
 

                                                     

 

 
 
 
Bohuslän - I Evert Taubes fotspår 11 – 14 juni 2018  
 
 

Inbjudan till Bohuslän  
... blir ledmotivet för vår resa genom Bohuslän och i de fotspår som Evert Taube trampat. 
Vi kommer att åka till de platser som betytt mycket för Evert Taubes dikter, 
det Bohuslän som inspirerat honom.  
 
Dag 1 Måndag 11 juni  
Avresa Bålsta kl 0800 
Ankomst till Ljungskile folkhögskola på eftermiddagen och incheckning. Middag (kl. 19.00) i 
Västkustgården. Efter middagen - en välkomstsamling (20.30) med program-information.  
 
Dag 2 Tisdag 12 juni 
Malö – Flatö – Ängö: 07.15 Frukost. Vi åker (08.30) via Orust och Malöströmmar - besök hos 
handelsman Flink. Vi besöker ett gammalt genuint fiskeläge Grundsund – mer känt från Saltön – 
Viveca Lärns populära serie. Lunch – på något trevligt ställe. Därefter över Gullmarsfjorden till 
Lysekil och sedan till en vacker hällristning i Brodalen. 19.00 Middag i Västkustgården. 
På kvällen 20.30 njuter vi av en Taube-kväll: ”Jag kommer av ett brusand’ hav”.  
 

Dag 3 Onsdag 13 juni  
Smögen och Hållö 07.15 Frukost, 08.30 avresa till Smögen. ”Han fick Hållö fyrs blänk...” Hållö är 
värd ett besök av många skäl. Vi åker ut till Smögen där lilla färjan tar oss över till Hållö. Här besöker 
vi ön och Hållö fyr och ser på denna kala men vackra ö. Här äter vi utelunch. På vägen hem besöker 
vi Sotekanal – ett vackert stenbygge och Svenneby gamla kyrka. När vi kommer hem välkomnar oss 
en festlig västkust/skaldjurs-buffé  
 
Dag 4 Torsdag 14 juni  
07.15 Frukost, 08.30 hemfärd – via Uddevalla. Vi besöker Gustavsberg, Sveriges första badort, går 
strandpromenaden. Prisbelönt 2010 ”Alla vackra vägars pris”. Därefter Bohusläns museum innan 
hemfärd ca.11.30. Ankomst Bålsta ca 1700 
          
Pris: 4700 kr, icke medlem 5200 kr enkelrumstillägg 600 kr, 
(Buss, 2 st bussfika, 4 st lunch, 3 st middag, logi, guidning) 
Anmälan till Lennart Carlsson, 20 april kl 0900 (gäller även email), - 
070 569 7574, lennart5592@gmail.com 


