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Falun - RÖROS, - vintermarknad mm… 
Natur, kultur, historik, nutid, framtid 19 - 22 febr 2023 

- buss från Falun till Fågelsjö till Röros… 

-  från världsarv till världsarv via världsarv 

- Reseledare 
Jan Hedberg 
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Vill du vrida tillbaka klockan 1-2-300 år? …
uppleva forbönder, hästar, vintermarknad, 

Norge i en av världens äldsta och häftigaste 
trästäder!!?  

Röros är en av världens äldsta trähusstäder, ett gruvsamhälle baserat på koppar och klassat 
av FN/UNESCO som världsarv, precis som Falun. Röros och vintermarknaden är en 
gammal kulturhistorisk marknad, en stor folkfest, och blir huvudmål för vår resa. Forbönder, 
snart ett immateriellt världsarv?, med häst och släde, 80-90 ekipage, i tidstypiska kläder kör i 
foror i flera dagar från 8 olika håll för att nå marknaden på förmiddagen näst sista tisdagen i 
februari varje år. En upplevelse i ”dåtid” med världsklass i ”nutid” som infaller tisdagen den 
21 februari 2023.  
Vi reser med buss från Falun T&R genom landskapen Dalarna och Härjedalen till norska 
Tröndelag. En resa mellan globala ”koppar”- samhällen präglade av lokala bergs-, jord- och 
skogsbruk över generationer.  
Vi bor 3 nätter i Funäsdalen/Härjedalen och gör två dagsturer till Röros med omnejd. 
Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap, ”Sveriges tak”, med 80 % av ytan belägen 
500 möh, med drygt 10.000 invånare (ca 1 km2 /person). Ett landskap som i stort är en 
kommun och som ”Gud gömde, inte glömde” enligt Härjedalingarna.   
På vägen norrut från Falun kör vi genom Orsa Finnmark och besöker Fågelsjö Gammelgård. 
Världsarvsgården ”Bortom Åa” tillhör vårt 15e Världsarv ”Hälsingegårdar” fast den ligger i 
landskapet Dalarna. Väl framme i Funäsdalen och vårt boende är fjällmuséet med hög 
nationell standard ett givet besöksmål. Vi får guidning av Mr Funäsdalen, Tage Persson som 
varit med och byggt upp muséet. Genom muséet och Tage får vi insikter i de tre kulturerna i   

gränslandet 
Härjedalen/
Tröndelag. Same-, 
bonde- och 
gruvkulturen samt  
historiken kring 
Röros vintermarknad 
och släktskapet med 
Norge. En bra 
inledning till dagarna 
i Röros.  

Anmälan 
snarast!  
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Dag 1. Söndag 19 februari, Falun - Fågelsjö - Funäsdalen 
Vi börjar resan kl.8.00 i Falun med möjlighet att ansluta i Rättvik eller Mora. Resan går 
genom vackra Dalarna med lokala guidningar och reflektioner. Efter Mora får vi uppleva 
kraftiga stigningar på 
över 300 möh från 
landskapet kring Siljan 
upp i Orsa Finnmark 
med Sveriges 
sydligaste 
norrlandsnatur. I Orsa 
Finnmark stannar vi till 
vid Fågelsjö 
gammelgård för lunch 
och information om 
världsarvet 
”Hälsingegårdar”.  
För den som vill hoppas 
vi få provsmaka  
”surmört”. En 
karaktärsrätt från finska 
befolkningen med 
minne om hårda tider 
då barkbröd var vanligt 
och den finska 
befolkningen fick betala 
skatt för sitt mört-fiske i 
sjöarna. Huvudlunch 
normal husmanskost ;-). 
Vidare in i Härjedalen 
med guidningar om 
landskapet, människor mm via Sveg, Linsell, Hede till Funäsdalen. Första stoppet blir 
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. 
Incheckning på vårt boende ”Eriksgårdens fjällhotell” för tre nätter. Möjlighet till spa före 
gemensam middag. L/M 

Dag 2. Måndag 20 februari, Röros - renslakteri - mejeri - gårdsbesök 
-timmerhus - Röros stad  
Efter frukost kör vi mot Röros. Vi stannar till vid Stensåsens 
reinstyrs slakteri. Familjen Stensås som driver slakteriet i 3:e 
generationen berättar och informerar om verksamhet, 
sydsamisk renskötsel och livsförutsättningarna på trakten. 
Möjlighet till att köpa med sig produkter i olika former. Ta med 
kylväska och förvara i bussens bagagerum.  
Vi fortsätter till Röros Mejeri som haft en fantastisk 
företagsresa. När Norges största mejeri, Tine, lägger ner 2001 
för det är för oekonomiskt att driva mejeri i Röros startar 4 
personer upp ett nytt ekologiskt slakteri 2002. Idag har man 40-
tal anställda, förbrukar 16 miljoner liter mjölk, är Norges  
största ekologiska mejeri. 3/4 av mjölken fraktas in till Röros och 
verksamheten sysselsätter många familjer som producerar lokalt med minimalt fotavtryck. Vi 
tar del av deras nya visningsanläggning och får möjlighet att köpa produkter. 
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Efter mejeribesöket åker vi för ett gårdsbesök på Galovoldens gård med 
lokalproducerad mat från Rörostrakterna. Här får vi provsmaka produkter, varm lunch och 
information om gårdens utveckling över 9-10 generationer. Här skapar man 13-14 
arbetstillfällen på en gård i glesbygd i 
nutid!  
Efter lunch besök hos timmerhus 
tillverkaren Röroshytte innan guidad tur 
och orientering i Röros samhälle. Vi gör 
en promenad i centrala delarna och ser 
hur man ställer i ordning för 
marknadsdagarna som börjar i och med 
forbönernas inkörning med hästar och 
slädar nästkommande dag.  

Vid återkomst till 
Funäsdalen sen 
eftermiddag/kväll finns 
möjlighet undersöka 
gondolbanan upp till 
toppstugan ovanför byn, 
äta på hotellet eller ute på 
”byn”.  
I boendet på Eriksgården 
ingår tillgång till pool, 
bastu och relax. F/L 
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Dag 3. Tisdag 21 februari, RÖROS VINTERMARKNAD 
Efter frukost kör vi västerut igen genom 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 fororna, fortkörning med hästar, slädar, medresenärer klädda i tidsenliga kläder - 
vargskinnspälsar, vadmalskläder mm - kör in i Röros. Har vi tur kan vi få se Jämtland-
Härjedalens forkörare längs vägen in mot Röros innan vi positionerar oss i staden. 
Forkörning, snart ev ett immateriellt världsarv är en höjdpunkt och ger fina minnen för livet. 
Resten av dagen är fri till att gå runt på marknaden, besöka det fina muséet över Röros 
gruv- och koppar verksamhet. Tid till att besöka forkörarnas gårdar och andra fina 
träbyggnader, bondgårdar samt titta på folk, shoppa och provsmaka lite lokal mat. Återresa 
till vårt boende på kvällen. F och sen kvällsfika, te o macka vid återkomst kring 22-23-tiden.  

Ett bidrag till ökat utbyte mellan Koppar-världsarven Falun-Röros.. Anmälan helst före 10 dec.      5

mailto:jan@skogsresor.se


  

Jan Hedberg 
070-671 72 22 

jan@skogsresor.se 
www.skogsresor.se 

2022 11 21

Dag 4. Onsdag 22 februari, Funäsdalen - Falun.  
Efter frukost återvänder vi söderut efter några dagar med Röros marknad, fjäll 
och hög luft. Mot Dalarna och våra hemdestinationer. Vi stannar för lunch i Mora (som rustar 
för Vasaloppet) eller i Rättvik. Åter i Falun vid 15/16-tiden. F/L. 
 
Skogsresors koncept: 
Vi guidar och berättar om trakterna vi kör igenom - om 
sevärdheter, företag, 
kända och okända personer samt spelar lite musik som knyter 
an till bygden. En resa med upplevelser, fakta, reflektioner från 
Falun genom Dalarna till Härjedalen med norrlandsterräng och 
Norge med Röros Koppar– och trästad. En resa från världsarv 
till världsarv via världsarv… 

(Om Du vill ansluta till Falun från södra Sverige kan vi hjälpa till 
med hotellreservation. 
Passa på att besöka Falu koppargruva lördagen den 18 febr 
eller torsdag den 23 febr, knyt ihop historien mellan dessa 
koppar- och gruvstäder). 

Reservation för ändringar i program enl 
allmänna resevillkor, väder samt pris beroende på antal 
resenärer och valuta.   

Pris per person vid 40 betalande: 6.850 kr  
Enkelrumstillägg: 1.450 kr 

Detta ingår: 
• Bussresa från Falun och åter i modern och bekväm turistbuss med toalett 
• Dubbelrum 3 nätter på Eriksgården Fjällhotell i Funäsdalen 
• Tillträde till relaxavdelning, spa med bastu och inomhusbubbelpool  
• 3 frukostar 
• 3 luncher varav en 2 rätters inkl provsmakning av gårdsprodukter 
• 1 middag  
• 1 kvällsfika, te/kaffe o smörgås vid återkomst från Röros 21 febr efter marknad 
• Provsmakning lokalproducerat 
• Guidning hela tiden enl. Skogsresekoncept 
• Lokala guider i Fågelsjö, Funäsdalen/Röros 
• Inträde till fjällmuséet Funäsdalen 
• Resekompendium 

Detta ingår inte: 
• Övrigt kaffe på fm/em, kan köpas på bussen eller vid besöksmål, busstopp 
• Drycker för inkluderade måltider (vatten ingår vanligtvis) 
• Dricks till chaufför 
• Inträde på Röros museum. Rekommenderas varmt när det passar individuellt 21/2.  

Anmälan görs på Skogsresors anmälningsblankett som du finner på 
www.skogsresor.se eller ring,/maila till Jan. 
Fullständig anmälan gäller när du betalt in anmälningsavgift på 
2500 kr/pers, Bg 5251-4908 samt skickat in anmälningsblanketten. 
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Frågor besvaras av Jan Hedberg, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se, 
www.skogsresor.se 

Varmt välkomna till en stark vinterupplevelse i världsklass på 
nära håll!

Med vänliga hälsningar!
Skogsresor
/Jan 

https://www.visitdalarna.se/varldsarvet-falun

https://www.fagelsjo.nu

https://www.funasfjallen.se/vinter/harjedalens-fjallmuseum/

https://stensaas.no

https://rorosmeieriet.no

https://galaavolden.no

https://roroshytta.no

https://www.visitnorway.se/resmal/trondelag/roros/ 

Medlem av…    

Ett bidrag till ökat utbyte mellan Koppar-världsarven Falun-Röros.. Anmälan helst före 10 dec.      7

mailto:jan@skogsresor.se
http://www.skogsresor.se
https://www.visitdalarna.se/varldsarvet-falun
https://www.fagelsjo.nu
https://www.funasfjallen.se/vinter/harjedalens-fjallmuseum/
https://stensaas.no
https://rorosmeieriet.no
https://galaavolden.no
https://roroshytta.no
https://www.visitnorway.se/resmal/trondelag/roros/
mailto:jan@skogsresor.se

	Falun - RÖROS, - vintermarknad mm…
	Natur, kultur, historik, nutid, framtid 19 - 22 febr 2023
	buss från Falun till Fågelsjö till Röros…
	från världsarv till världsarv via världsarv
	Reseledare Jan Hedberg
	Vill du vrida tillbaka klockan 1-2-300 år? …uppleva forbönder, hästar, vintermarknad, Norge i en av världens äldsta och häftigaste trästäder!!?

