
FSDB Örebro-Värmland ordnar bussresa  
till Dalarna & Hälsingland 
2 – 5 juni 2020 
 
Nu är det dags att åka med Barks buss igen, men inte söderut till 
Spanien utan norrut i Sverige. Vi ska bland annat besöka och få 
veta mer om Carl Larsson-gården, Falun, Mora, Zorn-muséet, 
dalahästtillverkningen i Nusnäs, Alfta med världsarvet 
Hälsingegårdar och Emigrant-muséet, Järvsö med Stenegården och 
Lillbabs minnesmuseum och Järvsö kyrka, Bollnäs, 
Ydalekatastrofen samt Växbo Lin.  
 
Läs hela programmet längre ner! 
 
I deltagaravgiften ingår: 
Busstransport, boende i dubbelrum 3 nätter med frukost och 
middag, 4 st lunch, entréer och guidning enligt program, busskaffe 
och kaka. 
 
Deltagaravgift: 
Medlem med dövblindhet: 3 000 kronor 
Stödjande medlem: 4 500 kronor 
Assistent, ledsagare och tolkar: Faktiska kostnader, cirka 5 190 
kronor 
Enkelrumstillägg: 950 kronor 
 
Anmälan:  
SENAST 20 april till Lena Kung på lenkun58@gmail.com 
När ni anmäler er vill Lena veta om vem ni vill dela rum med eller 
om ni önskar enkelrum, om ni har någon allergi/specialkost, om ni 
har assistenter, ledsagare eller tolkar med er och faktura adress till 
dem. OBS! Anmälan är bindande! 
 
Betalning: 
Efter anmälan får skickar Lena ut en bekräftelse till alla som har 
anmält sig och ni betalar deltagaravgiften till FSDB Örebro-
Värmlands bankgiro 5859-5042 SENAST 30 april. Assistenter, 
ledsagare och tolkar får faktura direkt från Barks buss. 
 
Assistenter, ledsagare och tolkar: 



C-tolkar finns på bussen, men alla som ska använda C-tolkar måste 
meddela det till Tolkcentralen. Ni som behöver egna tolkar beställer 
själv tolkar. Ni som behöver assistenter eller ledsagare ordnar det 
själva. 
 
Frågor: 
Kontakta Lena Kung på lenkun58@gmail.com eller FSDB Örebro-
Värmland på orebro-varmland@fsdb.org 
 
Välkommen att hänga med oss! 
 
 
PROGRAM 
 
Tisdag 2/6 
Kl 07:30 Vi startar vår resa från Fredsgatan i Örebro med Barks 
buss och kör sedan norrut. Vid Långsjöns kaffestuga gör vi ett stopp 
för att dricka förmiddagskaffe med smörgås. 
  
På förmiddagen anländer vi till Sundborn där vi får en guidad 
visning av Carl Larsson-gården. Lilla Hyttnäs har följt släkten 
Larsson genom generationer och förvaltas av Carl och Karin 
Larssons släktförening. Släktföreningen arbetar för att bevara 
gården som ett hem och behålla Carl och Karins verk levande. 
Under den guidade turen i huset får vi veta mer om det 
världsberömda konstnärsparet och deras bullriga liv. 
  
Vi åker vidare till Falu koppargruva där vi äter en gemensam lunch 
på restaurangen. Vi har sedan tid att se oss om vid gruvområdet 
och man kan se de öppna dagbrotten. Här finns också trevliga 
butiker: Gruvbutik, antik och kuriosa, silversmide, stensliperi m.m. 
År 2001 upptogs det industrihistoriska landskapet kring Stora 
Kopparberget och Falun på UNESCO:s världsarvslista. Ur Falu 
Gruva togs kopparmalmen som bearbetades i hyttorna i staden och 
längs vattendrag vid bergsmännens gårdar. En bergsman ägde 
andelar i gruvan och många blev så rika att de kunde anlägga 
fantastiska hem och trädgårdar utanför centrala Falun. 
Gruvarbetarna bodde i gruvans närhet, i områden som idag är 
levande, välbevarade stadsdelar. 
  



Resan går vidare till dagens slutmål som är Hotell Mora Parken där 
vi ska bo i två nätter. Vi checkar in och äter en gemensam middag. 
  
 
Onsdag 3/6 
Efter en god frukost beger vi oss till Zorn-muséet och Zorn-gården 
där vi får en guidad visning. Anders Leonard Zorn, född i Utmelands 
By, Mora, år 1860, är en av Sveriges mest kända konstnärer både 
nationellt och internationellt. Anders Zorn är mest känd för sina 
oljemålningar av nationalromantiska motiv, landskapsmotiv, 
nakenstudier av kullor från Dalarna, och porträttmålningar. Vi äter 
sedan en gemensam lunch på restaurang Moraklockan. 
  
Vi tar nu plats i bussen för att göra en utflykt till Olssons i Nusnäs 
där vi tittar på dalahästtillverkningen. Bröderna Nils och Janne 
Olsson föddes i en fattig familj i Nusnäs, en av de byar i vilken man 
tillverkade de första dalahästarna. De fick tidigt hjälpa till med 
försörjningen genom att snida hästar efter skolan. 1928, när de var 
blott 13 och 15 år gamla, tog bröderna ett lån på 400 riksdaler för att 
köpa en bandsåg och den första lilla dalahästfabriken såg sitt ljus. 
 
På kvällen äter vi en gemensam middag på hotellet. 
  
Torsdag 4/6 
Vi tar nu plats i bussen för att resa vidare mot Hälsingland. I Alfta 
möter vi vår lokalguide Anneli Wiklund som ska lotsa oss längs de 
vackra hälsingevägarna. Vi börjar med ett besök på hälsingegården 
Ol-Anders. Här finns ett besökscenter med information om 
Världsarvet Hälsingegårdar. Gården som är trebyggd har brokvistar 
i empirestil och vackra interiörmålningar i klara välbevarade färger 
med underfundiga texter från 1848. I besökscentret finns också 
Emigrant-muséet där vi får följa Erikjansarnas strapatsrika resa från 
Alfta till Bishop Hill i Amerika. 
  
Resan går vidare längs vackra vägar upp till Järvsö och Stenegård 
där en god lunch väntar. På Stenegård finns också Lillbabs 
minnesmuseum där vi gör ett besök. Intill gården ligger den vackra 
Järvsö kyrka, stor och pampig med utsikt över Ljusnan. Här är 
Lillbabs begravd.  
 



Vi fortsätter sedan till Bollnäs där vi checkar in på Hotell Scandic. Vi 
äter en gemensam middag på hotellet. 

  
Fredag 5/6 
När vi ätit vår frukost möter oss Carina Röstlund som är 
teckenspråkstolk och dövblindtolk och hon ska ta oss med på en 
rundtur i Bollnäs till de platser där det tidigare låg dövskolor. Hon 
berättar också för oss om den tragiska båtolyckan, Ydalekatastrofen 
som inträffade år 1896 och som krävde 15 människoliv. 
  
Vi fortsätter vår resa till Växbo krog där vi äter en gemensam lunch. 
Restaurangen ligger vackert vid den gamla kvarnen med 
fönsterfasaden ut mot dammen. De har vita linoljemålade ribbor i 
taket, Jämtlands-sten och såpskurad Hälsingefura på golven, allt i 
en spännande samklang mellan olika norrländska material. 
  
Anneli möter oss efter lunch för att ta oss med till Växbo Lin. De 
små linberedningsverken vid Trolldalen vittnar om den linodlande 
allmogens nyttjande av vattenkraften. Till en början var 
produktionen enbart inriktad på linspinning men efter några år 
startade även linneväveriet. 
  
Vi startar vår resa hemåt och gör stopp längs vägen för middag på 
egen bekostnad. 
  
Hemkomst till Örebro ca kl 21:00. 
 


