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Dalarna -

e litta kula!

-

En resa i egna bilar från världsarv till världsarv!

-

Från södra Dalarna, Borlänge, Falun till Svärdsjöbygden

-

Skog, natur och kultur i historik, nutid & framtid!

-

10/11-13 augusti 2021

-

reseledare Jan Hedberg med flera
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Vad är ”Dalarna” för dig?

G
N

agnefbon kom in i en affär och
skulle köpa en jordglob, men den var
rysligt dyr. Då frågade han - ”har ni
inga litta kula med bara Dalarna på”!?
u gör vi en resa på del av
”Dalakulan” med inslag av skogen i
samhällsdebatten, omarrondering,
Världsarvet Falu gruva, Carl
Larssongården, Besparingsskog,
Gemensamhetsskog, skogsägarbesök,
åldersdatering av trä/dendrokronologi,
bysågverk. Avslutningsvis middagsbesök
till ett av mina ”10 i toppresmål” på den
stora kulan, jorden, Nysjöns levande fäbod
med kor, kalvar och getter.

N

u när smittspridningen är låg och de flesta är vaccinerade kan
vi börja resa lite mer, träffas och uppleva skog, natur och kultur tillsammans igen. Diskutera skog
och träffa likasinnade, kanske gamla medresenärer från någon av våra tidigare resor eller nya
givande möten. Vad passar bättre än en kortresa i Dalarna, vår tredje största turistdestination för
internationell turism? Gör kanske egna utflykter före, efter eller både och. Planera in en tur med oss och gör
ditt eget program till och från.
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F

ölj med några dagar och upplev miljöer, möt människor och upplev sommar i Dalarna med skog,
natur och kulturintresserade. Hur ser skog och skogsbruk ut i södra Dalarna? Den kända somriga
Dalakulturen!

Dag 1. Tisdag 10 augusti - Dalagård Avesta övernattning för
långväga gäster - Skogsresor 20 år

För de som vill ansluta till trakterna redan tisdagen den 10 aug samlas vi på Dalagård utanför Avesta hos
Cecila och Leif Öster. De har byggt upp en skogsgård på ett skogsskifte och man kan hyra hela gården eller
konferera. Lokala trähantverkare har fått vara med och skapa och forma gården. Leif har ett förflutet inom
Domänverket, Sveaskog och är aktiv inom Naturturismföreningen, var en av de 20 experterna i sista
skogsutredningen, är aktiv i visit Dalarna mm. De är aktiva globala resenärer med spaning på trender inom
skog, turism, miljö och skogsägande på både lokal, regional, nationell samt internationell nivå. Vi samlas
här för föredrag och inlägg av Leif o Cecilia, Janne summerar och reflekterar över skogsresor 20 år,
diskussioner och middag i deras fina miljö. Övernattning i del i dubbelrum, middag, frukost.

Dag 2. Onsdag 11 augusti - Dalagård Avesta - MurboAnnas i
Borlänge - Skogens roll i Världsarvet Falun - Falu gruva Trollnäs pensionat i Svärdsjö
Efter frukost kör vi norrut
mot Borlänge och
MurboAnnas. Här byggde
mjölkbönderna eget
mejeri, osttillverkning,
försäljning av
lokalproducerat och cafe/
restaurang längs
Bergslagsdiagonalen/RV
50. Vi samlas här allihop
för introduktion till
Borlänge-FalunSvärdsjöbygden. Förmiddagskaffe och information om gården. Introduktion till omarrondering i
Dalarna med omarronderingen i Borlänge som exempel. Initierades i början på 2000-talet och pågått i
11 år med 1500 sakägare, 1700 fastigheter, totalt 23.000 ha.
Vi fortsätter till trakterna norr om Borlänge där Dalälven tangerar jord- och skogslandskapet. Här tar
vi del av skogens betydelse för världsarvet Falu Koppargruva. Behoven av energi för kopparprocesserna från gruvor, i rostning, hyttor, kopparverk mm var enorm redan på 1500-1600-talet. Detta
medförde de troligen första skogsregleringarna, skogslagarna i vårt land redan 1607. Fyra socknar
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blev tvungna att betala sin skatt i kol och man flottade kol på
kolflottar. Bondeallmogen avverkade skog och sålde virke
ända uppe från västerdalarna till Faluområdet. Vi stannar till
på några nyckelplatser och kommenterar världsarv och
omarrondering. Lunch vid prel Falu Koppargruva. På em går
de som vill ner i gruvan för en guidad tur, ca 600 trappsteg.
Vi får höra om gruvdrängen ”FetMats” som blev en
turistattraktion redan på 1700-talet. Vill man inte går ner i
gruvan får man ca 1 tim egen tid ovan mark i museér,
världsarvshus eller promenad kring stora stöten.
Vidare transport förbi Linne´s bröllopsstuga till vackra Svärdsjöbygden för övernattning på mysiga
Trollnäs pensionat vid Svärdsjön med möjlighet till bad. Fm-kaffe, lunch, gemensam middag.

Dag 3. Torsdag 12 augusti - Trollnäs
Svärdsjö - Besparingsskog Gemensamhetsskog - Linghed & Nysjöns
fäbod - Trollnäs
Idag skall vi bekanta oss med vackra Svärdsjöbygden och
skogslandskapet med olika ägarformer, byengagemang,
samverkan och levande landsbygd. Inte konstigt att det var starka
engagerade bönder i dessa trakter som var med och bildade
Sveriges äldsta skogsägarförening. Vi gör en resa
genom olika skogsägande från privat, traditionellt
”bondskogsägande” till besparingsskog,
gemensamhetsskog till undantagsskog. och finnskog. Vi
besöker och lär om Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog
och deras satsning in i framtiden med bl a vindkraftverk.
Bengtshedens Gemensamhetsskog ägs av drygt 10
markägare och hur går detta till? Vi avslutar dagen med
besök på en levande fäbod med beteskontinuitet
sedan 1600-talet. På Nysjöns fäbod gör vi en
vandring för att få en inblick i fäbodkulturen och
varför den är så viktig att Sverige i april -21 i
samverkan med Norge ansökt om att göra delar
av svenska skogs- och fäbodkulturen till
”immateriellt världsarv”. Vi besöker
fäbodbrukarna Backlunds som har djuren på
vallen och ser mjölkanläggningen, hejar på
”Sante Per” som vaktar grinden till denna
fantastiska miljö/för oss stugägare ett
himmelrike. Hur ser varglav ut, vad är skogsbete, byggnadsvård på en fäbod? Vi avslutar med
middag i gemensamhetsstugan. Fäbodkulturen, vallmusiken med kulning, horn och näverlur
tillhör ”skogens musik” och är ett signum för kvinnohistoria och kvinnokraft. Vi planerar för
inslag kring detta vid middagen. Återresa till Trollnäs för övernattning. Frukost, fm-kaffe,
lunch, em-kaffe, middag.
20210626/Jan Hedberg

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

Dag 4. Fredag 13 augusti - Trollnäs - Isala lada - Lingheds
bonnsåg - Carl Larssongården
Efter lite sovmorgon checkar vi ut och gör ett besök till Isala lada, ”Kungsladan” som Gustav
Vasa besökte på sin väg genom Dalarna och undan dansken. Det sägs han gömde sig i hölass
här. Här träffar vi en flitig ”skogsresenär” och bygdeambassadör. Han är släkt med
gruvdrängen ”FetMats” som var turistmål på 1700-talet och kom från Israelsgården i
Svärdsjö. Idag är Bertil turistmål och expert, berättar om åldersdatering av trä/
timmerbyggnader med så kallad ”dendrokronologi”.

Vi besöker Lingheds bondsåg
(Youtube Old Bolinder sawmill /
Brutal Bolinder bondsåg i Linghed).
Resan och dagen avslutas med att vi
kör åter mot Falun till Sundborn och
Carl Larssongården. Gemensam lunch
på Hyttstugan innan guidad tur på
Carl Larssongården, en av de
populäraste besöksmålen i Dalarna
för både nationella och internationella
gäster. Vill man inte gå en guidning
får man ca 1 tim egen tid till att strosa
i området. Frukost, fm-kaffe, buffélunch.
Pris per person:
Enkelrumstillägg:

Tisdag 10 - fredag 13 aug; 6.900 kr inkl 2,67% moms enl VMB.
950 kr

Avdrag med 150 kr/pers om man inte deltar i guidning Falu Gruva
respektive Carl Larssongården. Ev anslutning dag 2 istället för dag 1,
kontakta Jan. All bokning genom Jan.
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I samtliga priser ingår moms med 2,67% enl Skatteverkets VMB
Reservation för ändringar i programmet mellan de olika dagarna samt pris beroende på antal
resenärer och större förändringar i program.
Detta ingår:
* Förmiddags-/eftermiddagskaffe/fika från tisdag em till fredag em förutom tisdag em då man
får fika själv när det passar mellan guidning vid Falu gruva.
* Guidade transporter i egen bil, alt samåkning med andra resenärer. Ca 260-300 km
* Boende 3 nätter i 2-bäddsrum, natt 1 på Dalagård, natt 2+3 på Trollnäs
* Utflykter och inträden enligt programmet.
* Guidning av Jan Hedberg samt övriga lokala guider.
* Frukost/lunch/middag enligt programmet
* Kaffe o fika enl program.
* Arvode till våra lokala guider och ”fixare”.
Detta ingår ej:
• Övriga måltider och drycker. Tillstånd finns vid övernattning.
• Personliga ”extras”.
• Kostnad för enkelrum tillkommer.
• Extra ”fika”, tillägg till hotellfrukost. (Ta med termos efter egna önskemål)

Anmälan görs på Skogsresors anmälningsblankett som du finner på
www.skogsresor.se eller ring, alt maila till Jan 070-671 72 22.
Fullständig anmälan gäller när du betalt in anmälningsavgiften på 1000 kr/pers.
N

Frågor besvaras av Jan, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se, www.skogsresor.se 

Reservation för ändringar i program enl allmänna resevillkor. 


Varmt välkomna till Dalarna och en svensk
sommarklassiker! 		
/Janne

20210626/Jan Hedberg

