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Gruppresor till 
Hälsingland, 2019

Här hittar du förslag på trevliga och 
upplevelserika besök hos oss i Hälsingland.



2

Roligt, annorlunda, tankeväckande 
eller inspirerande?
Vi hoppas du ska hitta din resa bland våra förslag.
Beroende på var din resa börjar så kan turerna varieras. I listningen så hittar du  
telefonnummer och www-adresser för information.

Vill du ha guide - hjälp att göra / boka upp turen 
kontakta Annelis Turistservice, Anneli Wiklund,  tfn 070-33 258 69
anneli.bollnas@gmail.com, annelis-turistservice.se

Fler tips kan du få på någon av turistbyråerna i landskapet. 
Exempelvis turistbyrån i Bollnäs, tfn 0278-258 80, turism@bollnas.se
En Järvsöguide bokar du på Stenegård tfn 0651-34 00 21, besokscentrum@ljusdal.se 

Den här foldern digitalt, evenemang och mycket annat intressant hittar du på
www.halsingland.se
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På besök i 
världsarvet Hälsingegårdar

På den här turen besöker vi världsarvet Hälsingegårdar och  hör bland annat om dåtidens fester och kalas i de 
vackert smyckade rummen. Vi besöker några gårdar med varierat måleri, både figurativt och schablonmåleri.  I 
Växbo får vi del av linet, som haft så stor betydelse för människorna på Hälsingegårdarna

Det blir dagar att minnas!

2 dagar

I Hälsingland finns över 1000 Hälsingegårdar. Alla unika 
på sitt sätt. De flesta är privata men ett 50-tal är öppna för 
besök. Sju av dessa är utvalda att representera världsar-
vet Hälsingegårdar. 

Lite beroende på varifrån ni kommer så lägger vi upp re-
san så det passar er grupp.  Det blir en mix av både världs-
arvsgård och andra intressanta gårdar och besöksmål.

Dag 1 
När ni kommer till Hälsingland dukar vi upp med kaffe 
och smörgås på en Hälsingegård. Här får du höra om 
gårdens historia, om människorna som levt här, och ta 
del av vackert måleri. 
Efter en god lunch tar vi sedan en tur på Stora Hälsinge-
gårdars väg och ser på de stora, ståtliga gårdarna längs 
vägen. Vi stannar också till och besöker ett världsarvs-
centrum och någon gård.

Efter inkvartering på hotellet så kan en trevlig aktivitet 
passa bra. 

Ångbåtstur och middag längs älven Ljusnan, En kväll på 
Tevsjö Destilleri med middag och dryckesprovning eller 
middag underhållning i Hälsingegårdsmiljö är några för-
slag.

Fakta: Lite beroende på val av tidpunkt för resan så kan öppettider mm variera. Turen är möjlig  året om även 
om vintern begränsar vilka gårdar som går att besöka. Vill du ha hjälp att boka din resa? Fokusera besöket på 
någon särskild gård eller har du andra önskemål så är  du välkommen att kontakta: 
Annelis Turistservice, anneli.bollnas@gmail.com,  tfn 070-33 258 69

Dag 2
Dagen börjar med en tur längs Ljusnans dalgång  där vi 
bland annat kan besöka Järvsö kyrka och Stenegård.

Linet hade en viktig del i Hälsingegårdarnas historia och 
efter en god lunch så besöker vi Växbo Lin. Här gör vi ett 
besök i linnebutiken, en guidad tur i fabriken samt  besö-
ker Växbo Kvarn med  försäljning av hantverk, lokalpro-
ducerad mat, utställningar mm.

Se förslag på Öppna Hälsingegårdar sidan 14-16.

Alternativ: 
Lite beroende på hemort kan olika alternativ locka.
Exempelvis kan förmiddagen ägnas åt Växbo, sedan norr-
ut längs Ljusnans dalgång eller längs  hälsingekusten till 
Hudiksvall för besök på Hälsinglands Museum som har 
intressanta utställningar om kulturarvet Hälsingland ocn 
en mycket fin textilsamling.
I Trönö finns också en av landets bäst bevarade medel-
tida kyrkor. 

Ni kan också träffa lokala hantverkare eller göra ett be-
sök Mobackes Trädgårdscenter som är en grön upple-
velse året om.
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Hälsingland,  extra plus

Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och härliga upplevelser. Vi får en smakbit av Hälsingland 
längs Ljusnans dalgång, med lin, Hälsingegårdar, trädgård och hantverksskicklighet. 
Det blir en resa att minnas!

Dag 1 Linets landskap
Till Växbo där vi äter en god lunch på Växbo Krog. Här 
finns också försäljning av hantverk och lokalproducerad 
mat.  Linet har en intressant historia i Hälsingland och  
Växbo Lin får vi en guidad tur i väveriet, och besöker den 
inspirerande linnebutiken. 

Eftermiddagen ägnas åt Hälsingegårdarna och vi besö-
ker några gårdar och får höra om dåtidens fester och ka-
las i de vackert smyckade rummen. (se sidan 14-16)
Kvällsaktivitet:
Middag på ångbåten Warpen,.

Dag 2 Ljusnans dalgång och blånande berg
Vi följer Ljusnans dalgång norrut och kommer till Järv-
sö och Järvsö kyrka, som sägs vara Sveriges största 
landsorts kyrka. 
Här i Järvsö finns Lill-Babs Caffär med en intressant  ut-
ställning av bilder och minnen från hennes rika artistliv 
och Stenegård, där vi kan njuta av den vackra trädgår-
den, titta in i de små butikerna och ta del av Hälsingegår-
darnas historia på världsarvscentrum. 

Efter en god lunch besöker vi sedan Ljustorget i Ljusdal.. 
Här möts vi av en magisk värld av fantastiska handgjorda 
ljus från Løiten-Lys i Norge. Vi kan även få en visning av av 
ljustillverkningen i det egna gjuteriet. 

Så mot Delsbo och vackra Dellensjöarna. En tur upp på 
Avholmsberget där vi njuter av den fantastiska  utsikten 
över Dellensjöarna, de blånande bergen och bygden. Vi 
gör ett stopp vid Bror-Erics ateljé, hälsinge kostnären 
som nyligen gick bort, men vars skimrande målningar 
och bilder familjen fortsätter att  visa. 
  

Dag 3 Hantverk och grönska
Dagen börjar med ett besök hos Anny på Återbrukshyt-
tan. En ung tjej som gör glas, lampor mm genom åter-
bruk av gammalt glas. Vi träffar också  Tove, som tillverkar 
unika smycken i renaste silver.

Så njuter vi av grönska och blomprakt på Mobackes Träd-
gårdscenter. Det är en av Norrlands största trädgårdsan-
läggningar med  visningsträdgård, utställningar, butik 
med allt  inom  trädgård och förstås - blommor, blommor 
och grönska. Möjlighet till guidad visning om exempelvis 
perenner, ätliga växter mm. Kanske en fika i Lilla k´s Träd-
gårdskök innan vi åker ut mot kusten och Söderhamn.

Via Trönö,  där en av landets bäst bevarade medeltids-
kyrkor finns och  där också Nathan Söderblom växte upp,  
kommer vi till Restaurang Albertina i mysiga Skärså fis-
keläge, för en god lunch av havets läckerheter. En kort 
stadsrundtur i Södehamn innan vi besöker  Erik-Anders-
gården,  en av de sju gårdar som ingår i UNESCOs ”Världs-
arv Hälsingegårdar”.  Vi får en visning och förundras över 
de  vackra schablonmålningarna i de ljusa, fina färgerna.  
Möjlighet att köpa kaffe.

Alternativ: 
Lunchen kan också ätas på Trollharens Fisk eller Axmar-
brygga Havskrog. På Trollharen kan vi också köpa med 
oss fisk. Det blir då en något senare lunchtid.

FAKTA: 
Lite beroende på var ni kommer ifrån och väljer att bo så kan 
upplägget variera.  Allt kanske inte hinns med på en dag. Vill 
du ha hjälp att boka din resa eller har du andra önskemål så 
är du välkommen att  kontakta; Annelis Turistservice,  an-
neli.bollnas@gmail.com,  tfn 070-33 258 69

3 dagar
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Sköna dagar i Hälsingland

Dag 1 Hälsingland - linets lanskap 
Längs böljande dalgångar kommer vi till Bollnäs där vi 
äter en god lunch på Lilla k’s Trädgårdskök, Mobackes  
Trädgårdscenter. Eftermiddagen ägnas åt ett besök på 
en Hälsingegård och i Växbo. Linet har en intressant his-
toria och vi får en guidad tur i dagens moderna väveri, 
vars maskiner ändå har många år på nacken. I Växbo Lins 
butik fyndar vi bland vackra linnetextilier. Vi besöker 
också Växbo Kvarn med med hantverk och lokalprodu-
cerade livsmedel, café, Växbo Krog mm.

Kvällen blir något extra. Vi äter en god middag på en Häl-
singegård och bjuds på en gladblandad hälsingekom-
pott med mustiga berättelser och musikunderhållning 
som svänger sinnet uppåt.

Dag 2 Blånande berg 
Dagen börjar med besök hos Anny på Återbrukshyttan. 
En ung tjej som gör vackra unika glas, lampor mm genom 
återbruk av gammalt glas. Kanske träffar vi också Tove, 
som visar sina handgjorda smycken i renaste silver.

Så följer vi Ljusnans dalgång till Järvsö och för ett besök 
i Järvsö kyrka, som sägs vara Sveriges största landsorts-
kyrka. 

Strax intill ligger  Stenegård. Här finns världsarvscentrum 
för Hälsingegårdar, butiker, utställningar och en vacker 
inspirerande trädgård. 

Efter lunch kanske ett besök på Ljustorget i Ljusdal lock-
ar - här möter vi en magisk värld av ljus i alla dess former 
och färger innan färden går till Delsbo och vackra Dellen-
sjöarna. 

Ett stopp i Bror-Erics ateljé, hälsinge konstnären som ny-
ligen gick bort, men vars skimrande målningar och bilder 
familjen fortsätter att  visa. En tur upp på Avholmsber-
get för att njuta av den fantastiska  utsikten över Del-

lansjöarna, de blånande bergen och bygden.  Ett besök 
i Bruksmuseum Moviken ger oss en  inblick i hur tack-
järnstillverkningen gick till. Här brukar även finnas  konst 
i spännande miljö.

Vidare mot Hudiksvall där vi inkvarterar oss på hotellet. 
Eventuellt  tid till egna strövtåg i staden innan middagen. 

Dag 3 Världsarvet Hälsingegårdar
Dagen börjar med ett besök på Hälsinglands Museum, 
där vi får del av  Hälsinglands historia. Alternativt tar vi en 
guidad stadspromenad.

Vi åker söderut till Trönö, och Trönö gamla kyrka, som är 
en av landets bäst bevarade medeltidskyrkor. Här växte 
också Nathan Söderblom upp då hans far verkade som 
präst här.

På Restaurang Albertina i mysiga Skärså fiskeläge äter vi 
en god lunch av havets läckerheter. Så besöker vi en Häl-
singegård.  Vi får en visning och förundras över vackra  
målerier och intressant historia. Möjlighet till kaffe innan 
färden bär hemåt.

Väljer ni istället att åka norrut så kan vi besöka Hälsinge-
gården Ystegår´n i Forsa innan färden går norrut  till 
mysiga Mellanfjärdens fiskeläge med en god lunch på 
restaurnag Sjömärket. Här finns också en högkvalitativt 
hantverk och konst. Innan hemfärd gör vi ett spännande 
och intessant besök i Gränsfors Yxsmedja

FAKTA
Boende: Bollnäs/Ovanåker/Söderham och Hudiksvall
Lite beroende på val av avresedatum så kan turen varieras 
på grund av öppettider mm. Dagarna kan då komplette-
ras med besök i  Bollnäs eller Enångers kyrka med vackra 
träskulpturer av Haaken Gulleson mm. Lunchen dag 3 
kan också bytas mot Trollharens Fisk. eller Axmarbrygga 
Havskrog. Kvällsaktiviteten kan bytas mot en middag och 
kryssning på s/s Warpen,  Delsbostintan i ord och ton  mm.

3 dagar

Den här turen är en skön rundtur i landskapet där du bor på två olika platser. Vi upptäcker Hälsingegårdarna, ser 

skickligt hantverk och njuter av god mat i härliga miljöer.        En resa att minnas med glädje!

Foto Roland Waax
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En smakbit av Hälsingland

Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och dryck. Du får träffa lokala producenter, smaka riktigt 
god mat gjorda på de finaste råvaror som landskapet kan erbjuda. 

 Det här blir dagar att njuta av och en fröjd för  alla dina sinnen!

Fakta: 
Lite beroende på var ni kommer ifrån och väljer att bo så 
kan upplägget variera. 
Valmöjligheterna är många. Du kan få en vinprovning,  
eller göra besök hos andra producenter som exempelvis 
Lottaboden, Bojäntans med ost-provning.

Dag 2 kan avslutas med en god fiskmiddag på Trollhar-
ens Fisk eller på Axmar Havskrog.

Vill du ha hjälp att boka din resa? Fokusera besöket på 
något särskilt livsmedel eller har andra önskemål så är  
du välkommen att kontakta mig;  

Annelis Turistservice 
Anneli Wiklund, 
anneli.bollnas@gmail.com,  tfn 070-33 258 69

Dag 1 
Vi kommer till Bollnäs där vi besöker Mobackes Träd-
gårdscenter. Här kan vi få en guidad visning om trädgår-
dens ätliga växter. 
Möjlighet till lunch med stor salladsbuffé i Lilla k’s 
Trädgårds kök.

Eftermiddagen ägnas åt Järvsö. Ett besök i Jarseost me-
jeri. De berättar om osttillverkningen och vi får provsma-
ka några olika sorter. Kanske köper vi med oss något gott 
också. 
Så gör vi ett besök i  Lill-Babs Caffär och smakar på Järvs ö 
Gårdsbageriets  prisbelönta surdegsbröd. 

Vi installerar oss på hotellet och vilar lite innnan midda-
gen på Tevsjö Destilleri. Här tillverkas vodka från grun-
den med lokalproducerat spannmål och  eget källvatten 
De smaksätter med lokalproducerade örter så långt det 
är möjligt.  Vi får en visning och en provsmakning tillsam-
mans med en god middag. 

Dag 2
Efter frukost åker vi till ett ekologiskt, modernt lantbruk 
för mjölk och kött. Vi ser robotmjölkning och hur djuren 
fritt strövar runt i lagården. Ett fascinerande besök. Vi 
dricker kaffe och smakar på hälsingeostkaka. 

Så till Växbo och Växbo Lin. Här får vi en guidad visning 
i fabriken och besöker den inspirerande linnebutiken. 
Strax intill ligger Växbo Krog. Här ska vi efter att ha sett 
oss omkring på området äta en god lunch  tillagad av väl-
kände krögaren  Pär Johansson., som alltid använder sig 
av lokala råvaror av absolut bästa kvalitet.

Så österut mot Söderhamn för ett besök i Helsinge Ång-
bryggeri, som bland annat vunnit pris för sitt rököl vid 
Stockholm Beer & Whisky Festival 2005.

Så åker vi kusten söderut till det gamla fiskeläget Troll-
haren. Här besöker vi Trollharens Fisk, som säljer fisk 
från egen förädling och delvis från eget fiske. Vi  får en 
provsmakning av havets läckerheter och den omtalade 
Tuppkakan,  som bakats här längs kusten,  innan vi rika 
på upplevelser vänder  hemåt igen

2 dagar
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Konstresa till Hälsingland

DAG 1  
När vi kommer tilI Hälsingland väntar oss en god lunch på 
Växbo Krog. Här finns även en gammal kvarn,  keramik-
verkstad, butik med hantverk mm.

Linet har en intressant historia i Hälsingland. Vi går en 
guidad tur i Växbo Lins moderna väveri, vars maskiner 
ändå har många år på nacken. I butiken njuter vi av vack-
ra linnetextilier i egen design. 

Så åker vi till Edsbyn för ett besök på Edsbyns Museum. 
Här får vi höra om Lim-Johan,  hans levnadsöde och som 
efter sin död blev en av vår tids mest hyllade och kända 
naivister. Vi ser hans målningar och träskulpturer.

Sedan till Hälsingegården Mårtes, en av de öppna Häl-
singegårdarna. Vi hör om  dåtidens fester och kalas i de 
vackert smyckade rummen och ser på de vackra färgstar-
ka målningarna.

Vi inkvarterar oss på hotellet och äter en god middag. 

Han har jämförts med Rosseu - under den här turen möter vi Lim-Johans naivistiska konst. Vi tar del av konstnären 
Mårten Andersson litografiutställning, besöker världsarvet Hälsingegårdar och hör om dåtidens fester och kalas i 
de vackert smyckade rummen.  Vi njuter också av vackert linne, god mat och gediget hantverk.  
Det här är en resa för alla sinnen!

FAKTA
Lite beroende på val av datum, med öppettider mm, samt resväg så planeras turen så det passar er grupp.
Lägg gärna till en dag, eller byt ut dag 2 mot ett besök i Hudiksvall och Hälsinglands Musesum. 

Museet har  en mycket intressant utställning om Hälsinglands rika arv av medeltida kyrkoskulptur. Haaken Gulleson var 
verksam under tidigt 1500-tal titulerade sig själv målare och hans verk hör till de bästa och mest personliga från medeltiden. 
Museet har också  en fin konstsamling med bland annat 1200 verk av  John Steen. Andra konstnärer är 1700-talets Jonas 
Åkerström och 1800-talets Albert Blombergsson, som ofta får namnet som Hälsinglands förste konstnär. 
Bland 1900-talskonstnärerna finns namn som Sven Viksten, Fritjof Strandberg, Tryggve Örn och Gösta och Marthe Bohm. 
Museet har också en representativ samling samtida, svensk grafik och en fin textilsamling.

DAG 2
Dagen börjar med ett besök på Hälsingegård Ol-Anders 
och konstnären Mårten Anderssons litografiutställning. 
Vi gör en tur längs Ljusnans dalgång och besöker världs-
arvsgården Gästgivars där vi ser på Jonas Wallströms 
vackra schablonmåleri. 

Efter en god lunch finns några olika alternativ. Vi kan göra 
ett besök på Stenegård i Järvsö med besökscentrum för 
Världsarvet Hälsingegårdar, hantverksbutiker, galleri och 
en vacker trädgård. 
Kanske även ett besök i Järvsö kyrka som sägs vara Sve-
riger största landsortskyrka. 

Eller så  gör vi ett besök hos en lokal konstnär i hennes 
alteljé och verkstad innan vi åker  till Bollnäs för ett besök 
hos  Anny på Återbrukshyttan. Hon visar och berättar på 
ett inspirerande och härligt sätt om hur hon gör vackra 
lampor, vaser och glas  av gamla flaskor.

2 dagar
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Bland textilier 
i Hälsingland

På den här turen tittar vi lite extra på vackra textilier och 
inspireras av garnets alla möjligheter.  Vi besöker dagens 
skickliga väverskor och åker till Växbo lin, där vi frossar i 
vackert linne och hör hur linberedningen gick till förr i ti-
den. Avslutningsvis får vi njuta av underbara textilier från 
dåtidens duktiga väverskor.

Det blir en dagar fyllda med  inspiration!

Dag 1
Efter gott förmiddagskaffe under resan så blir vårt första 
besök Garnbutiken i Kilafors, där vi kan hämta inspiration 
bland tusentals stick- och virkbeskrivningar, garner och alla 
tillbehör som kan behövas när det gäller stickor, virknålar 
och knappar.

Så besöker vi Väveriet i Bollnäs där man väver och bereder 
ullgarn till sköna plädar, axelfiltar och andra produkter. Vi 
får en guidad visning i väveriet och även möjlighet att köpa 
med oss något varmt och skönt. 

Vi äter en god lunch och i Långhed träffar vi sedan Elin 
Westlund, en ung handvävare som berättar och visar sitt 
arbete och ateljé. Intill har Barbro Ager, textilkonstnär sin 
atelje och knappmuseum. 

Eftermiddagen ägnas åt ett besök hos en skicklig Damast-
väverska i hennes ateljé där hon har 6 vävstolar varav 3 
vanligtvis med damastväv. Låt dig inspireras och fascineras! 

Dag 2   
Dagen börjar med ett besök hos Växbo Lin. Vi får en guidad 
tur i fabriken och i Trolldalen och hör hur linberedningen 
gick till med gamla vattendrivna redskap. Vi spanar in den 
inspirerande linnebutiken och Växbo Kvarn med försälj-
ning av hantverk, lokalproducerad mat, utställningar mm.

Så besöker vi Hudiksvall och Hälsinglands Museum. Muse-
ets textilsamling är stor och varierad. Där finns folkliga tex-
tilier, liksom borgerliga och kyrkliga. Tyngdpunkten ligger 
i folkdräktsmaterialet och de folkliga inredningstextilierna. 
Äldsta föremålet är från 1400-talet, merparten av föremålen 
från 1800-talet.

Fyllda med inspiration går färden sedan hemåt.

FAKTA
Dag 2 kan också innehålla ett besök på Delsbo Forngårds tex-
tilmuseum. Då måste förmodligen något annat väljas bort

Värt att kolla upp inför resan är om det planeras någon intres-
sant textil utställning.  

Hälsingegården Gästgivars, Delsbo Forn gård är några som 
brukar ha fina textilutställningar. 

2 dagar
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Nu grönskar det...        trädgårdsresa 

Trädgård - blommor och annat grant 

Det här är dagar som blommar och gör gott i själen. Rofyllda 
dagar där vi njuter av blomsterprakt och vackra omgivningar. 

Dag 1
Dagen börjar med ett besök på Wij tgrädgårdar i Ockelbo.  Här får vi 
en guidad visning, njuter av exempelvis rosgården och äter en god 
lunch.
Så norrut mot Järvsö och Stenegård. I den härligt stora trädgården 
får vi inspiration och kunskap om de gamla kulturväxter som var 
vanliga på gårdarna i slutet av 1800-talet. Kulturväxterna användes 
också för medicinskt bruk. Vi strosar runt,  besöker de små butikerna 
och besökscentrum för världsarvet Hälsingegårdar som finns här. 
Inkvartering på hotellet.
På kvällen kan ni välja någon trevlig aktivitet eller bara ta det lugnt 
och äta en god middag.

Dag 2
Dagen börjar med trädgårdstramp i en privat trädgård. Vi dricker 
kaffe njuter av allt det gröna. Innan lunch kan vi besöka en gårdsbu-
tik med spännande smaker. Lite beroende på intresse och säsong.

Så till Bollnäs och Mobackes Trädgårdscenter, som är ett av Norr-
lands största, med det mesta i växtväg och inredning. Massor av 
inspiration i de fina miljöerna och idéträdgården.  Här kan vi strosa 
fritt, få en guidad rundvandring eller en föreläsning om ätliga växter, 
perenner eller annat som intresserar gruppen. Vi äter lunch i Lilla k’s 
Trädgårdskök, som har ett härligt salladsbord.

Lite beroende på resväg kan ytterligare något trevligt besök göras 
Träslottet i Arbrå har en fin trädgård,  försäljning och café, ytterli-
gare ett trädgårdstramp, en Hälsingegård, exempelvis Hälsinge-
gård Erik-Anders, som har en återskapad 1920-tals trädgård och en 
köksträdgård med kulturarvssorter,  är några förslag på inspirerande 
besök. 

Det blir gröna dagar fyllda av  inspiration!

FAKTA

Lite beroende på säsong så kan turen varieras. 
Kanske passar det att lägga turen på någon av de tider då Mobackes 
Trädgårdscenter har sin omtalade amaryllisutställning (mitten noveme-
ber fram till början av januari) eller något annat arrangemang. Kolla in 
evenemangen på mobackes.se

2 dagar
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Vildmark och kultur  i norr

Upptäck norra Hälsingland

Den här dagen ägnas åt det västligaste hörnet  i norra Hälsingland. Här 
är vi mitt ute i vildmarken bland de blånande bergen,  nere i underjor-
den, promenerar bland urskog och upplever vårt världsarv Hälsinge-
gårdar.

Att Loos på 1700-talet var centrum för en hel industri då man i gru-
van upptäckte  kobolt, som var ett eftertraktat färgämne för porslins-
industrin i hela Europa får vi höra när vi besöker Koboltgrufvan i Loos.  
Vi besöker Lottaboden där vi kan köpa med oss något gott från skogens 
skafferi;  marmelad, granskottprodukter eller något annat smaskigt.

Efter lunch besöker vi världsarvgården Bortom Åa i Fågelsjö. 1910 stäng-
de gårdsfolket dörren till sin gamla bostad och flyttade in i ett modernt 
hus. Man lämnade allt det gamla kvar i huset, och där står det än i dag.  
Vi går runt i rum fyllda av historia och njuter av vackert figurativt måleri,   
schablon-, stänk- och ådringsmåleri.

Innan vi lämnar vildmarken så tar vi en kort promenad i Hamra Natio-
nalpark.  Att vandra mellan gammeltallarna är en resa bakåt i tiden, till 
skogen såsom den en gång var. Här finns orörda myrar och lavbehängd 
gammelskog. En del träd är över 400 år gamla. Vi går en liten tur längs den 
breda rampen mot utsiktsplatsen vid Svansjön.

Det här är dagar med en skön blandning av småstadens charm, kultur, 
blånande berg och mysigt fiskeläge vid Hälsingekusten.

Dag 1
Till Hudiksvall med ett besök på Hälsinglands Museum. Här visas medeltida 
kyrkoskulptur, konst, väggmålningar från landskapet och den långa textila 
historien i Hälsingland. 
Vi inkvarterar oss på hotellet eftersom middagen ikväll blir under utfärden.
Så väserut för ett besök på Ystegårn i Hillsta. Efter lunchen får vi höra om  
dekorationsmålarna och kvinnorna och männen som räddat gården flera 
gånger, om skandal och stor sorg men också om allt det vackra.  

Vi åker den vackra vägen mellan Dellensjöarna, besöker Bror-Erics ateljé. 
Han gick bort för några år sedan men hans skimrande och humoristiska bil-
der  visas nu av hans barn.
Vi dricker kaffe på  Avholmsberget och njuter av en vidunderlig utsikt. 
Så norrut upp till Hassela och till gården Ersk- Mats. Det är en välbevarad 
Hälsingegård med influenser fårn finninvandringen. Här i den fina milön 
äter vi en god middag.

Dag 2
Dagen kan börja med en liten morgonpromenad där vi får höra lite om sta-
dens historia innan vi vänder kosan norrut. Vi besöker Gränsfors Bruk med 
Yxsmedja och museum. Ett fascinerande arbete att ta del av. Intill ligger 
blomkruksfabriken, där man gör krukor enligt gammal tradition.

Mot kusten och fiskeläget Mellanfjärden där vi äter en god lunch på 
restaurang Sjömärket. Intill finns också ett galleri och en in-
spirerande butik med hantverk.  Vi kan också välja att gå en 
förtrollande promenad i Trolska skogen. En promenad som 
verkligen sätter fantasin i rörelse.
Lite beroende på hemort så kan en eftermiddagsfika på ett 
trevligt ställe längs vägen läggas in.

2 dagar

1 dag

FAKTA
Lite beroende på restid och avrese ort så 
kan upplägget variera.
Turen kan också läggas in som en extra 
dag på flerdagsturen till  Hälsingland.

FAKTA
Besöket på 
Ersk-Mats är 
beroende på val 
av resdatum.
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Läs och res

Hälsingland
Bra studiecirkelmaterial till din förening

Sju teman som du kan lägga upp så att det passar din grupp. Ett tema per träff eller så väljer ni ut de teman 
som intresserar er mest. Varje tema har också förslag på besöksmål, diskussionfrågor och litteraturhänvisning.

Det tidiga 

Hälsingland

Läs och res 

studiecirkel, träff 1

Från istiden till 1500-talet

16-1700-talets
Hälsingland

Läs och res studiecirkel, träff 2

Järnbruk,  finnbosättningar med mera

Industrialismen 

i Hälsingland

Läs och res 

studiecirkel, träff 5

Linets
Hälsingland

Läs och res 
studiecirkel, träff 3

Linet -  en av våra äldsta kulturväxter

Hälsingegårdar

Läs och res 
studiecirkel, träff 5

Med inspiration från slott och herresäten skapade sig landskapets bönder egna 
palats, det ena mer påkostat än det andra.
Resultatet blev rum som respekterats och bevarats ända till idag. 

DagensHälsingland

Läs och res studiecirkel, träff 6

kommuner och näringsliv på 2000-talet

Om folk och skrönor 

i

Hälsingland

Läs och res 

studiecirkel, träff 7

Berättelser om människor och sägner 

1 Det tidiga Hälsingland
2 1600-1700-talet
3 Industrialismen

4 Linets Hälsingland
5 Hälsingegårdar
6 Dagens Hälsingland
7 Om folk och skrönor 

Innehåll: 

Information: Fredrik Nilsson
ABF Västra Hälsingland, 0278-174 30
fredrik.nilsson@abf.se 
Materialet är öppet för alla föreningar och 
studieförbund

Kostnad: Nedladdning av materialet 
från ABF kostar 150,- . Därefter är mate-
rialet fritt att användas.

Dagen börjar med ett besök hos Brokig i Segersta. Tove  designar och till-
verkar silversmycken och tar emot besök (upp till 12 pers)i sin ateljé.  Hon 
visar och berättar om tekniken, som är ett återbruk, som hon jobbar med.

Så besöker vi Återbrukshyttan där Anny  har en annorlunda glashytta, 
där hon gör vackra lampor, vaser och glas  av gamla flaskor.

Så till Gammalt & Nytt, en riktig nostalgikick!  Här finns 2 våningar med 
en härlig blandning av antikt och second hand, som samsas med nytill-
verkad design i gammal still.

Efter lunch går färden vidare till Rengsjö och Majas Caf’e och Presenter. 
Ett eldorado för den heminredningsintresserade. Flera våningar med in-
spiration för alla smaker och stilar. Café.

Så ett besök på GlösBolagret i Rengsjö. Heminreding med bl a upp-
fräschade gamla prylar, second hand och nytillverkat. En härling bland-
ning av nostalgi och nytt. Bistro. 

Finns fortfarande lite ork och tid kvar kan dagen avslutas med ett be-
sök hos Boställs Antik & Museum  i Alfta. Här finns bland annat en stor 
sortering av svenskt porslin och en uställning av 800 servisdekorer från 
Rörstrand. 

En annorlunda shoppingtur
- för grupper som inte är så stora...

1 dag

Gillar ni retro och nostalgiprylar, heminredning och återbruk kan det här dagen vara något för er. Några av 
besöken har svårt att ta emot större grupper varför mindre grupper passar den här resan bättre.
Är ni en större grupp kan turen ändras och anpassas efter gruppens storlek. 



12

Växbo Kvarn

Här rör du dig på kulturhistorisk mark. TIdigare var det en arbetsplats 
med tullkvarn, mälteri, smedja och mjölnarbostad.

 I dag är Växbo Kvarn ett välkänt besöksmål i Hälsingland. Här kan du se 
hantverkare som smeder och keramiker i arbete. På logen finns högkva-
litativt hantverk och i det gamla mälteriet är nu  en butik med lokalpro-
ducerade livsmedel. 

Spektakulära Växbo Krog erbjuder mat och service i toppklass. Restau-
rangen värnar om god djuromsorg och ansvar för vår miljö. Växbo Krog 
utnämner sig varje år i White Guide. 

På området finns ett bageri  som erbjuder nybakade smörgåsar, egentill-
verkad glass och ett brett fikautbud. 

- Växbo krog

Information: 
Växbo krog
 tfn 0278-66 61 85 
www.vaxbokrog.se
info@vaxbokrog.se

Växbo 2924, Bollnäs

Krögare: Pär Johansson

Bussmeny

Växbo Lin

Linet har starka traditioner i Hälsingland och i Växbo finns landets bäst 
bevarade miljöer från linberedningens glansdagar.

På den här historiska platsen ligger Växbo Lin. Det är ett av Sveriges få 
k varvarande linneväverier. Här vävs gamla hantverkstraditioner samman 
med modern design.

I fabriken finns även en härlig fabriksbutik. Här kan man fynda både 1:a 
och 2:a sorteringsprodukter i 100% lin. Dukar, löpare, gardiner, servet-
ter, tabletter, kuddar, garn m.m. Det finns även ett exklusivt sortiment av 
k läder och accessoarer som bara erbjuds i fabriksbutiken. 

Informati on: 
Växbo Lin
tfn 0278-66 62 00
info@vaxbolin.se
www.vaxbolin.se
Växbo 3041, Bollnäs

• Guidade visningar i 
fabriken

• Fabriksbutik
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Mobackes Trädgårdscenter

På Mobackes får dina trädgårdsdrömmar liv. Här finns allt du behöver, från 
fröer, jord och redskap till perenner, träd och buskar.
Här finns kunskap och inspiration, allt djupt förankrat i ett företag med lång 
tradition. Inredning för både inne- och utemiljö samt snittblomsavdelning 
med utbildade florister.

Idag är vi ett av Hälsinglands största besöksmål med plantskola, perenna-
gård, köksträdgård, trädgårdsmöbler, trädgårdsdesign, restaurang/café, 
utställnings- och visningsmiljöer.
Vi växer och utvecklas hela tiden och strävar efter att vara ett intressant 
besöksmål där upplevelse, kunnande och brett sortiment är ledord.

 I en inspirerande miljö erbjuder Lilla k´s  Trädgårdskök vällagad mat och 
gott fika för hela familjen. Delikatesser, köksprylar, kokböcker, second 
hand, inredning och annat kul hittar du också här.

- Lilla k’s Trädgårdskök

Information: 
Mobackes Trädgårdscenter
 tfn 0278-61 13 12, 
www.mobackes.se
info@mobackes.se

Lilla k´s Trädgårdskök
tfn 0278-120 12, 
www.lillak.com
golin@lillak.com
Öppet året runt, alla dagar

Norra Kilaforsvägen 24, Bollnäs

Stenegård

Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar år-
ligen mängder av besökare.

Gården grundades på 1800-talet av apotekaren Julius Brun och var på den 
tiden ett mönsterlantbruk där det även fanns apotek, läkarmottagning och 
bank. Idag har gården blivit ett centrum för kultur och upplevelser - Här 
finns butiker, konstgalleri, tunnbrödsbageri, barnområde och en vacker 
trädgård med örtagård.

På Stenegård finns även ett besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar.
I den fina miljön hittar du något gott och vällagat i såväl caféet som i res-
taurangen. 

Under året arrangeras också många evenemang som konserter, teater, 
sommarauktioner, marknader m.m. Audioguidning finns om Stenegårds 
historia.

Information: 
Stenegård tfn 0651-34 00 21, 
34 00 24, Stenegård,  Järvsö
besokscentrum@ljusdal.se 
www.stenegard.com

• Hantverksbutiker
• Tunnbrödsbageri
• Konstgalleri
• Restaurang och café
• Besökscentrum  

Hälsingegårdar
• Trädgård och örtagård
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Hälsingegårdar
Mustiga målningar, vackra tapeter och detaljrika brokvistar. Hälsingegårdarna har fått världsarvsstatus. Det var framfö-
rallt  feststugorna med alla de vackra målerierna som imponerade på UNESCO.  I Hälsingland finns över 1000 Hälsinge-
gårdar. Alla unika på sitt sätt.  De flesta är privata men flera är öppna för besök. Sju av dessa är utvalda att representera 
världsarvet Hälsingegårdar.  Eftersom många  gårdar är utan värme så är endast ett fåtal öppna vintertid.

Karls i Bondarv,  Järvsö

Bommars, Letsbo Ljusdal

Bortom Åa, Fågelsjö

Gården har en tusenårig historia och byggnaderna som finns 
idag är från 1700-talet. Man kan ana historien när man kliver 
in på tunet i den fyrbyggda gården. På Karls kan du få en vis-
ning av de vackra rummen och målade möblerna, se utställ-
ningar och boka en god fika.

Fakta: Tfn 0651-30 08 70 info@jarvsohembygdsforening.se,  
www.jarvsohembygdsforening.se   Hamregatan 12, Bondarv

www.halsingland.se/halsingegardar

Världsarvsgård där du möts av flera dekorerade rum med 
särskiljande karaktärer i original sedan 1848. Särskilt festsa-
len är extra utmärkande. Här kan du få en härlig berättelse 
om livet förr och nu, hur gårdsfolket levde och lever. Boka 
populärt och gott fika, gör en urskogsvandring eller varför 
inte prova att baka tunnbröd eller pizza i vedeldad bakugn.

Fakta: Tfn 070-292 98 62 Marie,  info@bommars.se
www.bommars.se,  Brovägen 8, Letsbo

Välbevarad kulturmiljö med anor från den finska invandring-
en. 1910 stängde gårdsfolket dörren och flyttade in i ett nytt 
hus och lämnade allt. Festsalen med Bäck Anders Hansson 
från Rättviks vackra målningar är pärlan, som tillsammans 
med övriga rums schablon-, stänk- och ådringsmåleri stått 
orörda och gett gården världsarvstatus. Uppmärksammas 
bör även gårdens egen bössmedja, mathärbret med 7 lås 
och klädkammaren. Café, hantverksbutik sommartid.
Fakta: Tfn 0657-300 30, info@fagelsjo.nu www.fagelsjo.nu 
Gryssjövägen 1 Los Foto: Jakob Dahlström

Gästgivars, Vallsta
En välbevard miljö med gamla anor. I Herrstugan finns flera 
dekorerade rum med vackra schablonmålningar av målaren 
Jonas Wallström från mitten av 1800-talet. Här finns origina-
let till Duros berömda tapet ”Gästgivars”. Arbrå Hemslöjds-
förening har utställningar och hemslöjdsbutik sommartid. 
Onsdagar i juli är det hantverkare i arbete. Guidning. 

Fakta: Tfn 0278-256 40 (sommar), 0278-25319 (övr tid) 
www.hemslojden.org/arbra  Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta

Ersk-Mats, Hassela
En välbevarad hälsingegård med influenser av finninvand-
ringen på 1500-talet, en gårdsmljö med 15-tal byggnader i 
finnmarken. Här finns vattenkraftsdriven såg, spånhyvel och 
linberedningsverk i drift vissa tider. Guidning.
Sommartid finns djur bl a får, grisar och höns. Servering av 
god mat, välj 1-3 rätters meny, även gammeldags maträtter.

Fakta: Tfn 0652-101 00, 070-250 32 65, Läge: Nordväst om 
Hassela www.nordanstig.se/ersk-matsgarden 

Foto: Jakob Dahlström

Världsarvsgård

Världsarvsgård

Världsarvsgård
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Ystegårn i Hillsta, Forsa

Jon-Lars, Långhed, Alfta

De är inte bara att titta på. Många gårdar erbjuder roliga, intressanta eller smakrika aktiviteter också. Du kan äta hälsinge-
ostkaka, måla på keramik, baka tunnbröd, få en härlig musikupplevelse och förstås  - lyssna till en intressant berättelse om 
gårdens historia. Att ta del av ett levnadsöde, få en  fläkt av människorna som levde av jorden och skogen, hur de delade 
glädje, sorg, kalas och fattigdom gör ditt Hälsingegårdsbesök mer levande.  Välkommen på upptäcktsfärd! 

Hälsingegårdar www.halsingegardar.se         www.halsingegardsupplevelser.se

Njut av det fyrbyggda gårdstunet och atmosfären bland 
rosenmålade skåp och snidade dörrar. Här finns stora sam-
lingar av allmogeföremål från tre sekel. Möt dekorationsmå-
larna och kvinnorna och männen som räddat gården flera 
gånger. Vi berättar om skandal och stor sorg men också om 
allt det vackra. I granngården inryms en restaurang/café 
och en gårdsbutik med lokalt hantverk och delikatesser.

Fakta: Tfn 070-538 95 02,  carina@ystegarnhillsta.se, 
www.ystegarnhillsta.se, www.ystegarncafe.se, Forsa/Näsviken

Hälsingegården är den av världsarvsgårdarna som är allra 
störst. Byggdes av två bröder på 1850-talet som inredde varsin 
halva av huset i olika stilar. Brokvisten är unik med sina dubbla 
pardörrar och interiören har väggmålningar av Svärdes Hans 
Ersson och franska tapeter som var högsta mode på den tiden. 

Fakta:  Infomation tfn 0271-200 22, besokscentrum@ovanaker.se, 
www.ovanaker.se/besokscentrum,   Runemovägen 6, Alfta,   
www.storahalsingegardarsvag.se
Långhed, 206, Alfta

Erik-Anders, Asta Söderala
Den stora salen sägs vara en av Hälsinglands vackraste rum
med en ovanligt påkostad interiör. Knutespojkarna inredde
festsalen med högklassiga marmoreringar . Gården visar
prov på inredningar från olika epoker, 1830-tal till 1950-
tal. Här finns också en återskapad 1920-tals trädgård, en 
köksträdgård med kulturarvssorter och gårdscafé. Boende 
i fem nybyggda dubbelrum med dusch/WC. 
Världsarvscentrum för Hälsingegårdar.

Fakta: Tfn 0270-28 79 41, 072-728 79 41 info@erik-anders.se, 
 www.erik-anders.se,   Asta 726, Söderala

Stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson 
har dekorerat väggar och tak med bibliska berättelser och 
fantasifulla blommor. Även dalkarlen Olof Roos från Mora 
har dekorerat och målat. På området finns ett 60-tal bygg-
nader och en fäbodvall. En handelsbod med lokalt hant-
verk och kaffeservering finns också, boka gärna en visning.

Fakta: Tfn 0653-150 70, forngarden@telia.com
www.hembygd.se/bjuraker, Tå 110, mittemot Bjuråkers kyrka.

Bjuråkers forngård, Bjuråker

Den herrgårdslika världsarvsgården Pallars har med sina två 
flygelbyggnader flera vackra brokvistar och en sängstuga med 
mycket välbevarat väggmåleri. Motiven är stadsbilder och mil-
jöer från olika delar av Sverige.  Den ståtliga mangårdsbyggna-
den stod klar 1858 då äldste sonen skulle gifta sig med dottern 
till Alftas rikaste bonde.

Fakta:  Infomation tfn 0271-200 22, besokscentrum@ovanaker.se, 
www.ovanaker.se/besokscentrum,   Runemovägen 6, Alfta,   
www.storahalsingegardarsvag.se
Långhed, 736, Alfta

Pallars, Långhed, Alfta

Foto: Jakob Dahlström

Foto: Jakob Dahlström

Foto: Jakob Dahlström

Världsarvsgård

Världsarvsgård

Världsarvsgård
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Hälsingegård Mårtes, Edsbyn
Herrstugan på Mårtes är en färgsprakande upplevelse. Här 
finns måleri på väggar och tak, och flera olika målare har 
bidragit. Mest framträdande är Hertmans måleri. De andra 
rummen fylls av målningar från dalakonstnärer samt fina 
schablon- och stänkmålningar. På gården finns ett 30-tal 
byggnader inkluderande ett fäbodområde.  Huvudbyggna-
den flyttades 1921 ca 100 m till sin nuvarande plats. 
Fakta: Tfn  0271-216 67, info@edsbynsmuseum.se 
www.hembygd.se/ovanaker, www.storahalsingegardarsvag.se 
Hembygdsgatan 9, Edsbyn 

Hälsingegård Ol-Anders, Alfta
Ol-Anders består av tre tvåvånings parstugor, trebyggd med 
öppning mot söder, och med vackra brokvistar. I gammelgår-
den finns vackert och humoristiskt dalmåleri. Konstutställning 
med samtliga grafiska verk av den kände konstnären Mårten 
Andersson. Här finns även Emigrantmuseet, hantverksförsälj-
ning och sommarkafé. Världsarvscentrum för Hälsingegårda r

Fakta: Tfn 0271-200 22, besokscentrum@ovanaker.se, 
www.ovanaker.se/besokscentrum, www.ovanaker.se/ol-anders  
Runemovägen 6, Alfta

Stenegård i Järvsö
Tfn 0651-34 00 24, besokscentrum@ljusdal.se, www.stenegard.com

Hälsingegården Träslottet, Arbrå
Tfn sommartid 0278-256 40, övrig tid: 0278-253 19, 
melanie.platzgummer@bollnas.se 

Hälsingegård Ol-Anders, Alfta
Tfn 0271-200 22,  tourism@ovanaker.se, www.ovanaker.se/ol-anders

Hälsingegården Erik-Anders, Asta  i Söderhamn
Tfn 0270-28 79 41,  info@erik-anders.se    www.erik-anders.se

Här får du också bra information:
Visit Glada Hudik -  Hudiksvalls Turistbyrå
Tfn 0650-191 00,   turistbyran@visitgladahudik.se 
www.visitgladahudik.se   Storgatan 33, Hudiksvall

Världsarvscentrum Hälsingegårdar

Fortsättning Hälsingegårdar

Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal byggnader, 
några från 1600-talet. Vackra schablonmålningar utförda av 
Knutespojkarna från Rättvik, fina tapeter och takmålning av 
Jonas Hertman sätter sin prägel på interiörerna. Här samsas 
fem seklers bondekultur i en fascinerande samling av bruks-
föremål. Försäljning av hantverk och café, visningar och aktivi-
teten ”På Gammelmormors Tid” för barn.
Fakta: Tfn 0278-66 5510, kontakt@vasterby.com 
www.vasterby.com,  Västerby 7674, Rengsjö

Hälsingegård Västerby, Rengsjö

Detaljer från interiörer i Hälsingegårdar
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Björnmyra, en finnbosättning långt inne i hälsinge skogarna, 
bjuder på ett härligt välkomnande och trevliga aktiviteter. Vi 
lyssnar på berättelser om livet på Finnskogen och du hör om 
människorna, om livet “på skogen” och om  kunglig björnjakt.  
Vi äter en god hälsingemåltid och bjuds på en gladblandad häl-
singekompott med musik som svänger sinnet uppåt.
Information
Tid:  ca 3,5 tim på Björnmyra. Tur & Ton  tfn 0730-98 19 84 
maria@turoton.se, www.turoton.se

En dag eller kväll på Björnmyra 
- musik och berättelser från hälsingeskogen

En kul kväll
-  här får du förslag på roliga arrangemang

 Delsbostintans liv i ord och ton
Följ med på en härlig resa i Delsbostintans 
fotspår. Ida Gawell  Blumenthal, som var 
hennes riktiga namn, var en av 1900-talets 
mest uppskattade svenska underhållare.

Här får du,  genom Guns och LissIngelas stora 
musikalitet, ta  del av hennes visor och must-
iga berättelser. 

Information och bokning
Annelis Turistservice tfn070-33 258 69
anneli.bollnas@gmail.com

LissIngela och Gun Eriksson berättar, spelar 
och sjunger.

Middag och underhållning på Hälsingegård
Byt ut en middag på hotellet mot en skön 
kväll med god mat, visning av en Hälsinge-
gård och lyssna till en gladblandad hälsinge-
kompott med musik som svänger sinnet 
uppåt.

Information och bokning
Annelis Turistservice tfn 070-33 258 69
anneli.bollnas@gmail.com

Tur o Ton underhåller på hälsingevis

• Upplev spelmanstämmorna i Hälsingland! Från 3 450 kr/pers (4 dgr)
• Upplev Världsarvet Hälsingegårdarna!  Från 3 310 kr/pers (3 dgr)
• Upplev Hälsingland för en dag!  Från 780 kr/pers (1 dag)

Information och bokning
tfn: 0730-46 33 02,  catherine@linolo.se,  www.linolo.se

Lin & Lo Turismutveckling 
- din lokala researrangör och guide i Hälsingland.

Tips! 
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Avståndstabell och restid

Stockholm - Bollnäs ca 267 km, 
beräkna ca 2 h 45 min
Stockholm - Hudiksvall ca 300 km
beräkna ca 3 h

Sundsvall - Hudiksvall ca 84 km
beräkna drygt 1 h

Söderham - Fågelsjö ca 170 km
beräkna ca 2,5 h

Hudiksvall - Fågelsjö ca 145 km
beräkna drygt 2 h

Bollnäs - Mellanfjärden 116 km
beräkna ca 1,5 h

Avstånd och tider är hämtade från  
http://www.resa-mellan.se/
och beräknade med bil, utan paus.
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Avstånd, några exempel

Från Stockholm
Stockholm - Söderhamn
250 km,  ca 2h 30 min
Stockholm - Bollnäs
265 km,  ca 2h 45 min

Från Sundsvall
Sundsvall-Söderhamn
135 km, ca 1h 30 min

Sundsvall - Bollnäs
160 km, ca 1h 55 min

Från söder till norr
Söderhamn - Hudiksvall
55 km, ca 40 min

Söderhamn - Fågelsjö, via Ljusdal
180 km, ca 2h 40 min

Bollnäs - Ljusdal
65 km, ca 55 min

Bollnäs - Mellanfjärden
115 km ca 1 h 30 min

Ljusdal - Letsbo
18 km, ca 20 min

Från öst till väst
Hudiksvall - Ljusdal
60 km, ca 50 min

Ljusdal - Fågelsjö
86 km, ca 1h 20  min

Uppgifterna är hämtade från 
www.resa-mellan.se/avstand-med-bil.php
och avser resa med bil.

Bjuråker

Holmsveden

Skärså
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Bror-Erics ateljé, Bjuråker
Bror-Eric är bygdemålaren som med inspiration från bygden målat Hälsingland i ”saga o verk-
lighet” i över 40 år! Sedan 1970 verkade och bodde han - fram till sin död 2013 - på Kyrkskolan 
i Bjuråker. Hans barn fortsätter att visa och sälja hans konst samt mycket annat hantverk.

Information
Bror-Erics ateljé, tfn, Jon-Eric: 0653-15217, 070-57 58 598
pussiljumsken@broreric.com, www.broreric.com.  Adress: Kyrkskolan, Bjuråker.

”Fler tips”
-  här får du fler roliga, annorlunda och trevliga besök

Loos Koboltgruva, Loos 
I jakten på kopparmalm så upptäckte man i mitten av 1700-talet istället kobolt i Loos. Av ko-
bolten gjordes blåfärg som var ett eftertraktat färgämne och användes i Sveriges och Europas 
porslinsindustrier. Under ett 40-tal år blev gruvan i Loos centrum för en hel industri. 1989 bör-
jade ett omfattande ideellt arbete att iordningställa gruvan för visning. Idag visas bildspel och 
utställningar i överbyggnaden och du tar dig ner i underjorden efter gångbanor och trappor.

Information
Bokning, guidade turer, tfn 0657-105 33, kontakta@loosgruvan.se, 
www. loosgruvan.se. Adress: Pokerbacken 17, Loos

Järvzoo, Järvsö 
På Järvzoo möter du de nordiska djuren längs en 3 km lång trätrottoar. En skön promenad i 
härlig natur. Här lever de nordiska djuren i en så naturlig miljö som möjligt, på sina egna villkor. 
Deras utrymmen är generösa och vid behov kan de gå undan för att få vara i fred. Här finns också 
Rovdjurscentret De 5 Stora som är ett informationscentrum om våra fem stora rovdjur - varg, 
björn, lo, järv och människa. Boka gärna en guidad promenad på Järvzoo så får du en naturnära 
upplevelse med information om våra nordiska djur.

Information
Järvzoo, tfn 0651- 411 25. info@jarvzoo.se,  www.jarvzoo.se

Jarseost, Järvsö
Gården drivs av den 14:e genarationen och från att ha varit ett jordbruk med mjölkdjur så är nu 
inriktningen  mejeri, växtodling, ungdjur och skog.
Jarseost är ett småskaligt mejeri som tillverkar ostar på ett hantverksmässigt sätt.  Allt görs för 
hand för att få den äkta smaken och de rätta aromerna. Här görs bland annat blåmögelost, vit-
mögelost, färskost, salladsostar och ostkaka.
Du får höra om tillverkningen, smaka på olika sorter och självklart köpa dina favoriter. 

Information
Jarseost tfn 073-048 79 65, info@jarseost.se, www.jarseost.se
Adress: Hiklacksvägen 4, Järvsö

Vid infarten till Ljusdal ligger Ljustorget. Som enda butik i Sverige på 300 m2  fylld med de fantas-
tiska ljusen från Løiten Lys i Norge så är Ljustorget ett unikt utflyktsmål. När du kommer in möts 
du av en magisk värld av ljus och inredning.
Under samma tak finner du ett litet gjuteri där det tillverkas ljus helt för hand, av bästa kvalitet. 
Kontakta Ljustorget för bokad visning.
Njut av en fika eller något matigt i vårt Cafe.  I eget konditori tillverkar vi allt. 

Information
Ljustorget tfn 0651-120 04  butiken@ljustorget.se,   www.ljustorget.se
Adress: Stavsätter, Järvsövägen 1,  Ljusdal

Ljustorget, Ljusdal
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Mellanfjärden
Mellanfjärden är ett levande fiskeläge i norra Hälsingland. I den lilla bykärnan hittar du hamn-
magasinet med  hantverksförsäljning och galleri, ett litet museum, fiskbutik, hotell och restaur-
ang Sjömärket. Strax intill ligger Trolska Skogen - där en vandring verkligen sätter fantasin i 
rörese. I Mellanfjärdens teatersalong kan olika musikevenemang bokas. Lokalen erbjuder 225 
st. sköna sittplatser. I sluttande sittning och närhet till scenen gör att varje musikevenemang 
blir en personlig upplevelse. Mycket populärt, se hemsidan vilket uppträdande du vill se.

Information
Mellanfjärden, tfn 0652-16 115, sjomarket@mellanfjarden.com   www.mellanfjarden.se
Adress: Mellanfjärdens fiskeläge, Hamnvägen 26 B, Jättendal

”Fler tips”
-  här får du fler roliga, annorlunda och trevliga besök

Hälsinglands Museum, Hudiksvall 
På Hälsinglands Museum möts historia och nutid i spännande utställningar och verksamhet. Här 
visas medeltida kyrkoskulptur, väggmålningar från landskapet och den långa textila historien 
i Hälsingland. Men de visar även samtidskonst, ordnar föreläsningar och konserter. På museet 
finner du även café och museibutik.

Information: 
Hälsinglands Museum, tfn 0650-196 01, halsinglands.museum@hudiksvall.se 
www.halsinglandsmuseum.se
Adress: Storgatan 31, Hudiksvall

Bruksmuseum Moviken
På 1700-talet upptäcktes järnmalm i Bjuråker. Movikens Masugn anlades vid Norra Dellens 
strand och togs i drift 1797. Storhetstiden var mellan 1827 och 1856. Masugnen byggdes om 
på 1860-talet och 1903 ersattes den gamla ugnen av en helt ny. Driften lades ner 1937.
I dag är Masugnen restaurerad och ger en inblick i hur tackjärnstillverkningen gick till.
Audioguide och autentiska filmer.

Information: 
Tfn 070-663 56 01. Masugnen håller öppet juni – augusti. Guider som berättar och visar dig 
runt i Masugnen. Besöket i Masugnen är kostnadsfritt. 
www.bruksminnen.com/moviken.htm

Gränsfors Bruk, Yxsmedjan
I hundratals år har här funnits en levande industri- och hantverkskultur. Idag förenar sig histo-
rien och traditionen med nutiden på ett självklart sätt. I yxsmedjan tillverkas yxor av yppersta 
kvalitet, ett riktigt hantverk. Gå en guidad tur i smedjan och se de skickliga yxsmederna i arbete. 
Intill ligger Gränsfors Yxmuseum och här finns mer än 2000 yxor från golv till tak. Det finns 
specia lyxor för de flesta göromål, som rotyxor, pikyxor, brandyxor, kastyxor för att nämna några.

Information
Gränsfors Bruk, Yxsmedjan,  tfn 0652–710 90 eller 073-059 88 99, axes@gransfors.com 
www.gransforsbruk.com Adress: Gränsfors 381,  Bergsjö

Trönö gamla kyrka / Söderblomsgården, Söderhamn
En av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor. Arkitekturen berättar om 1500-talet men kyr-
kan har anor från 1100-talet. Runt kyrkan går en mycket ovanlig bogårdsmur från medeltiden. 
Det var också här i Trönö som ärkebiskop och fredspristagaren Nathan Söderblom föddes och 
levde sina barndomsår. Hans födelsegård ligger strax intill kyrkan och här kan du få veta mer 
om hans fascinerande levnadshistoria.

Information
Bokning av guidning av kyrkan och/eller Söderblomsgården, Kerstin Olsson tfn 070-244 31 76
kerstinb.tronbyn@telia.com,  www.hembygd.se/trono-hembygdsforening
Under maj - september är Trönö gamla kyrka öppen för besök kl 9-17
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”Fler tips”
-  här får du fler roliga, annorlunda och trevliga besök

Emigrantmuseet, Hälsingegård Ol-Anders,  Alfta
Emigrantmuseet levandegör bygdens unika utvandrarhistoria och den religiösa sekten Ersk-Jan-
sarna. Här kan man följa Brita Olsdotter på hennes strapatsrika färd från Hälsingestugan till 
Amerika. År 1846 grundade några hundra ”Ersk-Jansare” kolonin Bishop Hill i Illinois. Under åren 
1846-1850 utvandrade cirka 10% av Alfta sockens befolkning och år 1846 kom var fjärde svensk 
emigrant från Alfta.
Här finns också en utställning med konstnären Mårten Anderssons, Hälsingegård Ol-Anders 
Besöks cen trum för världsarvet Hälsingegårdar, hantverksförsäljning och sommarkafé. 
Information 
Emigrantmuseet, tfn 0271-200 22, tourism@ovanaker.se, www.ovanaker.se/migranternashus, 
Adress: Runemovägen 6, Alfta

Edsbyns Museum har stora samlingar av Lim-Johan, en av Sveriges mest erkända naiva konst-
närer - målningar, träarbeten och fotografier. På museet och Hembygdsgården Mårtes finns ett 
mycket rikhaltigt urval av folkkonst, både väggmålningar, möbler och andra inredningsföremål. 
I anslutning till museet finns också trevliga Café Gondolen. Edsbyns Museum och Mårtes drivs av 
Ovanåkers Hembygdsförening i Edsbyn.

Information
Edsbyns Museum, tfn 0271-216 67,  info@edsbynsmuseum.se
www.hembygd.se/ovanaker/edsbyns-museum
Adress: Långgatan 31, centralt i Edsbyn

Edsbyns Museum & Café Gondolen, Edsbyn

Den kände konstnären Mårten Andersson föddes i Freluga 1934. Hans verk har sina rötter i det 
gamla allmogemåleriet. Han har ofta blivit kallad naivist, men hans bilder är långt ifrån naiva. 
Där finns en djup spänning mellan motiv, färg och innehåll, en stark social medvetenhet men 
också inslag av surrealism och ett stort mått av impressionistisk ljusbehandling. Se utställnin-
gen där Mårten Anderssons samtliga grafiska verk visas..

Information
Hälsingegård Ol-Anders, tfn 0271-200 22, tourism@ovanaker.se,  www.ovanaker.se/turism.
Adress: Runemovägen 6, Alfta

Mårten Andersson, Hälsingegård Ol-Anders, Alfta 

Bollnäs kyrka 
Bollnäs kyrka är den sockenkyrka som bevarat flest medeltida skulpturer i Sverige. Hela tjugosex 
altarskåp och skulpturer från medeltiden samt ett par fragment finns kvar. Att stå framför en av 
helgonskulpturerna är som att stå öga mot öga med medeltiden.

Tre av skulpturerna i Bollnäs kyrka är betydande konstverk – högaltarskåpet, det stora altar-
skåpet och det stora Maria-altarskåpet, där det senare anses vara Haaken Gullesons mest im-
ponerande konstverk från tiden kring 1520. Tidsrymden är hela den gotiska tidsperioden, från 
1200-talet till 1500-talet
Information
Bollnäs kyrka, tfn 0278-279 00    www.svenskakyrkan.se/bollnaspastorat
Adress: Norra kyrkvägen 3, Bollnäs

Konsthall med 6-8 utställningar årligen av lokala och nationella konstnärer samt lokalhistorisk ut-
ställning om staden Bollnäs spännande framväxt från mitten av 1800-talet till våra dagar. 
Vi kan även erbjuda guidade visningar av fornlämningen Onbacken, belägen i centrala Bollnäs. 
Upplev lämningarna av en komplett järnåldersmiljö från ca 100-500 e Kr

Information
Bollnäs museum och konsthall, tfn 0278-253 26,  museum@bollnas.se
www.bollnas.se/museum
Adress: Odengatan 17, Bollnäs

Bollnäs Museum och Konsthall, Bollnäs
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Följ med på en vacker båttur i genuin ångbåtsmiljö längs  Ljusnans dalgång. Under turen ser-
veras god mat och dryck eller en smarrig  fika.
Turerna är på 2 eller 3 timmar. Båten som kan köras på ånga eller diesel kan även chartras.

Information: 
Bokning: tfn 070-309 93 59 
Kaj: Långnäsvägen, centrala Bollnäs 
www.warpen.se

”Fler tips”
-  här får du fler roliga, annorlunda och trevliga besök

Ångbåten Warpen, Bollnäs

En annorlunda glashytta där förpackningsglas formas om till nyttoföremål. Flaskor och burkar 
som annars ständigt går i retur blir till beständig nytta i form av glas, skålar och vaser. Försäljning 
av prima och sekunda, samt andra produkter på temat återbruk.
Få en guidad visning och hör Annys inspirerande berättelse om hur hon ”blev med glashytta”. 
Besöket kan kombineras med besök av Tove Larsson, som berättar om och visar sina vackra 
smycken i renaste silver. (Se ”Brokig silversmycken”  under ”Rolig shopping)”

Information: 
Återbrukshyttan, tfn 070-226 21 02, anny@aterbrukshyttan.se,  www.aterbrukshyttan.se 
Adress:  Norra Kilaforsvägen 79,  Bollnäs

Återbrukshyttan, Bollnäs

Kom när det händer! 

Massor av tips hittar du på www. halsingland.se

GlösBolagret är en hem- och inredningsbutik med tillhörande kafé & bistro. Sortimentet består 
av både nya, gamla och renoverade unika möbler och ting. I bistron kan du både fika och äta 
dig mätt. Allt bakas och lagas från grunden på plats. När vädret tillåter kan du njuta av vår stora 
uteservering med utsikt över nejden. Vid intresse bjuder vi gärna på en rundtur i snickeriet. 
Loppistält under sommaren.

GlösBolagret är ett icke vinstdrivande, arbetsintegrerande socialt företag.

Information
tfn 0278-66 70 70, butiken@glosbolagret.se, www.glosbolagret.se facebook.com/glosbolagret 
Adress: Glössbo 8662, Rengsjö, Infart både från Växbovägen och rv 50.

GlösBolagret Bohag & Bistro, Rengsjö

Sommaren i Hälsingland är fylld av musik- och teaterupplevelser.  
Från det storslagna till det lilla och genuina. 

Väveriet i Bollnäs
Väveriet har idag fyra vävstolar och här  bereds och vävs plädar av 100 % ullgarn. Förutom plädar 
vävs även filtar, halsdukar, sittlappar och den populära axelfilten. Hålkorten tillverkas på plats 
och kvalitéer och färgställningar görs i egen design.
Väveriet bereder även ullplädar åt vävföreningar  och privatpersoner i hela Sverige.
Få en guidad visning och hör Gunilla eller Lars-Åke berätta sin ullhistoria och njut av de sköna 
produkterna som finns till försäljning.

Information
Väveriet i Bollnäs, tfn 070-678 63 64,  info@vaveriet.com, www.vaveriet.com
Adress: Norra Kilaforsvägen 83, Bollnäs
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Rolig shopping
-  från retro till  hantverk och fisk

Gammalt & Nytt, Bollnäs

Lottaboden, Loos, Färila

Trollharens fisk, Ljusne

Brokig - handgjorda silversmycken, Segersta
Tove Larsson designar och tillverkar silversmycken och tar emot besök (upp till 12 pers)i 
ateljén efter överenskommelse.  Hon visar och berättar om tekniken hon jobbar med.
Vid bokning av besök hos Återbrukshyttan kan smyckesvisning och information ske där.

Information: tfn 070-631 35 75, tove@brokig.se,  eller boka på http://brokig.se
Adress: Svedjavägen 48, Segersta

Vid det gamla fiskeläget Trollharen,  dukas havets alla läckerheter upp. Försäljning av färsk,
gravad och rökt fisk, olika strömmingsinläggningar, fisktallrikar och presentlådor m.m.

Inf ormation: tfn 0297-331 05, 070-561 62 12, trollharensfisk@soderhamn.com 
www.trollharensfisk.se  Adresss: Trollharen 805, Ljusne

Matbod från skogens skafferi. Äkta Loosglögg, granskottsprodukter, marmelad, sylt, saft och 
praliner är en del av sortimentet. Även presentbod och handelsträdgård. Lotta har blivit 
belönad med flertalet SM medaljer i Mathantverk för sina produkter.

Information: tfn 0657-105 09, 070-271 52 53, info@lottaboden.se, www.lottaboden.se
Adress: Gärdesvägen 3, Loos. Lottaboden har också en filial i Färila.

Här finns en härlig blandning av antikt och second hand som samsas med nytillverkad 
d esign i gammal stil. Du hittar stort som smått med allt från möbler, lampor, glas till 
k läder, musik och accessoarer.

Information: tfn 0278-146 00, info@gammaltnytt.se,  www.gammaltnytt.se 
Adress: Söderhamnsvägen 2, Bollnäs, butikfilial på  Långgatan 9, Bollnäs

Majas Café och Presenter, Rengsjö
En mysig gårdsbutik med massor av heminredning för alla smaker och stilar. Låt dig inspireras 
av porslin, ljuslyktor, plåtburkar, smycken, leksaker och mycket mycket mer. 

Information: tfn 0278-66 54 42
Adress: Västerby 7771, Rengsjö

Växbo Lin, Växbo

Den personliga och trevliga garnbutiken i byn, där du hittar allt du behöver till dina hand-
arbeten. De rymliga lokalerna gör att Garnbutiken kan erbjuda ett brett sortiment av garn 
och tillbehör.

Information: tfn 0278-65 08 12 , info@garnbutikenkilafors.se , www.garnbutikenkilafors.se
Adress: Stationsgatan 3,  Kilafors

Garnbutiken i Kilafors

I fabriksbutiken kan du fynda både 1:a och 2:a sorteringsprodukter i 100% lin. Dukar, löpare,
gardiner, servetter, tabletter, kuddar, garn m.m. Det finns även ett exklusivt sortiment av klä-
deroch assesoarer som bara erbjuds i fabriksbutiken.

Information: tfn 0278-66 62 00, info@vaxbolin.se,  www.vaxbolin.se
Adress: Växbo 3041, Bollnäs

I hemslöjdsbutiken finns kvalitetsslöjd av bland annat textil, trä och smide till försäljning. 
Arbrå Hemslöjdsförening  ordnar också kurser i olika tekniker.  Sommartid flyttas försäljningen 
till världsarvsgården Gästgivars i Orbaden. 

Information: tfn 0278-455 57,  hemslojden.vallsta@hotmail.com,  www.hemslojden.org/arbra
Adress:  Vävstugan mitt i Vallsta,  Hälsingegården Gästgivars, G:a Orbadenvägen 29, Vallsta

Stenegård, Järvsö

Hemslöjdsbutik, vävstuga och Världsarvsgården Gästgivars, Vallsta

Inf ormation: tfn 0651-34 00 21, besokscentrum@ljusdal.se,  www.stenegard.se  Adress: Stenegård, Järvsö

Ett centrum för kultur och upplevelser - Här finns butiker, matställen, konstgalleri, tunn-
brödsbageri, barnområde och en vacker trädgård. Gamla hantverkstraditioner och bygg-
nadsvård samsas här med samtida konst, musik och slöjd. Lokalproducerat, hantverk, utvald 
design, kitsch och hudvård är en del av utbudet som du hittar på gården.
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Lilla k´s Trädgårdskök, Bollnäs
Norra Kilaforsvägen 24, i Mobackes Trädgårdscenter, Bollnäs,
tfn 0278-120 12,  info@lillak.com
www.lillak.com

I en inspirerande miljö erbjuder vi vällagad mat och gott fika för hela 
familjen. Delikatesser, köksprylar, kokböcker, second hand, inredning och 
annat kul hittar du också här.

Scandic Hotel, Bollnäs
Stenbomsgatan 8, Bollnäs, 
tfn 0278 74 41 00,     bollnas@scandichotels.com,
www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Bollnas

Vackert belägen vid sjön Varpens strand och  panoramafönster som gör 
att du kan uppleva det hälsingska landskapets alla årstider.

Växbo Krog
Växbo 2924, Bollnäs, 
tfn: 0278- 66 61 85,  info@vaxbokrog.se
www.vaxbokrog.se, 

Vår ambition är att kulturarvet på ett intressant sätt ska 
kombineras med moderna gastronomiska upplevelser. 

Restaurang Albertina, Skärså
Skärså fiskeläge, Söderhamn
tfn 0270-320 10
www.albertina.se

I det idylliska fiskläget  och den mysiga restaurangen serveras härliga 
fiskrätter.

Trollharens Fisk, Ljusne
Trollharen 805,  Ljusne,  
tfn 0297-33105,  070-561 62 12
trollharensfisk@soderhamn.com,  www.trollharensfisk.se

I det gamla fiskeläget Trollharen, mellan Ljusne och  Axmar, kan du njuta 
av havets läckerheter i den nybyggda restaurangen.

Axmarbrygga Havskrog, Axmarbruk 
Boskär,  Axmarbruk
tfn 0297-32 000,  kontakt@axmarbrygga.se 
www.axmarbrygga.se

Fiskrestaurangen är vackert beläget i gränslandet mellan Hälsingland och 
Gästrikland, i ett naturreservat med orörd skärgård och ett rikt djurliv

Restaurang Sjömärket, Mellanfjärden
Mellanfjärdens fiskeläge, Hamnvägen 26 B, Jättendal,  
tfn 0652-161 15,    sjomarket@mellanfjarden.com, 
www.mellanfjarden.se

Känn doften av stekt nyfångad fisk eller en ångande gryta på ortens råva-
ror. På restaurang Sjömärket lagas genuin mat från grunden.

Några av våra trevliga matställen...
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fortsättning  matställen...
Avholmsberget, Bjuråker
Friggesund, Bjuråker  
tfn  070-252 31 58,  info@avholmsberget.com
www.avholmsberget.com  FB

Njut  av god och vällagad mat tillsammans med  den magnifika utsikten över 
Dellensjöarna och Dellenbygden  - Hälsinglands vackraste utsikt !

Svanbacken Hotell & Konferens, Delsbo
Johannesberg 51, Delsbo 
 tfn 0653-15077,  info@svanbacken.se
www.svanbacken.se   

”Hälsinglands bästa husman” med många lokala råvaror.
Vällagad lunchbuffé alla vardagar mellan 11.00-13.30 

Restaurang Hembygdsgården, Ljusdal
Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal, 
tfn 0651-71 14 30,   info@rest-hembygdsgarden.se
www.rest-hembygdsgarden.se

Den inramade gårdsmiljön vid Ljusnans strand erbjuder riktig hemlagad mat i 
mysig hälsingegårdsmiljö.

Gårdsrestaurangen Stenegård, Järvsö
Stenegård Järvsö
tfn 070-206 16 49, jarsemal@hotmail.com  
www.stenegard.com 

Njut av en vällagad lunch med mycket grönt - här finns något för alla ! Med 
utsikt mot  älven Ljusnan och de blånande bergen.

Järvsöbaden, Järvsö
Turistvägen 1, Järvsö 
tfn 0651-404 00,    info@jarvsobaden.se 
www.jarvsobaden.se

Matsal med vita dukar i anrik miljö. Mat lagad med lokaproducerade råvaror 
och frukt, bär och grönsaker från egna trädgården. Kaffe efter maten kan 
avnjutas i någon av salongerna eller i trädgården.

Torön, Järvsö 
tfn 070-5502586,  info@toron.se    
www.toron.se  FB: torön i järvsö

Mitt i älven Ljusnan ligger Torön, tidigare en flottarkasern.  Efter en kort bro-
promenad njuter du här en vällagad buffé i det ombyggda båthuset eller på 
den vind- och regnskyddade altanen.  Besök även Toröns flottarmuseum, 
loppis på logen.  (Skjuts finns för de som har svårt att gå).

Alfta Gästgiveri, Alfta
Gästisbacken 5, Alfta, 
tfn  0271-120 10 ,  info@alftagastgiveri.se
www.alftagastgiveri.se, 

Vi  erbjuder det mesta i matväg, frukost, dagens lunch, 
festmåltider i vår festvåning eller bara en enkel fika.
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Här sover du gott
Alfta Gästgiveri
Alfta Gästgiveri, Gästisbacken 5, Alfta,
 tfn 0271-120 10  

info@alftagastgiveri.se
www.alftagastgiveri.se, 

Här bor du centralt i Alfta med Hälsinglands kultur-
arv runt hörnet. 

Scandic Hotel, Bollnäs
Scandic Hotel, Stenbomsgatan 8, Bollnäs 
tfn 0278 - 74 41 00  

bollnas@scandichotels.com
www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Bollnas

Centrumnära och vackert beläget vid sjön Varpens 
strand, med utsikt över det  hälsingska landskapet. 

Järvsöbaden, Järvsö
Turistvägen 1, Järvsö 
tfn 0651- 404 00, 

info@jarvsobaden.se
www.jarvsobaden.se

Grundat som kuranstalt år 1905, dagens ägare är 
tredje och fjärde generationen. Idag ett modernt 
turist-, konferenshotell & Spa. Nybyggd spaavdelning 
med gym, torrbastu, ångbastu, jacuzzi samt kallbad.

Best Western Hotell SöderH
Montörsbacken 4, Söderhamn 
0270 - 26 62 00 

info@hotellsoderh.se 
www.hotellsoderh.se

Miljövänligt hotell,  300 m från Söderhamn station, som 
erbjuder gratis Wi-Fi och fri bevakad parkering. Här finns 
inomhuspool, bastu, SPA och gym. I restaurangen serveras 
svensk husmanskost och internationella rätter.

Best Western Hotell Hudik 
Norra Kyrkogatan 11,  | Hudiksvall 
tfn 0650 - 54 10 00

info@hotellhudik.se
www.hotellhudik.se

Centralt beläget hotell i Hudiksvall med mycket 
charm och känsla, med promenadavstånd till restau-
ranger och  shopping. Mini-gym, bastu och  utom-
huspool sommartid.
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Detta material har tagits fram i samverkan mellan Mobackes Trädgårdscenter, Växbo Lin, Växbo 
Krog,  Hälsingegårdsföretagarna, övriga besöksmål i Hälsingland och Annelis Turistservice.

Välkommen till Hälsingland!
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