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Tur til Karlstad 
Karlstad, Värmlands hovedstad, 
ligger ved den øvre siden av 
Vänerns strand.  
Det blir sagt at Karlstad flyter på 
vannet og det er en viss sannhet i 
det. Byen ligger på et deltaområdet 
der Klarälven deler seg i mange 
grener før den munner ut i Vänern. 
Byen ble grunnlagt i 1584 av Karl IX, 
da fantes bare 45 husholdninger. 
Som så mange andre gamle steder 
har også Karlstad blitt rammet av store branner. Den 2. juli 1865 ble nesten hele byen 
ødelagt. Bare 7 av 241 bygårder stod igjen. Av de bygninger som ble reddet, og fortsatt 
eksisterer er biskopgården, domkirken og noen hus i Almen kvartalet.  
 
25. august Hjemsted – Karlstad    
Avreise fra Lillestrøm Stasjon kl. 0900. Vi kjører via Bjørkelangen mot Morokulien og gjør 
hvis ønskelig en stopp på grensen med mulighet for å spise litt. 
Turen fortsetter deretter via Charlottenberg og Arvika til Klâssbol, 
hvor vi skal besøke Klâssbol Linneveveri kl. 1200.  
Her har man siden tidlig på 1920-tallet produsert de fineste 
linprodukter i form av duker, servietter med mer. Produkter herfra har 
blitt levert til svenske og norske ambassader over hele verden, og det 
blir også levert til det svenske hoffet. 
Vi får en omvisning i produksjonen, samt at vi har mulighet for å 
handle mange flotte linvarer til fabrikkpris, hvis vi ønsker det.  
Etterpå rusler vi de 200 meterene bort til KaffeKvarnen i Kläsbol, hvor 
vi får servert dagens lunsj ca. kl. 1330. KaffeKvarnen eies og drives 
av Klässbol Linneveveri.   
Etter maten blir det litt tid på egen hånd i Arvika.  
Til avtalt tid møtes vi igjen ved bussen og kjører videre til Karlstad. Her tar vi inn på vårt 
hotell, Scandic Hotell Winn. Felles middag på hotellet.  
 
 
26. august Karlstad via Sunne – hjemsted 
Etter en god frokost, setter vi kursen mot Sunne. Avreise ca. kl. 0900. Her blir vårt første 
stopp Mårbacka, hvor vi får en guidet omvisning kl. 1000. Selma Lagerlöf er en av verdens 
mest kjente forfattere, hun er født og oppvokst på Mårbacka. Noen av hennes mest kjente 
bøker er Gösta Berlings Saga, Nils Holgersson og Jerusalem. I 1909 ble hun den første 
kvinne som mottok Nobelprisen i litteratur, og i 1914 ble hun valgt inn i Svenska Akademien.  
Vi får en interessant omvisning på ca en times tid. Her får vi høre både om personen og 
forfatterens liv. Vårt neste stopp er Rottneros Park som var Ekeby i Selma Lagerlöfs fortelling 
om Gösta Berlings Saga. I dag er Rottneros Park en vakker skulptur- og blomsterpark. 
Parken og herregården ble grunnlagt av major Svante Påhlson (1882-1959). Hans visjon var 
å skape en park som i skjønnhet skulle kunne tilsvare Selma Lagerlöfs ”Ekeby”. Vi får en  
guidet omvisning kl. 1130, og setter også av litt tid til å rusle rundt på egen hånd, i denne 
vakre parken.  
Vi spiser lunsj i Sunne, før vi samles i bussen for å kjøre til Charlottenberg, hvor vi stopper 
ved Thon-senteret med mulighet for å handle. Vi setter av tid på egen hånd, og møtes 
etterpå ved bussen for å ta fatt på siste etappe på hjemveien. 
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Pris pr. person: kr. 1.845,- ved 40-49 deltagere i bussen 
                                   kr. 2,000,- ved 30-39 deltagere i bussen 
   kr. 2.350,- ved 20-29 deltagere i bussen 
 
 
Prisen inkluderer: Busstransport i 2 dager 
   1 overnattinger på hotell i doble rom m/dusj og wc 
   1 frokoster – 1 middag på hotellet 

 Besøk med omvisning på Klâssbol Linneveveri 
   Inngang og guidet omvisning Mårbacka og Rottneros Park 
   Lunsj på KaffeKvernen i Klässbol 
   Lunsj i Sunne 
   Nødvendige bom- og veiavgifter 
 
Tillegg enkeltrom: kr. 190,- pr. person 
 
Kaffe er inkludert til alle måltider, men tillegg for annen drikke.  
 
På melding til: 
 
Kjellaug Nystrøm : 997 35 780  -  63 81 42 26 
Brit Thoresen 957 80 941 – 63 81 36 53 
Astrid Skjeflo : 909 92 632  -  63 87 64 95 
Tor Lynne  :  970 63 095  -  63 81 68 64 


