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5 dagar 2 - 6 augusti 2022 

Dalsland kallas ofta för för ett Sverige i miniatyr, för här finns allt som man kan hitta i 

Sverige. Värmland känner vi som ”Ack Värmeland, du sköna...” för visst är skönheten 

och dikten nästan detsamma i detta skaldernas landskap och för Dalarna tänker vi på 

dalahästar, midsommarfirande, kurbitsmålningar, vackra sockendräkter och konstnärer 

som Carl Larsson. Under fem dagar kommer vi att få uppleva vacker natur, kultur, 

hantverk, kanaltur och mycket mer på en spännande resa genom ett sommargrönt 

Sverige. Resan genomförs i samarbete mellan SPF i Moheda och Ryssbybygdens buss.  

 Dag 1. Vi avreser kl 06.45 från Lilla torg i Moheda. Resan går norrrut mot Jönköping, Mullsjö 

och Falköpingsregionen där vi gör ett busskaffestopp. Sedan mot 

Trollhättan där vi besöker SAAB Car museum som blir ett 

intressant besök. Vi fortsätter sedan till Dalsland där vi möts av den 

bördiga Dalboslätten, gammal havsbotten, platt med näringsrik jord 

som ger stora skördar. I Mellerud är det dags för dagens lunch på 

golfrestaurangen. Därefter en kort tur till Sunnanå hamn som 

tidigare var ett industriområde och som nu är förvandlat till ett omtyckt fritidsområde med 

nybyggda sjöbodar. Nästa stopp blir i Dals Rostock – känd ort 

med hälsotraditioner. Kerstin Ljungkvist tar emot och visar oss 

örtagården och berättar om växternas användning, om 

medicinalväxtodlingen, om apoteket, hälsobrunnen och annat 

intressant i byn. Kerstin har också en konstnärsateljé där vi kan 

se dekorationsmålning, växtakvareller, egentillverkade möbler, 

bokbineri, pappslöjd, sömnad m.m. Bakom ateljén finns ett 

vackert växthus med plantförsäljning och uthuset strax intill är omgjort till ett orangeri. Sedan 

fortsätter vår resa till dagens slutmål Bengtsfors för incheckning och gemensam middag på First 

Hotel. 

Dag 2. Frukost. Resan går nu söderut via den natursköna och kurviga Brudfjällsvägen till 

Håverud. I Håverud får vi lite tid för att besöka såväl informationscentret, fiskrökeriet som 

glasblåseriet innan vi går ombord på den charmiga 

sekelskiftesbåten M/S Dalslandia för att färdas på Dalslands 

Kanal – den blå pulsådern genom Dalsland och en av Europas 

vackraste vattenvägar. Via den kända akvedukten i Håverud 

börjar vår njutningsfulla resa genom 16 slussar till Bengtsfors. 

Skepparens guidning längs kanalen är ett av många uppskattade 

inslag. Ombord serveras vi en god lunch, och båten har 

fullständiga rättigheter. I Bengtsfors möter vi vår buss för vidare resa mot dagens slutmål som 

är Sunne. Efter incheckning på Hotel Frykenstrand där vi bor i två nätter blir det gemensam 

middag.  

 



 

Dag 3. Frukost.   Dagens första besök blir på Selma Lagerlöfs Mårbacka. 

Här bodde hon till sin död 1940. Hemmet står oförändrat kvar. Vi får en 

personlig sakkunnig guidning i hemmet. Därefter lite tid för att titta på 

utställningarna och strövtåg i trädgården. Dagens lunch äter vi på 

Wärdshuset Nils Holgersson innan vi fortsätter till Vildhjärtas pinnvärld i 

Tortanskogen i Brunskog. Maria Westerberg och Johannes Söderqvist tar 

emot och guidar oss i en sagolik kulturmiljö med öppen ateljé mitt i skogen, 

ett galleri med utställning av Marias alster, skulpturvandring på stigarna 

runt gården och en blomstrande köksträdgård. Resan går sedan till 

Tossebergsklätten eller Gurlitta klätt i Gösta Berlings saga. Utsikten är vidunderlig över sjön 

Övre Fryken och Klarälvsdalen. Därefter åter till hotellet för kvällens middag. 

Dag 4. Efter ännu en god frukost styr vi färden mot Dala Floda och Wåhlstedts ullspinneri som 

grundades 1918. Familjen Wåhlstedt kommer att berätta om 

företagets historia samt visa och informera oss om produktionen 

från ull till färdigt garn. Du får också möjlighet att besöka butiken 

innan vi fortsätter til Gagnefs golfklubb för lunch. Därefter ger vi oss 

iväg till Carl Larsson-Gården som ligger i Sundborn nordost om 

Falun. Här möts vi av en lokalguide som tar oss runt i det vackra 

huset. Carl Larsson är en av våra mest folkkära konstnärer och har 

haft enorm betydelse för svensk akvarellmålning. Utställningen ”Karin Larsson – Låt handen 

synas” pågår i Konsthallen Kvarnen och är värd ett besök innan vi lämnar Sundborn. På väg 

mot slutdestinationen för dagen Borlänge gör vi en liten rundtur i 

Falun för att se Lugnets skidstadion och det stora dagbrottet Stora 

Stöten vid Falu gruva. I Borlänge checkar vi in på Quality Hotel 

Galaxen för övernattning och gemensam middag. 

Dag 5. Frukost och avfärd söderut mot Ludvika och Örebro där vi 

besöker Wadköping – en levande stadsdel där dåtid möter nutid. 

Med sina trähus och gårdar skildrar Wadköping Örebros äldre bebyggelse, stadsmiljö och 

invånare. Vi börjar med en guidad historisk visning. Därefter får du på egen hand botanisera 

bland hantverkarna och butikerna samt finna något att äta till lunch. Mitt i 

staden, utomhus, pågår örebroarnas återkommande konstutställning, 

Open Art. Årets utställning anordnas för åttonde gången där mer än 100 

konstverk kan upplevas direkt på gator, i köpcentrum, på fasader, runt 

Slottet, och i Svartån. Efter detta är det dags att fortsätta vår resa förbi 

Askersund, Motala och Mjölby för ett uppehåll vid den berömda Rökstenen 

vid Röks kyrka. Vi stannar också på lämpligt ställe för kafferast innan vi på 

kvällen är åter i vår hemtrakt med många fina reseminnen i bagaget. 

Pris 6 300 kr I detta ingår resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på hotell, 4 frukostar, 4 

middagar, 4 luncher, båtresa på Dalslands kanal, ett busskaffe med fralla, guider och inträden 

enligt program samt reseledare/guide under resan. Enkelrumstillägg 1 300 kr. 

Reseskydd: Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att reseskydd ingår i din 
hem/villaförsäkring. 

Anmälan till Britt-Marie Ericsson Tel. 070-3761409 eller e-post  b.ericsson7@icloud.com 

Anmäl snarast dock senast den 15 juni. ”Först till kvarn” gäller då antalet deltagare är 

begränsat till en buss. 

 


