
                      
 

Följ	med	på	en	musik-	&	kulturresa		
till	Selma	Lagerlöfs	och	Lars	Lerins	Värmland	

 
27 - 29 juni 2017 

 
ett samarrangemang mellan Saxå Kammarmusikfestival,  

Filharmonikernas Vänner, Wermländska Sällskapet och Forsbergs Buss.  
 
I Värmland lever musiken, sagan och konsten som på få andra ställen. 
Välkomna med på en tre-dagarnas resa till hjärtat av landskapet när sommaren är 
som vackrast. Vi vill bjuda på kammarmusik och konst, mat och konsthantverk, 
vackra miljöer och utsikt, när dagen är som längst och natten som kortast. 
 
Resan innehåller en rad kulturupplevelser. Ni erbjuds en resa med flera konserter 
varvat med besök vid Saxå herrgård med specialvisning av ägaren Carl Jan 
Granqvist, Måltidens hus, Västanå Teater i Rottneros där vi upplever Selma 
Lagerlöfs Löwensköldska ringen i Berättarladan, guidning genom konstnärshemmet 
Sahlströmsgården, RackstadMuseet, Klässbols Linneväveri och Lars Lerins 
Konsthall på Sandgrund i Karlstad. 
 

 
  
 
 
 

Resan går först till Grythyttan  
och vid sjön Saxen ligger den 
gamla stolta empiregården, 
som veckan efter midsommar 
fylls av musik - när Carl Jan 
Granqvist traditionsenligt 
bjuder hem till sig och till 
Kammarmusikfestival –  
i år för 32:e gången.  
 
Konstnärlig ledare och 
initiativtagaren från festivalens 
början är filharmonikern  
Peter Eriksson.  
 
Vidare detaljer i programmet 
se nedan. 

 
 

 



 
 
Saxå Kammarmusikfestivals konsertprogram liksom resans övriga program presenteras  
på festivalens hemsida www.saxa.se.  

Eventuella frågor om resan kan skickas på mailadress: varmlandsresa@saxa.se 

Vi reser med buss från Cityterminalen tisdag morgon den 27 juni, bor på Grythyttans 
Gästgivaregård och Sahlströmsgården i Utterbyn, och efter tre välfyllda kulturdagar 
kommer vi tillbaka till Stockholm torsdag kväll den 29 juni. 

___________________________ 

FAKTA 
 
I priset ingår bussresor, övernattning på Grythyttans Gästgivaregård och på 
Sahlströmgården i Utterbyn, två frukostar, tre luncher, middagssupé i Saxå herrgårds 
paviljong med Carl Jan som värd (dryck tillkommer), konsertdrink vid tisdagens 
konsert, biljetter till tre konserter och ett musikseminarium, entré till föreställningen 
Löwensköldska Ringen på Västanå Teater inkl. specialkomponerad tidstrogen 
middag, guidad visning och entré till Sahlströmsgården, entré och guidad visning på  
Rackstadmuseet i Arvika, entré och guidad visning av Lerinmuseet i Karlstad. 
 
3 dagar 27- 29 juni 2017 
 
Pris för 6285.- per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300.- per person och natt.  
För dig som bor eller redan för sommaren är i Värmland, kan följa med på denna 
spännande välfyllda kulturresa genom att hoppa på resan i Grythyttan till lunch den 
27 juni. Kör du bil själv reduceras till summa 5785.-  

Välkommen att anmäla dig till denna välfyllda och prisvärda kulturresa.  
Många har redan preliminäranmält sig. Anmäl dig nu direkt via www.saxa.se  /  
eller på telefon 0722-110 776.  
 
Vi använder oss av anmälningsprincipen Först till kvarn!! 

___________________________   

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

Resplan 27-29 juni 2017 
 

Dag 1. Stockholm - Grythyttan - Saxå 

07.00 avresa med buss från Cityterminalen.  
Vid Strömsholms kanal ligger Westerqwarn, omtalad som kvarn redan år 1457, idag inredd till 
restaurang. Här serveras förmiddagskaffe och ostsmörgås. Vi anländer till Grythyttan där vi äter 
lunch på det anrika Gästgiveriet c:a 11.30. 
13.00 bjuds vi på en Lunchkonsert i Grythyttans vackra träkyrka. 
15.45 avresa till Saxå Herrgård för  
16.30 Seminarium och introduktion till kvällens konsert. 
17.30 fördrink och tilltugg på Saxå Herrgård 
18.30-21.00 Konsert, Kammarmusik i herrgårdsmiljö 
21.00 Promenad till Saxå herrgårds lusthus för Supé: Brukspatron Berggrens fiskfärs serveras med 
smör, bröd, ost och vitt vin, kaffe och Värmlandstårta. Carl Jan Granqvist kåserar om 
bl.a.herrgårdens historia. Sen kväll åker vi tillbaka till Grythyttans Gästgiveri. 

 

Dag 2. Grythyttan - Filipstad – Sunne – Västanå teater - Sahlströmsgården 

07.30 – Frukost, efter frukosten ledig tid men med möjlighet till promenad i Grythyttan och besök i 
Måltidens hus.  
11.30 Vi äter gemensam lunch i Hyttkantinen i Måltidens Hus och lämnar Grythyttan denna gång för 
att njuta Lunchkonsert i Filipstads kyrka. 
Efter besöket i Nils Ferlins födelsestad börjar färden mot Sunne med eftermiddagsfika och sedan 
Löwensköldska Ringen på Västanå Teater med middag. Efter förställningen mot Sahlströmsgården 
och sömn. 

 

Dag 3. Sahlströmsgården – Karlstad – NWT huset – Lerins konsthall - Stockholm 

07.30 – Frukost, efter frukosten guidas vi i charmiga konstnärshemmet Sahlströmsgården, resa mot 
RackstadMuseet för lunch och guidning, vi besöker internationellt kända Klässbols Linneväveri och 
åker sedan till Karlstad för att se Lars Lerins Konsthall på Sandgrund. Innan bussfärden går tillbaka till 
Stockholm avslutas Värmlandsbesöket med lite mat på Värmlands Museum. 
Beräknad ankomst till Stockholm c:a kl 21.30  

 

För resans genomförande erfordras 25 deltagare. Vi reserverar oss för pris- och programändringar 
utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag.  

Välkomna med på dagar med upplevelser av musik och konst i vacker miljö! 

 

 

Peter Eriksson, konstnärlig ledare för Saxå kammarmusikfestival 
varmlandsresa@saxa.se 


