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Välkommen till Hälsingland  
Hälsingland är landskapet med de starka kontrasterna mellan jordbruksbygd och stora skogar. Kuströsen, fornborgar och storhögar är 
minnen från förhistorisk bebyggelse. Mot slutet av järnåldern förändras bosättningen då glest liggande gårdar fördes samman till byar. 
Linne tillverkades redan på medeltiden och blomstrade på 1700-talet genom mekanisering. På grund av goda tider för linet skapades en 
rik och säregen folkkultur med bl.a. målade interiörer och dekorerade bohag. Allmogen kunde bygga de för Hälsingland karakteristiska 
tvåvåningsbyggnaderna med utsmyckade förstukvistar.  
1800-talet kom att betyda ett uppsving för Hälsingland pga. att skogen blev värdefull då sågverken och massaindustrin utvecklades. 
Hudiksvall är Norrlands näst äldsta stad, anlagd 1582. Norrlandskustens trästäder har härjats av bränder och ryssarna härjade i Hudiksvall 
1721. Endast kyrkan bevarades. Söderhamn blev stad 1620 och blev utskeppningshamn för industrierna längs Ljusnan och Voxnan. 
Bollnäs, viktig järnvägsknut, blev stad 1942. 

 

 
 
Dag 1 
Avresa från Bankeryd tidig morgon med sikte på Hälsingland. 
Vi reser på östra sidan av Vättern förbi Motala och Askersund. 
Vid Örebro tar vi av mot Bergslagen och passerar Lindesberg 
och Kopparberg för att vara i Ludvika, där stannar för lunch på 
Kajkrogen vid sjön Väsman. På väg igen via Falun till Alfta där vi 
stannar på Hälsingegård Löka och får en guidad tur och dricker 
en kopp kaffe. Sedan stiger vi på bussen för några kilometer till 
Bollnäs och vårt boende under dagarna i Hälsingland på Scandic 
Bollnäs hotel. Incheckning och middag. 
 
Dag 2 
Efter en god natt och frukost är vi redo för en Hälsingegårdstur i 
trakterna kring Edsbyn. Rundan avbryts på Våsbo fäbodar med 

bl.a. kolbullar till lunch. Lite fram på eftermiddagen är vi på 
Växbo Lin där du får se tillverkning och köpa om du lockas till 
det. Dagen avslutas med besök i näraliggande Arbrå, som 
bjuder på ”Träslottet”. Bara några kilometer så är vi åter på 
hotellet. Lugn och skön egen tid före middagen. 
 
Dag 3 
Ljusnan är det stora vattenflödet i Hälsingland. Vi reser 
motströms norrut efter frukosten till Järvsö. ”Alltid vackert 
nära.” Vi ägnar förmiddagen till Järvsö med Lill-Babs museet, 
Järvsö kyrka och vacker utsikt över älv och byggd. Vi drar vidare 
till Delsbo vid Dellensjöarna. Delsbo är känd för sin rika 
folkkultur. Vi besöker Forngården med ett 20-tal byggnader och 
njuter den vackra bygdens natur. Resan går sedan till det ”Glada 
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Hudik”. I Hälsingland finns tre städer: Hudiksvall som är den 
största staden med ca 15 000 invånare. Den är belägen längst in 
vid Hudiksvallfjärden vid Bottenhavet i nordöstra Hälsingland. 
Staden är Norrlands näst äldsta stad och grundades 1582.    
Efter en tur i Hudiksvall färdas vi söderut och stannar vid 
Enånger G:a Kyrka. Det är en mycket välbevarad medeltidskyrka 
med unika målningar, som aldrig kalkades vita. Ett kort stopp 
och vi färdas vidare till Nathan Söderbloms hembygd Trönö. 
Vidare ”hem” till hotellet i god tid för vila före middag. 
 

 
 
Dag 4 
Vi avreser tidigt med sikte på Wij’s trädgårdar i Ockelbo, där vi 
stannar och gläds åt växt- och blomprakten. Vi vackert väder 
reser vi upp på Rönnåsen och blickar ut över sjöar och vackert 
odlingslandskap och vid klart väder ser ut mot Hamrånger-
fjärden. Vår resa fortsätter mot Sandviken och Västerås vid 
Mälaren. Det är bra och vackra vägar hem till Bankeryd, där vi 
anländer ca 20.00. Du kommer hem med vackra och goda 
minnen från det av invandrarfinnar uppodlade Hälsingland. 
 

 
 
 
 

 

 
 

Faktaruta 
Pris per person: 4 725.- 
I priset ingår: Bussresa med helturistbuss, del i dubbelrum, 
helpension (4 lunch, 3 middag och 3 frukost), samtliga utflykter 
i programmet inkl. entréer, lokalguider, reseledare och moms. 
Ingår ej: Personliga beställningar av mat eller dryck och övriga 
privata kostnader. 
Tillägg 
Enkelrum: 850.- i mån av tillgång (om du ej har reskamrat och 
ingen annan ensamresenär kan tänkas dela rum med dig, då 
måste du erlägga enkelrumstillägg) 
Anmälan: Senast 5 maj 2019. 
Anmälningsavgift: 500: - per pers. insätts på post/bankgiro 10 
dagar efter bekräftelse. 
Slutbetalning: Skall erläggas senast 30 dagar före avresa.  
Färdhandlingar: Dessa sänds ut cirka 14 dagar före avresa.  
Avbeställningsskydd: Hör med Focus Travel AB 
Resevillkor: Se "Allmänna Resevillkor för paketresor" som kan 
erhållas från arrangören. 
Avbeställning: Se punkt 3 i Allm. Resevillkor. 
Förbehåll: Om ej 25 personer är anmälda kan resan bli inställd.  
Handikapp: Var vänlig meddela ev. handikapp för din egen 
skull. 
Resegaranti: Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt 
gällande lag av arrangören. 
 
Ändringar i dagsprogrammet kan ske pga. anledningar vi 
inte rår över såsom vägarbeten, väderförhållanden mm. 
 

 

 
 


