
ÄNGLAGÅRD
Filmkarta

Foto: Tony Nutely/Sweetwater Production



Vi vill bjuda in dig till det landskap som en gång inspirerade Colin Nutley att göra filmen 
om Änglagård. Vi  kallar området Änglagårdsbygden, ett stort område som innefattar norra 
Ulricehamns  kommun  och  en  del  av  Herrljunga, Falköping och Mullsjö kommun. Här 
ligger byn Liared som på många sätt har likheter med filmens Yxared, här finns den vackra 
naturen, de varma människorna och de lantliga husen och gårdarna. Med hjälp av filmkatan 
kan du ta dig runt på egen hand, i din egen takt, och samtidigt upptäcka allt annat som 
Ulricehamnsbygden med omnejd har att erbjuda. Gårdsbutiker, mysiga kaféer, lantliga butiker, 
loppisar, auktioner, veteranbilsträffar, musik- och danskvällar. 

För att riktigt njuta av det landskap som en gång inspirerade Colin Nutley bör man naturligtvis 
övernatta. De slingriga grusvägarna, naturen och de vackra byggnaderna kan upplevas både 
från cykelsadeln, till fots eller från bilen. Hos oss på Ulricehamns turistbyrå hjälper vi dig till den 
totala Änglagårdsupplevelsen. 

Ulricehamns Guideförening hjälper till att boka in bussturer för större grupper och sällskap där 
ni får exklusivt tillträde till inspelningsplatserna och historierna bakom kameran. 

Världspremiären av ”Änglagård – Tredje gången gillt” gick av stapeln på Folkets Hus i 
Ulricehamn den 16 december 2010. Då gick alla man ur huse för att uppleva stjärnglansen 
på gator och torg.

Vi är stolta att kunna erbjuda en rad upplevelser med den verkliga Änglagårdsbygden som 
kuliss. Ta dig tid och stanna gärna mer än en natt. Vi på Ulricehamns Turistbyrå tillsammans 
med våra Änglagårdsvärdar kommer att ta väl hand om dig.

Välkomna!

 

ÄNGLAGÅRDSBYGD

Vi på Ulricehamns Turistbyrå hjälper dig att hitta just din upplevelse! 

Ulricehamns Turistbyrå. Järnvägstorget 2B, 523 30 Ulricehamn.  
0321-59 59 59. turist@nuab.eu. www.ulricehamnsturistbyra.se



”This area is stunning. When you 
drive off the main roads, it’s stunning. 
It’s historic. It’s like driving back to 
another time.”

(Colin Nutley, Folkets Hus 
Ulricehamn 19 november 2010)

INSPELNINGSPLATSER

”Världspremiären av Änglagård - Tredje gången gillt” 16 december 2010.

Södra Vånga Missionshus - Här  spelade man bl.a.  in 
begravningskaffet och danslektionerna.

Strängbys Lanthandel - Här bodde och drev Per-Ove och 
Anki sin lanthandel i sista filmen.Grimstorp -”Nya Änglagård ”- Vita Huset.

Källebacka - Advokatbostad i första filmen och bostad 
till fam Mårten Flogfält i sista filmen. Foto: Jan Töve

Gottfrid & Ivars veranda i Väby. Foto: Boel Ferm



1. TÅNGAGÄRDE
Prästens bostad i den andra Ängla-
gårdsfilmen (I första filmen visades 
aldrig prästens bostad). Tångagärde 
tillhör i dag Protestantiska ungerska 
församlingen och är ej öppet för besök.

2. KÄLLEBACKA
Advokaten Ragnar bodde här med sin 
fru i första Änglagårdsfilmen och med 
Eva i andra. I Änglagård Tredje gången 
gillt har familjen Mårten Flogfält köpt 
huset. Mårtens far Axel tar sin tillflykt hit 
efter att hans fru Rut avlidit. Fanny hälsar 
på Axel och får honom att åter bli talför, 
något som Mårten inte lyckats med. I 
en av återblickarna i tredje filmen sim-
made Fanny i dammen bakom huset när 
Rut kom med brevet till Axel från Fan-
nys mor Alice. I brevet skriver Alice att 
Axel är far till Fanny. Källebacka är pri-
vatägt och visas för förbokade grupper.

3. GETARYGGEN 
I tredje filmen spelades den scen in 
här, där prästen Henning hämtat Fanny, 
Zac och Alice vid tåget (järnvägssta-
tionen i Borås). På den smala och kro-
kiga vägen kommer Eva cyklande när 
de kör om henne och Eva kör omkull
i rena förskräckelsen över att de är tillbaka. 

4. TIMMELE FLYGFÄLT
Här har Mårten Flogfält sitt flygplan 
(en gul/röd Tiger Moth). Mårten tar 
med sig Fanny på en flygtur över byg-
den och Fanny vill se vad Mårten gjort 
med markerna kring hennes Änglagård. 

5. BROSTORP
Här bodde familjen Flogfält i film 1 och 
2. Här gjordes inspelningar både inom- 
och utomhus, bl a med gårdens trakto-
rer och andra maskiner. Hästarna hörde 
också till Brostorp. I andra filmen fick ett 
rum på vinden bli brödernas ”gästrum” 
när Fanny och Zac skulle bo hos dem när 
Änglagård hade brunnit. Brostorp är inte 
öppet för besök, men kan ses från vägen.

6. VÄBY BONINGSHUS
Bröderna Ivar & Gottfrids hus i de två 
första filmerna. I den tredje filmen 
bor Ivar kvar här ensam. Privatägt.

VÄBY LANTHANDEL
ICA-butiken används som lanthandel i 
de två första filmerna. När den tredje 
filmen ska spelas in har lanthandeln 
lagts ned och gjorts om till som vävstu-
ga och får då bli vävstuga även i filmen. 

7. ÅSTORP (AMBO)
I andra filmen satte man upp en ku-
liss här som skulle föreställa prästens 
badrum. Henning stod framför spe 
geln och rakade sig, men skar sig, när 
han såg Fanny och Zac återvända i bil.

8. VÄGEN MOT DJUPEDAL
På den här vägen färdas Fanny och 
Zac i den röda lilla sportbilen när de är 
på väg från Yxared efter en lång och 
händelserik andra sommar. Det är också 
här som hon berättar för Zac att hon är 
gravid. 

VÄLKOMMEN IN I FILMENS VÄRLD!

HÄR HAR VI GJORT DET ENKELT ATT ORIENTERA SIG BLAND  
INSPELNINGSPLATSERNA SOM FINNS BELÄGNA I ULRICEHAMN 
MED OMNEJD. 



9. FESTPLATSEN 
I den andra filmen talar man om att 
man ska till Timmeleparken och dansa, 
men scenerna från dansen är inspelade 
på en festplats vid sjön Sandsken i Od.

10. SÖDRA VÅNGA MISSIONHUS
Här dricker man begravningskaffe i 
alla tre Änglagårdsfilmerna och här 
har man symöten. I tredje filmen lär 
pastorsadjunkten Kristoffer ut stepp-
dans här. Visas för förbokade grupper.

11. KÄRRÅKRA KYRKA 
Kärråkra kyrka får vi se utifrån i alla 
trefilmerna. Backen upp till kyr-
kan visas också i alla tre filmer-
na. Visas för förbokade grupper.

12. ÖRA KYRKA
Kyrkans inomhusscener är tagna i den 
här kyrkan och på Öra kyrkogård be-
gravs Erik. I den första Änglagårdsfilmen 
ligger Zac på en av gravstenarna på kyr-
kogården. Visas för förbokade grupper.

13. STRÄNGBYS LANTHANDEL
Här har Per-Ove och hans fru Anki 
öppnat sin nya lanthandel med när-
producerade varor i den tredje Äng-
lagårdsfilmen. På över-våningen ger 
Anki massage och här har även paret 
och deras två barn sin bostad. Butiken 
har sedan länge varit stängd men vid  
intressen öppnas den upp. Kontakta då 
Ulricehamns turistbyrå, 0321-59 59 59.

14. GRIMSTORP
Prästen Henning ärver detta fantastiska 
hus, ”Vita huset”, och bosätter sig här 
med sin pastorsadjunkt Kristoffer. När 
Fanny, Zac och Alice bestämmer sig 
för att återvända till Yxared får de bo 
här. Henning överlåter sedan huset till 
Fanny när han lämnar Yxared och ger 
sig ut på nya äventyr. Grimstorp är pri-
vatägt och visas för förbokade grupper.

15. STORA STEGERHULT
1986 gjorde Colin Nutley dokumentä-
ren ”Där rosor aldrig dör”, en film om 
livet i byn Liared där Colin själv vistades 
under många somrar. Filmen handlar 
bland annat om den excentriska miljo-
närskan Gerda Stomberg som bodde på 
Stora Stegerhult och som testamente-
rade hela sin förmögenhet till hembyns 
innevånare. Filmen innehåller många 
händelser och personer som sedan har 
dykt upp i Änglagårdsfilmerna. Stora 
Stegerhult har öppet hus med kaffeser-
vering varje söndag i juni och juli. Övrig 
tid visas huset för förbokade grupper.

16. VALLEGÄRDE
Här spelas bl.a. motorcykelscenerna och 
många av bilscenerna in i alla tre filmerna.

17. BADBRYGGAN
Bryggan där nakenbadet med Zac och 
Fanny och deras gäster ägde rum.

I SJÄLVA VERKET ÄR FILMERNAS  ”YXARED” UTSPRITT I ETT 
STORT OMRÅDE. FILMKARTAN VISAR VÄGEN TILL DESSA  
PLATSER OCH HJÄLPER DIG ATT UPPTÄCKA ANDRA SEVÄRD-
HETER LÄNGS DE SLINGRIGA VÄGARNA.
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A. Kulturhuset Folkets Hus Ulricehamn 
www.folketshusulricehamn.se
0321-354 44. Här hölls Världspremiären av ”Änglagårds 
tredje gången gillt” den 16 december 2010.

B. Hotell Bogesund
www.hotellbogesund.se
0321-154 10. Här bodde filmteamet  
under alla tre filminspelningarna.

C. Restaurang Bryggan
    www.bryggan.com
    0321-100 70. Njuta av god mat i en vacker  
    miljö med utsikt över sjön.

D. Änglagårdsbilen
www.culturum.se/Mathis 
Veteranbil som hittades på Lönnarp i 
samband med att ”Änglagård” spelades in.

E. Hotell & Vandrarhem Nyboholm 
www.hotellnyboholm.se 
0321-105 50. Hotell & Vandrarhem

F. Lindås SPA &  Friskvård
www.lindasspa.se
0321-430 86. Lantligt SPA. 

G. Gudebo Gård
www.gudebo.com
0321-431 81. Lantligt boende nära Liared.

H. Årås Kvarn
www.araskvarn.se
0515-910 51. STF Vandrarhem i naturskön miljö.

I. Timmele Miniby
Timmele kyrkby i miniatyrmodell. Roligt för barn! 0321-
302 38 för guidning.

J. Tångabo Gård
www.tangabogard.se
0706-27 42 98. Kafé och butik i lantlig miljö. 

K. Karins Lada
www.karinslada.se 
070-28 26 035. Kafé, gårdsmuseum och butik i lantlig 
miljö.   

L. Grovare Evenemang & Kafé
www.grovare.se
033-27 30 95. Kafé och butik i lantlig miljö. 

M. Hemma på Källebacka
www.kallebacka.se
070-257 25 84. Kafé och butik i lantlig miljö.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. Hällstad Kronogård

www.turridningar.se 
0321-298 83. Islandshästar, boende & kafé.

O. Crea Diem Bokcafé
www.creadiem.se
0513-600 29. Turistinformation och  
bokcafé i Od, Herrljunga.

 
P. Storegården Country Living 
    www.store-garden.com

0513-600 52. Heminredningsbutik.

Q. Gäsene Mejeri
     www.gasenemejeri.se

0513-250 81. Ostbutik med egen tillverkning. 
Ljung/Annelund
              

R. Basta Kvarn
www.bastakvarn.se
0321-298 83. Kafé i en gammal 1800-tals kvarn i 
natursköna omgivningar. 

S. EJ Farm 
    www.ejfarm.se 
    0708-91 71 81. Saft, sylt & glass.

T. Bisoncamp
www.bisoncamp.se 
0706-17 17 20. Gårdsbutik & Bisonsafari.

U. Kronogården
En genuin 1800-talsgård, med gammaldags miljöer. 
Hembygdsföreningen anordnar tipspromenader och 
kaffe med dopp.

V. Strängbys Lanthandel
Lanthandeln i Tredje gången gillt! 
Öppnar vid förfrågan, ring Ulricehamns Turistbyrå 
0321-59 59 59. 

X. Ryttarens Torvströfabrik 
    0730-80 00 37. Sveriges enda torvmuseum från förra  
    sekelskiftet. 

Y. Grimstorps B&B 
www.grimstorp.se 
0515-76 03 97. ”Vita huset”. Henings hus i Änglagårds-
filmen Tredje gången gillt!

 

                       


