
 

 

NÄRA NATUREN, DJUREN, SYSSLORNA & MATEN 

 

www.svedbovallen.se 

För att vara säker på att få plats - alla aktiviteter förbokas via www.kulturbiljetter.se eller 

Världsarvscentrum Stenegård 0651-34 00 21. 

 

 

 

Fäbodcafé och försäljning av fäbodens produkter.  

 

Vi vill fira lite extra att vallen återigen fylls av liv, människor och djur! 

Invigningstal av kommunalråd Markus Evensson (s). 

Vi bjuder in till en härlig eftermiddag där vi får lyssna till några av landets främsta utövare av skogens 

egen musik - vallåtarna. En kombination av härlig naturupplevelse med en sällsam musikupplevelse! 

Bengt Jonsson, Bernt Lindström på horn, Kristine West medverkar på pipa, Samantha Ohlanders med 

kulning och horn samt Johanna Bölja med kulning. 

 

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

http://www.svedbovallen.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

Anders S Johansson och Johan Färlin från Länsstyrelsen Gävleborg guidar oss och berättar om 

fäbodens flora på Svedbovallen. Fritt inträde. Paus för fika som finns att köpa i Svedbovallens 

fäbodcafé eller ta med matsäck. Samling på parkeringen. 

 

  

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

  

En guidad tidsresa på Svedbovallen

Hur kunde livet se ut på en fäbod runt 1850? Vilka var utmaningarna? Vad tillverkade man där? Hur 

såg en vanlig dag på vallen ut? Och hur ser det ut på Svedbovallen idag 2019?  

Pris: 150 kr/person. Guidningen pågår ca 1 timme. 

Fika och goda ostar från fäboden finns att köpa i fäbodcaféet, före eller efter guidningen. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

 

 

 

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

 

 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Att ta hand om djuren, mjölka och göra goda produkter är själva kärnan i fäbodens verksamhet. Här 

får ni en unik möjlighet att vara med och se hur mjölkning av svensk lantrasget går till. Vi inleder med 

en kort introduktion av de olika momenten och vilken utrustning som används. Därefter får du se på 

under själva mjölkningen med tillhörande sysslor.  

Tänk på att ha oömma kläder och skor. Det är djuren som bestämmer tider och rytm på fäboden, 

men vi uppskattar tiden till ca 2,5 timme. 

Pris: 250 kr/person. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Kom och delta i ett reflekterande samtal tillsammans med Cecilia Bruce och Märit Andersson. 

Samtalet kommer handla om kvinnans starka ställning i det agrara samhället, kvinnors och mäns 

roller på fäboden. Vad händer med nutidsmänniskan som får uppleva fäbodliv? Vad kan vi lära oss 

idag? Cecilia har under lång tid bedrivit forskning om fäbodarna som företeelse, maktstrukturer, 

sysslor och kulturskatter. Märit har fått möjlighet att prova på livet som nutida fäbodbrukare vilket 

har förändrat henne på ett plan hon inte var beredd på. 

Därefter finns möjlighet att köpa fika och goda ostar från fäboden.  

Samarrangemang med föreningen Järvsö Pride. 

Pris: 50 kr eller mer, som går till Järvsö Prideförening. 

 

 

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

Tillsammans bjuder de på folkmusik med anknytning till vallmusiken. Samantha Ohlanders turnerar 

Sverige runt under våren med Riksteatern och pjäsen Nationalparken, som är en slags uppföljare till 

föreställningen Fäboland som spelades 2015. Hon spelar också med gruppen Beata Bermuda. 

Svedbovallen är en av hennes absoluta favoritplatser! Staffan Jonsson är riksspelman på fiol, och 

arbetar som musikalisk ledare för ungdomsprojekten Hälsinge Låtverkstad och Gävleborgs Ungdoms 

Folkband. Han spelar i banden Skenet och Zander Nord. 

Pris: 150 kr. Fika och goda fäbodprodukter finns att köpa. Tag gärna med egen stol.   

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Att ta hand om djuren, mjölka och göra goda produkter är själva kärnan i fäbodens verksamhet. Här 

får ni en unik möjlighet att vara med och se hur mjölkning av svensk lantrasget går till. Vi inleder med 

en kort introduktion av de olika momenten och vilken utrustning som används. Därefter får du se på 

under själva mjölkningen med tillhörande sysslor.  

Tänk på att ha oömma kläder och skor. Det är djuren som bestämmer tider och rytm på fäboden, 

men vi uppskattar tiden till ca 2,5 timme. 

Pris: 250 kr/person. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

  

En guidad tidsresa på Svedbovallen

Hur kunde livet se ut på en fäbod runt 1850? Vilka var utmaningarna? Vad tillverkade man där? Hur 

såg en vanlig dag på vallen ut? Och hur ser det ut på Svedbovallen idag 2019?  

Pris: 150 kr/person. Guidningen pågår ca 1 timme. 

Fika och goda ostar från fäboden finns att köpa i fäbodcaféet, före eller efter guidningen. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Passa på att besöka två unika fäbodar med olika verksamhet och inriktning. 

Svedbovallen – en levande fäbod, öppet 11:00-17:00. Harsens fäbodmuseum, öppet 13:00-16:00. 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

 

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Gruppen består av O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson, Eiwor Kjellberg, Karin Hjelm, Håkan Lidén och Pär 

Jerfström - riktiga folkmusikhöjdare! Under kvällen på Svedbovallen får vi höra låtar, berättelser och 

sköna skrönor från Hälsingland. Spelmännen i Låta Myttje besitter superkraften att skriva helt 

fantastiska låtar, så det blir verkligen något att se fram emot! 

Pris: 150 kr. Fika och goda fäbodprodukter finns att köpa. Tag gärna med egen stol.   

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Att ta hand om djuren, mjölka och göra goda produkter är själva kärnan i fäbodens verksamhet. Här 

får ni en unik möjlighet att vara med och se hur mjölkning av svensk lantrasget går till. Vi inleder med 

en kort introduktion av de olika momenten och vilken utrustning som används. Därefter får du se på 

under själva mjölkningen med tillhörande sysslor.  

Tänk på att ha oömma kläder och skor. Det är djuren som bestämmer tider och rytm på fäboden, 

men vi uppskattar tiden till ca 2,5 timme. 

Pris: 250 kr/person. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

 

En guidad tidsresa på Svedbovallen

Hur kunde livet se ut på en fäbod runt 1850? Vilka var utmaningarna? Vad tillverkade man där? Hur 

såg en vanlig dag på vallen ut? Och hur ser det ut på Svedbovallen idag 2019?  

Pris: 150 kr/person. Guidningen pågår ca 1 timme. 

Fika och goda ostar från fäboden finns att köpa i fäbodcaféet, före eller efter guidningen. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Passa på att besöka två unika fäbodar med olika verksamhet och inriktning. 

Svedbovallen – en levande fäbod, öppet 11:00-17:00. Harsens fäbodmuseum, öppet 13:00-16:00. 

 

 

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Örjan och Ulf har låtit parspelet smälta samman till en personlig helhet i hälsingetradition. Örjan 

växte upp i Nordsjö och Ulf i Föränge, Järvsö socken, Hälsingland. På tidigt 70-tal började de i 

kommunala musikskolan för spelmannen Rolf Westerlund på byskolan i Nor utanför Järvsö. En lång 

vänskap tog sin början och idag, drygt 40 år senare, spelar de fortfarande tillsammans. Det finns väl 

knappast en bättre plats att lyssna på storpolskor än på Svedbovallens tun. 

Pris: 150 kr. Fika och goda fäbodprodukter finns att köpa. Tag gärna med egen stol.   

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Att ta hand om djuren, mjölka och göra goda produkter är själva kärnan i fäbodens verksamhet. Här 

får ni en unik möjlighet att vara med och se hur mjölkning av svensk lantrasget går till. Vi inleder med 

en kort introduktion av de olika momenten och vilken utrustning som används. Därefter får du se på 

under själva mjölkningen med tillhörande sysslor.  

Tänk på att ha oömma kläder och skor. Det är djuren som bestämmer tider och rytm på fäboden, 

men vi uppskattar tiden till ca 2,5 timme. 

Pris: 250 kr/person. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

  

En guidad tidsresa på Svedbovallen

Hur kunde livet se ut på en fäbod runt 1850? Vilka var utmaningarna? Vad tillverkade man där? Hur 

såg en vanlig dag på vallen ut? Och hur ser det ut på Svedbovallen idag 2019?  

Pris: 150 kr/person. Guidningen pågår ca 1 timme. 

Fika och goda ostar från fäboden finns att köpa i fäbodcaféet, före eller efter guidningen. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Passa på att besöka två unika fäbodar med olika verksamhet och inriktning. 

Svedbovallen – en levande fäbod, öppet 11:00-17:00. Harsens fäbodmuseum, öppet 13:00-16:00. 

 

  

Barn/Ungdom- & familjeaktivitet 

Med bara händer, enkla redskap och naturen som förråd skapar vi bruksföremål tillsammans. Vi 

provar traditionella metoder och du får ta med dig det du tillverkar hem. Kom och slöjda tillsammans, 

med kompisgänget, barnfamiljen eller barnbarnsfamiljen. 

Barn utan vuxet sällskap bör vara 10 år. Oömma kläder för utomhusvistelse. Under tak vid regn. 

Pris: 150 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Visor och polskor med Säljestastjärnorna Sara och Robert. Denna kväll får ni lyssna till två spelmän 

som syns och hörs mycket i Järvsös musikliv, bland annat i Säljesta byorkester och Jarsefolk. Men 

denna kväll är det alltså som duo ni får höra dem. Robert är en av spelledarna i Järvsö Spelmanslag 

och spelar fiol, gitarr och cittern. Sara tilldelades Zornmärket i silver för sitt fiolspel vid 

uppspelningarna i Delsbo förra sommaren och blev därmed riksspelman! På denna konsert bjuder 

de på visor och låtar härifrån trakten men också folkmusik från Småland, där Sara är uppvuxen. 

Pris: 150 kr. Fika och goda fäbodprodukter finns att köpa. Tag gärna med egen stol.   

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Att ta hand om djuren, mjölka och göra goda produkter är själva kärnan i fäbodens verksamhet. Här 

får ni en unik möjlighet att vara med och se hur mjölkning av svensk lantrasget går till. Vi inleder med 

en kort introduktion av de olika momenten och vilken utrustning som används. Därefter får du se på 

under själva mjölkningen med tillhörande sysslor.  

Tänk på att ha oömma kläder och skor. Det är djuren som bestämmer tider och rytm på fäboden, 

men vi uppskattar tiden till ca 2,5 timme. 

Pris: 250 kr/person. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

En guidad tidsresa på Svedbovallen

Hur kunde livet se ut på en fäbod runt 1850? Vilka var utmaningarna? Vad tillverkade man där? Hur 

såg en vanlig dag på vallen ut? Och hur ser det ut på Svedbovallen idag 2019?  

Pris: 150 kr/person. Guidningen pågår ca 1 timme. 

Fika och goda ostar från fäboden finns att köpa i fäbodcaféet, före eller efter guidningen. 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

Sommarens musikkvällar på Svedbovallen avslutas med att två nyinflyttade Järvsöbor står för 

musiken: riksspelman Lena Jonsson och Järvsö kyrkas nytillträdde kantor Arvid Svenungsson. De båda 

är halsbrytande skickliga musiker som rör sig obehindrat mellan genrer. Lenas grammisnominerade 

soloskiva Places spelades faktiskt in i Järvsö, och vi kommer bland annat att få höra låtar från den. 
Pris: 150 kr. Fika och goda fäbodprodukter finns att köpa. Tag gärna med egen stol.   

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/
http://www.kulturbiljetter.se/


 

 

 

Barnfamiljs- & barnbarnsfamiljeaktivitet 

Kom med familjen, eller ta med släkt och vänner på en lärorik fäbodupplevelse. Tillsammans med vår 

guide får ni komma nära livet på fäboden, träffa djuren som bor här och undersöka hur skogen, 

djuren och maten hänger ihop. Och varför fäbodbruket är så hållbart och klimatsmart. 

Den här aktiviteten passar för barn från 5 år i vuxet sällskap. Oömma kläder, vi rör oss utomhus och 

runt på vallen i alla väder.  

Pris: 250 kr/person inklusive fika (saft/kaffe och bulle). 

Begränsat antal platser! Boka din plats via www.kulturbiljetter.se eller Världsarvscentrum Stenegård 

0651-34 00 21. 

 

 

Fäbodcafé och försäljning av fäbodens produkter. Säsongsavslutning. 

 

 

http://www.kulturbiljetter.se/

