva energier
är en perfekt plats för ett företagsmöte eller konferens.
För en fulländad upplevelse – boka en övernattning. Det dagliga
bruset tystas sakta ned efter en skön natts sömn och en måltid.
Vid uppvaknandet möts du av en fantastisk frukost.
För att kroppen skall komma i ett maximalt avslappnat tillstånd.
Njut av vår vedeldade bastu belägen vid Rolfstaån. De hundraåriga timmerstockarna, plankorna och de lerputsade väggarna
skapar en upplevelserik miljö.
Natur med sjöar och blånande berg är Hälsinglands
kännetecken. Passa på att
uppleva detta på cykel eller
kajak som vi hyr ut.
Benvenuti dalla famiglia
Rugolo!
Ö P P ET: Gården är öppen
för bokning hela året.
Sommaröppettider juni –
augusti, se hemsida

Forsa forngård består av fyrbyggda Västergårn och trebyggda
Norrgårn med tillhörande kringbyggnader. Gårdarna visar
miljöer från 1700- och 1800-talet. Här finns bland annat härbre,
bakstuga och smedja.
Vissa av rummen är målade av Jonas Åkerström och snickar
målaren Erik Ersson. I fönstren hänger en variation av målade
rullgardiner, uppmålade efter äldre förlagor från socknen.
ÖPPET: Se hemsida för sommarens öppettider och aktiviteter.

KONTAKT

KONTAKT

Frägsta, Näsviken.
Familjen Henrik och Jen Rugolo

Fränö, Forsa

info@fragsta.se, www.fragsta.se
FB: Frägsta Hälsingegård
GPS-koordinater: 6848287N 601002EE
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0650-236 78
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www.forsahembygdsforening.se
GPS-koordinater: 6842073N 604608E
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Hudiksvalls kommun

Norrbo hembygdsgård

DELSBO

NORRBO

Gården Hofra i Delsbo är en av Dellenbygdens första och största
hälsingegårdar, med anor från 1600-talet. Gården är en trebygd
gård med stor huvudbyggnad och två flyglar, vackert beläget
mitt i odlingslandskapet. I en av flyglarna driver värdparet, som
själva bor på gården, ett Bed & Breakfast med personligt inredda
rum i lantlig stil. Totalt finns tre dubbelrum och ett enkelrum
tillsammans med ett gemensamt allrum och kök. Sommartid
ges möjlighet att njuta av trädgården. På gården finns även
en stor festloge för bröllop och andra högtider.

Norrbo hembygdsgård ligger i byn Gammelsträng med utsikt
över sjön Norrdellen. Mangårdsbyggnaden är uppförd under
senare delen av 1700-talet och påbyggd i mitten av 1800-talet.
Gården är uppbyggd på slänten ner mot Dellen med ett antal
ekonomibyggnader såsom loge, salpeterlada, spruthus, härbren
och vagnslider.

Foto: Bodil Nylander

Hofra

Foto: Malin Löthmyr

Ö P P ET: Gården är öppen för bokning hela året
Facebook: Hofra Bed & Breakfast, Instagram: hofrabnb

På sommaren lever gården upp och det anordnas kvällsstämmor
varje onsdag under juni, juli och augusti. Midsommarafton firas
med dans och lekar för barn. Andra söndagen i juli hålls Norrbostämman med folkmusik och festligheter. Serveringen erbjuder
ostkaka och hembakat fikabröd.
ÖPPET: Kvällsstämma varje onsdagskväll kl 18.30 från juni till
och med augusti. Nationaldag- och midsommarfirande.

KONTAKT

KONTAKT

070-256 80 30

Gammelsträng 408, Norrbo

info@hofra.se

073-828 40 04

www.hofra.se

www.hembygd.se/norrbo

GPS-koordinater: 618390N, 165826E
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GPS-koordinater: 6856275N 596232E
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Ystegårn

Ystegårn Café & Bistro

HILLSTA, FORSA

HILLSTA, FORSA

Fyrbyggda Ystegårn är oskiftad sedan 1747. Här finns deko
rationsmåleri, 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.

Foto: Josefin Mörk

Ö P P ET: För bokning av guidning och annan information,
ring 070-538 95 02.

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 en våning för uthyrning i den fyrbyggda gården från
1747. Frukost serveras i restaurangen eller ute i trädgården på
morgonen. Toalett och dusch finns i direkt anslutning.
ÖPPET: Alla dagar året om.

KONTAKT

KONTAKT

Hillsta, Forsa.

Hillsta 8, Forsa

070-538 95 02

0650-101 90

carina@ystegarnhillsta.se

info@ystegarn.se

FB: Ystegårn i Hillsta, Instagram: ystegarn
GPS-koordinater: 6846236N 599351E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2022
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www.ystegarncafe.se
GPS-koordinater: 6846236N 599351E
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Annons

Röste möbler och prylar
Varmt välkomna till vår välfyllda butik
med smått och gott samt en lada full
med möbler.
Vi köper hela eller delar av ditt hem.

EN ANNORLUNDA GLASHYTTA
Återbrukshyttan är en annorlunda glashytta som ger gammalt glas
nytt liv genom miljövänlig återvinning.
Alla produkter formas för hand i den egna glashyttan i Bollnäs,
Hälsingland. Råvaran består av förpackningsglas. Flaskor och
burkar som annars slängs i glasiglon, damejeanner och
svagdricksflaskor som inte används i samma utsträckning längre.

ÖPPET: Ring för öppettider
073-038 28 69 (Ingrid) eller 070-664 43 08 (Bernt)

Öppet i sommar:
Onsdag-lördag 11-16. Se aterbrukshyttan.se
Norra Kilaforsvägen 79, Bollnäs

- Sommarcafé, gott hembakat fika
och lunch, öppet alla dagar
mellan 1/6 -30/8
-Nyhet! B&B och nybyggd
restaurang, öppet året runt.
-Evenemang och övriga
öppettider - se hemsidan och följ
oss på @traslottet

www.traslottet.nu

Vi ses på Träslottet!

Annons

På magasinhalsingegardar.se hittar du
årets öppna Hälsingegårdar och lite till
Nu kan du läsa broschyren digitalt och
dessutom hitta länkar till ytterligare
läsning och kunskap. På webbplatsen
finns också aktuell information om
alla öppna hälsingegårdar och andra
besöksmål som presenteras i broschyren.
Varje gård och aktivitet presenteras
på en egen sida med kontaktuppgifter
och öppettider – perfekt att ha till hands
när du planerar din egen semester eller
vill dela med dig av tips till andra.

magasinhalsingegardar.se
KU LT U R • T R Ä D G Å R DA R • M AT •

Gilla oss på Världsarvet
Hälsingegårdar och
Hälsingegårdar!

Tagga gärna dina bilder
med #halsingegardar

B A R N A K T I V I T E T E R • B U T I K E R • M U S I K • VÄ R L D S A RV

Lite längre och lite krokigare
men
fylldoch
av upplevelser!
Lite
längre
lite krokigare
Vägmen
272 och fylld
83 mellanav
Uppsala
och Ånge, över Dalälven,
upplevelser!
Storsjön och längs Ljusnan och Ljungan.

Handgjorda och småskaligt
tillverkade silversmycken
i Segersta.

Genom
Gästrikland,
Hälsingland
och Medelpad.
Väg 272Uppland,
och 83 mellan
Uppsala
och Ånge, över
Dalälven,
Storsjön och längs Ljusnan och Ljungan.
www.tidernasvag.se
Genom Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Besök bokas på hemsidan,
webshopen är alltid öppen.

Se även vår Facebook-sida

och Instagram

Se även vår Facebook-sida

och Instagram

www.tidernasvag.se

Välkommen!
www.brokig.se
070 - 631 35 75

Annons

Världsarvsgården Erik-Anders
Bo mitt i Världsarvet

Vi har fem charmiga tvåbäddsrum med egen
WC och dusch. Frukost, sänglinne och entré
till världsarvsgården ingår.

Butik

I vår butik hittar du hantverk, inredning för hem och trädgård,
Antikt & Nostalgi, byggnadsvårdsprodukter såsom såpa,
linoljefärg, krokar och beslag efter tidigare förlagor.

Konferens

Träffas i mysig miljö. Vi erbjuder hel- eller halvdagskonferens
och möten med fika och lunch.

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

I kaféet njuter du av gott kaffe, hembakat bröd och lättare
luncher. Här finns sittplatser både inom- och utomhus i
trädgården. Många råvaror från egna odlingar.

Välkommen till Svedbovallen!
Ta en tur på skogen till en öppen besöksfäbod i
kulturhistorisk miljö. Svedbovallen är ett genuint och
lärorikt utflyktsmål oavsett om du kommer själv, ihop
med familj eller vänner. Här möter du ett modernt
småbruk i en kulturhistorisk miljö med djur som fritt
betar skogens örter och växter precis så som den
traditionella fäboddriften fungerade.
Hos oss kan du köpa goda ostar, fika i vårt fäbodcafé och
hälsa på djuren.
Svedbovallen är ett mysigt utflyktsmål med bokningsbara
aktiviteter och kulturarrangemang. Välkommen!

ÖPPET: Mitten av juni till mitten av augusti. Se hemsidan som är uppdaterad med mer exakta öppettider.
www.svedbovallen.se

Ovanåkers kommun

Mårtes

Ol-Anders

EDSBYN

ALFTA

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.

En brunvitskyltad Hälsingegård, här startar Stora Hälsinge
gårdars väg och på gården finns ett besökscenter med mycket
att se och göra för alla åldrar. Fri entré.

Ö P P ET: 24 juni – 14 augusti, dagligen kl 11 – 16, med visningar
11.30, 13.00 och 14. Övrig tid efter överenskommelse. Visningen
kostar 75 kr per person. Försäljning av böcker mm.

Besökscenter – Information om Världsarvet Hälsingegårdar samt
turistinformation och souvenirer.

Långt tillbaka låg Ol-Anders i Alfta kyrkby, men gården var en
av dem som ödelades vid storbranden 1793. Gårdens ursprung
kan genom jordeboken spåras till 1575. Bonden Olof Andersson
född 1640 tros vara den som gav namn till gården.

Visningsgård, Emigrantmuseum, Barnens världsarv, keramik,
café Agnes, utställning om Biosfärområde Voxnadalen samt ÖSA
industrihistoriska museum.

ÖPPET: 1 juni – 2 juli, onsdag-lördag kl. 10 –16
Midsommarafton stängt, midsommardagen kl. 10 – 14
4 juli – 28 augusti, alla dagar kl. 10 – 16
2 september – 1 oktober, fredag-lördag kl. 10 – 14
Övriga öppettider, se www.ovanaker.se

KONTAKT

KONTAKT

Hembygdsgatan 9, Edsbyn
0271-205 81, 216 67

Runemovägen 6, Alfta

info@edsbynsmuseum.se

tourism@ovanaker.se

www.hembygd.se/ovanaker

www.ovanaker.se

GPS-koordinater: 6804846N 543986E
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0271-577 77
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GPS-koordinater: 6801741N 558264E
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Ovanåkers kommun

Erik-Jons

Hansers

NÄSBYN, ALFTA

ALFTA
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 herr
stugan 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 6 bäddar finns i timmerbyggnad från 1875.
Fullt utrustat kök samt dusch och toalett. För övernattande gäster
ingår guidning. Loppis på logen.
ÖPPET: Maj – september för boende och visning.
Guidning efter överenskommelse, pris 50 kr/pers.

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
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.
Ö P P ET: Boendet är bokningsbart året om.

KONTAKT

KONTAKT
Näsbyn 205, Alfta

Fyrbovägen 7A, Alfta
Ulla och Per Gunnar Hansers

073-986 03 85

070-201 53 24

info@erikjons.se

hansersgarden@helsingenet.com

www.erikjons.se
GPS-koordinater: 6805174N 556306E
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www.hansersgarden.se
GPS-koordinater: 61205626N 165222E
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Jon-Lars

Per-Anders

LÅNGHED, ALFTA

LÅNGHED, ALFTA

Per-Anders är en unik och levande hälsingegård med originalinredning och måleri i en bröllopsstuga från 1847 med en ny, arkitektritad lammkatedral. Bagarstuga och café med vedeldad stenugn. På
gården bedrivs en aktiv kulturverksamhet med syfte att bevara vårt
nordiska kulturarv som odling av kulturväxter och bevarande av husdjursraser i genbank. Ett kulturlandskap med en linskäkt och högt
bevarandevärde vid Hässja-ån betas av fjällnära kor och helsingefår.
Boka visning eller föredrag av författaren/konstnären Nina Östman
som gjort filmer för SVT och böcker om hälsingegårdarna.
Kurser, utbildning och föredrag i djurskötsel, odling och småskaligt
jordbruk.
Bli bonde för en dag – lär dig mer om en hållbar livsstil och självhushåll.
Byggnadsvårdsbutik och konsult/restaurering. Utställningar med
konst och kulturarv.
Café & Bageri.
Den största hälsingegården, Jon-Lars, är en av de sju gårdarna
på UNESCOs världsarvslista.

ÖPPET: Året runt enl. ök. Besök, visning och föredrag om kulturverksamheten förbokas via telefon. Även föredrag om byggnadsvård.

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.

200 kr/vuxen. 100 kr/barn (minst 4 vuxna) eller grupp enl ök.

Gården är privatägd, vänligen respektera hålltider för visning.
ÖPPET: 27 juni –7 augusti.
Daglig drop-in-guidning kl. 14.00. Pris 220 kr/person.
Övriga tider efter överenskommelse, kontakta Håkan Johansson
070-317 33 93

Kreativ konferens i
historisk miljö med
lunch, fika eller
middag, lokalt
och närproducerat.
Byggnadsvårds
butik – se öppet
skylt vid entré,
eller ring.

KONTAKT
Långhed 918, Alfta

KONTAKT
Långhed 206, Alfta

070-666 70 72, Nina Östman

Visning efter överenskommelse. Håkan Johansson:
070-317 33 93

nina@ninae.se

www.ovanaker.se
GPS-koordinater: 6806644N 556159E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2022

www.halsingegarden.se
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www.ninae.se
GPS-koordinater: 6807308N 555559E

23
23

Ovanåkers kommun

Pallars

Pallars

LÅNGHED, ALFTA

ÄLVKARHED

Pallars är en av de sju hälsingegårdarna på UNESCOs världsarvslista. Den herrgårdslika gården har med sina två flygelbyggnader flera vackra brokvistar och en sängstuga med 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.
Ö P P ET: Daglig drop-in-guidning kl. 15 under perioden
27 juni – 7 augusti
Pris: 220 kr/person

Pallars köpmangård på storskifteskartan från 1700-talet visar ett
stort jordbruk i byn. Vid Laga skifte ca 1880 styckades fastigheten
och byggdes om till en ståtlig lanthandel med veranda och många
fina snickeridetaljer. Gården är mycket välbevarad med en unik
handsvarvad pärlfrans vid takfoten, handhyvlad väggpanel och
många stora fönster helt i original. De 150 år gamla bågarna av
kärnvirke är alltjämt friskt och det munblåsta glaset ger ett vackert
ljus spektrum in i de stora rummen mot söder. Interiör med origi
nal snickerier, breda plankgolv och äldre unika tapeter. Pallars
köpmangård har byggnadsvårdsmässigt och varsamt restaurerats
av författaren/ konstnären Nina Östman som har gjort flera böcker
och filmer om hälsingegårdarnas kulturarv. Kulturhistoriskt boende
i Bo på Hälsingegård, den f.d. lanthandeln som år 1940 byggdes
om till lägenhet. Bekvämt boende i eget hus med fullt utrustat kök,
sovrum, vardagsrum, glasveranda mot öster och en stänkmålad
festsal. För gäster ingår gratis visning av köpmangården.
Visning av gård och verksamhet 1 tim. 200 kr/vuxen 100 kr/barn
(min 4 vuxna). Föredrag i byggnadsvård, privat och för bokade
grupper. Bo på Hälsingegård. Kreativ konferens i historisk miljö.
Förtäring som lunch, fika eller middag med lokala råvaror kan
bokas i samband med visning, boende och konferens.
ÖPPET: 1 Juni – 30 september

KONTAKT
Älvkarhed 417,

KONTAKT

070 666 70 72, Nina Östman

Långhed 206, Alfta

www.ninae.se/pallars

www.ovanaker.se
GPS-koordinater: 6807593N 555873E
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www.halsingegarden.se
GPS-koordinater: 6797974N 551940E
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Löka
GUNDBO, ALFTA

Upplev Hälsingegårdarna
i sommar
Gilla oss på Facebook!
@Hälsingegårdar

Tagga dina bilder med
#halsingegardar

Löka är sedan 1950-talet Alftas hembygdsgård med samlingar
av ortstypiska föremål och en textilkammare med en stor samling
av folkdräktsdelar och annan textil.
Gården är flyttad till nuvarande plats på 1840-talet. Löka består
numera av elva byggnader, varav en smedja, Gundbo bys sprut
hus innehållande brandsläckningsföremål samt en komlada med
en linskäkt vid bäcken. Under ladugården finns två kyrkbåtar.
I de tre boningshusen finns väggmåleri i olika stilar, en del
daterade 1847.
Handelsbod med lokala produkter och kaffeservering med hembakt bröd. .
ÖPPET: Dagliga visningar. Se hemsida för alla evenemang.

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

26
www.ovanaker.se

Annons

Ockelbo kommun


Lingbo hembygdsgård
LINGBO
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.
Servering utomhus, utställningar, lekstuga, hantverksbutik.
Ö P P ET: Lördagar och söndagar kl 11 – 17, från 2 juli till
14 augusti.

Gårdstunet i Finnfara
Gårdstunet i Finnfara är en levande gård med djur och nära
till natur. Byn ligger ca 15 km utanför Bollnäs. Till Gårdstunet
kan du komma och få en upplevelse i naturskönt område på
landsbygden.
Vi har renoverat delar av ladan, ”brysstiga”,
som ni kan sitta i och avnjuta god mat, eller njuta av en fika
bakat i vårat egna bageri. Här får ni familjär och personlig
service. Hos oss finns även en gårdsbutik med smått och gott.
För oss är det en självklarhet
att tillaga och servera god och
vällagad mat med omsorg och
med lokalproducerade råvaror.
För öppettider – se hemsida.
Välkommen hem till oss!
gardstunetifinnfara

Gårdstunet i Finnfara

www.gardstunet.se

Övernattning i kulturlandskapet
Mitt i det böljande jordbrukslandskapet längs riksväg 50
mellan Söderhamn och Bollnäs hittar du Ohlandersgården.
Oavsett om du stannar kort eller länge
är Ohlandersgårdens vandrarhem i Knyssla, Rengsjö en bra
utgångspunkt för dig i jakten på Hälsinglands kulturskatter
– redan vid infarten möts du av Schablonladan!

KONTAKT
Gårdens sommarhus och delar av ladugården
utgör vandrarhemmet med nio gästrum, kök och generösa
gemensamma utrymmen – allt under samma tak.

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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Vandrarhemmet är en del av Svenska Turistföreningen.
www.ohlanders.se • 0760-22 00 16
Facebook och Instagram: @ohlandersgarden

Annons

ÖPPET DAGLIGEN KL 11-17
4 Juni till 21 Augusti
Vi på Gästgivars vill dela vårt rika kulturarv med er. Vi arbetar
hållbart med lokala produkter och råvaror.
Guidade visningar - Guidade turer flera gånger dagligen i gårdens festhus som byggdes till ett bröllop år 1840.
Tidsenligt inrett med allmogemöbler från trakten, och såklart de vackra schablonmålningarna i original av
Jonas Wallström.
Restaurang/café - Med den närodlade maten, de lokala råvarorna och hög kvalitet i fokus. Vi hjälper er gärna
med ert festarrangemang hos oss.
Arrangemang - Fast konstutställning med Mårten Andersson, schablonutställning, Melodikryss, och
Midsommarfirande hos oss från kl 13.
Musikevenemang på logen eller utomhus på gårdstunet hela sommaren. Håll utkik på hemsidan för
ytterligare detaljer.
Butik - Ett välsorterat sortiment med byggnadsvårdsartiklar, linoljefärger, lokala hantverksprodukter,
högkvalikativa tapeter med mönster från gården liksom brickor och servetter även de med gårdens
schabloner från festhuset. Eget te, karameller, böcker, textilier, ett urval antikviteter och mycket mer.
Ett grönskande kulturarv - Vår 1200 kvm helt giftfria trädgårdsodling med nyskördade färska grönsaker till
restaurangen, samt sommarblommor och dahlior att njuta av och kring.
Den lilla bondgården/Djurparken - I samarbete med Naturbruksgymnasiet Nytorp lär vi oss om jordbruk och
djurhållning i vår lilla djurpark. Här finns fjällkor, får med lamm, getter, kaniner och höns. De blir bortskämda
med stora gröna hagar och gott att äta hela sommaren.

Sommarens alla evenemang, bokning och detaljerade öppettider för resten av året besök www.varldsarvetgastgivars.se

Gamla Orbadenvägen 29, 821 67 Vallsta

@varldsarvetgastgivars

Bollnäs kommun

Arbrå fornhem

Gästgivars

ARBRÅ

VALLSTA
Gästgivars är en av de sju världsarvsgårdarna och ligger intill
vackra Orbaden. Här finns en plats kulturell plats att njuta i för alla
generationer. Gården är öppen varje dag under sommaren. I det
stora festhuset finns berömda schablonmålningar. Mönstren känns
igen och har varit stilbildande för schablonmåleriet.
Vi har guidade visningar 5 ggr per dag i det möblerade och dekorerade festhuset. Att besöka vår underbara restaurang är ett måste,
där äter ni lokal vällagad mat eller tar en hälsingefika omringad av
Mårten Anderssons litografier.
Besök våra odlingar med blommor i kombination av grönsaker att
njuta av och i. Vi har dessutom en djurpark med kor, får, getter,
höns och kaniner. I sommar öppnar vi logen för musik och event,
håll utkik på Instagram och Facebook för program. Sitta ner kan du
göra på båda tunen, eller varför inte köpa en present i vår butik
med lokala produkter, våra egna tapeter, Gysinges byggnadsvårdsartiklar, textilier, porslin, brickor e t c.

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

Vi har öppet dagligen kl 11 – 17, från den 5 juni till den 21 augusti.
Du kan också fira Midsommar hos oss från kl 13. Se detaljerat
schema för sommarens alla aktiviteter och de kvällsöppna tiderna i
restaurangen på vår hemsida. Visningar utanför ordinarie öppettid
går att boka för sällskap. www.varldsarvetgastgivars.se.
ÖPPET: 4 juni – 21 augusti, dagligen kl 11 – 17.
Visningar för sällskap går att förboka.

Guidad visning av fornhemmet kan bokas från den 11 juli till
den 7 augusti, 100kr/person och gratis för dem under 15 år.
Under samma veckor som fornhemmet har öppet kommer det
vara vernissage och konstutställning på Logen. Första veckan
i augusti sammanfaller våra öppettider med Linveckan, då har
vi en särskild utställning kopplat till linet och Hälsingland.
Arbrå hembygds- och fornminnesförening förvaltar även Lifstorpet i Orbaden där konst och konsthantverk visas under juli
månad, det är Galleri Vala som visar sin konst i år. Föreningen
driver också Kvar-Eriks i Vallsta där det erbjuds kaffeservering
i stämningsfull miljö. Följ Galleri Vala och Arbrå hemslöjds
förening på Instagram för mer information. .
ÖPPET: 24 juni, 11 juli – 7 augusti och i samband med bokade
evenemang.
Under Linveckan har vi öppet mellan 11 – 15
Vernissage och konst på logen har öppet 12 – 16

KONTAKT
Storgatan 56, Arbrå

KONTAKT

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

Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta

www.hembygd.se/arbra

Butik/guidning: 073-9577377

Facebook: Arbrå Hembygds - och fornminnesförening

Restaurang: 070-7770320

Instagram: arbrafornhem

Hemsida: www.varldsarvetgastgivars.se

GPS-koordinater: 6816847N 573294E
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GPS-koordinater: 6822863N 572750E
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Kämpens

Ol-Nils

BOLLNÄS

HÅRGA

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 hembygdsgård 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.
ÖPPET: Öppet vid arrangemang. Guidning av gården sker
efter överenskommelse.

I skuggan av det sägensomspunna Hårgaberget ligger hembygdsgården Ol-Nils.
Mangårdsbyggnaden har en 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. På hemsidan finns
information om sommarens stora evenemang som starten av
Hälsingehambon, musikkväll med Nina Söderqvist och allsångskvällar med Lattas döttrar.
ÖPPET: 7 – 10 juli samt 14 – 17 juli, kl. 12 – 17.
Övriga tider mot förfrågan.

KONTAKT

KONTAKT

Södra Kyrkvägen 1, Bollnäs.
070-560 52 40

Hårga, Kilafors

bertil.hulth@helsingenet.com

ingridli@telia.com

www.hembygd.se/bollnas
GPS-koordinater: 6801931N 574222E
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070-361 13 10, Ingrid Lindblom
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www.hembygd.se/hanebo
GPS-koordinater: 6793907N 583819E
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Res inte långt. Res i tiden istället.
Välkommen till Ersk-Matsgården i Hassela! Vi öppnar för
säsongen på midsommardagen den 25 juni kl. 12.00–16.00.

nordanstig.se/erskmats
facebook.com/erskmats
@erskmats

Bollnäs kommun

Träslottet

Västerby

ARBRÅ

RENGSJÖ
Hembygdsbyn Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal
byggnader, några från 1600-talet.
Här hittar du vackra schablonmålningar utförda av Knutespojkarna från Rättvik och takmålning av Jonas Herman i en fin mix
med fem seklers bondekultur genom en samling av bruksföremål. I Regnells Östra finns ett minnesrum över fotografen Hilding
Mickelsson.
Gården erbjuder försäljning av hantverk och café med hembakat
bröd och enklare rätter.
ÖPPET: Serveringen öppen 20 juni – 31 augusti
tisdag – söndag kl. 10 – 16
Guidad visning 50 kr/person
Gruppvisningar kan bokas utanför ordinarie öppettider

Storbondgården Hans Anders blev känd som ”Träslottet” på 1960talet 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
nyrenoverad restaurant som öppnar i sommar. Café i gamla
köket i huvudbyggnaden med ett välbevarat interiörmåleri
samt ett nytt trädgårdscafé i den stora parken. Här finns butiker,
utställningar, auktoriserad turistinformation, nyöppnad Bed &
Breakfast samt husbilsplatser.
Den stora parken har plats för lek och tillgång till boulebana,
utomhusschack och krocket.
Välkomna önskar familjen Ossmyr.
Ö P P ET: B&B och restaurang öppet året runt. Sommarcafé
öppet varje dag mellan 1 juni tom 30 augusti. kl. 11 – 17
Gratis guidningar och övriga öppettider se hemsidan
www.traslottet.nu.

KONTAKT
Koldemo 4055, Arbrå.

KONTAKT

0278-258 80, turistinformation

Västerby 7674, Rengsjö.

072-245 59 52, café (Fredrik),

0278-66 55 10

070-651 39 48 (Birgitta)

kontakt@vasterby.com

www.traslottet.nu
GPS-koordinater: 6813917N 573567E
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www.vasterby.com
GPS-koordinater: 6804083N 585378E
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Söderhamns kommun

Erik-Anders

Sörböle Hälsingegård

ASTA, SÖDERALA

MO

Foto: Elsa Röing

Hälsingegården i Sörböle har varit i släktens ägo sedan 1535,
i festsalen finns unika väggmålningar från 1857. Visningshuset
är sparsamt renoverat, senast 1910, det har stått obebott sedan
1949.
Gammelbyggningen är ursprungligen en parstuga från 1780 som
byggts ut på längd och höjd. Det finns tio väggmålningar i festsalen med motiv från Sverige och Frankrike. Målningarna har
många tidsenliga detaljer. Det finns gamla tapeter från 1800talet, dekorationsmålningar, schablontryck, marmoreringar,
textilier, möbler och prylar från förr. Alla rum i huset är nu
öppna för besökare. Kom och se huset i Sörböle och hör
berättelser om folket som bodde här.
ÖPPET: Visningar under 2022. Torsdag 7, 14, 21 och 28 juli
blir det fyra guidade visningar från kl. 14 till 17.
Söndag 12 juni öppet under jubileumsdagen för Världsarvet
hälsingegårdar kl 12 – 16, visning varje hel timme.
Entré 220 kr/person, enkelt fika ingår i entréavgiften vid öppethållande. Barn under 12 år får följa med vuxen gratis.
Erik-Anders är en av de sju hälsingegårdarna som valts in på
UNESCOs världsarvslista. Den stora salen sägs vara ett av
Hälsinglands vackraste rum med ovanligt påkostad interiör.

Söndag 14 augusti är det hembygdsdag i Mo öppet kl 12 – 16,
visning varje hel timme. Välkommen!
Det går även att förboka privat visning från 14 maj till 16 oktober.

Erik-Anders visar prov på inredningar från flera olika epoker,
1850- till 1950-tal. Rummen är möblerade i gammal stil och
här finns en återskapad trädgård från 1920-talet och en köks
trädgård.
I caféet serveras lunch och fika av lokala råvaror. På logen finns
konferensrum och fem dubbelrum med hotellstandard.
Gårdsbutiken säljer byggnadsvårdsprodukter, hantverk och
inredning för hem och trädgård.
Ö P P ET: Lördag-söndag april till juni kl. 12 – 15.
Alla dagar 25 juni-31 augusti kl. 11 – 17.
Lördag-söndag september kl. 12 – 15
Vi tar emot bokade grupper efter överenskommelse.
Entré 75 kr/vuxen i mangårdsbyggnaden.
Guidning kl. 15 varje dag 25 juni – 14 augusti.
150 kr/vuxen. Förbokas dagen innan.

KONTAKT

KONTAKT

Asta 726, 826 61 Söderala

Sörböle 603, 826 93 Söderhamn

072-728 79 41

Bokning och info: Karin Sandström, 070-569 96 65

info@erik-anders.se

karin.karsand@gmail.com

www.erik-anders.se

www.sorbolehalsingegard.se

FB: Hälsingegården Erik-Anders

www.facebook.com/sorbolegard

GPS-koordinater: 6794775N 606884E
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GPS-koordinater: 6796267N 595104E
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Söderhamns kommun

Söderblomsgården
TRÖNÖ

Söderblomsgården byggdes som prästgård 1730. Här finns
bevarade föremål från bygden och det forna bondesamhället.
Sommartid finns även en servering med smörgåsar, hembakat
kaffebröd och glas.
Numera är gården hembygdsgård och museum där du bland
annat kan ta del av minnen från Nobelpristagaren och ärke
biskopen Nathan Söderblom. Han föddes här 1866 som son
till socknens komminister.
I närheten av gården ligger Trönö gamla kyrka som till sina
äldsta delar är från slutet av 1100-talet.
Guidning kan beställas, både av Söderblomsgården och den
gamla kyrkan.
ÖPPET: 1/7 – 14/8 kl. 11 – 17 dagligen
Trönö gamla kyrka har öppet 14 maj – 4 september
kl. 9 – 17 dagligen

KONTAKT
Långbro 380,Trönödal
0702-44 31 76 (Kerstin)
kerstinbirgittaolsson@gmail.com
http://hembygd.se/trono-hembygdsforening
GPS-koordinater: 6807158N 600695E
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Välkommen till en vistelse av
enkelhet och återhämtning
i något av Lofthusen, högt
ovan trädtopparna på
Åsberget vid Orbaden. Här
vill vi ge dig en möjlighet att
lämna tingens värld, dra ner
på tempot och fyllas av nya
krafter.
Kombinera med ett dygn
på Orbaden Spa & Resort.

För bokning och information
kontakta 0278-621 500 eller
info@orbaden.se
Läs mer på www.bergaliv.se

Jöns-Halvars Antik
Smultronvägen 10
821 35 Bollnäs

www.jonshalvarsantik.se

I ett soldattorp från 1700-talet
hittar ni allmoge och högre
stånd i bättre klass. Öppet när vi
är hemma - och det är vi nästan
jämt.
Antika möbler i Nordiskt ljus
och dekorativa
intredningsföremål.
Utför även inredningsuppdrag.

070 - 534 09 06
0278 - 186 35

Annons

15-17 JULI

VÄ R L D S A RVS J A Z Z E N
PÅ V Ä R L D S A R V S G Å R D E N E R I K-A N D E R S
VÄLKOMMEN TILL EN JAZZ- OCH FOLKMUSIKFESTIVAL

I JAN JOHANSSONS ANDA I VACKRA HÄLSINGLAND

I ÅR MED,
BLAND
ANDRA:

DIRTY LOOPS
HOVEN DROVEN

ISABELLA LUNDGREN

LINA NYBERG

SISTERS OF INVENTION
SAMARBETSPARTNERS: HÄLSINGEGÅRDEN ERIK-ANDERS, REGION GÄVLEBORG
OCH SÖDERHAMNS SPARBANKSSTIFTELSE.
MER INFO & BILJETTER: VARLDSARVSJAZZEN.SE

ARRANGÖR: SÖDERHAMNS KOMMUN

Foto: Annika Röstberg Hagelin

Öppna Hälsingegårdar 2022 har
tagits fram i samarbete med:

Gilla oss på Världsarvet
Hälsingegårdar och
Magasin hälsingegårdar!

