Foto Lars Lööv

2008

Hälsingegårdar
Gårdar att besöka
Bo på Hälsingegård
Guidade turer
www.halsingegardar.se

Foto Lars Lööv

Hälsingegårdar
– Sveriges nästa världsarv?
Hälsingeböndernas ambition att bygga stort och vackert har i alla tider väckt beundran. Nu har Hälsingegårdarna chansen att
bli världsarv, efter det att Sveriges regering lämnat in en ansökan till UNESCO. Beslutet väntas tas under 2009
- vi här i Hälsingland hoppas och tror…

Besök en Hälsingegård …
Av de tusen Hälsingegårdar som lyser i landskapet är ett 50-tal öppna för besök under sommaren. Flera av gårdarna erbjuder
boende. Några kan besökas i samband med de guidade turer som arrangeras i landskapet. Vid flertalet gårdar finns ett rikt
programutbud, servering, kurser och försäljning. De gårdar som har mest öppet har Vägverkets brunvita turistskyltning.
Bland visningsgårdarna finns både hembygdsgårdar och privata gårdar, några med levande jordbruk. Visningen kan omfatta
hela gårds- och bymiljöer eller en del av ett boningshus. Gemensamt för alla miljöer är att de kulturhistoriska värdena
bevarats och vårdats under lång tid.
Vid ett besök är det viktigt att vara försiktig och lyhörd för de begränsningar och önskemål som kan finnas, då vi vill att
gårdarna skall vara kvar i flera hundra år till. Besök vid gårdarna sker på ägarens villkor. Där inte fasta öppettider anges ska
besöken föregås av kontakt med gårdsägaren.

Beställ Idéboken
Är ni en grupp som vill besöka Hälsingland?
Beställ då vår idébok med tips på resmål från hela landskapet,
bland annat Hälsingegårdar, på info@halsingland.se
eller ring Turistbyrån i Järvsö 0651-403 06.
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Gårdar att besöka
Hitta den Hälsingegård du vill besöka! Hälsingegårdarnas säregna arkitektur och inredningskonst har ibland vissa gemensamma drag men
ingen gård är ändå den andra lik. Historien, människorna och livet på gården har präglat dess karaktär och innehåll. Deras placering
hittar du på kartan på sid. 6-7. Även de gårdar som erbjuder boende är öppna för visning, se sid. 8-9 för vidare beskrivning.

Bollnäs kommun

Tel: Lars-Holger Röstlund 0278–125 31,
Bertil Hulth 0278–253 99

övrig svensk design. Idéträdgårdar. Lekmiljöer för
barnen både inne och ute. Servering, öppnar kl 11.

1. Ol-Nils i Hårga, Hanebo socken

4. Renshammar i Ren, Bollnäs socken.

Öppet: 17 maj–22 jun, kl 10–18,
23 jun–30 aug, kl 10–21
Tel: 0278–413 03

I skuggan av det sägenomspunna Hårgaberget
ligger hembygdsgården Ol-Nils. Här finns flera
intressanta byggnader, huvuddelen på ursprunglig
plats. ”Harrstubyggningen” uppfördes på 1700-talet
och påbyggdes under 1800-talet med övervåning och
en säreget dekorerad brokvist. På ängen intill startar
Hälsingehambon. Hantverks- och bokförsäljning.
Servering.
Öppet: 6–20 jul, kl 15–19. Övrig visning efter
förbokning.
Tel: Ivar Svedén 0278–65 70 14, 070–224 05 46

2. Säfs i Acktjära, Hanebo socken
Soldattorp med anor från 1600-talet. I den
välbevarade torpmiljön finns bostadshus, källare och
trösklada. Inventarier och redskap finns bevarade
från många generationer.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Ylva Holmgren 0278–65 21 09,
070–224 05 46

3. Kämpens, Bollnäs socken
Hembygdsgård på ursprunglig plats, med ett
flertal välbevarade byggnader. Gården är ett
bondehemman av stort kulturhistoriskt värde, med
anor från 1500-talet. Här finns mängder av föremål
som berättar om Hälsinglands allmogekultur.
Bokförsäljning, servering. Traditionellt
midsommarfirande.
Öppet: 20 jun–17 aug, lö–sö kl 13–16.
Övrig visning efter förbokning.

Gård med anor från 1300-talet. Huvudbyggnaden
är av högreståndskaraktär och har utgjort förebild
för ett flertal större bondgårdar i trakten. Interiörer
från 1700-talet, med bland annat välbevarade
väggmålningar. Folkmusikkonserter, måltider, kalas
och konferenser.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Cathrine Palmcrantz 0278–168 20,
070–322 15 75

5. Västerby / Rengsjö hembygdsby
Gedigen kulturmiljö innefattande ett
30-tal byggnader, de äldsta från 1600-talet.
Hälsingegårdarna Regnells och Norrgården står
båda på sina ursprungliga platser och uppvisar bland
annat ett flertal schablonmålade tapeter i välbevarat
skick. Särskilt märks även en smedja, en sockenstuga,
kyrkstallar och delar av byns fäbodbyggnader. I
en unik samling bruksföremål speglas fem seklers
bondekultur. Rikt programutbud med flera
barnaktiviteter. Hantverks- och bokförsäljning.
Kaffeservering. Traditionellt midsommarfirande.
Öppet: 30 jun–10 aug, ti–sö kl 10–16.
Övrig visning efter förbokning maj–sep.
Tel: 0278–66 55 10

6. Träslottet / Hans-Anders, Arbrå socken
Träslottet, med det gamla gårdsnamnet HansAnders, har anor från 1700-talet. Här finns en
välbevarad gårdsmiljö. I parstugan finns måleri av
hög kvalitet. Utställningar av hälsingedesign och
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7. Arbrå fornhem
Fornhemmet utgörs av en stor samling byggnader
från Arbrå socken, de äldsta från 1700-talet. Här ges
en god bild av de gamla hälsingska allmogehemmen,
med möbler, husgeråd, redskap och exempel på det
tidiga 1800-talets väggmåleri. Den gamla smedjan är
så komplett att den kan visas i bruk. Bokförsäljning.
Traditionellt midsommarfirande. Servering och
musik tisdagskvällar i juli.
Öppet: 23 jun–3 aug, kl 13–17.
Tel: Margareta Hagström 0278–406 05

8. Gästgivars i Vallsta, Arbrå socken
Ett gammalt gästgiveri i fint byläge. Trebyggd
gård med delar från 1700-talet. I herrstugan
finns välbevarat måleri av hälsingemålaren Jonas
Wallström. Här återfinns den schablonmålade
förlagan till den välkända tapeten Gästgivars. Till
gården hör flera ekonomibyggnader, bland annat
ett portlider med stall och en magnifik loge. Den
omgivande bymiljön är påfallande välbevarad,
med byggnader som i huvudsak står kvar i sina
ursprungliga lägen. Utställningar och försäljning av
hemslöjd.
Öppet: 15 jun–16 aug, må–fr, kl 11–17, lö kl
11–14. Övrig visning efter förbokning.
Tel: 0278–450 10, 0278–455 57

9. Ersk-Pers i Östansjö, Arbrå socken
En gammal hälsingegård intill Hundgårdssjön i
hjärtat av Hälsingland. Gårdens feststuga visas för
besökare, oförändrad sedan sekelskiftet 1900. Här ses
bland annat vackert dekorativt måleri, stänktapeter
och schablonmålningar.
Öppet: Visas efter förbokning jun–aug.
Tel: Lennart Paulsen 0278–461 88

10. Hägers i Björtomta, Rengsjö socken
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Berit Wahl 0278–66 71 01, 070–651 69 81
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

11. Växbo-Trolldalen
Den vackert belägna Växbo-Trolldalen är en levande
kulturhistorisk miljö sprungen ur Hälsinglands rika
lintradition. Längs ån i Trolldalen finns flera vattendrivna linberedningsverk som under sommaren visas
i drift. Strax intill ligger Växbo Lin, med vävning av
lingarn från det egna spinneriet. Vid Växbo kvarn
finns hela den gamla kvarnmiljön bevarad. Kvarnen
anlades 1869, med flera av bönderna i Växbo by som
delägare. Sommartid sker här malning av spannmål med de gamla maskinerna. Den välbehållna
helhetsmiljön vid Växbo-Trolldalen berättar på ett
unikt sätt om den industriella utveckling som skedde
vid hälsingegårdarna under 1800-talet. Vid kvarnen
finns Växbo Krog, med servering av modern svensk
mat med lokalt producerade produkter.
Öppet: 17 maj–7 sep, kl 10.00–18.00
Tel: Växbo Lin 0278–66 62 00,
Växbo Krog 0278–66 61 85,
Trolldalens Bageri och Kaffestuga 0278– 66 63 76

Hudiksvalls kommun
12. Forsa forngård
Vid forngården, på en udde i Långsjön i Forsa,
finns två kompletta hälsingegårdar varav
den ena är fyrbyggd. Sammanlagt finns 28
byggnader vid forngården t.ex. härbren, smedja
och loge. I samlingarna speglas Forsabygdens
rika hantverkstradition. Här finns även stilfulla
väggmålningar, bland annat från den så kallade
Delsboskolan. Omfattande programverksamhet.
Försäljning av textilier och böcker. Kaffeservering
söndagar jun-aug. Traditionellt midsommarfirande.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Börje Olsson 0650–252 75, Ola Hult 0650–236 78

13. Oppegårn i Norrviksta, Forsa socken
Högst upp i byn Norrviksta ligger den gamla
släktgården Oppegårn, vars herrstuga kan besökas.
Här finns inredningsdetaljer från flera olika epoker.
Nämnas kan takmåleri tillhörande den så kallade
Delsboskolan, intensivt blåa tapeter från omkring
1860 samt arbeten av storsnickaren och målaren
Jonas Lust från Forsa.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Barbro och Anders Skalman 0650–237 51

14. Ystegårn i Hillsta, Forsa socken
Fyrbyggning kring ett gårdstun i ett genuint
jordbrukslandskap. Stora bevarade samlingar
av föremål, bland annat rikt dekorerade verk av
storsnickaren Jöns Månsson från Böle i Forsa.
Byggnadsminne. Guidade visningar. Handelsbod,
café och restaurang med fullständiga rättigheter.
Teater/bygdespel 30 jun–6 jul.
Öppet: Visning jun, aug, ti–sö kl 13 och 15. Juli alla
dagar kl 13 och 15. Övrig visning efter förbokning.
Tel: Astor Andersson 0650–322 23, 0650–260 80

15. Oppigårn i Hillsta, Forsa socken
På ett backkrön i byn Hillsta ligger Oppigårn,
granne med Ystegårn. Gårdens äldsta byggnad,
”Nass-stugan”, visas för besökare. Byggnaden
uppfördes 1837, timrad i två våningar med en
ovanlig planlösning. Entrén har en för Forsa socken

typisk dörromfattning. Invändigt finns snickerier,
tapeter och måleri i ursprungligt skick. På gårdstunet
finns även ett boningshus byggt 1897, med
välbevarad exteriör. Utställningar av psalmodikon
och litteratur. Knäckebrödförsäljning.
Öppet: Visas efter förbokning maj–sep.
Tel: Svante Kilander 0650–322 26, 073–639 54 24

11–15. Övrigt öppethållande vid särskilda aktiviteter.
Tel: 0653–104 59

23. Rönnebo i Kyrkbyn, Bjuråker socken

Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Annika Hildingsson 070–669 32 66
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

Gården uppfördes av kaptenen Rönnqvist vid
mitten av 1700-talet. Den har förnäm karaktär,
med interiörer från 1700- och tidigt 1800-tal.
Nämnas kan de fina snickerierna av rokokotyp
och ett golv målat med parkettliknande mönster.
Byggnadsminne. Försäljning av hantverk.
Öppet: Visas efter förbokning jun–aug.
Tel: Gun Bergman 0653–151 79

17. Blanks i Kalvhaga, Forsa socken

24. Bjuråkers forngård

Öppet: Visas efter förbokning maj–sep.
Tel: Britta Blank 0650–340 42, 070–312 08 31
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

Forngård vackert belägen vid Tjärnatjärn, med ett
40-tal byggnader från socknen. Några av husen
har typiska Bjuråkersbrokvistar inspirerade av
barocken. Invändigt finns vägg- och takmålningar
av Gustav Reuter och dennes lärjunge Erik Ersson,
mer känd som ”Snickarmålaren”. Året runt öppen
handelsbod med försäljning av hantverk och böcker.
Fikaservering öppen dagligen under högsommaren.
Allsångskvällar, traditionellt midsommarfirande.
Bjuråkersstämman 20 juli.
Öppet: Visas efter förbokning 9 jun–29 aug.
Tel: 0653–150 70, Serveringen 0653–151 05

16. Ystegården i Hoga, Forsa socken

18. Nirsgård i Kalvhaga, Forsa socken
Nirsgård har en lång historia och kan i källorna följas
tillbaka till 1530. Idag finns här två boningshus i
vinkel, med omgivande ekonomibyggnader. ”Gammelbyggningen” uppvisar flera välbevarade interiörer
från 1800-talets andra hälft. Särkilt tapeterna är
anmärkningsvärda, med sina starka färger och dekorativt målade bårder. Bland gårdens övriga byggnader
ses bland annat två härbren, det äldsta uppfört 1758.
Lantcafé och handelsbod under helgerna jun–jul
samt efter förbokning maj–aug. Brödförsäljning.
Byturer med häst efter förbokning.
Öppet: Visas efter förbokning maj–aug.
Tel: Ulla Nylander och Kristin Nylander 0650–341 10,
070–282 48 61

19. Frägsta Kulturgård, Forsa socken
Öppet: Visas året runt för grupper om minst 10
personer efter förbokning.
Tel: Eva Bovin 0650–309 70
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

20. Gamla komministergården / Lyktan,
Delsbo socken
Nära Delsbo kyrka ligger den gamla
komministergården Lyktan. Byggnaden uppfördes
vid mitten av 1700-talet. Här levde och verkade
Delsbo sockens store skildrare, konstnären och
författaren Bror Hillgren (1881-1955). Både
interiörer och bruksföremål finns kvar i välbevarat
skick sedan hans tid på gården. Att Delsbogården
blev verklighet på Skansen var bland annat
Hillgrens förtjänst. Bokförsäljning, litteraturaftnar.
Fikaservering vid förbeställning.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Kjell Grönberg 0653–105 52,
Anders Eriksson 0653–169 35

21. Kulturreservatet Västeräng/Ol-Ers,
Delsbo socken
Öppet: Visas efter förbokning maj–sep. Exteriör
visning året runt.
Tel: Maj-Britt och Lennart Persson 0653–104 95,
070–246 85 84, 070–557 13 75
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

22. Delsbo forngård
På forngården finns en mängd kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Inredningsmåleriet är
anmärkningsvärt, med målningar av Delsboskolans
två mest betydelsefulla målare, Gustav Reuter och
”Snickarmålaren”. Anläggningen ligger centralt
i den gamla kulturbygden vid Dellensjöarna.
Mangårdsbyggnaden vid Delsbogården på Skansen
i Stockholm är hämtad från byn Västeräng,
strax söder om forngården. Skolmuseum,
textilmuseum. Försäljning av textilier. Traditionellt
midsommarfirande. Delsbostämman 6 juli.
Serveringen öppen under stämmoveckan 30 juni–6
juli.
Öppet: Museet 26 jun–28 jun, kl 11–15, 30 jun–5
jul, kl 11–16, 6 jul, kl 13–20, 7 jul–9 aug, to–lö kl
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25. Klockars i Avholm, Bjuråkers socken
Klockars är en levande bondgård vid foten av
Avholmsberget. Gårdens parstuga uppfördes 1780
och visas för besökare. Här finns bland annat fint
schablon- och dalmåleri samt originaltapeter från
äldre tid. Byggnaden kallas “Tingshuset” eftersom
det förr hölls ting på gården.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Kristina och Lars Bergström 0653–204 84

Ljusdals kommun
26. Ol-Mats i Änga, Järvsö socken
Det bostadshus som här visas är uppfört omkring
1880, med välbevarade interiörer från sent 1800-tal
fram till 1900-talets mitt. Gården var under en tid
styckad mellan två bröder, med varsitt bostadshus.
Här finns även två ladugårdar, två härbren samt en
påfallande stor loge. Försäljning av linneprodukter,
servering.
Öppet: 3 jun–30 aug, ti–lö.
Tel: Agneta Mårtensson 0651–430 07

27. Karls i Bondarv, Järvsö socken
Fyrbyggd gård på ursprunglig plats i fin bymiljö.
Hela gårdsanläggningen är välbevarad och har ett
stort byggnadshistoriskt värde. De äldsta byggnaderna härrör från mitten av 1700-talet. Exteriören
utmärks framförallt av knuttimringen och de stilfullt
snidade brokvistarna. Invändigt speglas i första hand
en bondgård från sent 1800-tal. Bokförsäljning,
fikaservering.
Öppet: Visas 23 jun–22 aug, må–fr kl 10–16, lö–sö
kl 12–16. Sista visning kl 16. Övrig visning efter
förbokning maj–sep.
Tel: Karls/Karlsgården 0651–471 30, Hembygdsgården 0651–409 47, Stenegård 0651–76 73 00

28. Oljons i Bondarv, Järvsö socken
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Per Eriksson 0651-475 27, 070-628 23 53
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8

29. Kristofers i Stene, Järvsö socken
Öppet: Visas för grupper efter förbokning.
Tel: Stephanie och Pär Kristofers 070-559 27 57
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 8-9

30. Lassa i Säljesta, Järvsö socken
Gården Lassa är vackert belägen i kärnan av byn
Säljesta, en av de stora Järvsöbyarna på “Lillsidan”.
På gården finns en ovanligt ålderdomlig parstuga,
uppförd 1781. Till skillnad från många andra

31. Ersk-Anders i Skästra, Järvsö socken
Öppet: Visas efter förbokning jun–sep.
Tel: Kerstin och Jakob Silén 0651–323 03,
070–559 23 03
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

32. Lôkes i Skästra, Järvsö socken
Öppet: Visas året runt efter förbokning.
Tel: Marie och Michael Angelryd 0651–320 50,
070–456 57 75
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

33. Tura i Norrvåga, Järvsö socken
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Jonas och Sofia Lindström 0651–409 90,
070–534 09 90
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

34. Engbergs i Stavsäter, Ljusdals socken
Öppet: 9 jun–5 aug, ti–sö kl 11–16
Tel: Ann-Christine Asplund 0705–11 18 40
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

35. Ljusdals hembygdsgård
Ljusdals hembygdsgård representerar i funktioner
och byggnadsstilar 1600-, 1700- och tidigt
1800-tal. Interiört finns tak- och väggmålningar
restaurerade och ibland rekonstruerade i samband
med byggnadernas flyttningar. Totalt finns här 23
byggnader. Försäljning av hantverk och konst under
sommaren. Café och restaurang. Rikt programutbud,
traditionellt midsommarfirande.
Öppet: 9 jun–10 aug, kl 11–16. Guidning och övrigt
öppethållande efter förbokning.
Tel: Otto Forsberg 0651–108 44,
Ingegärd Skalberg 0651–310 54,
Caféet och restaurangen 0651–71 14 30

36. Bommars i Letsbo, Ljusdals socken
Öppet: Visas efter förbokning maj–aug.
Tel: Marie och Karl-Erik Envall 0651–360 82,
070–292 98 62
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

37. Fågelsjö gammelgård, Bortom åa,
Los socken
Djupt inne i Orsa finnmark, i gränslandet mellan
Hälsingland, Dalarna och Härjedalen, ligger Fågelsjö
gammelgård, eller ”Bortom åa”, som den kallas
i bygden. Att besöka gården är som att förflyttas
tillbaka till 1800-talet. Väggmålningar, husgeråd,
möbler och kläder finns kvar som det lämnades vid
juletid år 1910. Omfattande programverksamhet.
Försäljning av lokalt hantverk, fikaservering.
Midsommarfirande vid Acksjöbergsvallen.
Öppet: 6 jun–31 aug, kl 11–17. Guidade visningar
varje heltimme kl 11–16. Övrig visning efter
förbokning.
Tel: Siv Berg 0657–300 30

Nordanstigs kommun
38. Gropa, Harmångers socken
Fin helhetsmiljö vid gammal bygata. På gården
finns två boningshus i vinkel, sammanbyggda med
lider, stall, ladugård och loge. Gården ligger i ett
kulturskyddat område. Fika vid förbeställning.
Öppet: Visas efter förbokning apr–okt.
Tel: Birgit Lövstedt 0652–320 68,
Birgitta Östberg 0652–301 85

39. Åkern i Jättendal, Jättendals socken

ursprungliga plats ett vackert läge i landskapet.
Bostadshus och ladugård är sammanbyggda,
vilket är typiskt för gårdarna i trakten. Här finns
flera välbevarade interiörer från sekelskiftet 1900.
Försäljning av böcker och smycken. Kaffeservering
vid visning.
Öppet: må kl 18–21. Övrig visning efter förbokning.
Tel: Åkern 0652–133 44, Inger-Britt Persson
0652–131 34, Annika Söderström 0652–133 25

46. Pallars i Långhed, Alfta socken

40. Hazeliusgården i Älgered,
Bergsjö socken

47. Mårtes i Edsbyn, Ovanåkers socken

Trebyggd gård med vackert läge i byn.
Huvudbyggnaden uppfördes 1855.
I flygelbyggnaderna finns bland annat bakstuga,
sommarkök och sängstuga. I sängstugan finns
väggmålningar från 1853, utförda av den så kallade
Blåmålaren.
Öppet: Visas efter förbokning jun–aug.
Tel: Gun-Marie Swessar 0271–140 10, 070–655 26 59
Mårtes, Ovanåkers hembygdsgård, ligger i centrala
Edsbyn. Mårtes är stor och trebyggd och har de
för Ovanåker typiska brokvistarna, präglade av
empiren. Interört finns bland annat ett mustigt
måleri utfört av 1700-talsmålaren Jonas Hertman.
På anläggningen finns närmare 30 byggnader
från socknen. Bokförsäljning. Traditionellt
midsommarfirande. Persmässa 25–27 juli.
Öppet: 15 jun–15 aug, kl 10–16. Övrig visning efter
förbokning.
Tel: Hembygdsgården 0271–205 81,
Edsbyns museum 0271–216 67,
Elisabeth Eriksson 0271–310 41

Gården uppfördes vid 1800-talets början av prosten
Pehr Hazelius, släkt med Skansens och Nordiska
Museets grundare Arthur Hazelius. Musikkvällar,
traditionellt midsommarfirande.
Öppet: Visas efter förbokning jun–aug.
Tel: Emmy Johansson 0652–500 77,
Gunilla Krohn 0652–501 20

41. Ersk-Mats i Lindsjön, Hassela socken
Välbevarad gårdsmiljö med många hus från
självhushållens tid. Gården anlades av ättlingar
till de första finska nybyggarna, som koloniserade
dessa trakter för över 400 år sedan. Byggnadsminne.
Markerna hävdas enligt tradition. Omfattande
programverksamhet. Försäljning av bröd, mattor
och linprodukter. Servering, gammaldags mat under
helgerna.
Öppet: 20 jun–17 aug, lö–to kl 12–16.
Därefter helger till mitten av sep.
Tel: Ersk-Mats 0652–410 19,
Boerje Bohlin 0652–101 00

Söderhamns kommun
48. Erik-Anders i Asta, Söderala socken
Längs den slingrande byvägen i Asta ligger den
gamla mangårdsbyggnaden till Erik-Anders. Huset
är storslaget och visar invändigt prov på inredningar
från 1880-tal till 1930-tal. I byggnaden finns måleri
av ovanligt hög kvalitet, bland annat marmoreringar
och blomsterbårder. Byggnaden används nu som
utställningshus för till exempel nytillverkade möbler
efter gamla förebilder. Till gården hör också en
stor ekonomibyggnad där det bland annat finns
en byggnadsvårdsbutik. Här säljs även hantverk
och möbler efter gamla förlagor, samt kök.
Kaffeservering.
Öppet: 1 jul–16 aug, ti–lö kl 12–18. Visas för
grupper efter förbokning maj–sep. Övrig visning
efter överenskommelse.
Tel: Britt-Marie och Pär Forssell 0270–28 79 41,
0270–28 79 21, 070–603 73 56

Ovanåkers kommun
42. Pallars i Älvkarhed, Alfta socken
Öppet: Visas för grupper om min 6 personer efter
förbokning.
Tel: Nina Östman 070–666 70 72, 0271–175 17
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

43. Ol-Anders i Östra Kyrkbyn,
Alfta socken
På en höjd väl synligt i landskapet ligger den
mäktiga trebyggda gården Ol-Anders. De stora,
rikt dekorerade förstukvistarna är typiska för Alfta
socken. I en av parstugorna finns originellt dalmåleri.
På gårdstunet ligger även helårsöppna Migranternas
Hus, med släkt- och emigrantforskning,
emigrantmuseum, turistbyrå, hantverksförsäljning
och café.
Öppet: Visas 16 jun–16 aug, må–lö kl 11, 12, 13, 14.
Övrig visning efter förbokning.
Tel: 0271–556 61, 0271–108 61

49. Söderblomsgården, Trönö socken
Gammal prästgård i riksintressant kyrkomiljö
med Trönö medeltida kyrka. Prästgården vi
ser idag är från 1820-talet och följer socknens
byggnadstradition. Gårdsnamnet erinrar om den
store ekumenikern Nathan Söderblom (1866–1931),
som föddes här. Försäljning av hantverk och böcker.
Kaffeservering vid förbeställning. Söderblomspelet.
Öppet: 24 jun–10 aug, ti–sö kl 13–17.
Övrig visning efter förbokning maj–okt.
Telefon: Söderblomsgården 0270–361 70,
Jan-Eric Berger 0270–361 20,
Elsa Larsson 0270–360 44

44. Hansers i Östra Kyrkbyn,
Alfta socken
Gårdsmiljö med parstuga från 1759 med
målningar från 1800-talet och härbre i tre våningar.
Husritningarna från 1700-talet finns bevarade. Här
hittades 1964 en stor och mycket intressant samling
äldre väggmåleri, som nu finns på Hälsinglands
museum i Hudiksvall.
Öppet: Visas efter förbokning maj–sep.
Tel: Ulla och Per-Gunnar Hansers 0271–107 92

50. Utegården i Älgnäs, Skogs socken
Öppet: Visas för grupper om minst 6 personer efter
förbokning.
Tel: Carin Gisslén-Schönning 070–398 37 83
Bo på Hälsingegård, läs mer om gården på sid 9

45. Löka i Gundbo, Alfta socken
Löka är Alfta sockens hembygdsgård.
Huvudbyggnaden, de två flygelbyggnaderna samt
flera ekonomibyggnader ligger på ursprunglig plats.
Välbevarade interiörer med fina väggmålningar.
Försäljning av lokalt hantverk. Kaffeservering vid
förbeställning.
Öppet: 6 jun–31 aug, kl 11–16. Övrig visning efter
förbokning.
Tel: Löka 0271–556 49,
Alfta hembygdshus 0271–107 30

Gården är hembygdsgård i socknen och har på sin
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Foto Andreas Hagman

parstugor i Hälsingland har denna aldrig blivit
påbyggd med övervåning. Brokvisten är originell
med entré från båda sidorna. Invändigt finns ett
elegant väggmåleri med blomstermotiv och slingor i
rokokostil.
Öppet: Visas efter förbokning.
Tel: Sven-Åke Andersson 0651–350 30

6

Gårdar att besöka
Bo på Hälsingegård markerade med rött
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Ol-Nils i Hårga, Hanebo socken
Säfs i Acktjära, Hanebo socken
Kämpens, Bollnäs socken
Renshammar i Ren, Bollnäs socken
Västerby / Rengsjö hembygdsby
Träslottet/Hans-Anders, Arbrå socken
Arbrå fornhem
Gästgivars i Vallsta, Arbrå socken
Ersk-Pers i Östansjö, Arbrå socken
Hägers i Björtomta, Rengsjö socken
Växbo-Trolldalen
Forsa forngård
Oppegårn i Norrviksta, Forsa socken
Ystegårn i Hillsta, Forsa socken
Oppigårn i Hillsta, Forsa socken
Ystegården i Hoga, Forsa socken
Blanks i Kalvhaga, Forsa socken
Nirsgård i Kalvhaga, Forsa socken
Frägsta Kulturgård, Forsa socken
Gamla komministergården/Lyktan, Delsbo socken
Kulturreservatet Västeräng/Ol-Ers, Delsbo socken
Delsbo forngård
Rönnebo i Kyrkbyn, Bjuråkers socken
Bjuråkers forngård
Klockars i Avholm, Bjuråkers socken
Ol-Mats i Änga, Järvsö socken
Karls i Bondarv, Järvsö socken
Oljons i Bondarv, Järvsö socken
Kristofers i Stene, Järvsö socken
Lassa i Säljesta, Järvsö socken
Ersk-Anders i Skästra, Järvsö socken
Lôkes i Skästra, Järvsö socken
Tura i Norrvåga, Järvsö socken
Engbergs i Stavsäter, Ljusdals socken
Ljusdals hembygdsgård
Bommars i Letsbo, Ljusdals socken
Fågelsjö gammelgård, Bortom åa, Los socken
Gropa, Harmångers socken
Åkern i Jättendal, Jättendals socken
Hazeliusgården i Älgered, Bergsjö socken
Ersk-Mats i Lindsjön, Hassela socken
Pallars i Älvkarhed, Alfta socken
Ol-Anders i Östra Kyrkbyn, Alfta socken
Hansers i Östra Kyrkbyn, Alfta socken
Löka i Gundbo, Alfta socken
Pallars i Långhed, Alfta socken
Mårtes i Edsbyn, Ovanåkers socken
Erik-Anders i Asta, Söderala socken
Söderblomsgården, Trönö socken
Utegården i Älgnäs, Skogs socken

Bo på Hälsingegård
Bo på Hälsingegård är ett kulturhistorisk boende där varje gård har sin egen profil och
särart. Du kan hyra allt från en hel gård till en sängstuga, dräng- eller pigkammare.
Du kan få sova på svala linnelakan, njuta av de rofyllda omgivningarna och äta frukost
i en miljö från svunnen tid. Dessa gårdar är även öppna för visning, se ”Gårdar att
besöka” sid. 3-5.

Hägers i Björtomta, Rengsjö socken,
Bollnäs nr 10 på kartan

Blanks i Kalvhaga, Forsa socken,
Hudiksvall nr 17 på kartan

I Björtomta by, Rengsjö ligger en av Hälsinglands få
fyrbyggda gårdar. Gården Hägers har fått sitt namn
efter sergeant Jonas Häger som vid 1700 talets mitt
lät uppföra en liten stuga på denna tomt. Sedan dess
har gården utökats och består i dag av mangårdsbyggnad, herrstuga, drängstuga och ladugård som
omsluter ett gårdstun. Herrstugan har en mycket
välbevarad interiör med såväl tapeter, målningar och
snickerier av mycket hög kvalitet i originalskick.
Drängstugan har ålderdomlig karaktär med
blyspröjsade fönster. Gästerna disponerar drängstugan samt ladugårdens bostadsdel med kammare
och kök från sekelskiftet. Här finns en rofylld
atmosfär och vi visar och berättar gärna vår gårds
historia.
– Öppet 15 jun–15 sep eller efter ö.k.
– 6 Bäddar i tvåbäddsrum
– Dusch och toalett i separat byggnad
– Självhushåll i sommarkök
– Pris 550 kr/bädd inkl. sänglinne och handdukar,
frukost med produkter från den egna gården ingår
– Gårdsguidning för grupper enligt
överenskommelse
– Servering av kolbullar efter förhandsbeställning
– I den lilla ”boden” finns närproducerade
produkter till försäljning

Ett ålderdomligt vägnät, kantat av både stora
bondgårdar och småskalig utanvidsbebyggelse, leder
fram till byn. Den sista sträckan rätas vägen ut och
får karaktären av en bygata, med sju äldre gårdar.
Högst upp i denna koncentrerade bymiljö ligger
gården Blanks. En hälsingegård där man kombinerat
lantbruk och teknikutveckling under sex generationer. Mangårdsbyggnaden är uppförd under 1850-talet
och är sammanbyggd med tröskloge, ladugård,
fårhus, stall, brunnshus och dass, sammanbundna
med invändiga svalgångar. Byggnaderna används för
permanentboende och innehåller fina interiörer med
äldre tapeter och schablonmålningar. På gården finns
bagarstuga, verkstäder med fungerande remdrivna
maskiner, smedja, kolugn, sågverk, tegelmaskin,
hembyggd tändkulemotor m.m. Gården ligger ca 1
km från badbrygga och Borgaberg, en fornborg med
vidunderlig utsikt över sjön Södra Dellen.
Fikaservering vid förbeställning.
– Öppet jun–sep
– Fyra bäddar
– Dusch och wc i anslutning till tvättstugan, alt.
tre-håls miljötoa, med underbar utsikt.
– Pris 550 kr/bädd inkl. sänglinne och
handdukar, frukost 50 kr. Gårdsvisning ingår.
– Försäljning av hemstickade sjalar i lin och ull mm

För information och bokning
Berit Wahl, Björtomta 8290, 821 98 Rengsjö
Tel: 0278–66 71 01, 070–651 69 81
E-post: hagersgarden@hotmail.com
www.halsingegarden.nu

Ystegården i Hoga, Forsa socken,
Hudiksvall nr 16 på kartan
Ystegården i Hoga är en av Hälsinglands få bevarade
fyrbyggda gårdar. Gårdshistorian går tillbaka till
1500-talet, och dagens ägare är den femtonde
generationen brukare inom samma släkt. Särskilt
intressant är storsängstugan och bryggstubyggningen,
med sina välbevarade interiörer från framförallt
1800-talets andra hälft. Gården ligger högt i ett
böljande odlingslandskap, med utsikt ned över
Funstasjön och kringliggande byar. Gården är
en levande gård med köttdjur och vi har även
traditionell, hantverksmässig produktion av ostkaka.
– Öppet 16 jun–21 sep, alla dagar för incheckning.
– 4 Bäddar.
– Pris 550 kr/dygn, 2-3 dygnet 450 kr/dygn,
4-5 dygnet 400 kr/dygn, hel vecka 2500 kr,
hela huset/vecka, 4 bäddar, självhusåll 5000 kr,
sänglinne, handukar och vår spännande
gårdsberättelse ingår, frukost 50 kr
– Guidning endast efter bokning, 800 kr
– Förtäring av gårdens produkter kan serveras,
ring för förslag och pris
För information och bokning
Sörhoga Lantgård, Annika Hildingsson,
Sörhoga 6A, 820 65 Forsa
Tel: 0650–322 35, 070–669 32 66
E-post: info@sorhogalantgard.com
www.sorhogalantgard.com

För information och bokning
Britta Blank
Kalvhaga 163, 820 64 Näsviken
Telefon: 0650–340 42, 070–312 08 31
E-post: britta@blanks.se
www.blanks.se

Frägsta Kulturgård, Forsa socken,
Hudiksvall nr 19 på kartan
I ett böljande kulturlandskap på en höjd vid Rolfstaåns strand ligger gården med tre byggnader runt ett
gårdstun. Mangårdsbyggnaden är från 1800-talet,
det grå huset och drängstugan från 1700-talet. I
mangårdsbyggnaden finns välbevarade tapeter från
1800-talets mitt. I övriga byggnader är interiörerna
av varierande ålder. Missa inte vår unika klädsamling. Gårdens historia berättar vi när du vill och har
tid, efter frukost eller kanske efter ett uppfriskande
morgondopp vid vår badstrand.
– Öppet hela året om efter förbokning
– 7 bäddar i tvåbäddsrum
– Pris 450 kr/bädd inkl. frukost och gårdsvisning,
sänglinne och handukar 50 kr
– Inträde till klädsutställningen 30 kr per person
För information och bokning
Eva Bovin, Frägsta Kulturgård, 820 64 Näsviken
Tel: 0650–309 70, E-post: info@fragsta.se
www.fragsta.se

Kulturreservatet Västeräng/Ol-Ers,
Delsbo socken, Hudiksvall nr 21 på kartan
Gården Ol-Ers ligger i byn Västeräng omgiven av ett
öppet och levande odlingslandskap med utsikt mot
Dellensjöarna. Västeräng som utgör Gävleborgs läns
enda kulturreservat är ett av de nominerade
världsarven med tre stora gårdar i en tät bykärna
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bestående av 20 byggnader. Ol-Ers är en ståtlig gård
med huvudbyggnad och två flyglar från perioden
1840-1860. Till gården hör flera välbevarade
ekonomibyggnader och en trädgård samt ett levande
jordbruk med fjällkor. Hos oss disponerar du en
egen hälsingegård, där inredningen är 1930-tal och
äldre i välbevarat skick. Möjlighet till guidning i
kulturreservatet finns.
– Öppet jun–sep
– 6 Bäddar i en- till tvåbäddsrum
– Dusch och dass separat
– Fullt utrustat kök
– Pris 450 kr/bädd, barn 8-15 år 150 kr/bädd,
barn under 7 år gratis, inkl. frukost, sänglinne
och handdukar, hela gården 5000 kr/vecka
För information och bokning
Maj-Britt och Lennart Persson
Västeräng 3271, 820 60 Delsbo
Tel: 0653–104 95, 070–246 85 84, 070–557 13 75
Fax: 0653–103 16, E-post: lennart.persson@x.lrf.se
www.olers.nu

Oljons i Bondarv, Järvsö socken,
Ljusdal nr 28 på kartan
Trebyggd gård med levande lantbruk belägen intill
Karlsgården. Gårdarna ligger tätt och ger en god bild
av hur byar kunde se ut före laga skifte. Gårdstunet
har bibehållit sin karaktär från 1800-talet med
välbevarade byggnader prydda med järvsöbrokvistar.
Mangårdsbyggnaden är uppförd 1936 och där bor
gårdens folk. I portliderbyggnaden, det äldsta huset
har gästrum inretts på ett varsamt sätt. De charmiga
rummen är välbevarade och fräscha med sköna
sängar. Det finns cyklar och en båt att hyra. Vi visar
och berättar gärna gårdens historia.
– Öppet maj–sep
– 17 Bäddar i en- till fyrbäddsrum
– Dusch och wc i separat byggnad
– Pris första natten 550kr/bädd, följande nätter
375kr/bädd, sänglinne, handdukar och
frukost ingår
För information och bokning
Per Eriksson, Bondarv Hamregatan 8, 820 40 Järvsö
Tel: 0651–475 27, 070–628 23 53
E-post: kontakt@oljons.nu
www.oljons.nu

Kristofers i Stene, Järvsö socken, Ljusdal
nr 29 på kartan
I byn Stene i Järvsö socken, mellan skogen och odlingslandskapet där mycket av den äldre bystrukturen
finns bevarad, ligger gården Kristofers. Här bedrivs
ett aktivt jord- och skogsbruk med bl.a. dikor och
får. I ett myller av byggnader utgörs kärnan av ett
trebyggt gårdstun, där bostadshuset ligger mitt emot
gårdens gammelbyggning. Dessa knyts samman av
ett portlider vars övervåning sommartid används för
boende.
– Öppet jun–aug efter förbokning, andra tider
efter ök
– 4 bäddar i tvåbäddsrum, extrasäng
– Dusch och wc i samma byggnad
– Fullt utrustat minikök
– Pris från 750 kr inkl sänglinne och handdukar,
ring för prisuppgift, frukost kan beställas

Ersk-Anders i Skästra, Järvsö socken,
Ljusdal nr 31 på kartan
På den gamla gården Ersk-Anders, där den sextonde
generationen nu växer upp, finns två stora vinkelställda bostadshus och en mängd uthus. Tillsammans
bildar de en välbevarad och karaktäristisk gårdsmiljö
där tre generationer nu bor. På gården finns får,
hönor, katt och hund. Gästerna disponerar rummen
i det gamla bevarade dräng- och pigloftet, med utsikt
över älven och Järvsö klack. Vi visar och berättar
gärna gårdens historia. Det går bra att beställa en
guidad tur för grupper. Vi kan då servera fika och
mat. Här finns en diversehandel.
– Öppet jun–sep
– 8 Bäddar i tvåbäddsrum
– Dusch och wc i byggnaden
– Fullt utrustat minikök
– Pris 550 kr/bädd, 2800 kr/vecka, sänglinne och
handdukar ingår, frukostkorg kan köpas för 50 kr
För information och bokning
Kerstin och Jakob Silén
Skästra 4073, 820 40 Järvsö
Tel: 0651–323 03, 070–559 23 03
E-post: ersk-anders@skastra.nu
www.skastra.nu/erska

Lôkes i Skästra, Järvsö socken, Ljusdal
nr 32 på kartan
I Skästra 3 km norr om Järvsö ligger Hälsingegården
Lôkes. Med sin storslagna storlek och sitt unika läge
är det en inspirerande plats att vara på. Följ med oss
in i den svenska historien, in i vår vackra gård och
herrgårdssalar som får Dig stum av beundran. Titta
in i våra tre härbren, det äldsta är från 1600 talet.
Lyssna till vad väggarna har att berätta. Spännande
historier och sanna berättelser om vad som en gång
utspelades i salarna och gemaken. Lyssna till vår
kärleksförklaring till gården som vi vårdar ömt.
Hos oss får Ni en lugn upplevelse, sov över och få
en nystart, eller så skräddarsyr vi Er vistelse hos oss.
Prova på t.ex. western-ridning, köra fyrhjuling eller
vinprovning i stora salen. Vi erbjuder även en guidad
tur på gården och serverar lokalt producerad mat.
I vårt boende finns det 4 sängplatser och Ni väljer
själva om Ni vill ha frukostbricka eller själva vill
ombesörja frukost i boendets kök. Lôkes erbjuder
boende, konferenser samt bröllopssvit.
– Öppet året runt
– 4 bäddar i tvåbäddsrum
– Dusch och wc i byggnaden
– Fullt utrustat kök
– Pris 550 kr/bädd, 2800 kr/bädd/vecka, sänglinne
och handdukar ingår, frukost kan köpas för 50 kr
– Bröllopssvit 1800 kr per natt
För information och bokning
Marie och Michael Angelryd
Tel: 0651-320 50, 070-456 57 75
E-post: info@lokes.se
www.lokes.se

Tura i Norrvåga, Järvsö socken, Ljusdal
nr 33 på kartan
Byn Norrvåga ligger på Ljusnanåsen, de stora
röda gårdarna ligger som i en radby, och tros vara
en mycket gammal boplats. Gården Tura ligger i
mitten och från gårdstunet kan man blicka ut över
”vågens” åkermarker, ner mot Ljusnan, med Järvsö
klack som välkänd siluett. Storstugan är bevarad
med skurgolv, öppen spis och tapeter från1800-talet.
Pig- och drängloften har kvar sin ursprungliga enkla
karaktär och där erbjuds kulturhistoriskt boende.
På gården finns ekologiska odlingar av jordgubbar
och grönsaker samt ett musteri för hantverksmässig

bärförädling. Försäljning dagligen av gårdsproducerad saft, sylt, marmelad mm samt bär och grönsaker
under säsong.
– Öppet från midsommar tom augusti
– 4 Bäddar i tvåbäddsrum
– Dusch och wc i byggnaden
– Minikök med kylskåp
– Pris 550 kr/bädd inkl. sänglinne och handdukar,
frukostkorg kan köpas för 50 kr

affär (9/6-30/9) och byggnadsvårdsbutik säljer även
delikatesser och mycket annat spännande som hör
en lanthandel till. Café med ekologiska råvaror och
rättvisemärkt kaffe (min 6 pers). Konferensmöjlighet
i vacker Hälsingemiljö med lokal och ekologisk mat
förbokas. Visning av gården efter överenskommelse
(min. 6 pers eller grupp ). Ring för prisinformation.
Byn Älvkarhed ligger vid en vacker badsjö och det
finns fina möjligheter till cykelturer, pilgrimvandring
eller skogstur upp på den mytomspunna
utsiktsplatsen Ersk-Jansaklitten.
– Öppet jun–sep
– 3-4 bäddar i eget hus
– Dusch och utedass
– Fullt utrustat kök, micro och kyl
– Pris 700 kr/ bädd inkl. sänglinne, handdukar
och generös, välsmakande frukost på glasverandan
– Gårdsvisning ingår

För information och bokning
Jonas och Sofia Lindström
Norrvåga 20, 820 40 Järvsö
Tel: 0651–409 90, 070–534 09 90
E-post: tura@jarvso.se
www.turagard.se

Engbergs i Stavsäter, Ljusdals socken,
Ljusdal nr 34 på kartan

För information och bokning
Nina Östman, Tel: 070–666 70 72, 0271–175 17
E-post: info@halsinglandslammkvalite.se
www.ninae.se/pallars
www.halsinglandslammkvalite.se

Väl synlig för resenärer, strax väster om Ljusnan
och den bro som leder in mot Ljusdals samhälle,
ligger den trebyggda gården Engbergs. Gårdstunet
kröns av en mangårdsbyggnad uppförd 1863. Den
så kallade Lillstugan har sitt ursprung i 1700-talet
och uppvisar bland annat välbevarat Ädelmåleri samt
en rokokoformad förstukvist. Bland gårdens övriga
byggnader märks särskilt ett stort äldre härbre. Delar
av trädgårdsstrukturen är bevarad sedan tiden då det
bedrevs handelsträdgård på gården.
– Öppet 9 jun–5 aug
– 2 bäddar i separata rum + extrasängar till
medföljande barn utan extra kostnad
– Dusch, wc och tvättstuga finns i gårdens
huvudbyggnad
– Pris 550 kr per person/natt inkl. frukost, sänglinne
och handdukar tillhandahålles
– Nära till badsjö
– Möjlighet att låna båt och fiskeredskap för fiske i
Ljusnan

Utegården i Älgnäs, Skogs socken,
Söderhamn nr 50 på kartan
På sin ursprungliga natursköna plats, på en udde i
Tönnångerssjön, ligger Utegården. Gården har varit
i samma släkts ägo i elva generationer, och finns
omnämnd i källorna sedan mitten av 1600-talet.
Som besökare möter du en gårdsmiljö typisk för det
sena 1800-talet. Gårdsbilden domineras av en stor
sammanbyggning, innefattande sommarbostad och
ladugård, omgiven av mangårdsbyggnaden och ett
flertal äldre ekonomibyggnader. I trädgården ned
mot sjön ses spåren av åtskilliga kvinnogenerationers
stora odlingsintresse. Här finns fina rekreationsmöjligheter med bad, fiske, båt, kanoting och cykling
i levande landsbygd med barnvänlig omgivning.
– Öppet jun–sep
– 4 bäddar + 1 bädd till om ni är familj
– Dusch och unikt TC
– Pris 525 kr/bädd inkl. linnelakan, handdukar och
frukost

För information och bokning
Ann-Christine Asplund, Tel: 0705–11 18 40
E-post: ann-christine.asplund@orebro.se

Bommars i Letsbo, Ljusdals socken,
Ljusdal nr 36 på kartan

För information och bokning
Carin Gisslén-Schönning
Utegården, Älgnäs 607, 823 92 Holmsveden
Tel: 0270–42 20 83, 070–398 37 83
info@utegarden.se
www.utegarden.se

Bo som på hotell i en lyxig och lugn hälsingegårdsmiljö. Vi erbjuder dig ett unikt boende, en skön omgivning och en otrolig historia. Exklusiva interiörer
med originaltapeter och schablonmålningar. Endast
en familj eller sällskap i taget, ni har hela huset för
er själva. Guidning av gården ingår. Tillfredställ dina
njutnings- och upplevelseinriktade behov hos oss i
den blivande världsarvsgården Bommars. Ring eller
gå in på vår hemsida för mer information.
Varmt välkommen!
– Hela huset 2-5 bäddar
– Pris 600 kr per pers, frukost 50 kr
– Visning efter bokning
För information och bokning
Marie och Karl-Erik Envall
Tel: 0651–360 82, 070–292 98 62
E-post: info@bommarskultur.se
www.bommarskultur.se

Pallars i Älvkarhed, Alfta socken,
Ovanåker nr 42 på kartan
Pallars är en stilfull köpmangård uppförd ca 1880,
belägen invid den gamla grusvägen mot Falun. Såväl
bostadshus, affär och magasin finns kvar från den tid
då det bedrevs lanthandel på gården. Byggnaderna
uppvisar stildrag som är typiska för Voxnadalen,
men också flera helt unika snickeridetaljer. Byn
Älvkarhed är förklarad som riksintresse för sin
stora mängd bevarade byggnader och ursprungliga
jordbruksmiljö. På gården finns också betande djur
med äldre lantraser som allmogefår från Hälsingland, fjällnära kor, linderödsgris, hedemorahöns och
häst. Försäljning av gårdens egna produkter som till
exempel garn, ekologiska lammskinn och böcker av
författarna själva (boksignering). Pallars nyöppnade
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För information och bokning
Stephanie och Pär Kristofers
Kristofersgården
Kalvstigen 6, 820 40 Järvsö
Tel: 070-559 27 57
E-post: kristofers@telia.com

Åk på Hälsingegårdstur …
Ett givande sätt att uppleva Hälsingegårdarna på är att följa med på någon av de uppskattade guidade bussturerna.
En kunnig och inspirerande guide berättar om Hälsingegården och dess plats i historien. Landskapets turistbyråer
ger gärna tips om särskilt intressanta färdvägar för egna utflykter.

Hälsingegårdar i Alfta socken
Möt Hälsingegårdarna och deras plats i historien
Onsdagar i juli. Kvällsturer med avgång från Alfta och Bollnäs.
Pris: 290 kr/person inklusive kaffe med bröd.
Förköp senast klockan 12.00 dag före avfärd.
Information & förköp: Bollnäs Turism 0278–258 80 eller Alfta&Edsbyn Turism 0271–200 22

Hälsingegårdar i Färila socken
Möt Hälsingegårdarna och deras plats i historien
Torsdag den 17 juli, i samband med Färilaveckan, samt påföljande torsdag den 24 juli.
Pris 290 kr/person inklusive kaffe med bröd.
Förköp senast klockan 12.00, dag före avfärd på OK/Q8-macken i Färila 0651–200 15.
Information: Gun-Marie Swessar 0271–140 10, 070–655 26 59

Hälsingegårdar i Hudiksvalls kommun
Under tre tisdagar möter vi Hälsingegårdarnas ståtliga kulturarv då vi gör guidade
bussrundturer och besöker två gårdar per tur.
Datum: 15 juli, 22 juli och den 29 juli, kl 18–21.30
Pris: 250 kr/person inklusive kaffe med bröd.
Information & förbokning: Hudiksvalls turistbyrå 0650–191 00.

Stora Hälsingegårdars väg
För den som vill åka runt på egen hand utgör Stora Hälsingegårdars Väg en bra start. Vägen slingrar sig genom byar och
områden med storslagna gårdar, präktiga förstukvistar och överdådiga interiörer. Flera av dessa miljöer ingår i det föreslagna
världsarvet. Den 28 kilometer långa turen börjar vid gården Ol-Anders i Östra Kyrkbyn i Alfta och slutar vid gården Mårtes i
Edsbyn. Längs vägen ligger också bland annat gården Löka. Dessa tre gårdar har vägverkets brunvita turistskyltning.
www.storahalsingegardarsvag.se
För vidare information, kontaka Alfta & Edsbyn Turism 0271-200 22
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Evenemang på Hälsingegård
Ett rikt programutbud med föreläsningar, kurser, utställningar och teatrar finns vid
Hälsingegårdarna. Se www.halsingegardar.se för mer information om vad som kan
ses, göras och upplevas i hälsingegårdsmiljö.

Hälsingegårdarnas Dag 9 juli
I en tid då det händer särskilt mycket i vårt landskap, när sommarens hela
kulturutbud med sång, dans och spelmansstämmor är i full gång, manifesterar vi
våra Hälsingegårdar med en alldeles speciell dag. Än fler gårdar än vanligt håller då
öppet för besök, med mängder av spännande evenemang.
Se vidare www.halsingland.se och www.halsingegardar.se.

Fäboden är en viktig del av Hälsingegårdens kulturarv. Markerna hemma vid
gården behövdes till säden och höet och för att hitta sommarbete till djuren så drev
man dem till en plats man valt med omsorg – fäbodvallen.
Idag finns en handfull aktiva fäbodbrukare kvar i länet. De försöker anpassa gamla
traditioner med moderna brukningsmetoder och en modern lagstiftning. Genom
deras arbete förs kunskaper, bruk och traditioner vidare samtidigt som gamla
fäbodmarker hålls öppna och ger en bild av hur livet tedde sig i det traditionella
jordbrukssamhället. För mer information om fäbodvallar att besöka, se
www.xfabodar.se.
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Fäbodvallen
– Hälsingegårdens förlängda arm …

Turistbyråer i Hälsingland
Edsbyn & Alfta Turism
Ovanåkers Kommun
c/o OKAB, 828 80 Edsbyn
Tel: 0271-200 22
Fax: 0271-210 09
E-post: tourism@ovanaker.se
www.ovanaker.se
Alfta Turistbyrå
Migranternas Hus, 822 92 Alfta
Tel: 0271-556 61
E-post: tourism@ovanaker.se
www.ovanaker.se
Bollnäs Turism
Stadshustorget, 821 80 Bollnäs
Tel: 0278-258 80
Fax: 0278-258 70
E-post: turism@bollnas.se
www.bollnas.se/turism
Delsbo Turistbyrå (öppet juni-augusti)
820 60 Delsbo
Tel: 0653-104 40
E-post: delsbo.turistbyra@hudiksvall.se
www.hudiksvall.se/turism
Hudiksvall Turistbyrå
Storgatan 33, 824 80 Hudiksvall
Tel: 0650-191 00
Fax: 0650-381 75
E-post: turistbyran.hudiksvall@hudiksvall.se
www.hudiksvall.se/turism
Turistbyrån i Järvsö
(För Ljusdals Kommun)
Turistvägen 29, 820 40 Ljusdal
Tel: 0651-403 06
Fax: 0651-405 32
E-post: ljusdal@halsingland.se
www.ljusdal.halsingland.com

www.halsingland.se

Tryck: Gävle Offset AB, 2008, 16621

Söderhamns Turistbyrå
Resecentrum, 826 40 Söderhamn
Tel: 0270-753 53
Fax: 0270-173 68
E-post: turism@soderhamn.se
www.soderhamn.se

Foto Lars Lööv

Bokningscentralen i Hälsingland
/ Nordanstigs Turistbyrå
Mellanfjärden, 820 76 Jättendal
Tel: 0652-161 75
Fax: 0652-160 85
E-post: info@bokningcentralen.com
www.bokningscentralen.com

