
  

Dalsland
Tredje gången gillt.

Följ med på årets höstresa den 6:e - 9:e oktober 2022

Nationalparken Tresticklan 
Drygt en timme från Bengtsfors. Bäst är att lämna lederna och lulla omkring på egen hand. 
Mer om parken på föredragskvällen.

Höljerudsforsarna 

Tjugo minuter från Bengtsfors. Dels 
imponerande forsar, dels gulligt landskap 
längs Dalslands kanal.

Akvedukten i Håverud

Dalslands Kanal färdigställdes under åren 
1864-1868. Arbetet leddes av den kända 
kanalbyggaren Nils Ericson. Beroende på
markförhållandena i Håverud kunde man 
inte bygga en vanlig slussanläggning där. 
Bergarterna var lösa, strömmen stark och 
stupen för branta. Nils Ericson kom då på 
den geniala idén att istället bygga en 
akvedukt.

Kednäs 
En halvtimme från Bengtsfors. Trevlig led upp i bergen med utsikt lite här och där. Kanske 
inte ett förstahandsval.

Bräcke ängar Halvtimmes körning. Fantastiska ängar och hagar på våren. Kanske 
höstfärger och man kan ta en heldag där tillsammans med 



Baljåsenreservatet som ligger en liten bit norrut. Lite jobbigt, men utsikter och gamla grova 
tallar i höjderna.

Högsbyn  En knapp timme från Bengtsfors. Massor av hällristnigar i ett vackert landskap. 
även längs vägen dit.

Sörknatten Drygt en timme från Bengtsfors. Två ingångar, södra och norra. Södra är 
egentligen bara upp på själva knatten och ner igen. Häftig utsikt och man passerar några 
imponerande kvartsitbrott på vägen in. Norra delen, Ronja Rövardotter-landet är trevligare ur
min synpunkt. Man kan släppa leden och knalla fritt utan någon större risk att tappa bort sig.

Ryrhalvön. Vackert landskap och man kan kanske besöka Tanja Mueller 
http://www.tmfoto.n.nu/

Baldersnäs herrgård. En halvtimme från Bengtsfors. Ni har mycket mera av den här varan i
era hemmamarker men den här ligger i Dalsland och kan ge en hel del höstfärger.

Yttre Bodane. 

En timme från Bengtsfors. Min favorit i 
Vänerskärgården men det liknar nog 
mycket det kustlandskap ni har hemma. 

Gälleudde 

En gammal fyrplats. Det röda tornet är från 
1905. Släcktes 2009 och ersattes av en 
modernare mast alldeles intill.

Brurmossen Drygt en timme från Bengtsfors men det här landskapet är en del av den 
typiska dalslandsnaturen. Stora öppna myrmarker. Lite skrämmande att ge sig ut på om man
inte är van men det finns en säker led markerad.

Saltö
Sist men inte minst så ligger Saltö på 
västkusten inte så långt ifrån Bengtsfors. Det 
är 10,7 mil dit och tar ca 1 timme och 32 min. 
Detta är även ett tips om man vill lägga till 
extra dagar till resan.  

Kanske kan vi då också hinna med 
Strömstad, Kosteröarna, Tanumshede, 
Grebbestad och Fjällbacka. På ditresan är 
Örebro och Karlstad fina städer.

http://www.tmfoto.n.nu/


Vår föreläsande fotograf på resan heter Lars Eric Fjellman, det är han som gett de 
flesta tipsen ovan:

Tiden går. Fotografin föddes för 
ungefär 190 år sedan. Av den tiden har
jag fotograferat ungefär en tredjedel. 

Jag är inte naturfotograf. Det säger jag 
av respekt för dom som är 
naturfotografer. Jag har en kompis som
är naturfotograf så jag vet min plats. 
Däremot är jag fotograf. 

Jag är också medlem i Åmåls 
Fotoklubb där jag retar upp några av 
medlemmarna med mina subjektiva 
bilder.

Jag brukar säga till besökare på mina 
utställningar och i ateljen att utgå från 
att mina bilder är manipulerade. Dock 
inte de dokumentära och naturbilderna.
Men sådana ställer jag inte ut så ofta.

Jobbade som guide för 
Västkuststiftelsen under många år i ett 
antal naturreservat och nationalparken 
Tresticklan och rekognoseringar gav 
massor av tid att fotografera.

Jag är född 1942 i Åmål.
Självlärd fotograf, fotograferat sedan 
början på 1950-talet. Senare 
högskolestudier i bild, digital 
bildhantering och visuell 
kommunikation.

Till en början mest naturfotografi. 
Arbetar på senare tid mera i ett 
utforskande av den digitala processens
möjligheter i gränslandet mot alltmer 
subjektiva bilder. Bilder som lämnar 
utrymme för abstraktion av det 
avbildade motivet. Som tillför flera 
tolkningsmöjligheter än det rena 
avbildandet.

Lars Eric är medförfattare till boken ”Natur i Dalsland”  en vägvisare som är perfekt 
att planera utefter.



Vi bor på:
First Hotel

Karlsbergsvägen 3 
666 31 Bengtsfors
Tel: 0531-72700

https://www.firsthotels.se/ 

       

Kostnad: 
Standard Dubbelrum per person: 
3423kr (rummet kan ligga mot vägen, det 
kan höras ljud från gatan)

Superior Dubbelrum  per person
3723kr (då ingår morgonrock, kaffekokare 
lite större rum och garanterad sjöutsikt, ej 
mot gatan)

Enkelrum per person: 4765 kr

Detta ingår i ovanstående pris:
Logi 3 nätter (inklusive konferensrum 3 kvällar)
3 dagars frukost
3 dagars lunchpaket
3 middagar (förrätt+varmrätt+efterrätt), kaffe på maten. 

Vi samlas till middagen den 6:e oktober kl 19.00
Efter middagen blir det bildvisning av vår fotograf Lars Eric Fjellman som med bilder och 
kartor guidar oss till intressanta fotomarker i det vackra landskapet i Dalsland.

Övriga kvällars program är ännu inte fastställt. Fredag eller lördag kväll efter middagen 
tittar vi på varandras bilder, och ger tips till dem som så önskar. Vi utbyter kreativa åsikter om
hur man kan tänka annorlunda om beskärning och bildbehandling till exempel. 

Gällande den ”lediga” kvällen är möjligen middagen något senarelagd, då vi passar på att ta 
de bilder vi önskar vid solens nedgång. 
Vi kan även använda kvällen till att diskutera bilder eller annat inför vår utställning i 
stadshuset i december 2022. Vi kanske har funderingar på om bilder passar ihop att hängas 
på samma skärm etc. Här kan vi passa på att utbyta åsikter med varandra eller bara umgås. 
Ta med bilder på en ”sticka” eller mejla bilderna till mig. 

Man måste inte vara medlem för att få delta i resan. Ta gärna med någon vän om du skulle 
vilja det. Med bil från Sthlm Central tar det 4,42h (40,5 mil), med tåg o buss till Bengtsfors 
busstation tar det 4,40h med byte i Karlstad och Åmål. 
För biljetter och information se SJ , Tågab ochVästtrafik

För de som önskar lägga till extra nätter i samband med resan blir priset per natt inkl 
frukost:
Standard Dubbelrum: 1295kr
Superior Dubbelrum:  1495kr 
Enkelrum:                   1095kr
Extranätter bokas och betalas på plats av medlemmen själv. 

http://www.vasttrafik.se/
http://www.tagakeriet.se/
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.sj.se%2F&source=maps&ei=BDlFXpjsN8OQrgS36YboAQ&cd=1&usg=AOvVaw1qwudAUbPo6nudrAOQqfEb&ved=0ahUKEwiY_qyKvM7nAhVDiIsKHbe0AR0Q-CQIBSgCMAA


Facebook-gruppen är nu omdöpt till LFK Dalsland 2022

Den kan bara ses och besökas av inbjudna medlemmar som har anmält sig till höstens resa. 
Där kommer information inför resan att läggas ut. 

Det går naturligtvis att få information via mail, men då blir det bara det viktigaste av praktiska 
skäl.

På FB ser ni som sagt vilka deltagare som är anmälda och ni kan själva lättare ordna med 
samåkning. 

Sidan är ett perfekt forum för att dela med sig av resetips och annan information.

Bilder från resan som vi vill visa varandra, lägger vi sedan in på denna sida. Lars Eric är med
på Facebook och delger oss säkert fler tips om vi frågar snällt.

De som reser med egen bil, brukar vara positiva till att erbjuda skjuts. Åker man som 
passagerare med en längre sträcka, är det väl praxis att man delar på kostnaden. 

Vi är en klubb som hjälper varandra, så var inte rädda för att erbjuda och fråga om 
plats i bilarna! 

Anmälan är denna gången inte bindande på grund av senaste årens pandemi-läge, 
men en anmälningsavgift på 300 kr ska vara inbetald senast 15 maj 2022 till LFK:s 
plusgirokonto 37 27 24 – 5.

Märk med Namn och Dalsland. 

Jag återkommer med datum för slutbetalning i augusti.

OBS! Anmälningsavgiften återbetalas vid eventuell avbokning. 

När anmälningsavgiften är på klubbens konto räknas man som anmäld.  

Viktigt!
Skicka också samtidigt en anmälan till mig Elisabet på e.lingo@outlook.com

Skriv vilket slags rum du önskar. 

Skriv också med vem du vill dela rum, eventuella matallergier eller övriga önskemål om 
maten. 

Varmt Välkomna till årets 
Höstutflykt

Elisabet Lingö 
för styrelsen

mailto:e.lingo@comhem.se
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