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Sverigeresan 10 dagar 29/5 – 7/6  2015 
Sverige är fantastiskt! På begäran upprepar vi vår resa från 2012 och 2013. Färden går med buss 

genom vårt avlånga land med start i Göteborg. 

Dag 1 (29/5) : Det första stoppet blir i Dalsland vid Bräcke Ängar med sitt säregna växtsamhälle. 

Eftermiddagen ägnas åt Värmland och dess spännande geologi. Övernattning sker på Värdshuset 

Lugnet i Malung där vi intar vår middag. 

Bräcke Ängar, Dalsland 

Dag 2 (30/5) : Efter frukost kommer vi till Limaforsen och far vidare till Vasaloppstarten och följer 

därefter spåret mot Mora över de enorma myrområdena. Vi besöker Porfyr- och Dragspelsmuséet i 

Älvdalen där vi lunchar. I detta en gång långt tillbaka i tiden vulkaniska landskap ägde dramatiska 

händelser rum. Färden går vidare mot Mora och Styggforsen. Innan färden mot Sundsvall besöker vi 

Siljansringen och tar del av historien om Siljans djupgas. Övernattning i Sundsvall. 

Dag 3 (31/5) : I dag besöker vi Alnön med sin frodiga växtlighet och säregna geologi som liknar vad 

man har i Sydafrikas diamantdistrikt. Färden går vidare mot Nordingrå och höga kusten med besök i 

Skulebergets Nationalpark.  Vi besöker också en lokal för den sällsynta nornan som är en exotisk 

nordisk orkidé. Övernattning på Köpmanholmens vandrarhem. Ett vandrarhem som samtidigt är 

bryggan för färjan ut till öarna i havsbandet. 

  Norna                           Skuleberget 
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Dag 4 (1/6) : I dag blir det båt i stället för buss. Vi tar färjan ut till Trysunda, som är en vacker ö där 

surströmmingsfisket har dominerat. Vi tittar på den fantastiska geologin och den vackra naturen. Här 

blir det lunch vid kapellet och därefter vandrar vi ut på klipporna. Med lite tur får vi kanske se 

havsörnens majestätiska vingar över kobbar och skär. Innan middagen har vi en liten vinprovning.  

Trysunda 

Dag 5 (2/6) : Efter frukost  gör vi en liten tur till Skags udde. Berggrunden här i havsbandet är som att 

gå på konstmuseum med konstverk från gångna tider. Färden ställs mot Norrlands inland och Junsele 

med besök på Junsele djurpark kanske vår enda chans att se varg, björn och lodjur. Vi stannar vid 

Gåreleselets pegmatitibrott där vi kan plocka kristaller av turmalin och rosenkvart och se den bergart 

som helt dominerar Norrlands inland nämligen den klassiska Revsundsgraniten. Nu går färden vidare 

till Vilhelmina och längs Malgomajsjön upp mot fjällen och Klimpfjälls turisthotell med helpension.

   

Dag 6 (3/6) : Hotellet ligger med utsikt över deltat där massor av olika fågelarter nu rastar för sin färd 

upp mot fjällområdena. Blåhaken ”fjällens näktergal” sjunger och växtligheten spirar. Efter frukosten 

och efter att ha njutit av utsikten och fågelsången åker vi över de stora höglänta myrarna på väg till 

Dikanäs och vidare på ”Blå vägen” till Kittelfjäll och fjällsjön Borkajaure, där vi passerar Borkastupet. 

Vidare längs sjön Fättjaure över de rika kalkmarkerna med blommande orkidéer och ”skrattande”  

dalripor. Vi tar oss vidare västerut och passerar Gränsjö och kommer in i Norge där vi vänder. På 

resan tillbaka tittar vi på fjällens geologiska uppbyggnad och försöker förstå hur dessa fjäll har 

bildats. Även här är det som att gå på konstmuseum. Bergsskärningarna är imponerande med sina 

färger i gråskala och sina imponerande veckstrukturer. I skymningen kan vi lyssna och titta på 

dubbelbeckasinernas spel på ängen bredvid hotellet. Övernattning på hotellet i Klimpfjäll igen. 

Dag 7 (4/6) : Efter frukost tar vi bussen upp till Stekenjokk och nu har vi dagen på oss att titta på 

kalfjället. Fjällvärldens korta men intensiva blomster möter oss likaväl som fjällabbar, fjällpipare och 

fjällripor. Vi njuter av vår medhavda matsäck här ute på fjällvidden. Efter det att vi kommit ner från 

fjället och väl tillbaka till hotellet har vi en liten vinprovning med utsikt över den storslagna 

dalgången. 

             
Stekenjokks fjällhed 
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Dag  8 (5/6): Dags att packa ihop vårt bagage och vi kör än en gång över Stekenjokks fjällområde och 

ner mot de stora granskogarna. Vi stannar på några ställen och med lite tur besöker vi en plats där 

ev. jaktfalken häckar. Här blommar purpurbräckan i klippstupen och forsarna är imponerande.  Vi kör 

ner från fjällheden och kommer in i gammal barrskog på väg ner mot Blåsjöns blå vatten där vi 

besöker Ankarede kapell och kyrkby. Vi passerar Gäddede och kör mot Strömsund där vi hinner med 

ett studiebesök på Betongelement. Längs vägen tittar vi på spännande geologi och kanske möter vi 

kungsörn. Resan går till Östersund där vi tar bron över till Frösön och vidare till Rödön där vi letar upp 

guckusko, flugblomster och jämtländsk maskros. Övernattning och middag i Persåsen. 
Wikners i Persåsen startades 1969 av Leif Wikner och har nu utvecklats till en världsunik 
upplevelseanläggning. Företaget ägs och drivs idag av hans söner Joakim, Mattias, David och Mårten. 
Persåsens specialitet är att arbeta med grova träd som formges till olika produkter ”Från skog till 
konstverk”. Man gör allt själv från att fälla trädet till att såga och torka i vaccumtorken. Den första 
wiknerska succéprodukten var den nu patenterade blåsvedslampan, som lade grunden till dagens 
Persåsen med 500 årsarbetare. Deras restaurang har utvecklats till ett populärt kulinariskt besöksmål 
och har fått utmärkelse av ”Jämtland Smakriket”. 

Dag 9 (6/6): Efter frukost börjar vi med att titta på ett stort meteoritnedslag strax söder om 

Östersund. Nu kör vi inlandsvägen mot Västkusten söderut och passerar Sveg och Noppiskoski. 

Färden går genom stora skogsområden men också leende slåtterängar. Mora passeras och cirkeln är 

sluten. Färden går till Filipstad där vi övernattar på Kalhyttans herrgård.  

Dag 10 (7/6) : I dag besöker vi Långban, som är en av världens mineralrikaste lokaler och bröderna 

Nils och John Erikssons barndomshem. Vi vandrar ut på Tibergsudden, där vi hoppas återigen få se 

den sällsynta orkidén Guckusko. Ett besök på Nobelmuséet i Karlskoga är också inplanerat. Sedan har 

vi bara färden hem till Göteborg kvar innan vår resa genom vårt vackra Sverige är genomförd. 

 

L

Långbanshyttan, Värmland 

 


