
 

 

 

RESA TILL HÄLSINGLAND MED SPF TISDAGEN 6 AUGUSTI 2019 

Resan gjordes tillsammans med våra grannföreningar i Leksand, Rättvik, Vansbro och Ore. 

Bussen hämtade upp medlemmar i Dala-Floda, Djurås, Gagnef, Leksand, Rättvik och Ore. 

Första stoppet gjordes i Alfta där Anneli, som skulle guida oss genom dagen, mötte upp på 

Hälsingegården Ol-Anders. Kaffe och en god smörgås serverades jämte intressant information 

om Världsarvet Hälsingegårdarna. Vi besökte Emigrantmuséet där vi fick ta del av bygdens 

utvandrarhistoria och den religiösa sekten Ersk Jansarna som präglat bygden. Bröllopsggården 

med humoristiskt måleri förevisades. Målningarna med humoristiska texter, som täckte 

väggarna, var gjorda av en Rättviksmålare på 1700-talet. 

Färden gick vidare till Bollnäs, med besök på Återbrukshyttan som drivs av Anny Jernberg. 

Hon berättade sin historia med bl a utbildning i Kosta och Orrefors samt  Björkshult i 

Småland, där hon kom i kontakt med metoden att återanvända gammalt glas. Hon har, 

tillsammans med sin sambo, byggt upp glashyttan och skaffat sig en stor kundkrets. Hon har 

även en butik där hon säljer sina alster. 

Vi åt lunch på Lilla k´s Trädgårdskök på Mobackens Trädgårdscenter. 

Efter lunchen fortsatte resan mot Växbo och ett besök på Växbo Lin. Vi togs emot av Hanna 

Bruce, som startade företaget tillsammans med sin man Jacob. Hon berättade om företaget 

som har vuxit och idag har stor kundkrets både inom och utom Sverige. I den stora butiken 

fanns allt inom linne för hågade köpare. 

Vi fortsatte till Växbo Kvarn, som ligger i en mycket vacker miljö med hantverksloge och 

butiker, restaurang och café. Där fanns mycket trevliga saker man kunde inhandla, bl a 

närproducerade produkter. 

Vi bjöds på gott kaffe och jättegoda bullar innan det var dags att ställa färden hemåt. Vi fick 

en liten extra tur via Hälsingegårdsvägen, där man passerar ett stort antal fantastiska 

Hälsingegårdar, innan vi vinkade av Anneli i Alfta. 

Många nya och trevliga intryck hade vi med oss från en mycket lyckad resa till vackra 

Hälsingland. 

 


