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Dagstur Karlstad 
med Lars Lerin 

Vi startar på morgonen från hemorten och åker mot Värmland 

och Karlstad, men innan vi kommer dit har vi gjort stopp för 

förmiddagskaffe på lämplig plats. Det blir busskaffe med 

hembakat bröd! 

Vid lunchtid når vi Karlstad och intar lunch på restaurang 

Matbruket som ligger i samma lokaler som Värmlands 

museum. Här serveras god mat tillagad på säsongens bästa 

råvaror. 

 

Efter intagen lunch besöker vi Sandgrund som sedan 2012 är 

Lars Lerins egen konsthall och som lockar besökare från hela 

Sverige. Det före detta danspalatset vid Klarälven hade en 

storhetstid under 1970-talet då det gästades av dansband fem 

dagar i veckan. Här får vi en guidad rundtur i dessa öppna och 

ljusa lokaler och får lära oss mer om Lerins konst. Han anses 

vara Nordens främsta akvarellkonstnär och på Sandgrund finns 

hans permanenta utställning. Lars Lerin har medverkat både i 

Sommar och Vinter i P1 och i sin egen tv-serie på SVT, 

”Vänligen Lars Lerin”. Sandgrund gästas årligen av ett antal 

gästutställare i Vita rummet på konsthallen. Besök till 

gästutställningarna ingår i den ordinarie entrébiljetten till 

Sandgrund.  

 

Innan vi lämnar Karlstad gör vi en kort rundtur och tittar på 

Stortorget, som anses vara ett av Sveriges största torg. Här 

finns också ett Fredsmonument som restes 1955 för att hylla 

den fredliga unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 

1905.  

Utanför Stadshotellet finner vi statyn av Eva Lisa Holtz (1739-

1828) känd som ”Sola i Karlstad”. Hon jobbade på det tidigare 

Stadshotellet och var alltid på ett strålande humör. 

 

Vi lämnar Karlstad och nu är det dags för eftermiddagskaffe. 

Inte långt från Karlstad finner vi Alsters Herrgård. Här föddes 

diktaren Gustaf Fröding 1806. Gården drivs idag som en 

minnesgård över honom. Här har man också ett trevligt kafé 

där det serveras kaffe och smörgås. 

 

Belåtna över dagens tur når vi framåt kvällen hemorten och tar 

farväl och på återseende. 

 

Med reservation för ev. ändringar 

 

Välkomna på resan!                    

 
 

 

Faktaruta 
 

Avresa: 19/10 2020 

Pris: 865:-  

 

Avgångstider: 

Bergshammars Kyrka 08:00 

(Nedre parkeringen) 

 

    I resans pris ingår: 

    -Bussresa 

    -Förmiddagskaffe med hembakat bröd 

    -Lunch varmrätt/sallad/smör/bröd/vatten 

    -Entré och guidning i Sandgrund om Lars 

     Lerins konst 

    -Eftermiddagskaffe med smörgås på 

     Alsters Herrgård 

       
      Anmälan sker till: 

      Margareta Johansson 

      0155-581 05 / 070-587 83 12 

      maggan.d@tele2.se 

 

      Sista anmälningsdag: 15/9 

 

      Då vi följer rekommendationer om  

     distansering har vi bara plats för 24 

     resenärer i bussen så det är ”först till  

     kvarn” som gäller 

 
     Ta gärna med egen handsprit 
 

 

 


