
Bakgrund och historia

Bygden Haverö
Haverö i västra Medelpad är ett ”gränsland” mellan Jämtland, Medelpad, Härjedalen och 
Hälsingland. Halva Haverö ligger i Jämtlands landskap och den andra halvan i Medelpad.
Där har folkliga traditioner mötts i byar och på gårdar via människor på färd längs älvdalar och 
sjösystem. Man färdades inte såsom vi gör idag utan nyttjade vattenleder såväl vintertid på is med 
häst och släde som sommartid med båt. I Haverö flyter Ljungan och via den tog man sig fram över 
läns- och landskapsgränser. I närheten finns också pilgrimsleder till Trondheim och från 
omkringliggande landskap och norrmän, svedjefinnar och samer syns influenser påtagligt i 
konsthantverk och kultur. 

Haverö History: Haverö is situated in the middle part of Sweden. A region in Medelpad between 
the landscapes Jämtland-Härjedalen and Hälsingland. You can see the influences from the different
landscapes in the cultural history and in handcraft. Haverö region have many small villages and 
also a variated nature with hills and deep forests. The river Ljungan floats through the landscape 
and in the old times it was used for traveling by boat and in the winter on the ice.

Mon B&B

Mon B&B hålls på det gamla torpet ’Mon’ i Kölsillre, Haverö. Själva miljön är unik i sig med 
mängder av kulturhistoria från en svunnen tid. En kulturhistoria som rimmar väl med fantastiska 
Haverö Hembygdsgård och Eldnäsets Flottningsmuseum bara två kilometer från Mon nedströms 
vid Ljungans starand. I Haverö finns också kyrkan med dess unika St Mikaelstaty från 1200-talet. 

För mer foton (från kurserna i flöjt):
http://folkfluteacademy.com/zone/media/album/

Mon B&B: Mon B&B is an old farm from 1871 and the owner is Göran Månsson a famous 
swedish folk musician and he have courses in Traditional swedish flutes in Mon. The houses are 
from his great grand fathers and he runs Mon B&B together with his japanese wife Yasuko. The 
surroundings is quite uniqe with a lot of cultural history. In Haverö you can see the fantastic 
’Hembygdgården’ an outdoor museum with a lot of interesting things from the early history in 
Haverö. At ’Flottningsmuseet’ in Eldnäset you can see how the timber was transported through the 
river of Ljungan. A dangerous work that many people in Haverö worked with until 1969. In Haverö 
church you can see the famous statue of St Michael from 1200 century.

Photos from Haverö course in Mon:http://folkfluteacademy.com/zone/media/album/

Priser Mon B&B:

390 kr/natt per bädd inkl frukost, lakan och handduk.
För aktiviteter som ridning, fisketur mm ta kontakt med Mon B&B
Transferpris beroende på upphämtningsplats.

Price Mon B&B:

390 sek/night/bed. Breakfast, sheets and towel included.
For activities horse riding, fishing trip, sightseeing etc please contact Mon B&B
Transfer: Price depending on pick up place. 
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