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KURSER I GRÄNSFORS 2020

Det är enkelt att ställa frågor och anmäla sig till kurs.
Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com
Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon
och mejl samt eventuellt extra information om enskilt boende och särskild mat.
Efter kursanmälan skickas en bekräftelse tillsammans med information och faktura.
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Gränsfors by
På vissa platser förenar sig historia och tradition med nutidens puls på ett självklart
sätt. En sådan plats är Gränsfors. Tryggt förankrad längs en slingrande å finns Gränsfors
i den norra delen av Hälsingland, mellan Hudiksvall och Sundsvall, ca 10 km väster om
Gnarp/E4. I hundratals år har här funnits en hantverkskultur med kakelugnsmakare,
kvarnar, sågverk, smedjor och mycket mera. Idag finns två av de gamla hantverken
fortfarande kvar i full verksamhet – Gränsfors Bruk och Gränsfors Blomkruksfabrik.
Förutom tillverkning, som är öppen att se för besökare, finns fabriksbutiker, Gränsfors
Yxmuseum, Restaurang Augustas och Bed & Breakfast .

Gränsfors Bruk
Gränsfors Bruks yxsmedja har funnits i över hundra år. Idag arbetar här ca 40 personer
med tillverkning och försäljning. Sortimentet består av 15 olika yxmodeller. Mera än
90% av produktionen går på export till ett 20-tal länder.

Smideskurser
I den välutrustade kurssmedjan som ligger i direkt anslutning till Gränsfors Bruks
yxproduktion har många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande
värld. Smideskurserna leds av NorrHälsinge JärnsmidesGille med Fredrik Thelin, en
mycket kvalificerad och erfaren smed, som huvudinstruktör. Kurser finns i olika
svårighetsgrad och varierar i antal dagar. Skräddarsydda kurser kan ordnas.
Minimiåldern är 16 år. Normalt sker undervisningen på svenska och engelska. Bilder
från tidigare kurser finns på www.gransforsbruk.com

Timringskurser
Vi har två timringskurser att välja på – en kort ”Prova på knuttimring” under tre dagar
och en lite längre under fem dagar. Kurserna leds av Andreas Hipf, med mångårig
erfarenhet både som timmerman och lärare. Kurserna är en kombination av teori och
praktik men där tyngdpunkten ligger på praktisk övning i knuttimring. Timringen sker
utomhus, under tak, på en plats vid Gränsfors Bruks yxsmedja, där också kurser i smide
arrangeras. Du får arbeta med yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk.
Minimiåldern är 16 år. Ingen förkunskap behövs. Normalt sker undervisningen på
svenska och engelska. Bilder från tidigare kurser finns på www.gransforsbruk.com

Stolpverkskurser – Timber Framing
Nytt för i år i Gränsfors är två kurser i stolpverksbyggande, ett alternativ till den
traditionella timringen för att bygga små eller stora hus. Kurserna leds av
”stolpverksexperterna” Rupert Newman och Johannes Kästel i samarbete med den
erfarne timmermannen Andreas Hipf. Minimiåldern är 16 år. Ingen förkunskap behövs.
Undervisningen sker på svenska och engelska.
Information om stolpverk hittar du t.ex. på www.stolpverk.org eller i Robert Newmans
bok Oak-Framed Buildings.

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com

3

Smideskurs – Järnsmide grund 5 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.
Grundkursen är framtagen för dig som vill lära dig grunderna i smidet. Med hjälp av
kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets
fascinerande värld. Under kursens 5 dagar får du, förutom grundläggande kunskap om
smedjan och dess verktyg, lära dig några av de vanligaste handgreppen och metoderna
inom smidet. Du lär dig att tända och använda ässjan samt hur det varma järnet kan
bearbetas med hjälp av hammare och städ. I kursen ingår även grundläggande
materiallära och lite om ytbehandling. Under kursen får du smida krokar, spikar,
grillspett/grillgaffel, hasp med märlor, dörrhandtag, gångjärn och en ljusstake.
Under kursen finns det utrymme för egna idéer och förslag.

Kursinformation
Datum:

29 juni – 3 juli 2020

Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1 000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 5 nätter, 28 juni – 2 juli
Nya Järnsmidesboken, kursbok

Smideskurs – Järnsmide fortsättning 5 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Förkunskaper motsvarande vår Smideskurs
Järnsmide Grund eller liknande rekommenderas.
Denna kurs är en fortsättningskurs som bygger på vår 5 dagars grundkurs i järnsmide.
Under denna kurs får du lära dig fler tekniker och får fördjupad kunskap om smidet. Du
får smida föremål som består av flera hopfogade delar t.ex. en tvåarmad ljuskrona samt
föremål med rörliga delar t.ex. en smidestång eller ledad väggljusstake. Under kursen
finns det utrymme för egna idéer och förslag.

Kursinformation
Datum:

6 juli – 10 juli 2020

Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1 000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 5 nätter, 5 juli - 9 juli
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok
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Smideskurs – Yxverktyg 5 dagar
Undervisning på svenska & engelska.
För att kunna smida en yxa krävs det en del olika verktyg. I denna kurs lär du dig mer
om yxsmidet samt hur du tillverkar och använder verktygen som behövs. Du får smida
två don – ett för att öppna ögat på yxhuvudet och ett för att forma det. För att smida en
yxa behöver du även tillverka två tänger och en sätthammare. Kursen avslutas med att
du smider en yxa med hjälp av dina egentillverkade verktyg. Denna kurs är
förberedande för Smideskurs – Att smida en skäggyxa – där du med hjälp av dina
verktyg kan smida en laminerad tvåflikig skäggyxa.
Förkunskap motsvarande Grund och Fortsättningskurs i järnsmide rekommenderas.

Kursinformation
Datum:

10 – 14 augusti 2020

Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1 000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar
Boende 5 nätter, 9 – 13 augusti 2020
Nya Järnsmidesboken, kursbok

Smideskurs – Att smida en tvåflikig skäggyxa 5 dagar
Undervisning på svenska & engelska
Den tvåflikiga skäggyxan anses av många som kronjuvelen bland fornnordiska yxor,
beundrad och fruktad långt utanför Norden för sin vackra form och vassa egg med en
hårdhet som kunde klyva sköldar. Skäggyxans form är ett resultat av att smida bredast
möjliga egg av minsta möjliga material. En del av hemligheten var ett hopvällt eggstål av
en kvalitet (kolstål) som endast få smeder hade tillgång till vid den tiden.
Kursen ges för den som har erfarenhet av smide, gärna yxsmide, och som vill fördjupa
sina kunskaper och lära sig de olika tillverkningsstegen som krävs för att smida en
tvåflikig skäggyxa. Förlagan till skäggyxan är fynd från 700-talet.

Kursinformation
Datum:

17 – 21 augusti 2020

Kurspris:

9500 kr. Vid krav på enskilt rum tillkommer 1000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 5 nätter, 16 – 20 augusti 2020
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok
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Smideskurs – Damask 5 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Förkunskap motsvarande Smideskurs Grund
krävs.
Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i
Damasksmidets konst och metoder, även kallat mönstervällning. Detta är nämligen vad
kursen handlar om – att med vällteknik och lager på lager skapa olika mönster i stålet
samt lära sig att kontrollera och styra mönster i materialet. I kursen lär du dig att blanda
olika stål med vällteknik, som används inte endast för att skapa vackra mönster utan
också för att skapa en unik sammansättning av olika material utifrån smedens önskemål.
Målsättning med kursen är tillverkning av grundmaterialet Damask och tekniken för hur
det skapas. Under kursen kommer det finnas utrymme för att smida något av det
egentillverkade Damaskstålet som exempelvis knivar, smycken etc. för att pröva hur
materialet fungerar samt härdning, polering och etsning. Det finns även utrymme för
egna idéer under kursen.

Kursinformation
Datum:

7 – 11 september 2020

Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1 000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning i 5 dagar inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 5 nätter, 6 – 10 september 2020
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok
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Smideskurs – Att smida en yxa 2 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.
Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i
varmsmidets handgrepp och metoder. Du får lära dig tända ässjan samt lite om
verktygen och materialet som används – en perfekt introduktion till smide och yxsmide.
Att smida en yxa är på många sätt ett av det mest utmanande smidet i smedjan. Kursens
inriktning är att prova på grunden inom yxsmide och tillverkningens olika steg, Förutom
grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg kommer du under 2 dagar att få
lära dig yxsmidets process. Du börjar med att smida fram yxhuvudet, sedan följer
efterbearbetning som härdning, anlöpning, slipning och skaftning. Yxan som smids
under denna kurs är en mindre variant likvärdig med Gränsfors Outdoor yxa.
Målsättningen med kursen är att varje deltagare ska kunna ta med sig hem sin
egentillverkade yxa.

Kursinformation
Längd:

2 dagar (från kl. 09.00 dag 1, till och med kl. 16.00 dag 2)

Kurspris:

5000 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 400 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning i 2 dagar inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 2 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 2 nätter, natten före kursen och natten efter 1:a dagen.
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok

Datum 2020 :
21 – 22 februari, 28 – 29 februari,
27 – 28 mars,
3 – 4 april,
1 – 2 maj, 8 – 9 maj, 15 – 16 maj,
5 – 6 juni, 12 – 13 juni,
2 – 3 oktober, 9 – 10 oktober,
6 – 7 november, 20 – 21 november
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Smideskurs – Att smida en kniv 2 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.
Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i
varmsmidets handgrepp och metoder. Du får lära dig att tända ässjan samt lite om
verktygen och materialet som används – en perfekt prova-på introduktion till smide.
Kursens inriktning är att ge dig grundkunskap och praktisk erfarenhet av knivsmidets
olika moment. Förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg, kommer
du få pröva att smida några olika knivar och knivblad, som till exempel kvinnokniv,
knivblad med tånge (infästning för skaftet) och en helstålskniv. Steg för steg får du lära
dig om de olika momenten, från att tända ässjan, till att forma och bearbeta det varma
stålet. Under kursen lär du dig även att slipa, härda och anlöpa knivbladen. Du kommer
även att få prova på att välla ett laminerat knivblad.

Kursinformation
Längd:

2 dagar (från kl. 09.00 dag 1, till och med kl. 16.00 dag 2)

Kurspris:

5000 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 400 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning i två dagar inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 2 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 2 nätter, natten före kursen och natten efter 1:a dagen.
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok

Datum 2020:
6 – 7 mars
10 – 11 april
25 – 26 september
13 – 14 november
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Smideskurs – Att prova på järnsmide 2 dagar
Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.
Detta är en kurs framtagen för att du ska få möjligheten att prova på smide och ge dig en
första inblick och förståelse i varmsmidets fascinerande värld. Du får genomgång av
grunderna i smidets olika tekniker genom praktisk undervisning steg för steg. Du lär dig
att tända ässjan och lite om verktygen som används för att bearbeta och forma det
varma järnet med hammare och städ. Under kursen så kommer du att få smida några
enklare föremål som t.ex. krok, grillspett, grillgaffel, grilltång och kapsylöppnare. Det
finns utrymme för egna idéer och förslag under kursen.

Kursinformation
Längd:

2 dagar (från kl. 09.00 dag 1, till och med kl. 16.00 dag 2)

Kurspris:

5000 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 400 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning inklusive material
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 2 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 2 nätter, natten före kursen och natten efter 1:a dagen.
Nya Järnsmidesboken, av Karl-Gunnar Norén och Lars Enander, kursbok

Datum:

20 – 21 mars 2020

Smideskurs – Skräddarsydd smidesupplevelse
Undervisning på svenska & engelska
Boka din skräddarsydda smidesupplevelse i Gränsfors. Tips för arbetsgrupper och
företag eller kompisgäng. Tid för egen projektplanering och upplevelser kan ingå.
Max 8 personer och upp till 5 arbetsdagar.
Maila för mer information & offert courses@gransfors.com
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Timringskurs – Traditionell knuttimring

5 dagar

Som kursdeltagare blir du del av ett byggprojekt som kan vara allt från ett Attefallshus
till ett enklare förråd. Tillsammans diskuterar vi hur man planerar projekt, mark och
grund, val av timmer, lösningar till bjälklaget, fönster- och dörröppningar,
takkonstruktion med mera och studerar konstruktioner på redan timrade hus.
Kursernas fokus ligger på knuttimringen, (Dalaknuten, även kallad Siljansknut) och
passning av kilformade stockar. Vi använder stockar som är sågade och frästa (med ett
sågverk som finns på kursplatsen) för att få gott om tid att träna på att göra bra knutar.
Kursen är en blandning av teori och praktik men tyngdpunkten ligger på att träna upp
den praktiska färdigheten.
Du kommer att arbeta med handverktyg, yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk.
Efter avslutad kurs får du den timmerbila du arbetat med under kursen.
Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska,
engelska och tyska beroende på kursdeltagare.
Bilder från kurser finns på www.gransforsbruk.com.
Vad ska du ta med dig?
Tumstock och penna. Skyddsskor med stålhätta och spiktramp rekommenderas men är
inget krav, oömma arbetskläder.
Kursinformation
Datum 2020: 8-12 juni, 29 juni – 3 juli, 6 – 10 juli, 27 – 31 juli,
10 – 14 augusti, 7 – 11 september
Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1000 kr.

Innehåll:

Praktisk undervisning i 5 dagar
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 5 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 5 nätter, natten före kursen och följande 4 nätter
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Timringskurs – Traditionell knuttimring (Prova på) 3 dagar
Om du är intresserad att prova på hur det är att timra som förr i tiden – då är detta
kursen för dig. Under tre dagar kommer du få en inblick i hur traditionell knuttimring
går till. Kursens fokus ligger på knuttimring med Dalaknuten och passning av
kilformade stockar. Vi använder stockar som är sågade och frästa (med ett sågverk som
finns på kursplatsen) för att få gott om tid att träna på att göra bra knutar.
Du kommer att arbeta med handverktyg, yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk.
Efter avslutad kurs får du den timmerbila du arbetat med under kursen.
Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska, engelska
och tyska beroende på kursdeltagare. Kursbilder finns på www.gransforsbruk.com
Ta med tumstock och penna och oömma arbetskläder. Skyddsskor med ståltåhätta och
spiktramp rekommenderas men är inget krav.
Kursinformation
Datum 2020: 17 – 19 juli, 21 – 23 augusti, 28 – 30 augusti, 18 – 20 september
Innehåll:

Praktisk undervisning i 3 dagar
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 3 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 3 nätter, natten före kursen och följande 2 nätter

Kurspris:

5000 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 600 kr.

Stolpkurs - Byggnation med stolpkonstruktion 7 dagar
Byggnation med stolpkonstruktion har funnits mycket länge i praktiskt taget alla länder.
Tekniken har under åren förfinats och i länder som Storbritannien, Tyskland och Japan
har den blivit en timringsteknik som i samspel med skickliga timmermän resulterat i
arkitektoniska mästerverk, funktionellt och estetiskt.
På denna kurs får du lära dig hur man bygger stolphus. Inga förkunskaper behövs.
Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska, engelska och tyska beroende på
kursdeltagare.
Ta med tumstock och penna och oömma arbetskläder. Skyddsskor med ståltåhätta och
spiktramp rekommenderas men är inget krav.
Kursinformation
Datum 2020: 17 maj – 23 maj (Rupert Newman), 30 maj – 5 juni (Johannes Kästel)
Innehåll:

Praktisk undervisning i 7 dagar.
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 7 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 7 nätter, natten före kursstart och följande 6 nätter

Kurspris:

9500 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 1400 kr.
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Kolningskurser - Charcoal burning Courses
Nytt för i år i Gränsfors är också kurser i kolning i ”MiniMila”. På två dagar tar
kursdeltagarna fram kol som kan användas som grillkol eller som biokol i trädgården.
Kursen leds av Maurice Pale från i Storbritannien. Kursen sker på engelska.
This course is a practical introduction to charcoal making and suitable for anyone
wanting to learn the black art of charcoal burning to produce high quality charcoal.
Day 1 is a long one. We’ll start at about 9 am and finish late into the evening at around 9
pm. We’ll make charcoal in a 6’ commercial steel ring kiln and a ‘hobby’ mini kiln.
Day 2 starts slightly later at 10am and finishes around 1: 00pm. During this shorter
session, we’ll open up the cooled kilns to assess the results, empty the kilns then grade
and bag the charcoal.
We’ll discuss the specification and characteristics of good quality charcoal suitable for
the barbeque or use as bio-coal in your garden. Locally made charcoal is sustainable.
You will of course take home a bag of the made charcoal.
What you need to bring?
Work overalls, work gloves, strong boots, warm evening clothes - and a willingness to
get dirty!
This course will take place at Gränsfors regardless of what the weather throws at us.
Kursinformation
Datum 2020: 2 kurser i augusti, datum ej spikade
Innehåll:

Praktisk undervisning i 2 dagar
Frukost, lunch, 2 x kaffe och middag i 2 dagar; frukost alltid kl. 8:00
Boende 2 nätter, natten före kursen och följande natt

Kurspris:

5000 kr. Vid önskemål om enskilt rum tillkommer 400 kr.
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Allmän information om kurserna
Tider
Alla kurser börjar med samling och frukost på Restaurang Augustas kl. 8:00

2 dagars
Dag 1: Frukost 8.00 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00.
Dag 2: Frukost 8.00 – 9. 00, kurs 09.00 – 16.00.
3 dagars:
Dag 1: Frukost 8.00 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00
Dag 2: Frukost 8.00 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00
Dag 3: Frukost 8.00 – 9.00, kurs 09.00 – 14.00
5 dagars och 7 dagars:
Frukost varje dag 8.00 – 9.00
Kurs varje dag 9.00 – 17.00.

Boende
Boende ingår i kursavgiften. Önskemål om enskilt boende (eget rum) mot
tilläggsavgift görs vid bokning av kurs. Möjligheten till enskilt boende kan inte
garanteras vid sen bokning. WC och dusch delas alltid av flera kursdeltagare, även vid
enskilt boende. Rummen städas normalt inte under kurstiden.

Mat & Dryck
Alla måltider, frukost, kaffe, lunch och middag, ingår i kursavgiften och serveras på
Restaurang Augustas. Under sommaren har restaurangen servering även för
allmänheten. Information om medföljande och önskemål om specialkost måste
meddelas vid bokning.
Alla kurser börjar med samling och frukost på Restaurang Augustas kl. 8:00

Matpriser för icke kursdeltagare,
Frukost

75 kr

Lunch

95 kr

Middag

115 k

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com

13

Hitta till Gränsfors
Gränsfors ligger i norra Hälsingland 2 mil från Bottenhavet, 350 km norr om Stockholm,
mellan Hudiksvall och Sundsvall, ca 10 km väster om E4 med avfart vid Gnarp.
Gränsfors ligger i Nordanstigs kommun som tillhör Gävleborgs län. Mer information om
Gränsfors Bruk finns på www.gransforsbruk.com och om närområdet på
www.nordanstig.se och www.hälsingland.se

Med bil:
Söderifrån/Norrifrån: Från E4, vid CircleK i Gnarp är det skyltat Gränsfors 10 km.
Gränsfors ligger mellan Gnarp och Bergsjö vid väg 758.

Med tåg & buss:
Söderifrån: Tåg till Hudiksvall och därifrån buss till Bergsjö. I Bergsjö går det buss till
Gränsfors ; eller tåg till Gnarp tågstation och därifrån buss till Gränsfors. Buss mellan
Bergsjö och Gränsfors och mellan Gnarp och Gränsfors tar ca 15 minuter. Från
hållplatsen i Gränsfors är det ca 10 minuters gångväg till Gränsfors Bruk.
Norrifrån: Tåg från Sundsvall till Gnarp tågstation. I Gnarp går det buss till Gränsfors.
Buss mellan Gnarp och Gränsfors tar ca 15 minuter. Från hållplatsen i Gränsfors är det
ca 10 minuters gångväg till Gränsfors Bruk.
För tidtabell och bussnummer se: www.sj.se eller www.x-trafik.se

Förfrågningar och anmäla till kurs är enkelt
Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com
Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon
och mejl samt eventuellt extra information om enskilt boende och särskild mat.
Efter kursanmälan skickas en bekräftelse tillsammans med information och faktura.

Kurserna sker i samarbete mellan Gränsfors Bruks AB och Gårdar i Nordanstig AB
som driver Sagaliden Camping & Kursgård, B & B och kursverksamhet i Nordanstig.

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com
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Gränsfors Bruks Yxsmedja
Öppet för besök alla vardagar mellan 09.00 – 15.00.
Yxsmedjan är stängd under helger.

Gränsfors Bruks Fabriksbutik
Öppet för besök alla vardagar mellan 09.00 – 16.00
Fabriksbutiken stängd på lördagar och söndagar.
Butiken håller dock lördagsöppet mellan 10.00 – 14.00 under sommarsäsongen.

Gränsfors Yxmuseum
Intill yxsmedjan ligger Gränsfors Yxmuseum. Här finns fler än 2000 yxor från golv till
tak. Den som tror att en yxa är en yxa bedrar sig. Det finns specialyxor för de flesta
göromål. Här finns bland annat Rotyxor, Fickningsyxor, Stämpelyxor, Knutyxor,
Packyxor, Skarvyxor, Pikyxor, Brandyxor, Stridsyxor, Bödelsyxor och Dubbeleggade
kastyxor, för att bara nämna några sorter. I museet visas även yxmodeller som smitts vid
Gränsfors Bruk och i Gränsfors före bruket. Den äldsta yxan från Gränsfors är ca 3500 år,
en liten stenyxa funnen vid åstranden. Vid Gränsfors Yxmuseum kan besökare även
prova på att kasta yxa, hugga och klyva ved.
Gränsfors Yxmuseum är öppet vardagar mellan 9.00 – 16.00 med gratis entré.
Yxmuseet är stängt på lördagar och söndaga men under sommarmånaderna är det dock
öppet på lördagar mellan klockan 10 och 12:30.

Guidade turer på Gränsfors Bruk
Under sommaren från vecka 26 till vecka 34 hålls guidade turer i yxsmedjan på tisdag,
onsdag och torsdag klockan 10.00 och 12.30 med samling i fabriksbutiken, ingen
förbokning behövs.
Övrig tid på året går det bra att boka guidade turer i yxsmedjan, vilket görs till
telefon: 0652 – 710 90. En guidning tar ca 30 minuter och guidningen är gratis.

Restaurang Augustas, Gränsfors
Från och med våren 2020 har Restaurang Augustas i Gränsfors öppet för allmänheten.
För närmare information kontakta ägaren och krögaren Hasse på telefon 070-557 19 61.

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com
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Området kring Gränsfors by
Sjö, bad, skogar och berg
Uppströms ån i Gränsfors, Gnarpsån, ligger en ganska stor sjö, Grännsjön. Här går det
bra att både bada och fiska. Det finns två bra badplatser med sandstrand – Krusbaden
och Jägarviken. Runt sjön tar oändliga skogar vid med bergshöjder på 200–300 meter
över havet. Vid klart väder ser du från det närbelägna Klövberget, i öster Bottenhavet
och i väster de blånande bergen i Hassela.
Det finns både en vandringsled och en kanotled mellan Hassela och havet. Lite hemliga
men värda att upptäcka.
Bergsjö
10 km väster om Gränsfors ligger orten Bergsjö. Här bor ca 1500 personer. Där finns
mataffär, bankomat, apotek, systembolag, två restauranger och bensinstation. I Bergsjö
finns även busstationen med bussförbindelse till och från Hassela, Gnarp, Hudiksvall och
Sundsvall.
Gnarp
10 km öster om Gränsfors, vid E4, ligger Gnarp. Där finns mataffär, järnaffär och
bensinstation och bankomat. Från Gnarp går även tåg och buss till och från Sundsvall
och Hudiksvall, buss till Gränsfors och Bergsjö samt långfärdsbussar till och från
Stockholm.
Sagaliden campingplats i Högen
3 km söder om Bergsjö, ca 20 min med bil från Gränsfors, finns Sagalidens Campingplats,
liten men vackert belägen vid Storsjön. Den ägs av Gårdar i Nordanstig AB som också
driver kursverksamhet i samarbete med Gränsfors Bruk.
Bottenhavet
Två mil österut om Gränsfors ligger Bottenhavet med fina, ofta helt orörda stränder. Där
finns också ett pärlband av små vackra kustorter. Närmast är Sörfjärden med havsbad,
restaurang En liten sjökrog, golfbana och campingplats, och Mellanfjärden med Hotel,
restaurang Sjömärket och campingplats. Längs kusten går Kuststigen, en vandringsled
med en total sträcka på 6 mil.
Hassela Skidort
I Hassela, två mil väster om Gränsfors, finns under vintersäsongen 12 pistade nedfarter
för utförsåkning, längdåkningsspår, skotersafari, hundspannsturer och spa.
www.hasselaski.se
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