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 VÄLKOMMEN !
2020 slog Hälsingegårdarna besöksrekord  
med fler än hundra tusen gäster. 

Vårens dystra pandemirapportering hade lagt förväntans
nivån på inga eller möjligen ett fåtal besökare, vilket gjorde  
att gårdsägare och arrangörer förberedde sig på ett dystert 
år. När sommarsäsongen kom blev det raka motsatsen. 
Svenskarna upptäckte hemestern, började utforska det egna 
landskapet och intresset för det lokala ökade. Det blev en  
frenetisk aktivitet på många besöksmål när bilkara vanerna 
rullade in på grusplanerna. Hälsingegårds ägarna om
grupperade, ringde in förstärkning och bjöd in till ännu  
en fantastisk hälsingesommar.

Nu har vi lärt oss mer om social distansering, restriktioner, 
och städrutiner och är väl förberedda för att ta emot dig  
under trygga förhållanden. Hälsingland och dess vackra  
gårdar står redo att erbjuda minnesvärda upplevelser för  
stora och små.

När du har passerat gränsen till Hälsingland är det bara att 
följa fikadoften till närmaste gårdstun, så hittar du oss där. 
Information om gårdar att besöka och aktiviteter finns på 
magasinhalsingegardar.se och i slutet av det här magasinet.  
I det här numret möter du konsthantverkare, dräktfantaster, 
konstnärer och passionerade hälsingegårdsägare.

Varmt välkommen hit!
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När till-salu-skylten stått orörd i två år och 
byggföretagen började cirkulera runt Erik-
Anders slog grannen till: »Vi var egentligen 

inte ett dugg intresserade av att äga ännu en 
gård, men av rädsla för att få ett nymodigt 
höghus till granne vågade vi inte låta bli«,  

säger Pär och Britt-Marie Forssell. 
Text Anette Eriksson  Foto Peter Hoelstad

VÄRLDS-
ARVSGÅRD  
I LAXRIKET 
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Världsarvsgården Erik-Anders 
i byn Asta i Söderala socken 

har en herrgårdslik arkitektur 
med interiörer som inspirerats 

av de högre stånden. 
Farstuns ek- och mahogny-

imitationer leder gästen  
vidare genom huset mot  
de festligare rummen.
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att se. I ekonomibyggnaden, som 
från början innehöll en liten 
bostad, ladugård och övervåning 
med loge, har ett omfattande reno-
veringsjobb lagts ned. »Ja, det går 
inte att tänka sig hur här såg ut. 
Pär åkte till återvinningsstationen 
nästan varje dag en tid innan vi 
ens kunde börja göra förbättring-
ar«, suckar Britt-Marie åt minnet.

Idag bedrivs här en omtyckt 
hotell- och konferensverksamhet, 
caféservering samt butiksförsäljning.

»Vi har restaurerat nästan allt, 
förutom själva festsalen. Jag bru-
kar säga till Britt-Marie att vi har 
byggt ett världsarv, men då rättar 
hon mig och påpekar att grunden 
redan fanns här. Det är förstås rik-
tigt, men det är i princip det enda 
som vi inte har lagt vår hand på«, 
konstaterar Pär.

Restaureringsprocessen är  
väldokumenterad med stegvisa 
beskrivningar och fotografier.  
Pär är utbildad snickare och har 
gjort det mesta själv, men för vissa 
moment har experthjälp anlitats  
i form av byggnadsantikvarier, 
målarmästare, konservatorer och 
arkitekter.

Britt-Marie räknar efter och 
kommer fram till att de öppnade sitt 
första café 1997. »Då hade vi en 
liten uteservering med enstaka bord 
och sittbänkar. På den tiden ägnade 
vi oss åt det här under semester och 
helger, när vi var lediga från våra 
ordinarie arbeten. Vi hade dålig 
ekonomi och behövde få in extra 
pengar till kostnaderna vi hade lagt 
ned i fastigheten«, förklarar hon.

Ingen kunde väl då ha anat att 
självaste hans majestät konungen 
Carl XVI Gustaf och hans Silvia 

          Från skräpförvaring  
       till kungligt besöksmål 
Det var 1988. Då användes den 
magnifika festsalen till förvaring 
av gamla möbler och annat bråte. 
Den »rikedom och kvalitet som  
är exceptionellt väl bevarad och av 
enastående universellt värde« som 
Unesco beskrev Erik-Anders och 
de sex andra gårdarna som ut-
nämndes till världsarv 2012 dol-
des bakom alla saker och var svår 

 De hälsinge-
typiska röda 
trähusen från 
1820-talet, som 
fått sitt namn 
efter sin första 
ägare Erik 

Andersson, var i stort behov av 
omvårdnad och kärlek. Det var 
nog därför det var svårsålt. Paret  
på gården bredvid, Britt-Marie 
och Pär Forssell, höll i två år  
nyfiket utkik efter spekulanter  
och hoppades på att få trevliga 
nya grannar. Grannsämjan är 
nämligen särskilt viktig i en liten 
by som Asta utanför Söderhamn, 
med knappt 20 invånare. 

»När vi lade märke till att några 
byggföretag visade intresse för 
gården såg vi framför oss att det 
skulle byggas något modernt hus 
och kanske ett höghus med lägen-
heter på andra sidan staketet. Det 
var då som vi tänkte att vi måste 
göra något«, minns Britt-Marie. 

Snickaren i Pär såg tusentals 
arbetstimmar framför sig. Det var 
egentligen bara jordkällaren som 
såg stabil ut, resten var i dåligt 
skick. Efter en tids övervägande 
blev det ändå så att paret under-
tecknade köpeavtalet.

»Något fynd gjorde vi verkligen 
inte, för den som tror det! Själva 
kåken var i så dåligt skick att den 
på sin höjd dög att använda som 
möbelförvaring. Visst, det var 
indraget vatten och avlopp till 
tomten men för övrigt har den 
bara kostat och krävt en himla 
massa restaurering och under-
håll«, avfärdar Pär som ägnat när-
mare nio år åt att renovera och 
bygga om.

Pär och Britt-Marie Forsell är en drivkraftig 
duo som bor i gården bredvid Erik-Anders, 

driver hotell-, butiks- och konferens- 
verksamhet samt renoverar själva.

Paret Forsell har restaurerat precis allt  
på gården sedan de köpte den i slutet  
av 1980-talet. Arbetet finns noggrant  

dokumenterat i före- och efterbilder i en 
blädderpärm för besökarna att ta del av. 

»Något fynd gjorde vi 
verkligen inte, för den 

som tror det! Själva  
kåken var i så dåligt 

skick att den på sin höjd 
dög att använda som 

möbelförvaring.«
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På övervåningen finns en pampig festsal
elegant marmorerad i blått. Rummets  

dignitet understryks av att dörrarna här är 
försedda med målade överstycken. Det är 
den flitigt anlitade målarfamiljen Knutes
som har dekorerat mangårdsbyggnaden. 
»Knutes-pojkarna« var åtta söner och son-
söner till Knutes Olof Ersson (1780–1849)  
i  Rättvik. Deras målningar finns spridda 

från Västmanland till Härjedalen,  
men är vanligast i Hälsingland. 
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skulle komma på fika ett par år 
efter världsarvsutnämningen. 

»Tänk vad roligt vi hade under 
förberedelserna kvällen före. Någ-
ra grannar var här och hjälpte till 
och en fick för sig att mäta avstån-
det mellan besticken så att det 
skulle vara helt perfekt«, små-
skrattar Britt-Marie. 

   Det är gästerna som gör det 
Erik-Anders tar idag emot om-
kring 18 000 besökare per år. Hit 
lockas såklart världsarvsturister, 
men här ordnas också musikeve-
nemang, konst- och hantverksut-
ställningar samt försäljning av 
vackra saker i både gammalt och 
nytt skick. Konferensverksamhe-
ten har börjat blomstra de senaste 
två åren och sommaren 2020 hade 
gården 500 övernattande hotell-
gäster i de fem rummen. Paret är 
överens om att det är mötet med 
gästerna som gör att det är värt det. 

»Jag går upp vid fem-sex för att 
hinna baka frukostbröd och duka 
fram frukost. Därefter är det full 
fart hela dagen med städning, 
gästservice, butiksarbete och kon-
torsarbete. På kvällen förbereder 
jag frukosten för nästa dag«, räk-
nar Britt-Marie upp. 

För att mäkta med arbetsbör-
dan arrenderar de nu ut caféverk-
samheten till föreningen Grön 
front, som även har en köksträd-
gård här. När det är högtryck med 
hotellgäster, turister och besökare 
finns också säsongsanställda på 
plats.

»Pär är motorn, den som vill 
gasa och köra, medan jag håller 
ena foten på bromsen. Så har det 

alltid varit och det kanske är det 
som gör att vi får någon sorts 
balans. Frågan är hur länge vi 
orkar hålla på. Vi har alltid sagt 
att gränsen går när vi fyller 70 och 
det gör vi ju nästa år«, konstaterar 
Britt-Marie. 

    Grabben i gården bredvid  
Pär är uppvuxen i huset intill 
Erik-Anders, en gård som heter 
Sven Pers. Det är ett så kallat 

stamhemman, som var en av de 
första på orten omkring vilka res-
ten av byn byggdes upp vartefter. 
Gården har ägts av släkten sedan 
1670, med Lars Pedersson och 
Giölin Larsdotter i första led. På 
den tiden var den största inkomst-
källan försäljning av lax, som fis-
kades i Ljusnan. 

»Laxen röktes för att hålla sig 
ända fram till marknadsplatsen. 
Vi har hittat dagboksnoteringar 
om att man bland annat åkte till 
Dalarna, Stockholm och ända ner 
till Hamburg för att sälja fång-
sten«, berättar Pär med stolthet i 
rösten.

Drivkraften som det måste ha 
krävts för att ta sig hela långa 
vägen med häst och vagn har gått 
i arv från generation till genera-
tion. Det är tack vare den som Pär 
har förvandlat den fallfärdiga 
Erik-Anders-gården till det väl-
vårdade världsarv som står här 
idag. 

Pärs pappas nyfikenhet och 
samlings iver gör att det finns så 
mycket historier att berätta. Han 
ägnade mycket tid åt att forska 
fram information som nu kommer 
världsarvsbesökarna till gagn  
vid de guidade turerna.

»Intresset för Erik-Anders och 
människorna som levt här är stort 
– framförallt hos våra utländska 
gäster. Vi slås ofta av att människ-
or reser hit från Sydkorea, Japan, 
USA och Belgien för att lära sig 
mer om vårt svenska världsarv 
medan vårt inhemska intresse är 
betydligt svalare. Undrar varför 
det är så?«, funderar Britt-
Marie.W

Gårdsfakta
Erik-Anders 
W Världsarvsgården Erik-Anders ligger  
längs den slingrande byvägen i Asta,  
Söderala socken, och har en herrgårds-
lik arkitektur. Inne i huset ligger rummen i 
två rader och här finns en pampig festsal på 
övervåningen med en imponerande bredd. 

W Erik-Anders har fått sitt namn efter 
Erik Andersson som lät bygga gården på 
1820-talet. En av hans söner följde i mitten 
av 1800-talet med den religiösa ledaren  
Erik Jansson till Bishop Hill i Amerika till-
sammans med de omtalade Erikjansarna. 

»Laxen röktes för att 
hålla sig ända fram till 
marknadsplatsen. Vi 

har hittat dagboksnote-
ringar om att man bland 
annat åkte till Dalarna, 

Stockholm och ända  
ner till Hamburg för  
att sälja fångsten.«

Det mesta av bondelivet skedde på åkrarna,  
i ladugården och i köket. Inte ens glada  

skördefester och stämningsfulla julkalas var 
fina nog för att få uppmärksammas i fest-
salarna. Nej, det krävdes en riktigt stor  
familjehändelse med många inbjudna  
gäster för att få komma in i salongen.
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hundra milen till Hälsingland.  
Paret packade ihop sig i bilen för  
en äventyrsresa norröver mot 
okänt mål, mitt i smällkalla vintern, 
och landade i Långhed. Utan att 
någonsin ha varit här tidigare eller 
ens säkra på vad de var ute efter  
visste de att de kommit rätt. Idag,  
femton år senare, bekräftar Katia 
att kärleken till platsen lever kvar. 

– Första gången hamnade vi här 
av en slump, så vi var tvungna att 
åka tillbaka för att känna efter om 
den starka dragningskraften hos 
platsen fanns kvar sommaren där
på. Då stannade vi sex veckor, täl
tade i skogen och åkte runt i land
skapet. Förälskelsen fördjupades 
och vi var fast. Här ville vi bo och 
bilda familj, minns Katia. 

Två år senare hittade paret sitt 
drömhem i Långhed och det tog inte 
lång tid innan gården fylldes av liv 
med getter, höns, kycklingar, hund 
och två barn. Den gamla ladugården 
inreddes till hantverkstad med egen 
brännugn. I den rymliga trädgården 
breder egna odlingar ut sig och det 
har blivit en och annat getost under 

arnas kvinna gick det snabbt från 
idé till verklighet och så skapades 
Hälsingemagi. Maria står för mark
nadsföring/PR och Katia skapar.  
I samarbetet  ingår även Helen 
Forsblom, som tillverkar träunder
lägg av återbrukade hässjestörar  
till Katias keramikmuggar. Försälj
ningen sker bland annat online, men 
det gäller att skynda att beställa för 
allt som oftast är de fina produkter
na slutsålda. 

– Det känns så roligt att det går 
bra. Och att jobba tillsammans med 
någon. Maria har ett otroligt driv och 
ett stort kontaktnät. Hon har nyligen 
inlett ett samarbete med konstnären 
Erik Olof Wiklund, som tillsammans 
med oss nu tagit fram en muggkol
lektion på tema världsarvsgårdar,  
så det kommer att bli mer magi fram
över, anförtror Katia. 

 
           En tusenmilafärd  
       med sikte på naturen 
Katias hälsingehistoria börjar  
i München. Det var längtan efter 
naturen som tog tyskfödda Katia 
och hennes dåvarande man de två 

redan som 20-åring  visste 
Katia Eder att hon ville bli kera
miker, eller krukmakare som det  
också heter. Ett yrkesval som hon 
aldrig har ångrat, trots att hon i 
perioder har varit tvungen att för
stärka hushållsekonomin genom 
olika extrajobb. 

– I Tyskland, som jag kommer 
ifrån, är det enklare att vara kerami
ker. Där finns flera etablerade kera
mikmarknader där du kan sälja 
dina produkter i direktkontakt med 
kunden. I Sverige har jag ännu inte 
stött på något sådant, säger Katia. 

Sedan ett halvår tillbaka kan 
Katia lyckligtvis ägna sig helhjär
tat åt sin passion för lera genom sitt 
samarbete med entreprenören 
Maria Moreno och hennes företag 
Hälsingemagi.

– Det började med att Maria ville 
förverkliga en dröm om att skapa 
hälsingemuggar, och gick en kurs hos 
mig för fyra år sedan. Vi hade väldigt 
kul ihop och efter en tid började hon 
skissa på samarbetsplaner för att få 
ut sina produkter, berättar Katia. 

Eftersom Maria är en handling

I Katia Eders händer blir dörrornament och hälsingemål till koppsmycken.  
Vackra att titta på, men framförallt sköna att hålla i och goda att dricka ur. 

– Jag vill bidra till vardagstrivsel med mitt hantverk, tillverka sånt som kommer  
till användning och inte bara står i en hylla, förklarar Katia tanken bakom sina  

populära keramikprodukter som säljer slut innan de ens är klara.  
 Text Anette Eriksson  Foto Peter Hoelstad

KÄRLEK OCH KERAMIK  
BLIR HÄLSINGEMAGI  
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Det var kärlek vid första  
ögonkastet när Katia  

anlände till Hälsingland för  
15 år sedan. Nu har hon sin 
egen keramikverkstad och  

tillverkar emellanåt lite  
getost på prov. 
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åren efter eget experimenterande. 
– Det finns så mycket jag vill göra och här finns så 

många möjligheter. När jag ska prova något nytt och 
behöver goda råd är det bara att fråga alla snälla 
grannar i bondgårdarna häromkring, de ställer alltid 
upp och delar gärna med sig av sina erfarenheter, 
uttrycker Katia leende.W

Efter timmar vid 
drejskivan kopplar 

Katia av med  
barnen och djuren 

på gården.

Här är muggar  
från den nya kol-

lektionen Världsarv 
som lanserades den 
13 maj. Längst fram 
en detalj från bro-

kvisten på Jon-Lars 
och till höger en 

detalj från tapeter-
na på Bommars.

Mästare på det hon gör
Katia är inte »bara« keramiker, hon är mästare i yrket sedan 2003.  
I Tyskland, som Katia kommer ifrån, finns det flera olika vägar att ta 
sig till mästarnivån. Hon valde att gå ytterligare en tvåårig keramik-
skola efter sin grundutbildning, treåriga lärlingstid, gesällbrev och 
en massa yrkestimmar. 

FRÅN LERKLUMP TILL FINMUGG PÅ 12 DAGAR
Så här går det till när Katia skapar sina bästsäljande hälsingemuggar, 
som görs 120 stycken åt gången:

Dag 1
Lerklumpen bearbetas till en form på drejskivan, och drejas  
till en mugg. Varje mugg tar ca 2,5 minuter. Därefter kommer  
kontrollerad torkning i omkring två timmar.

Dag 2–4
Muggarna är fortfarande lite mjuka (eller som det heter på fackspråk, 
läderhårda) och då passar det bra att beskicka dem. Det vill säga  
att sätta tillbaka muggen på drejskivan och snygga till dem,  
hyvla bort ojämnheter bland annat.  Katia börjar med botten,  
trycker in (präglar) bokstäver och sätter på mönsterbårder.  
Mönsterbårderna, som är kopior av snidade dörrornament,  
tillverkas i halvhård lera i en gipsform. 

Dag 5–7
Muggarna torkas.

Dag 8–9
Skröjbränning i upp till 900-graders ugnsvärme.

Dag 10
Nu är muggarna snart klara, men har inte tillräckligt hård  
yta än för att klara en vardagsanvändning. De doppas i glasyr  
och torkas inför slutbränning.

Dag 11–12
Slutbränning i upp till 1260 grader. Nu är muggarna redo  
att pryda ditt och andra livsnjutares hem. 

Se mer av Katias keramik på hennes egen webbsida:  
www.bloms-keramik.com samt på www.halsingemagi.se

Katias bästa tips för dig  
som vill uppleva Hälsingland
n  Naturupplevelse: alla fina platser vid Voxnan, exempelvis  
Vinströmmen.
n  Smakupplevelse: Crêperiet i Järvsö.
n  Kulturupplevelse: Kulturhuset i Bollnäs har olika evenemang  
att hålla utkik efter.
n  Äventyr: paddla kajak, kanske i de små vikarna i Lång-Rösten,  
där det döljer sig ett litet äventyr bakom varje krök.
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2000-talet, men mitt arbete som 
museichef och andra bokprojekt 
tog all tid. När jag som pensionär 
fick möjlighet att styra över min tid 
kunde jag äntligen slutföra bok
manuset i ett projekt med Gästrike
Hälsinge hembygdsförbund.

Du som är etnolog, har examen  
i konstvetenskap och en lång musei-
bakgrund – vad är det med folk-
dräkter som lockar?

Jag ser kulturmiljön som en 
komplex helhet, en fysisk och and
lig miljö, som speglar folks livsvill
kor, vad vi tänker och gör. Vi 
människor har tre grundläggande 
behov: att ha tak över huvudet, att 
få nåt i magen och att ha kläder på 
kroppen för att inte frysa. Men 
kläderna är så mycket mer. De ska 
vara funktionella och slitstarka i 
vardagen, vara vackra och tillta
lande i högtidliga sammanhang, 
visa vår personlighet och status 
eller hjälpa oss att smälta in i 
gruppen. Ett slags klädernas psy
kologi med dolda, tolkningsbara 
koder. W

Eller hur, Håkan Liby, författare 
till boken »Dräkternas Hälsing-
land«, visst är det så att kläder 
talar till dig?

Javisst är det så. Kläderna berät
tar minst lika mycket om männis
kors liv och historia som världs
arvsgårdarna. Ett par långbyxor i 
samma garderob som flera par knä
byxor tyder på att en stor föränd
ring var på gång. En skjorta i  
finaste linne med broderier, mono
gram och årtal, vittnar om att  
den burits av en brudgum. Och 
kvinnors hårt slitna skinnkläder 
berättar om mödan och den ohälso
samma arbetsmiljön i linskäkten.

Din bok valdes ut till årets hembygds-
bok 2020. Vad tänker du om det?

Det är jag såklart jätteglad för 
och hoppas att det innebär att fler 
upptäcker tjusningen med ämnet. 
Hälsinglands rika dräktsamlingar 
är folkkonst i lika hög grad som 
förstukvistar, väggmålningar  
och heminredning. Om jag fick 
bestämma skulle klädhistorien för 

Dräktlandet

längesedan varit en naturlig del av 
världsarvet. Visserligen är Dellen
bygden och Järvsö kända dräkt
områden, men inte många känner 
till Hälsinglands övriga utbud. Jag 
förbluffas ofta över att jag, som 
kommer från Sundsvall och bor i 
Uppsala, är mer intresserad av till 
exempel Voxnadalens dräkthistoria 
än vad hälsingarna själva är.  

Hur väcktes ditt intresse för folk-
dräkter?

Det inleddes på 60-talet, när jag 
började med folkdans. Jag blev 
nyfiken på att veta mer om dräk
terna och började undersöka hur 
dräktkulturen sett ut i mina hem
trakter, i Medelpad. 

Boken handlar om Hälsingland – 
vad har du för koppling hit?

Under åren har jag rest hundratals 
gånger genom landskapet och blivit 
alltmer fascinerad av folkkulturen. 
Jag började studera etnologi och lär
de känna länshemslöjdskonsulenten 
Margareta Ridderstedt som lät mig 
ta del av hennes gigantiska dräktin
venteringar i bland annat Ovanåker. 
Hälsingland har unika samlingar av 
dräkter och dräktdelar – minst lika 
mycket som Dalarna – men häl
singarna har bara inte stuckit  
ut hakan och marknadsfört sig i 
samma omfattning.

Hur länge har du arbetat med 
boken?

Oj, jag kan inte ens gissa hur 
många timmar jag lagt ner!  
Materialet har jag samlat in som  
en fritidssyssla under somrar och 
semestrar i säkert 30 år, plats för 
plats. Jag hade en tanke om att  
ge ut en bok redan i början av 

Precis som byggnadsstil och inredning har kläderna sin egen plats i historien.  
De plagg som användes mest avslöjar vad man ägnade sig åt i vardagen.  

Textilval och sömnad lämnar ledtrådar om tillgång på material  
och vad som var på modet.  |  Text Anette Eriksson
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klassfråga, eftersom de kostar en 
del.  

– På frågan om bestämmande-
rätt över dräkterna nämndes tradi-
tioner, folkdräktsgillen, alla/ingen 
och »dräpo«, återger Ida och ler. 

Ida har självklart också en egen 
folkdräkt i garderoben som hon 
köpt begagnad och givetvis an- 
passat till sin egen stil. 

– Den var jättebred från början, 
så jag sydde på ett annat liv och fod-
rade med ett fint randigt japanskt 
indigotryck. Till det har min mam-
ma sytt en skjorta, underklänning 
och en lomma. Det jag saknar är en 
riktigt bra mössa och en Järvsötröja, 
de är så supersnygga och lätta att 
använda till vardags också. 

Dräkten kommer ut ur gardero-
ben någon gång per år, på Delsbo-
stämman, till midsommar och på 
vissa bröllop. 

– När jag tar på mig folkdräkten 
känner jag mig uppklädd. För att 
göra den mer personlig brukar jag 
komplettera med ett förkläde som 
jag fått av morsan. Jag har bytt ut 
bomullstyget mot ett vaxtryck i 
gult och blått, det är mycket fint, 
anförtror Ida Björs. 

Idas konstnärskap är mångsidigt 
och handlar om så mycket mer än 
folkdräkter i Hälsingland. Hon 
målar tavlor, skapar i textil, illus-
trerar böcker och medverkar konti-
nuerligt i utställningar. År 2017 
blev hon en av 127 som valdes ut 
till Liljevalchs vårsalong bland 
2500 sökande och i vår tänker hon 
arbeta vidare med olika bilderboks-
idéer blandat med porträtt och 
annan konst. W 

hälsingland är  ett av Sveri-
ges mest välkända dräktlandskap, 
med 34 olika folkdräkter i varie-
rande åldrar och med sin egen sär-
prägel. Inte minst när textilkonst-
när Ida Björs får fria händer att 
kreera med de olika tygstyckena.  
I flera av hennes utställningar, på 
bland annat Hälsinglands museum 
och Almgrens Sidenväverimuseum 
i Stockholm, har hon visat upp lek-
fulla nytolkningar av Järvsödräk-
ten och andra dräkter. 

– Jag har byggt om loppiskläder 
och gjort delar i nya material. I en 
modern variant av en traditionell 
sommardräkt har jag gjort en liv-
kjol av gamla t-shirts och förklä-
desbandet pryds av låttexten till 
Lill-Babs dänga »Hem, hem till  
lilla Järvsö«, berättar Ida Björs. 
 
i  en annan  kreation har hon 
förstorat den traditionsenliga väs-
kan »lomman« till Järvsödräkten 
och förvandlat den till ett förkläde.

– Det finns ju så mycket att 
inspireras av inom dräktkulturen, 
textil och annan folklig konst. Det 
bästa jag vet är att gå på olika 
museer och glo. Jag har upptäckt 
att det finns många likheter i möns-
ter, motiv och material över hela 
världen.

Idas uppfattning om att folk-
dräktskulturen är allvarsam och 
kan behöva lättas upp fick hon 
bekräftat i  samband med sin 
utställning »Allt rör sig, dräktrefor-
mationen« (Almgrens sidenväveri, 
2017). 

– Som en del av utställningen 
frågade jag folk på min Facebook-

sida om hur man förhåller sig till 
folkdräkter, hur man får använda 
sig av olika delar, vem som får bära 
vad och varför. Jag fick flera svar 
och när jag sammanställde dem 
framgick det att de flesta tycker att 
det är naturligt att dräkter föränd-
ras över tid. Att det kanske är nöd-
vändigt, rentav, för att de ska leva 
vidare på något sätt. Flera reflekte-
rade också över att dräkter är en 

När Ida Björs skapar blir det ofta fantasifullt med inslag av lek. Då kan  
även traditionsbundna folkdräkter få ett överraskande utseende.

– Jag är uppvuxen med Järvsödräkten, men kan tycka att den behöver lättas 
upp lite. Därför har jag jobbat fram olika variationer av den och andra dräkter  

i några av mina konstprojekt, säger Ida Björs, konstnär med rötter i Järvsö.
Text Anette Eriksson  Foto Peter Hoelstad

Hon sätter färg på vardagen

Vem är Ida Björs?
Ida är bondjänta, född och uppvuxen på en
gård med mjölkkor i Järvsö, Hälsingland.
Gården har gått i arv i familjen Björs sedan
1500-talet och drivs idag av Idas storebror.

Idas konstintresse började tidigt och har 
utvecklats vidare på estetisk praktisk gym-
nasielinje i Sundsvall, folkhögskola i Uppsala 
och Konstfack i Stockholm.

Sedan 2010 bor Ida med sin man Alex
samt barnen Blenda och Elmo i Farsta,  
i södra Storstockholm. När längtan till Järvsö
blir för stor tar hon sin tillflykt till familje- 
paradiset nedanför Öjeberget.  
 
Idas Hälsingetips
Naturupplevelse: Naturupplevelse: bada  
i Ljusnan, åka längd i Harsa på vintern,  
eller bara njuta av det levande jordbruks-
landskapet.
Smakupplevelse: mammas hemgjorda 
blodpudding, maten hos Monica Björklund 
på Stenegård och Crêperiet förstås!
Kulturupplevelse: jag tycker mycket om 
galleri Ladan i Ljusdal med fik, utställningar 
och keramiker. Delsbostämman är oumbärlig. 
En guidad tur på Karls i Bondarv.  
Gärna en föreställning på Träteatern  
på Stenegård också.
Äventyr: hm... räknas auktioner?  
Jag går gärna och ofta på gårdsauktioner 
och de som hålls på Stenegård i Järvsö.
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Som bondbarn finns landskapet inuti  
en tillsammans med en kärlek till berg 

och dalar, menar Ida (t v). Här visar 
hon och lillasyster Brita (t h) folkdräkter 
med attityd, by Ida Björs. Kronan som 

Brita har på sig är skapad till före- 
ställningen »Folkmusikens Queen B«.
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ligger det nog en hel del sanning 
bakom de orden. Det är inte en 
slump att just deras Hemnet-
annons var månadens mest väl-
besökta inför försäljningen. Flera 
kakelugnar, inglasad punschveran-
da och stilenliga detaljer ända ner 
på fönsterhaspsnivå. Inte undra  
på att drygt hundra sällskap hade 
bokat in sig på visningen och att 
Elsa Billgren beskrev idyllen som 
ett drömhem på sin blogg. 

– Peter och jag har ägt och res-
taurerat två gårdar tidigare, men 
det här blir nog vårt sista, tror 
Malin.

Nu är det alltså dags att åter-
ställa historierika Nygårds till sin 
ursprungliga charm. Jag är nyfi-
ken över varför det blev just  
Hälsingland den här gången?

– Det är mycket tack vare 
Malins barndomskompis  
Britt-Marie Stegs och hennes 
familj. 

och vill bevara det gamla. Vi letade 
länge innan vi hittade det här 
objektet, här föll alla bitarna äntli-
gen på plats. Välbevarade byggna-
der med historia och lagom mycket 
mark och utrymmen för att vi inte 
ska bli sysslolösa, ler Malin och för-
klarar att både hon och maken 
tycker om att ha saker att göra.

Med tanke på att de lämnat den 
helt fantastiska Stångarö gård i 
Nykvarn, söder om Stockholm, 
efter 12 års varsam renovering  

det betyder  att nu vankas det 
ansiktslyftning deluxe, eller »bond-
lyx« som Hoelstadarna själva kallar 
det, genom en mix av finstämd bygg- 
nadsvård och robusta material. 

– Vi brukar tänka att vi har en 
gård till låns sådär en tio-tjugo år, 
sen är det dags för nästa genera-
tion att ta plats i rummen. Vårt 
ansvar är att behandla platsen och 
fastigheterna med respekt, och 
leva i positiv samverkan med var-
andra, konstaterar Peter Hoelstad 
när han de tar emot mig och bygg-
nadsvårdare Mimmi Göllas en 
solig dag i februari.

vi bjuds på fika  och bak- 
verk i det rymliga köket, vars 
»moderna« 80-talsstil Peter  
grymtar över. Det är uppenbarli-
gen inte så han tänker sig att en 
trebyggd hälsingegård från 1835 
ska restaureras.

– Vi är lite byggnadsvårdsnördar 

Om hus kunde tala skulle ett jublande »hurra« eka mellan träden och åkrarna  
i Alfta och väcka världsarvsgrannarna Pallars och Jon-Lars ur sin skönhets-
slummer. De båda fastigheterna skulle genast förstå att utropet kom från 

Nygårds-själen i Hässja i en glädjeyttring över att Malin och Peter Hoelstad  
är den gamla bondfastighetens nya ägare från december 2020. 

Text Anette Eriksson  Foto Peter Hoelstad

NYTT LIV  
FÖR NYGÅRDS

Peter och Malin Hoelstad har  
ett intresse för antika möbler och  

gamla väggars historia. De har med 
sig mycket fina saker att placera ut  
i salarna. Här en moraklocka som  

varsamt lyfts in i den nyköpta gården.

»Vi brukar tänka att vi 
har ett hus till låns sådär 
en tio-tjugo år, sen är det 
rum för nästa generation 
att ta plats i. Vårt ansvar 
är att behandla platsen 

och fastigheterna  
med respekt.«
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– Vi ska verkligen göra vårt bästa  
för att dessa underbara kåkar ska stå kvar  
här i ett par hundra år till, säger Peter och 

Malin Hoelstad med övertygelse.
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Storstugans väggar 
har färgats av sot från 

den öppna spisen. 
Test pågår om det  
är bäst att rengöra 

väggarna med suddi-
gum eller såpa, för att 
få fram den bubbel-
gumsrosa kulören.

Enligt Hoelstads filosofi är det mesta värt 
att bevara, ju äldre desto roligare. De gamla 
elkablarna ska bytas ut, men strömbrytaren 

går nog att använda igen.

Ovan: I uthus och på vindar finns 
det massor av gamla byggnads-

detaljer som någon gång bytts ut. 
En bit av panelen från hallen,  
det gamla bomärket och bak- 

bordet fanns kvar.
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De bor i Järvsö och har i typ tio års 
tid tjatat på oss att flytta hit. Ett 
vackert landskap med fin balans 
mellan vildmark och brukad 
natur. Vi känner också en drag-
ning till det rika kulturliv som 
finns här; byggnadskultur, mat-
hantverk och stolthet över land-
skapets historia, räknar Peter upp 
och lägger till en längtan efter snö 
och vinterknarr under skorna. 

Att det finns mycket som attra-
herar folk till trakten bekräftar de 
senaste årens besökssiffror. Trots 
pandemin ökade regionens svens-
ka gästnätter med 16 procent i juli 
2020. Undersökningar visar att 
hälsingegårdarna har en alldeles 
särskild dragningskraft – fler än 
hundra tusen besökare noterades 
förra året. Dessutom visar en 
SIFO-enkät från 2018 att 75 000 
personer kan tänka sig att flytta 
till Hälsingland. Så när det kom-
mer en fin hälsingegård till salu 
blir det ofta budgivning, vilket 
Malin och Peter fick erfara i hös-
tas. In i det sista var det inte säkert 
att Nygårds skulle bli deras, efter-
som andra spekulanter gick över 
Hoelstads magiska köpgräns. 

– Ja, usch vad det var stressande. 
Vi pendlade mellan hopp och för-
tvivlan de där dagarna. När vi pas-
serat vår budgräns fick vi erkänna 
oss besegrade av de andra köparna. 
Jag grät av besvikelse, minns Malin. 

Peter skrev av sig sin frustration  
i ett känslosamt, men lågmält, sms 
till de tre säljande systrarna som 
vuxit upp på och ärvt gården. Där 
förklarade han hur de tänkt sig res-
taurera husen, med samma omtan-
ke som på Stångarö gård, men att de 
nått sin ekonomiska gräns för att ha 
råd att göra verklighet av planerna. 
Samtidigt som han uttryckte deras 
besvikelse. Ungefär så. 

– Det var verkligen jättefint 
skrivet. Rakt från hjärtat, kom-
menterar Malin.

Och budskapet gick rakt in i 
mottagarnas hjärta, för ett par 
dagar senare hörde mäklaren av 
sig med det glädjande beskedet att 

säljarna valde att anta Malins och 
Peters lägre bud eftersom deras 
avsiktsförklaring med gårdens 
framtid var vinnande. 

– Vi känner oss utvalda, hedra-
de och måna om att visa att vi 
menar allvar, uttrycker Peter och 
kastar ett öga på passfotona av 
Birger och Hillevi, de senaste 
ägarna som bodde här fram till sin 
död, vilka tycks följa samtalet från 
sin utkiksplats på kylskåpet 
omhuldade av en hjärtmagnet. 
 
i  samma ögonblick  som hus-
affären gick i lås bestämde sig 
paret för att ta hjälp av byggnads-
vårdskonsult Mimmi Göllas, som 
är väl ansedd och ofta anlitad av 
Länsstyrelsen i samband med de 
sju världsarvsgårdarna. Det Mim-
mi inte vet om byggnadsvård är 
inte värt att veta. 

– Vi gör gärna jobb själva och 
tycker om att hugga i. Peter är den 
som snickrar mest, jag är ganska 
praktisk och hjälper till. Odlar och 
så. Men vi behöver någon som kan 
vägleda oss så att vi gör rätt, påpe-
kar Malin. 

Mimmi protesterar snabbt. 
– Det finns inga rätt och fel, här 

finns inte mycket lagstiftning att 
falla tillbaka på. Vi som arbetar 
inom området vill ha en kvalitets-
höjd och uppnå hållbarhet. De 
som satte in det här 80-talsköket 
gjorde det med tanke på att det är 
praktiskt med många överskåp 
och ytor som är lätta att torka av. 
Avsikten var säkert att det skulle 
hålla fint för nästa generation att 
ta över, gå vidare i arv inom släk-
ten. Medan ni båda resonerar att 
gårdens stil ska vara 1800-tal och 
är att ses som ett arv till bygden. 

– Det är viktigt att komma ihåg 
att ni är de första på den här går-
den som tänker bakåt, de andra 
har tänkt framåt. 

Med sina många år i yrket vet 
Mimmi vad hon pratar om. Mötet 
mellan historia och nutid, med 
moderna lagkrav och komfort, är 
en ständig balansgång.

– Vårdandeperspektivet måste ta 
hänsyn till både fastighetsägaren 
och hantverkaren, ibland får vi hit-
ta kompromisser. Vi kan ta det här 
med skorstenar, exempelvis. Alla 
som är godkända för eldning måste 
kontrolleras med jämna mellan-
rum, men möjligheten för sotaren 
att ta sig upp på taken på ett smi-
digt och säkert sätt saknas ofta. 
Ägarna vill inte ha otidsenliga, 
»fula«, stegar synliga. Då får vi 
samarbeta med sotarmästaren och 
försöka hitta alternativ som både 
är estetiskt acceptabla och trygga 
för sotaren, förklarar Mimmi.

Just det här med skorstenar är 
ett vanligt ämne som tas upp med 
Mimmi. Alla gamla gårdar har eld-
städer, ofta flera stycken, och det 
kräver sin kunskap för att säker-
ställa att fundamenten och de inre 
delarna är funktionsdugliga. 

– Inom det här området finns 
det tydliga rätt och fel, med många 
krav som ska uppfyllas. Kruxet är 
att vi har dålig tillväxt på murare 
som intresserar sig för det traditio-
nella hantverket. Det är ett jobb 
som är fysiskt tungt och kunskaps-
krävande. Här finns ett stort 
behov hos uppdragsgivare för den 

Gårdsfakta 
W Mangårdsbyggnad från ca 1840.

W Gammelbyggningen från ca 1830.

W Bagarstuga från ca 1840, loge och stall 
från ca 1860.

W Två foderhärbren på stolp.

W Vagnslider, ängslada och ett stort krypin 
för arrendatorn Rogers två ljuvliga ardenner.

W Och just det ja, en smedja finns ju också.

W Tillhörande mark om 10 hektar och en  
pytteliten ö i sjön Lill-Rösten.

»Vi gör gärna mycket 
jobb själva och tycker 

om att hugga i båda två. 
Ibland blir det rätt,  

och ibland fel.«
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som vill och vågar anta utmaning-
en, uppmanar Mimmi.

bristen på hantverkare  är 
generellt påtaglig för gamla hus. 
Det är vanligt att yrkesutövandet 
fortsätter efter pensionsåldern, för 
de som orkar, men många har slitit 
ut sig. Särskilt murarna och tim-
mermännen, som utsätts för 
extremt tunga lyft under oergo-
nomiska förhållanden. 

– Jag vet inte hur det ska bli 
framöver. Intresset för byggnads-
vård har ökat ur ett ägandeper-
spektiv och det är ju bra. Tyvärr 
står alltför många platser på tim-
mermansutbildningarna tomma, 
suckar Mimmi uppgivet. 

Med de orden är kaffet urdruck-
et och vi ska få en efterlängtad 
rundtur i de vackra gårdsbyggna-
derna. För att klara kylan på dra-
giga golv, i kallställda biutrymmen 
och i flygelhusen drar vi på oss 
ytterkläderna. Mimmi har siktet 
inställt på vinden, som tydligen är 
väldigt intressant ur ett byggnads-
vårdsperspektiv. Jag som är mer 
lockad av interiören stannar kvar 
nedanför vindsluckan, men ångrar 
mig när jag hör Mimmis utrop.

– Jaaaa, skriker hon ivrigt. 
Förklaringen till förtjusningen 

får jag något senare när hon upp-
rymt rödkindad kommer ner från 
stegen och berättar att taket är 
något alldeles extra med återan-
vända delar och intressant historik. 
Det gör mig inte särskilt mycket 
klokare, men jag ler uppmuntran-
de åt att den pågående takstudien 
som hon och en kollega håller på 
med nu får nya perspektiv.

När vi kommer till den stora 
kallställda salen i mangårdsbygg-
naden fångas även mitt intresse. 
Med sina härligt knallrosa väggar, 
dekorerade med bårder i flera oli-
ka kulörer går det inte annat än att 
bli charmad. Även bagarstugan 
med en maffig jätteugn och bas-
tanta trätiljor till golv framkallar 
hemmatrivsel. Inte nog med det.  
I sommarbyggningen, som även 

den är kallställd, pryds väggarna 
av yvigt svajande palmträd mot 
blå himmel.

– Visst är det fint!? Vi bara läng-
tar efter att få börja göra i ordning 
och att bo in oss. Det är ingen bråd-
ska med att bli klara, vi trivs bäst 
när vi har projekt på gång – visst 
gör vi, menar Malin med en blick 
på Peter som nickar bekräftande. 

– Jo, så är det. Vi räknar väl 
med en tio års restaureringsplan 
innan vi har lagt vår hand på alla 
de ytor som behöver det, lador och 
andra ekonomibyggnader inräk-
nade. Bara jag får köra lite traktor 
däremellan är jag nöjd, ler Peter.

Det glimmar till i Mimmis ögon 
när Peter för ladorna på tal. 

– Jag är bekymrad över alla 
ekonomibyggnader som står och 
förfaller lite varstans. Förr satte 
man en stolthet i att ta hand om 
sina lador, eftersom familjen bru-
kade marken i generationer och 
uthusen ingick i jordbrukstradi-
tionen. Nu har man inte samma 
behov av dem och tar sig därför 
inte tid och råd att renovera, vilket 
leder till att lador rasar sönder 
under snöiga vintrar, informerar 
hon.

– Om du tycker om lador, kan 
du väl starta ett ladudagis på dina 
marker. Köpa upp de fallfärdiga 
stackarna, sätta på dem torra föt-
ter och tak och erbjuda dem för 
adoption, uppmanar Mimmi med 
ett hoppfullt ögonkast på Peter.

Med tanke på hur mycket Hoel-
stadarna har att göra med sin  
hälsingegård känns det som att 
»räddningsaktion ladulyftet« 
hamnar långt ner på att göra lis-
tan. Men jag är säker på, att om  
de försökte så skulle de lyckas.  
De har det där avundsvärda  
du-kan-allt-du-vill-drivet.W

 

anette eriksson  har sommar- 
gästat Hälsingland sedan barnsben.  
Nu har hon flyttat hit, är redaktör för 
det här magasinet och lever sin dröm 
mitt i naturen omgiven av blånande 
berg och vackra hälsingegårdar.

Vad är skillnaden  
mellan byggnadsvård 
och att bygga i största 
allmänhet? 
Riksantikvarieämbetet har arbetat fram en 
metod för »god byggnadsvård« som innebär 
att bebyggelse bör beaktas utifrån fem för-
hållningssätt:
Kunskap – Om nödvändigheten av att 
undersöka och ta fram kunskap om en bygg-
nadsmiljö och dess kulturvärden innan beslut 
tas om förändring; att motivera varför  
en åtgärd genomförs; samt att slutligen 
dokumentera det som verkligen utförs.
Varsamhet – Om ett varsamt förhållnings - 
sätt när en byggnad behöver ändras och 
anpassas till nya behov.
Att förvalta – Om varsamhet vid brukande, 
vård och underhåll, samt om vårdprogram.
Att förhålla sig till historien – Om att ta 
ställning till de värden en byggnads olika 
tidsskikt representerar vid ändringsåtgärder, 
samt att förhålla sig till rekonstruktioner och 
nya tillägg i äldre miljöer.
Material och teknik – Om material- och  
teknikfrågornas betydelse för god byggnads-
vård. Både så kallade traditionella material, 
 modernismens material och installations-
tekniken berörs.

Om Hoelstads 
Familj: Malin, 61, och Peter, 49, samt de 
utflyttade barnen Signe, 26, och Ville, 19. 
Intressen: byggnadsvård, mat, trädgård.
Yrke: fotografer/filmare, Peter frilansar och 
Malin jobbar på Svenska Dagbladet och
Operation Smile – det funkar utmärkt på  
distans och sporadiska besök i Stockholm.
Drömmer om: Malin längtar efter bikupor 
och Peter vill öppna byggnadsvårdsbutik  
i den gamla logen.
Tips till andra i husköpartankar:  
Försök hitta ett ställe med gamla ekonomi-
byggnader – de ökar konstigt nog aldrig 
köpeskillingen. Att renovera ett bostadshus  
landar på en relativt låg kostnad och den 
brukar man få tillbaka när man säljer. 
Men att bygga en loge på 600 kvadrat  
i flera plan skulle kosta massor i tid och  
pengar. När den väl står där kan den  
användas till så mycket roligt; hemma- 
kontor, affärslokal, verkstad, förvaring,  
gästrum, djurhållning… Så länge bygg-
naden har ett vettigt tak och står torrt  
kostar den inte en krona i drift om den  
står oanvänd.
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Många möbler lämna-
des kvar av tidigare ägare. 
Bland annat en spinnrock 

som matchar de konstnärs-
fullt målade väggarna.
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Världsarvsgård – utvald av Unesco

Besökscentrum – information  
om hälsingegårdar och världsarvsgårdar

Turistinformation – kartor,  
allmän information om aktiviteter m.m.

Guidning

Boende

Symbolförklaringar till gårdarna

Café

Restaurang

Slöjd/hantverk/butik

Barnaktiviteter

Tillgänglig för  
rörelsehindrade

6

25 besöksvärda gårdar  
utspridda i hela Hälsingland

15
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Reservation för ändrade öppettider
Hur gärna vi än vill öppna våra gårdar 
måste vi reservera oss för eventuella  
corona-ändringar som vi inte kan påverka. 
Det är därför viktigt att du klickar in på 
gårdarnas egna webbplatser eller ringer 
för att få veta hur det ser ut när du planerar 
ditt besök. Vi hoppas på en sommar full av 
fina hälsingegårdsupplevelser!

Gårdsförteckning
1. Ersk-Mats

2. Bortom Åa

3. Bommars

4. Engbergs

5. Ljusdals hembygdsgård

6. Lôkes

7. Stenegård, Järvsö

8. Kristofers

9. Bjuråkers forngård

10. Delsbo forngård

11. Frägsta

12. Forsa forngård

13. Karls

14. Gammelgården Hans-Nils

15. Gästgivars

16. Pallars, Långhed

17. Jon-Lars, Långhed

18. Ol-Anders, Alfta

19. Träslottet, Arbrå

20. Kämpens

21. Västerby

22. Söderblomsgården

23. Ol-Nils

24. Sörböle

25. Erik-Anders, Söderala



Följ oss på Facebook!  
facebook.com/erskmats

Res inte långt. Res i tiden istället. 
Välkommen till Ersk-Matsgården i Hassela! Vi öppnar för  
säsongen på midsommardagen den 26 juni kl. 12.00–16.00. 

nordanstig.se/erskmats

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

http://nordanstig.se/erskmats
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Lite längre och lite krokigare  
men fylld av upplevelser! 

www.tidernasvag.se
Se även vår Facebook-sida   och Instagram 

Väg 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge, över Dalälven, 
Storsjön och längs Ljusnan och Ljungan. 

Genom Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Lite längre och lite krokigare  
men fylld av upplevelser! 

www.tidernasvag.se
Se även vår Facebook-sida   och Instagram 

Väg 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge, över Dalälven, 
Storsjön och längs Ljusnan och Ljungan. 

Genom Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Tips på aktiviteter och evenemang

Hemslöjd Vallsta

hemslojden.org/forening/arbra-hemslojdsforening/

Välkommen till vår hemslöjdsbutik i Vallsta, öppen året runt,  
tisdag-fredag kl. 12–16 och lördag kl. 11–14. Enda hemslöjdsbutiken 
i Gävleborgs län. Du hittar oss på Östernäsvägen 1 i Vallsta.

Övernattning i kulturlandskapet

076-022 00 16, ohlandersgarden@gmail.com

Mitt i det böljande landskapet längs riksväg 50 mellan Söder-
hamn och Bollnäs hittar du Ohlandersgården. Gårdens sommar-
hus och delar av ladugården är nu vandrarhem med gästkök och 
generösa gemensamma utrymmen. Öppet 30 april - 3 oktober.

Jöns-Halvars antik

www.jonshalvarsantik.se, 070-534 09 06, Smultronvägen 10 i Bollnäs

I ett stall 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 inredningsföremål. 
Vi utför även inredningsuppdrag.

Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Ljusdal

Delsbo

Järvsö

Färila 

Ramsjö

Hassela

Gnarp

Mellanfjärden

Hudiksvall

Los 

EdsbynVoxnabruk
Bollnäs

Rengsjö
Söderhamn

Ytterhogdal

12

3 9

4

5 6

8

7

1. BARNENS STENEGÅRD
2. JÄRVZOO
3. SVEDBOVALLEN
4. TROLSKA SKOGEN
5. DELLENBANAN
6. MULLE MECK I GLADA HUDIK
7. TRÄSLOTTET
8. KARLSGÅRDEN
9. ORBADEN ZIP & CLIMB

SAMLA STÄMPLAR! 
I Hälsingland finns det massor av saker att 
göra. Samla minst tre av dessa platser genom 
att få en stämpel från varje ställe. Fota av 
din karta och maila till info@halsingland.se 
så har du chans att vinna fler upplevelser i 
Hälsingland. Stort lycka till!

halsingland.se • #barnenshälsingland
info@halsingland.se 0651- 400 32

UPPTäCK BARNENS HäLSINGLAND!
2

6

4

5

8

9

1

3

7

http://hemslojden.org/forening/arbra-hemslojdsforening/
mailto:ohlandersgarden%40gmail.com?subject=
http://www.jonshalvarsantik.se
http://tidernasvag.se
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Ersk-Mats är en välbevarad hälsingegård med anor från 1500- 
talet då finska invandrare bosatte sig här. Gården ligger i finn-
marken och består av ett femtontal byggnader. 

Här visas hur man levde i mitten av 1800-talet på en ensamgård 
byggd för självhushållning. 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.

Från gårdens bakstuga doftar det av nybakat bröd. Under som-
marsäsongen serveras maträtter från förr som till exempel motto, 
plôckfink och pärgröt. 

ÖPPET: Öppnar midsommardagen kl. 12 – 16 
Övriga öppettider finns på nordanstig.se/erskmats

Guidad tur 50 kr/person. Barn upp till 12 år gratis.

Ersk-Mats
HASSELA

KONTAKT
Lindsjön, Hassela 

Nordanstigs turistbyrå, 0652-161 75 

Anna Krohn, kulturhusvärdinna, 072-238 59 90

www.nordanstig.se/erskmats

www.upplevnordanstig.se 

GPS-koordinater: 6894436N 578646E

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

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

ÖPPET:  5 juni – 29 augusti alla dagar kl. 10 – 17 med guidade 
visningar varje heltimme kl. 11-16. Midsommarafton stängt. 
Pris 120 kr/person, barn under 13 år gratis. Vid grupper  
om 10 personer är priset 100 kr/person

Endast öppet vid förbokning under vintersäsong

Bortom Åa
FÅGELSJÖ

KONTAKT
Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los

0657-300 30

info@fagelsjo.nu

www.fagelsjo.nu

FB: Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa

GPS-koordinater: 6851554N 480719E

http://nordanstig.se/erskmats
http://www.nordanstig.se/erskmats
http://www.upplevnordanstig.se
mailto:info@fagelsjo.nu
http://www.fagelsjo.nu
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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

Familjen Envall välkomnar till guidade visningar där du både får 
höra om livsöden på gården och se de vackra högtidsmiljöerna 
som finns bevarade. Här finns också möjlighet att förboka  
aktiviteter som skogsbad och tunnbrödsbakning.

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

Bommars
LETSBO, LJUSDAL

KONTAKT
Brovägen 8, Letsbo

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

info@bommars.se

www.bommars.se

GPS-koordinater: 6866765N 546072E

Gården Engbergs, tidigare Anders Jons, finns med i skatteläng-
derna från 1500-talet. Här finns välbevarade väggmålningar som 
tillskrivits soldaten och målaren Anders Ädel (1808-1888).

I trädgårdscaféet på tunet serveras hembakat kaffebröd, smör-
gåsar 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: 8 juni – 14 augusti är caféet öppet tisdag – söndag  
kl. 12 – 16. Onsdagar, torsdagar och lördagar finns nybakat 
tunnbröd till försäljning.

Från den 14 augusti är gården öppen lördagar kl. 9 – 15  
med försäljning av tunnbröd och grönsaker. 

Engbergs
STAVSÄTER, LJUSDAL

KONTAKT
Borrvägen 1, Ljusdal

070-511 13 48

ann-christine53@hotmail.com

www.engbergsistavsater.se

FB: Engbergs Kafé i Stavsäter 

GPS-koordinater 6854882N 555963E

mailto:info@bommars.se
http://www.bommars.se
mailto:ann-christine53@hotmail.com
http://www.engbergsistavsater.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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.

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 som-
marsäsongen. Då finns även café samt utställning och försäljning 
av lokalt hantverk. Restaurangen serverar vällagad husmanskost 
året runt.

ÖPPET:  Restaurangen är öppen dagligen kl. 11 – 15  
under perioden 10 juli-1 augusti. Övrig tid på året gäller  
alla vardagar kl. 11 – 15. 

Café och hantverksbutik har öppet kl. 12 – 16 dagligen  
under perioden 22 juni – 8 augusti. 

Med reservation för ändringar på grund av Covid-19

Ljusdals hembygdsgård
LJUSDAL

KONTAKT
Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

070-274 49 09, Ljusdals hembygdsförening

0651-71 14 30, Restaurang Hembygdsgården

www.ljusdalshembygdsforening.se

GPS-koordinater 6854569N 556734E

Fo
to

: J
an

 E
ng Lôkes härstammar från 1500-talet. År 1846, när Skästra by 

blomstrade som marknadsplats, byggde familjen Sved den drygt 
500 kvadratmeter stora mangårdsbyggnaden som ett gästgiveri. 
Gården har även drivits som lant- och skogsbruk i fyra genera-
tioner. Sedan familjen Fällström tog över 2015 har huset varsamt 
restaurerats och tar åter emot gäster. 

Boende i tre olika boningar med självhushåll. Stora sällskap på 
upp till 25 personer kan hyra hela huset som består av åtta 
sovrum, tre sällskapsrum/festsalar, tre kök, duschrum, WC och 
punschveranda. 

ÖPPET:  Året runt för boende med självhushåll.  
Guidning efter överenskommelse sommartid.

Lôkes
SKÄSTRA, JÄRVSÖ

KONTAKT
Skästrabergsvägen 9, Järvsö

070-584 10 45, Nina och Rolf Fällström 

hyra@lokes.se 

www.lokes.se 

GPS-koordinater: 6846554N 561014E

http://www.ljusdalshembygdsforening.se
mailto:hyra@lokes.se
http://www.lokes.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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

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

Stenegård
JÄRVSÖ

KONTAKT
Stenegård 11, Järvsö. 

0651-34 00 21

stenegard@ljusdal.se  

www.stenegard.com

FB: Stenegård i Järvsö 

GPS-koordinater: 6842272N 562816E

ÖPPET: Normalt sett har Världsarvscentrum öppet året runt, 
dock kan det vara annat som gäller på grund av Covid-19. Se  
Stenegårds hemsida för aktuella öppettider innan du besöker oss.

Sommarens öppettider i Världsarvscentrum: 
6 juni – 29 augusti, alla dagar kl. 11 – 16

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

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. 

Drängstugan i portlidret finns för uthyrning sommartid. 

ÖPPET:  I juli månad guidar gårdsfolket på onsdagar och 
torsdagar kl. 16. Bokas senast samma dag kl. 12 via Världsarvs-
centrum på Stenegård. Pris 220 kr/person. Bokas på Stenegård, 
0651-34 00 21

Guidning vid annan tid kan bokas efter överenskommelse. Pris 
från 1000 kr. Särskild guidning bokas på 070-559 27 57 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande 
Coronapandemin.

Kristofers
STENE, JÄRVSÖ

KONTAKT
Kalvstigen 6, Järvsö

070-559 27 57, Stephanie

info@kristofers.se

www.kristofers.se

FB: Kristofersgården Järvsö

GPS-koordinater: 6842150N 563250E

mailto:stenegard@ljusdal.se 
http://www.stenegard.com
http://www.stenegard.com
mailto:info@kristofers.se
http://www.kristofers.se


 

 

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

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

Harsen i Järvsö
En fäbod i ursprungligt skick!

ÖPPET:   
kl. 13-16 alla helger i juli samt 
första helgen i augusti (1-2/8)

Välkommen till Harsens  
fäbodmuseum!

Harsen ligger 18 km 
sydväst om Järvsö.

www.jarvsohembygdsforening.se/harsen  
Nisse Olofsson 073-663 96 68 
FB: Harsens fäbodmuseum - Bergmans skojegård

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 gårds-
caféet avnjuts i trädgården eller i gamla salen i hälsingegården.  
I Butiken Lilla Häbret finner man hantverk från Hälsingland, lin-
olja, såpa och Trönös egen äppelmust. Gårdens höns och hästar 
är ständigt närvarande och plantor från trädgården finns ofta i 
plantboden, att köpa med sig hem. På sommarkvällarna anordnas 
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.  
Se hemsida för aktuella öppettider www.lillahabret.n.nu.

Trönbyn 674, Trönö   •   070-625 20 89

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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.

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

Virtuella världsarvsupplevelser
Upplev Världsarvet Hälsingegårdar virtuellt!  
I sommar erbjuder besökscentren vid Stene gård 
i Järvsö, Erik-Anders i Söderala, Hälsingegård 
Ol-Anders i Alfta samt Gästgivars i Vallsta sina 
besökare virtuella världsarvs besök för bättre 
tillgänglighet och spännande upplevelse av  
ett besök på en världsarvsgård. Med en enkel 
hjälm förflyttas du direkt in i de vackra rummen 
på fyra av de sju världsarvsgårdarna. 

Lätt att hantera – roligt att uppleva!

http://www.jarvsohembygdsforening.se/harsen
http://www.lillahabret.n.nu
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

På Bjuråkers Forngård finns ett 60-tal byggnader samlade.

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

Sommarcafé med hälsingeostkaka och hembakt kaffebröd öpp-
nar i mitten av maj. Gammeldagsmat serveras under sommaren. 
Vi har också national- och sockendagsfirande, midsommarfirande 
med dans och lekar, allsång, spelkvällar, Bjuråkersstämman 3:dje 
söndagen i juli, Höstmarknad.

Guidning förbokas gärna. Uthyrning för dop och bröllop mm. 
Ställplatser för husbil och husvagn.

ÖPPET: Café 13 – 16 maj, samt efter det helger i maj och juni kl 
12 – 16. Juli och Augusti kl. 12 – 17. För mer info se hemsidan och 
Facebook

Bjuråkers forngård
BJURÅKER

KONTAKT
Tå 110, Bjuråker

0653-150 70 expedition, 0653-151 05 servering

www.hembygd.se/bjuraker

forngarden@telia.com, FB: Bjuråkers Forngård

Mittemot Bjuråkers kyrka

GPS-koordinater: 6859594N 58195

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, sommartid, av bl.a. ostkaka 
och pajer. Digital guidning via mobilen finns även att tillgå. 

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

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

Delsbo forngård
DELSBO

KONTAKT
Ås 106, Delsbo

0653-104 59

delsbo@forngarden.se 

www.forngarden.se

GPS-koordinater: 6855040N 582245E

http://www.hembygd.se/bjuraker
mailto:forngarden@telia.com
mailto:delsbo@forngarden.se
http://www.forngarden.se


  

Ligger i direkt anslutning till väg 83, 10 km norr om Bollnäs

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

Systeryste

Hillsta 8, 824 62 Forsa. systeryste.se

systeryste @systeryste

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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!

www.gardstunet.se

gardstunetifinnfara Gårdstunet i Finnfara

http://systeryste.se
http://www.gardstunet.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Frägsta är en klassisk hälsingegård med anor från 1600-talet.  
I husen finns gamla tapeter och tidsenligt inredning. 

Det stora huset inhyser en italiensk restaurang där du får upp -
leva utsökta smaker och italienskt värdskap. Här hålls kurser  
och konferenser, med möjlighet till övernattning.

Den gamla tvättstugan vid Rolfstaån är omgjord till vedeldad 
bastu, byggd av återvunnet timmer från en gammal lada, ler-
klinade väggar samt panel av hundraåriga bräder.

Cykel och kajak uthyres.

ÖPPET:  Gården är öppen  
för bokning hela året. 
Sommaröppettider  
juni – augusti se hemsida

Frägsta
NÄSVIKEN

KONTAKT
Frägsta, Näsviken.  
Familjen Henrik och Jen Rugolo

070-266 15 86

info@fragsta.se, www.fragsta.se

FB: Frägsta Hälsingegård

GPS-koordinater: 6848287N 601002EE

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.

Forsa forngård
FRÄNÖ

KONTAKT
Fränö, Forsa

0650-236 78

www.forsahembygdsforening.se

GPS-koordinater: 6842073N 604608E 12

Foto: A
ndreas Fors

mailto:info@fragsta.se
http://www.fragsta.se
http://www.forsahembygdsforening.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Hembygdsgården i Undersviks socken heter Gammelgården på 
Hans-Nils. Den byggdes på 1830-talet och flyttades 2019 från 
byn Lövvik till Kyrkbyn.

Gårdens läge vid Ljusnan och Undersviks kyrka är speciellt. I ett 
av rummen, som en period användes till skolsal, pryds väggarna 
av målningar på papp av Arbråkonstnären Jonas Wallström 
(1798-1863). Här finns också målningar av en annan känd konst-
när från samma period, nämligen Anders Ädel.

Hembygdsgården har en mängd föremål, möbler och tavlor 
skänkta av ortsbefolkningen väl värda att bevara för framtiden. 
De utgör en viktig del av vårt kulturarv. Gården har aldrig mo-
derniserats. Den har en intressant historia och är väl värd ett 
besök.

Undersviks hembygdsförening bildades 1938 med riksdagsman-
nen och folkbildaren P.L. Orgård (1932-1956), Tomterna, som 
förste ordförande.

Föreningen har som syfte att bevara hembygdens kultur men 
också att utveckla dess nuvarande miljö.

ÖPPET:  Aktuella öppettider på vår hemsida

Gammelgården
HANS-NILS, UNDERSVIK, 

13

KONTAKT
Undersviks Kyrkby 8993, 821 67 Vallsta

070 681 46 60

info@hembygdsforeningen.se

www.undersvikshembygdsforening.se 

GPS-koordinater: 6161201N 1629244E

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.

Karls ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland 
och är visningsgård sedan 1930.

Du är alltid välkommen att besöka Karls och slå dig ned en stund 
och njuta av atmosfären, utsikten och medhavd matsäck. Byggna-
derna är inte öppna dagligen, men utemiljön är alltid tillgänglig.

ÖPPET:  Under säsongen 2021 är gården öppen för bokade 
visningar. Bokning sker via hemsidan.

Torsdagar i juli ordnas det barnaktiviteter.  
Dessa bokas också på hemsidan.

Håll utkik på hemsidan och på Facebook då det kan tillkomma 
aktiviteter under sommaren.

Karls
BONDARV, JÄRVSÖ

KONTAKT
Hamregatan 12, Bondarv, Järvsö

0651-30 08 70

info@jarvsohembygdsforening.se

www.jarvsohembygdsforening.se 

FB: Karls i Bondarv

GPS-koordinater: 6839416N 560932E

mailto:info@hembygdsforeningen.se
http://www.undersvikshembygdsforening.se
mailto:info@jarvsohembygdsforening.se
http://www.jarvsohembygdsforening.se


 

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

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

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

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

Los, Fågelsjö och Hamra:

www.loosgrufvan.se 

www.fagelsjo.nu

www.sverigesnationalparker.se/ 
park/hamra-nationalpark

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Välkommen till en vistelse 
av enkelhet och återhämtning 

i Lofthuset, 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

http://www.loosgrufvan.se
http://www.fagelsjo.nu
http://www.sverigesnationalparker.se/park/hamra-nationalpark
http://www.sverigesnationalparker.se/park/hamra-nationalpark
http://bergaliv.se
mailto:info%40orbaden.se?subject=


 

 

Bo mitt i Världsarvet 
Vi har fem dubbelrum – 2 separata sängar i varje rum  
med egen WC och dusch.

Priser under juni-augusti 1600 kr/två personer/natt.  
För en person 1200 kr/natt.

Priser övrig tid 1400 kr/två personer/natt.  
För en person 1050 kr/natt.

Vid längre vistelser kontakta oss för pris.

Frukost, sänglinne och entré med guidning  
i världsarvsgården ingår.

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

Världsarvsgården Erik-Anders

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/möten  
med fika och lunch. Kontakta oss för priser.

Konstutställning på logen i samarbete  
med Söderhamns Konstförening
Karin Östlund och Anita Östlund, 26 juni-11 juli

Marianne Aall, 14 juli-8 augusti

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

Se vår hemsida  
för mer information 

och detaljer om  
varje händelse

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

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 förpacknings - 
glas – flaskor och burkar som annars slängs i igloon,  
samt gammalt glas som damejeanner och svagdricksflaskor 
som inte används i samma utsträckning längre.

ÖPPET I SOMMAR:  Onsdag-torsdag kl. 11-17 samt 
fredag-söndag kl. 11-15. Se hemsida för exakta datum.

www.aterbrukshyttan.se

Handgjorda och småskaligt  
tillverkade silversmycken 

i Segersta.

Besök bokas på hemsidan,  
webshopen är alltid öppen.

Välkommen!

www.brokig.se 
070 - 631 35 75

http://info@erik-anders.se
http://www.erik-anders.se
http://www.aterbrukshyttan.se
http://www.brokig.se


 

Annons
Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Välkommen till Hälsingeprägel
på vackra Stenegård i Järvsö

Hälsingeprägel drivs av Karin Li ädelsmed som 
även har sin smedja i samma lokaler. 

På hyllorna i butiken trängs linoljefärg och 
måleritillbehör från Ottosson färgmakeri och 
Gysinge byggnadsvård tillsammans med 
linoljesåpa, inredningsdetaljer,
smycken och vackert hantverk.

Byggnadsvård • Konsthantverk • Hantverk •  Med kvalité i fokus!

www.halsingepragel.se
contact@halsingepragel.se

Facebook / Instagram @halsingepragel
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Halsingepragel_Halsingegardar_2021_utfall_HR.pdf   1   2021-04-15   17:15

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.regiongavleborg.se/halsingegardar    www.varldsarvethalsingegardar.se

Världsarvsgården Pallars i Långhed. Foto: Maria G Nilsson

Vad är ett världsarv? 

http://www.varldsarvethalsingegardar.se
http://www.halsingepragel.se
mailto:contact%40halsingepragel.se?subject=
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Gästgivars tillhör en av de sju världsarvsgårdarna. I det stora 
festhuset återfinns Jonas Wallströms berömda schablonmålningar 
som ligger till grund för Sveriges mest sålda tapetmönster, som 
tillsammans med andra tapeter från gården kan köpas i den  
intilliggande presentbutiken. 

Passa på att besöka vår restaurangdel, kanske avnjuta den lokala 
ostkakan ihop med syrlig hjortronsylt?

Här anordnas guidade visningar, konstutställningar, musikkvällar 
och sägenvandringar. Nytt för i år är det stora blomster- och 
grönsakslandet och betande getter, fjällkor och kaniner för  
besökare att klappa. Hos oss finns något för alla! 

ÖPPET: 5 juni-29 augusti, dagligen kl. 11-17, visningar för ert 
sällskap går att förboka. Du kan också fira midsommar hos oss. 

Se detaljerat schema för sommarens alla aktiviteter och de kvälls-
öppna tiderna i restaurangen på vår hemsida: www.varldsarvet-
gastgivars.se.

Gästgivars
VALLSTA

KONTAKT
Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta

070-314 28 70, Gästgivars

0278-256 40, Besökscentrum

www.varldsarvetgastgivars.se

GPS-koordinater: 6822863N 572750E

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

Pallars
LÅNGHED, ALFTA

KONTAKT
Långhed 206, Alfta

www.ovanaker.se 

GPS-koordinater: 6807593N 555873E

http://www.varldsarvetgastgivars.se
http://www.varldsarvetgastgivars.se
http://www.varldsarvetgastgivars.se
http://www.ovanaker.se
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Butiker
Gårdsbutiken, Stenegård Järvsö

Växbo Loge, Växbo
www.amdesign.se

Återförsäljare
Galleri Astley Skinnskatteberg

Hudiksvalls Guldsmedja
Alla smycken är gjorda i återvunnet silver

Tidlösa modeller 
för alla sammanhang

Smycken för människor med attityd!

http://www.amdesign.se


Annons

Nu kan du läsa magasinet 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 magasinet. 

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.

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

magasinhalsingegardar.se
Tagga gärna dina bilder 
med #halsingegardar

Gilla oss på Världsarvet 
Hälsingegårdar och  
Magasin hälsingegårdar!

På magasinhalsingegardar.se  
hittar du årets magasin och lite till. 

Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

http://magasinhalsingegardar.se
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Med anledning av covid-19:  
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Den största hälsingegården, Jon-Lars, är en av de sju gårdarna 
på Unescos världsarvslista. Jon-Lars byggdes på 1850-talet 
av två bröder som inredde varsin halva av huset i olika stilar. 
Brokvisten är unik med sina dubbla pardörrar. Sängstugan har 
väggmålningar av Svärdes Hans Ersson och inne i gården finns 
franska tapeter som var den tidens högsta mode. 

Gården är privatägd, vänligen respektera hålltider för visning.

ÖPPET: Visning kan förbokas enligt överenskommelse med 
gårdsägaren, Håkan Johansson.

Jon-Lars
LÅNGHED, ALFTA

KONTAKT
Långhed 206, Alfta

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

www.ovanaker.se 

GPS-koordinater: 6806644N 556159E

En brunvitskyltad Hälsingegård, här startar Stora Hälsingegår-
dars väg och på gården finns ett besökscenter med mycket att se 
och göra för alla åldrar, fri entré. Läs mer om Stora Hälsingegår-
dars väg på www.storahalsingegardarsvag.com

Långt tillbaka låg Ol-Anders i Alfta kyrkby, men gården var en 
av dem som ödelades vid storbranden 1793. Tio byggnader för-
stördes och nio personer blev hemlösa bara på denna gård. Efter 
branden påbörjades genast uppbyggnaden av den nya gården, 
men på en ny och säkrare plats, en hög kulle i Östra Kyrkbyn. 
Gårdens ursprung kan genom jordeboken spåras till 1575. Bon-
den Olof Andersson född 1640 tros vara den som gav namn till 
gården. Släktleden vid gården bröts efter 400 år. Nya ägare och 
en ny tid tog vid. 

Besökscenter 
Information om Världsarvet Hälsingegårdar samt  
turistinformation och souvenirer.

ÖPPET:  25 maj –14 augusti tisdag-lördag kl. 10 –16 
Övriga öppettider, se www.ovanaker.se 

Ol-Anders
ALFTA

KONTAKT
Runemovägen 6, Alfta

Tfn: 0271-577 77

tourism@ovanaker.se

www.ovanaker.se 

GPS-koordinater: 6801741N 558264E

http://www.ovanaker.se
http://www.storahalsingegardarsvag.com
http://www.ovanaker.se
mailto:tourism@ovanaker.se
http://www.ovanaker.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Storbondgården Hans Anders blev känd som ”Träslottet” på 
1960-talet då konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg för-
verkligade sin dröm om en inspirationsplats för den tidens kon-
sumenter. Idag är gården en inspirerande plats för hela familjen 
med nyrenoverad restaurang 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.  

ÖPPET: 5 juni-22 augusti alla dagar kl. 11-17 

Se hemsidan för aktuell information om evenemang, aktiviteter 
samt öppettider off-season

Träslottet
ARBRÅ

KONTAKT
Koldemo 4055, Arbrå. 

0278-258 80, turistinformation

072-245 59 52, café (Fredrik), 

070-651 39 48 (Birgitta)

www.traslottet.nu

GPS-koordinater: 6813917N 573567E 20

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

Ekonomibyggnaden är anpassad för verksamhet året runt,  
för föreningar och medlemmar. 

ÖPPET: Guidning efter överenskommelse. 

Kämpens
BOLLNÄS

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

bertil.hulth@helsingenet.com 

www.hembygd.se/bollnas

GPS-koordinater: 6801931N 574222E

http://www.traslottet.nu
mailto:bertil.hulth@helsingenet.com
http://www.hembygd.se/bollnas
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Annons

Stenegård – Här kan du vara
Vi bjuder in dig till att skapa egna upp-
levelser och fina minnen hos oss i sommar! 
Här kan du vara och träffas med vänner  
och familj på trygga avstånd. I trädgårds-
parken, som förändras med årstiderna,  
finns fina promenadstråk, picknickplatser 
och lekområden. 

På gården hittar du butiker för hantverk  
och byggnadsvård, Lill-Babs museum,  
kultur- och ateljékollektiv, matställen,  

Tillsammans gör vi besöken här trygga.
Varsågod att hitta #dinplatspåstenegård

www.stenegard.com, 0651-34 00 21

Foto: Lisa Björner

bageri, hälsoterapeuter samt Världsarvs-
centrum – där du får veta mer om Världsar-
vet Hälsingegårdar och hjälp att planera din 
besöksrutt. 

Innan du kommer till gården, besök  
vår hemsida för att ta del av hur vi har 
anpassat våra verksamheter och öppettider 
enligt gällande restriktioner för Covid -19. 
Observera att förändringar kan ske med 
kort varsel!

Välkommen till  
Svedbovallen! 
Ta en tur på skogen till en öppen besöksfäbod i kulturhistorisk 
miljö. Här möter du fäbodens djur som fritt betar skogens örter 
och växter, precis som den traditionella fäboddriften historiskt 
fungerade.

Hos oss kan du köpa goda ostar, fika i vårt fäbodcafé och hälsa på 
djuren. Vi har även bokningsbara aktiviteter.

Innan du kommer till fäboden, besök vår hemsida för att ta del av 
hur vi har anpassat verksamheten och öppettider enligt gällande 
restriktioner för Covid -19. Observera att förändringar kan ske med 
kort varsel! Tillsammans gör vi besöken på fäboden trygga.

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

www.svedbovallen.se  

stenegardijarvso

Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

KULTUR • TRÄDGÅRD • MAT • LEK • BUTIKER • VÄLMÅENDE • VÄRLDSARVSCENTRUM

http://www.stenegard.com
http://www.svedbovallen.se
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

Hembygdsbyn Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal 
byggnader, några från 1600-talet. 

Här hittar du vackra schablonmålningar utförda av Knutespoj-
karna från Rättvik och takmålning av Jonas Herman i en fin mix 
med fem seklers bondekultur genom en samling av bruksföre-
mål. 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 28 juni – 1 augusti kl. 10 – 16

Guidad visning 50 kr/person 
Gruppvisningar kan bokas utanför ordinarie öppettider

Västerby
RENGSJÖ 

KONTAKT
Västerby 7674, Rengsjö. 

0278-66 55 10

kontakt@vasterby.com 

www.vasterby.com

GPS-koordinater: 6804083N 585378E

Foto: M
ats N

orin

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 glass. 

Numera är gården hembygdsgård och museum där du bland 
annat kan ta del av minnen från Nobelpristagaren och ärkebisko-
pen Nathan Söderblom. Han föddes här 1866 som son till sock-
nens 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: 5 juli – 15 augusti kl. 11 – 17 dagligen

Trönö gamla kyrka har öppet 15 maj – 30 september  
kl. 9 – 17 dagligen

Söderblomsgården
TRÖNÖ

KONTAKT
Långbro 380, Trönödal

0270-360 00 

070-244 31 76, Kerstin Olsson

kerstinbirgittaolsson@gmail.com

www.hembygd.se/trono-hembygdsforening 

GPS-koordinater: 6807158N 600695E

mailto:kontakt@vasterby.com
http://www.vasterby.com
mailto:kerstinbirgittaolsson@gmail.com
http://www.hembygd.se/trono-hembygdsforening
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Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

24

I skuggan av det sägensomspunna Hårgaberget ligger hem-
bygdsgården Ol-Nils. Mangårdsbyggnaden har en vacker och 
speciell brokvist byggd år 1865 samtidigt som huset fick en över-
våning. På gården finns bryggstuga, magasin och härbre. 

Försäljning av hantverk, servering och möjlighet att gå in  
i gårdens byggnader erbjuds under sommaren. . 

ÖPPET:  8 – 11 juli samt 15 – 18 juli, kl. 12 – 18 
Övriga tider mot förfrågan.  

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

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

Ol-Nils
HÅRGA

KONTAKT
Hårga, Kilafors 

070-361 13 10, Ingrid Lindblom

ingridli@telia.com

www.hembygd.se/hanebo 

GPS-koordinater: 6793907N 583819E

Hälsingegården i Sörböle har varit i släktens ägo sedan 1535,  
i festsalen finns unika väggmålningar från 1857.

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. Huset är sparsamt renoverat 
och har stått obebott sedan 1949. Det finns gamla tapeter från 
1800-talet, dekorationsmålningar, 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: Guidade visningar varje torsdag i juli kl. 14, 15, 16  
och 17. Entré 200 kr/person inklusive enkelt fika. Barn under  
12 år gratis. Det är möjligt att boka visningar andra dagar och 
tider under sommarsäsongen. Grupper om max 12 pers kan tas 
emot under sommarsäsongen. Om Coronarestriktioner kvarstår 
blir antalet 8 pers/grupp. Kontakta ägaren för att boka.

Sörböle Hälsingegård
MO

KONTAKT
Sörböle 603, 826 93 Söderhamn

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

karin.karsand@gmail.com

www.sorbolehalsingegard.se 

www.facebook.com/sorbolegard

GPS-koordinater: 6796267N 595104E

mailto:ingridli@telia.com
http://www.hembygd.se/hanebo
mailto:karin.karsand@gmail.com
http://www.sorbolehalsingegard.se
http://www.facebook.com/sorbolegard
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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.  
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 köksträdgård.

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.

ÖPPET: Lördag-söndag april till juni kl. 12 – 15. 
Alla dagar 26 juni – 31 augusti kl. 11 – 17 
Lördag-söndag september kl. 12 – 15

Vi tar emot bokade grupper efter överenskommelse. 
Entré 60 kr/vuxen i mangårdsbyggnaden. 

Guidning kl. 15 varje dag 27 juni – 15 augusti 120 kr/vuxen. 
Förbokas dagen innan.

Erik-Anders
ASTA, SÖDERALA

KONTAKT
Asta 726, Söderala. 

072-728 79 41

info@erik-anders.se   

www.erik-anders.se    

GPS-koordinater: 6794775N 606884E 
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Planera din resa hos 
våra besökscentrum

Med anledning av covid-19:  
Ta reda på dagsaktuell information  
hos respektive gård innan ditt besök.

På hälsingegårdarnas besökscentrum kan 
du få mer infor mation om de sju världs-
arvs gårdarna och andra hälsingegårdar 
som har öppet i sommar. Här får du hjälp  
att planera din resa, köpa biljetter, ta del av  
broschyrer m m.

De fyra besökscentrumen hittar du i Alfta  
(Ol-Anders), Järvsö (Stenegård), Söderala  
(Erik-Anders) och i Vallsta (Gästgivars). 

Välkommen!

”Ett världsarv är en miljö som anses  
vara helt unik i världen och därmed  

har betydelse för hela mänskligheten.” 
citat Unesco

mailto:info@erik-anders.se
http://www.erik-anders.se


 
Musik och hantverksveckan 6-15 augusti 2021

Mellan skogar, berg och dalar
6/8 Rådhuset Söderhamn kl. 18.00  

Invigningskonsert ”Operastjärnorna på Rådhuset” 
Italiensk afton med mat och dryck Angela Rotondo, 
sopran, Mats Carlsson, tenor, Bo Ericsson, piano.

7/8 Erik-Anders Söderala kl. 09.00-11.00 
”Frukost i bara mässingen”, Borgmästarbrasset.  
Hantverkare visar sin tillverkning.

7/8 ”Musik till kaffet” Borgmästarbrasset kl 15.00 

8/8 Erik-Anders Söderala kl. 15.00 
”Sjung med oss mamma”, en hyllning till Alice Tegner 
Musikstund under ledning av Martina Sahlin samt 
Jonas och Aron Eklund. Slöjdtillverkning för barn.

8/8 Skogs kyrka kl. 18.00  
Kammarmusikkonsert med Lotta Pettersson, klarinett 
och Clara Heinemann, harpa.

13/8 Erik-Anders Söderala kl. 19.00 
”Kvinnan bakom allt”, estradören Mattias Enn  
porträtterar och hyllar åtta färgstarka kvinnor  
från svensk film och scen: Hjördis Petersson,  
Zarah Leander, Tollie Zellman, Pauline Brunius,  
Katie Rolfsen, Julia Caesar, Git Gay och Inga Tidblad. 
Vid flygeln: Carina E Nilsson.

14/8 Berga Brystuga kl. 10.00-12.00 
Jazzfrukost med Ulrika Zettersten och Vocation.

 14/8 Erik-Anders Söderala kl. 18.00  
Nyskriven folkmusik med Northern Resonance;  
Anna Ekborg, viola d’amore, Jerker Hans-Ers,  
hardingfela, Petrus Dillner, nyckelharpa

 15/8 Mo Kyrka kl. 17.00 
Finalkonsert med stråksinfonietta  
under Amus Kerstin Anderssons ledning.  
Solist: Mats Bergström, gitarr.

Arrangör: Musica Viva med stöd av Söderhamns kommun, Sparbanks-
stiftelsen, Kulturutveckling Gävleborg, Veterinär Olof Andersson och  
Statens kulturråd. I samarbete med Studiefrämjandet, Söderhamns catering, 
Föreningen Söderhamns museum, Världsarvsgården Erik-Anders, Berga 
Brystuga, Söderala församling och Norrala-Trönö församling.

För detaljerad info se vår  
hemsida www.musicaviva.se

Biljettpriser och information www.musicaviva.se

Biljettbokning  info@musicaviva.se

Biljettbokning jazzfrukost 14/8 info@bergabrystuga.se

Eva Eklund 070-327 55 61

Med anledning av covid-19: Evenemangen genomförs  
i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Konserter kan komma att dubbleras för att möjliggöra social  
distansering – håll utkik på vår hemsida för senaste information.

Angela Rotondo
Foto: Wieslav Majczuk

Mats Carlsson
Foto: Bo Söderström

Borgmästarbrasset
Foto: Elisabeth Wimark.

”Sjung med oss mamma”
Foto: Åse Björk

Mattias Enn
Foto: Gabriel Henningson

Carina E Nilsson
Foto: Liza Simonsson

Vocation
Foto: Jonas Åman

Ulrika Zettersten
Foto: Caroline Lundberg

Northern Resonance
Foto:  Olof Grind

Mats Bergström
Foto:  Karl Melander

Amus Kerstin Andersson
Foto: Elisaberh Olsson

http://www.musicaviva.se
http://www.musicaviva.se
mailto:info@musicaviva.se
mailto:info@bergabrystuga.se
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Öppna Hälsingegårdar 2021 har  
tagits fram i samarbete med: 

 

Tagga gärna dina bilder 
med #halsingegardar

Gilla oss på Världsarvet 
Hälsingegårdar och  
Magasin hälsingegårdar!
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https://www.instagram.com/explore/tags/h%C3%A4lsingeg%C3%A5rdar/
https://www.facebook.com/varldsarvethalsingegardar/



