
 

Kulturresa till Röros vintermarknad och Härjedalen 15-18 feb 2015 
 

Vi kan med glädje presentera en kortresa till Röros vintermarknad i Norge och ett av våra fa-
voritresmål, landskapet Härjedalen. Röros är en av världens äldsta trähusstäder, ett gruvsam-
hälle och klassat av UNESCO som världsarv. Röros vintermarknad är en gammal kulturhistorisk 
marknad, en stor folkfest, och blir huvudmålet för vår resa. Forbönder med häst och släde och 
tidstypiska kläder kör i foror i flera dagar från olika håll för att nå marknaden på förmiddagen 
näst sista tisdagen i februari varje år. 2015 tisdagen den 17 febrari.  
Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap, ”Sveriges tak”, med 80% av ytan belägen 500 
möh, till ytan som Stockholms och Uppsala län tillsammans och med drygt 10.000 invånare 
med cirka 1 km2 /person. Ett landskap som i stort är en kommun.  
Vi börjar resan med buss från Nora i Bergslagen via Dalarna och vidare till Funäsdalen i Härje-
dalen. På vägen norrut stannar vi till för fm-kaffe vid Falu gruva, också världsarv. Vi besöker 
även Sveriges vackraste by, Klövsjö, med mikrobryggeri. Från Klövsjö börjar också en av for-
böndernas foror med häst och släde till Röros vintermarknad. Väl framme i Funäsdalens är fjäll-
museum ett givet besöksmål, där vi får guidning av Mr Funäsdalen, Tage Persson. Genom 
muséet och Tage får vi insikter i Härjedalskulturen och historiken kring Röros vintermarknad och 
Norgesläktskapet. Vi gör en tur upp på Flatruet och besöker Mittådalens sameby.  



Söndag 15/2  
Vi börjar resan kl.6.30 i Nora. Det finns möjlighet att boka rum på Nora Stadshotell för 
890 kr/pers i dubbelrum inkl. 2-rätters middag och frukost. 1090 kr/pers i enkelrum (bet 
på plats). Passa på att promenera i Noras  välkända gamla kvarter och trampa i 
deckaraktuella Maria Langs fotspår. Bussen fortsätter norrut via Lindesberg, över na-
turliga/biologiska Norrlandsgränsen, mot Kopparberg. Vidare norrut med möjlighet att 
stiga på i Ludvika, Borlänge, Falun, Rättvik och Mora. Vi stannar till för att känna av 
VM-pulsen i Falun (invigning 17/2) med fm-kaffe vid Falu gruva. Vi fortsätter genom 
vackra Dalarna med lokala guidningar och reflektioner.  
Efter Mora får vi uppleva kraftiga stigningar från landskapet kring Siljan upp i Orsa 
Finnmark med Sveriges sydligaste norrlandsnatur. I Orsa Finnmark stannar vi till vid Få-
gelsjö gammelgård för lunch. Även detta ett världsarv, ”Hälsingegårdar”. 
Vidare mot Härjedalens centralort Sveg, med världens största träbjörn, innan vi fort-
sätter till Sveriges vackraste by, Klövsjö. Här besöker vi en gammal ladugård, numera 
ett mikrobryggeri. Vi får em-kaffe och föredrag om ölbryggning och Klövsjö Gårds-
bryggeris (KGB:s) mycket intressanta företagsutveckling i kombination med skogs-
gård. I Klövsjö startar också en av de karavaner/foror med häst och släde som varje 
år ger sig av till marknaden i Röros. Vi följer deras väg via Vemdalen, Hede och till 
Funäsdalen där vi tar in på vårt hotell Eriksgården för middag. Här ska vi bo tre nätter 
och göra utflykter i närområdet. Fm-kaffe, lunch, em-kaffe och middag ingår.  

Måndag 16/2 
Efter frukost tar vi en promenad från vårt hotell till Fjällmuséet där vi får guidning av Mr 
Funäsdalen, Tage Persson, som varit med om att skapa det mycket sevärda muséet. 
Vi ser en film om landskapet som ”Gud gömde”, får den historiska bakgrunden och 
förståelsen för forböndernas byteshandel, marknadsresor samt marknaden i Röros. 
Bussen tar oss sedan norrut mot Flatruet, Sveriges högst belägna väg. Vi kör upp och 
vänder och hoppas på bra sikt. Har vi tur ser vi Helags, Sveriges sydligaste alpina top-
par med Sveriges sydligaste glaciär. Vi ser Sonfjället och vita vackra vidder. På återre-
san besöker vi Mittådalens sameby och får möjlighet att köpa sameslöjd, renkött mm.  



Måndag 16/2 forts... 
Vi återvänder från Flatruet och Mittådalen till Funäsdalen för en sen lunch och fri 
eftermiddag. Möjlighet finns att undersöka Funäsdalens samhälle, prova nya gon-
dolbanan upp till toppstugan ovanför byn. Gondolen invigs i dec. 2014. I boendet 
på Eriksgården ingår tillgång till relaxavdelning med bastu och bubbelpool. Utom-
husbubbelpool går att boka extra, skidspår finns runt knuten. Gemensam 2-rätters 
middag på kvällen. Frukost och middag ingår. 

Tisdag 17/2 
Vår resa västerut mot Norge startar efter frukost med Tage Persson som guide ge-
nom byarna Tänndalen, Hamra, Fjällnäs (med Sveriges äldsta fjällhotell) innan 
norska gränsen och Röros. Vi ska vara i Röros i god tid för att se när de olika fo-
rorna med hästar, slädar, medresenärer klädda i tidsenliga kläder - vargskinnspäl-
sar, vadmalskläder mm - kör in i Röros. Detta är marknadens höjdpunkt och ger 
fina minnen för livet. Resten av dagen är fri till att gå runt på marknaden och be-
skåda, handla, äta och fika. Vi återvänder sen eftermiddag mot Funäsdalen och 
äter gemensam 2-rätters middag på vårt hotell. Frukost och middag ingår. 

Onsdag 18/2 
Efter frukost återvänder vi söderut efter några dagar med Röros marknad, fjäll 
och hög luft. Mot Dalarna, Bergslagen och våra hemdestinationer. Vi stannar för 
lunch i Rättvik i Sjövillan vid Siljan eller i Tällberg. Åter i Nora på eftermiddagen. 
Frukost och lunch ingår.  
 
Skogsresors koncept: 
Vi guidar och berättar om trakterna vi kör igenom - om sevärdheter, företag, 
kända personer samt spelar lite musik som knyter an till bygden. En resa med upp-
levelser, fakta, reflektioner från Bergslagen söder om norrlandsgränsen genom 
Dalarna till Härjedalen med norrlandsterräng och Norge med Röros. 



Pris vid 35 betalande:      4725 kr inkl. moms (126 kr enl vinstmarginalbeskatt-
ning, mervärdeskattelagen kap 9B, 2,67%)  

Enkelrumstillägg: 1150 kr (inkl moms 30 kr) 

Detta ingår: 
• 3 frukostar 
• 2 fm/em-kaffe med bulle eller kaka. Falu gruva, Klövsjö gårdsbryggeri 
• 2 luncher 
• 3 middagar (tvårätters) 
• Bussresa från Nora och åter i modern och bekväm turistbuss 
• Boende 3 nätter på hotell med bra standard, Eriksgården Funäsdalen 
• Tillträde till relaxavdelning med bastu och inomhusbubbelpool 
• Guidning hela tiden enl. Skogsresekoncept 
• Lokala guider i Funäsdalen/Röros, Klövsjö 
• Inträde till fjällmuséet och Klövsjö gårdsbryggeri 
• Tryckt och spiralbundet kompendium 
 
Detta ingår inte: 
• Övrigt kaffe på fm/em kan köpas på bussen eller vid besöksmål 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet enligt allmänna resevillkor samt 
kostnadsjustering beroende på antal resenärer. 
 
Möjlighet till påstigning i Nora, Lindesberg, Kopparberg, Ludvika, Borlänge, 
Falun , Rättvik och Mora. Det finns möjligheter att övernatta på till exempel 
Nora stadshotell samt i Falun på hotell Bergmästaren. 
 
 
VARMT VÄLKOMMEN PÅ VINTERTUR TILL RÖROS OCH HÄRLIGA HÄRJEDALEN! 
 

Jan Hedberg  
070-671 72 22 
jan@skogsresor.se  
www.skogsresor.se 


