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”I danskernes fodspor I smål@nd” 



 
 
Mandag den 25. maj 2020   
Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 6.00  
 
Vi kører over Fyn mod Helsingør og sejler til Sverige videre ad E4 mod Bergdala Glasbruk, i 
den lille by Hästebäck, undervejs holder vi frokostpause med sandwich. 
Lessebo Kommune, Kronbergs Län i Småland. 
 
Bergdala glasværk, er grundlagt i 1889, og ligger i det område i Småland der kaldes Glasriget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kører videre til Kleva Gruva, som ligger ca. 15 km nordøst for Vetlanda.  
 
Dette er Sveriges ældste kobber – og nikkelmine, som blev åbnet i 1691, og var i drift i over 
200 år. Ved ankomsten til Kleva Gruva drikker vi eftermiddagskaffe, derefter skal vi på rundtur 
i minens lange gange og store rum (hele sale), hvor datidens minearbejdere brugte ild og vand 
til at få klippen til at sprænge.  

 
Minens gangsystem er ca. seks km, hvoraf ca. to km er 
tilgængelige. 
Midt i minen ligger en stor sal (en skakt), i hvis loft der er 
åbent til det fri, og dagslyset stråler ned i en blå - grøn sø. 
(Husk en varm trøje) 
 
Efter minebesøget er der mulighed for guldudvaskning. 
 

 
 

 
   
 
Efter besøget i Kleva Gruva , kører vi til 
”Hotel Småland” i Klevshult, hvor vi de næste 2 nætter skal 
overnatte.  
Efter indkvartering, spiser vi middag og bagefter er der tid 
til hyggeligt samvær.  
 

 
 
 



  
Tirsdag den 26. maj 
Vi starter kl. 7.45 efter morgenmaden og kører til Hornborgasjön, som ligger mellem Skara og 
Falköbing. Stedet er en af Europas betydeligste vådområder med et stort antal forskellige 
fugle. Særlig berømt er ”Tranedansen” når 15.000 traner samles på træk mod nord eller syd. 
Især om foråret er det et vildt skue og tiltrækker mange turister.   
Fuglene er ikke ret sky overfor mennesker, og man kan derfor opleve dem ret tæt på de 
indrettede naturcentre.  
Det er forbudt at bevæge sig ind i naturreservatet, en god ide, at have kikkert med hvis 
tranerne er fløjet. Her drikker vi formiddagskaffe 
Herefter kører vi til Skara, hvor vi skal besøge domkirken. 
 
Skara Domkirke er en af Sveriges største kirker, Skt. Maria er domkirkens skytshelgen. 
Skara Domkirkes ældste historie går tilbage 1000-tallet, men den nuværende gotikske stil 
stammer fra 1300-tallet.Domkirke er blevet skadet og restaureret flere gange (blandt andet i 
krigen med Danmark og ved bybrande blandt andet i 1700-tallet). Skara Domkirke er i sin 
nuværende skikkelse en moderne bygning, hvori der indgår omfattende rester af det 
middelalderlige anlæg.  
Vi spiser frokost i Skare på Jula Hotel, og bagefter kører vi til  
 
Klosterstaden Varnhem.  
Vi får mulighed for at besøge Varnhem klosterkirke, og de gamle 
interessante klosterruiner. I de senere år er kirken meget besøgt, 
takket være Jan Guillous bøger om tempelridderen Arn.  
Det var netop i dette kloster, at Arn tilbragte sin ungdom og lærte 
sine krigsfærdigheder. 
Efter rundvisning drikker vi kaffe med frisk brød i Cafeén. 
 
Derefter kører vi mod Taberg, der ligger ca. 15 km syd for Jönköping. 
Tabergstoppen ligger 343 meter over havet, og kan ses vidt omkring, her spiser vi middag.  

  Allerede i 1400-tallet begyndte man at bryde jernmalm 
her. Tabergsjernet blev hurtig kendt for sin høje kvalitet. 
Bjerget har altid imponeret. Her findes mere end 400 
forskellige blomsterarter. 
 
Efter en veloverstået middag, kører vi tilbage til ”Hotel 
Småland” i Klevshult, hvor der igen er hyggeligt samvær i 
kælderen.  
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Onsdag den 27. Efter morgenmaden er der afgang kl. 7.30 mod Danmark, men undervejs 
skal vi have endnu et par oplevelser. 
 
I Gnosjö besøger vi Hylténs Industrimuseum, en  nedlagt metalfabrik, som står med de 
originale maskiner fra begyndelsen af 1900-tallet. 
Stedet giver et fint indblik i den småindustri med jern og metal, som har præget Småland i 
århundreder. Der er igen formiddagskaffe ved en skovsø. 
. 
Vi kører videre, og besøger Huseby -  Herregård og industrimiljø. 
Huseby Bruk er en af de større seværdigheder i det sydlige Småland. Det er et levende 
museum, der omfatter en hel by med Smålands ældste jernværk.  
Den store herregårdsbygning er fra 1844, slotsparken og haven vidner om, at Huseby Bruk 
tidligere var et gods. 

 
Vi slutter dagene Sverige af med et besøg på gæstgivergården ”Spången” 
I 1930 blev filmen ” Kalle på Pången” med Edvard Persson i hovedrolen indspillet her og 
atmosfæren fra filmen er omhyggeligt bevaret  
 

Rejsens pris: Kr. 2.900,- pr. person. 

 
Inkluderet i prisen  

• Transport i 4 – stjernet bus 

• Morgenkaffe / rundstykker i bussen + sandwich til frokost 1. dag 

• 2 x overnatning – ingen tillæg for enkeltværelse 

• Div. Indgange & rundvisninger 

• Helpension (inkl. Drikkevarer til maden) 

• Rejseleder Poul Jensen, formand for Landbosenior.dk, 
har stor kendskab til alle steder, da hans hustru har boet i Sverige. 

  
Der kan købes øl / vand i bussen 
 
Tilmelding efter princippet - først til mølle – sidste tilmelding er onsdag den 20. april. 
Til Marie & Henning 2764 0557 / 2764 0556 


