
Genuine opplevelser i et Sverige i miniatyr 
Dalsland er ensbetydende med vill natur, restaurerte gårdsmiljø, staselige 

herregårder og genuine opplevelser. Å bruke noen dager her, kan beskrives 

som å reise gjennom et Sverige i miniatyr. På et lite, geografisk område fins 

det kunst og kultur, skog og sjøer – og restauranter og hotell som bærer et 

unikt preg av omgivelsene. 

I Dalsland er det kort avstand 

mellom de spesielle opplevelsene, og 

underveis fins det mange muligheter 

til å finne seg et eget favorittsted. 

Dette forslaget tar utgangspunkt i at 

du starter på Baldersnäs Herregård, 

som ligger nydelig til på en halvøy i 

Laxsjøen. 

Dag 1: 

Sjekk in på Baldersnäs Herrgård 

Baldersnäs bærer preg av den 

tidligere godsherren Carl Fredrik 

Waerns store interesse for engelsk parkkultur. Her velger du mellom å bo i 

herregårdsbygningen eller i fløyer med utsikt over sjøen, men uansett oppleves 

en miks mellom koselig sjarm og moderne komfort. Ta gjerne en kort spasertur i 

herregårdens omgivelser før du oppdager mer av Dalsland. 

Reis videre til akvedukten i Håverud 

https://www.baldersnas.eu/


En kort biltur unna Baldersnäs ligger Håverud. Akvedukter fins det også andre 

steder i verden, men akvedukten i Håverud, med sin 33,5 meter lange metallsjakt 

der båter kan passere, er faktisk unik. Over akvedukten passerer dessuten en 

jernbane- og landeveisbro. Vil du vite mer om akvedukten, kan du besøke 

Kanalmuseet. 

Bara et steinkast fra akvedukten ligger Håveruds brasseri. Benytt sjansen til å 

bestille røkt fisk direkte fra restaurantens røkeri, og innta den enten på 

kaikanten eller inne i det gamle verkstedet – en spesiell opplevelse! 

Slapp av og spis middag på Baldersnäs 

Bruk litt av ettermiddagen til å utforske den engelske parken rundt Baldersnäs, 

og fortsett deretter med en avslappende spaopplevelse i herregårdens egen spa-

avdeling. Fra boblebadet og den vedfyrte badestampen har du utsikt over 

engene og omgivelsene. 

Dagen avsluttes med middag på herregårdens restaurant, Öjentorps kök. 

Menyen tar utgangspunkt i stedets tradisjoner, lokalproduserte råvarer og 

sesong. Om du liker lokalprodusert øl, har du havnet på rett sted!  

  
Dag 2: 

Start dagen i Fengersfors 

Andre dagen i Dalsland bør legges til Not Quite i Fengersfors. På området til den 

gamle papirfabrikken fins det i dag et yrende, kreativt kultursentrum med 

kunstnere, håndverkere og designere. Besøk butikken eller noen av utstillingene; 

etterpå kan du nyte deilig hjemmebakst på områdets kafé og bistro. 

Reis videre til Upperud 

Noen mil sør for Not Quite ligger hjemmet ditt for de to kommende 

nettene: Upperud 9:9, som er et moderne hotell situert i en ombygget kornsilo 

helt nede ved vannet. De vakre rommene i den tidligere kornsiloen skaper en 

helt unik atmosfære. Et tips er å ta med matpakke fra hotellet og spasere et 

stykke i rolig tempo på Pilgrimsleden som passerer forbi rett ved siden av. 

  

https://www.vastsverige.com/mellerud/produkter/akvedukten-i-haverud/
https://hafveruds.se/
https://www.notquite.se/
https://www.upperud.se/
https://www.vastsverige.com/amal/leder/pilgrimsleden-norra-dalsland/


Besøk Dalslands museum 

Ettermiddagen kan med fordel tilbringes på Dalslands kunstmuseum. Den lange, 

røde museumsbygningen, flott beliggende på en høyde i Upperud, gjenspeiler 

det gamle bondegårdsmiljøet. Museet inneholder både en permanent utstilling, 

og flere rom med skiftende utstillinger. Ettermiddagskaffen inntar du 

på Museumskafeen Bonaparte, samtidig som du nyter den mektige utsikten over 

sjøen Spången. 

Vel tilbake på Upperud 9:9, er det på tide med litt avkobling fulgt av middag på 

hotellets egen restaurant. Rustikk mat står på menyen, som skifter etter sesong. 

Råvarene kommer fra både skog, sjø og lokale bønder, og fokuset er på svensk 

husmannskost med smaker fra hele verden. 

  
Dag 3: 

Ta det med ro   

Denne dagen er ikke til for noe annet enn å bare nyte stillheten, roen og freden i 

de vakre omgivelsene. Les en god bok, eller oppsøk et rolig sted der du virkelig 

slapper av. Skulle aktivitetslysten komme sigende, så fins det gode muligheter til 

å både gå turer, sykle og padle seg en tur. 

  
Dag 4: 

Utforsk Halle- og Hunneberg 

Etter en deilig frokost er det på tide å sette kurs sørover mot Trollhättan. På 

veien dit, anbefaler vi et stopp i Økoparken Halle- og Hunneberg, som med sin 

unike og spektakulære natur med fjellkanter, dype raviner og knudrete eiketrær 

er en severdighet en ikke vil gå glipp av. For de som har lyst til å bli bedre kjent 

med områdets natur, dyreliv og historie, er et besøk på Kungajaktsmuseet Älgens 

Berg en god idé! 

Reis videre til Trollhättan 

Vel fremme i Trollhättan oppdager du et lite og koselig bysamfunn som en gang i 

tiden vokste seg frem langs Göta elv. I den mektige Trollhätte-fossen passerer 

300 000 liter vann hvert sekund og strømmer ned fossefallet. 

Älvrummet er det naturområdet som knytter fosseområdet sammen med 

slusene i Trollhättan. I området fins det mange fine turstier. Om du har med deg 

en spesiell venn på reisen, bør du gå en tur på Kärlekens sti, altså Kjærlighetens 

https://www.dalslandskonstmuseum.se/
https://www.dalslandskonstmuseum.se/cafe
https://www.upperud.se/
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/ekoparken/
https://algensberg.com/
https://algensberg.com/
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/trollhattan/?u=9836
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/alvrummet/


sti. Den går parallelt med Göta elv. Deretter kan du utforske sjarmerende 

forretninger og kafeer i Trollhättan sentrum før det er på tide å sjekke inn 

på Albert hotell. 

De fleste værelsene har utsikt over fossen og byen. På kvelden trenger en ikke 

bevege seg lenger enn til hotellets egen restaurant. Her serveres mat fra det 

moderne nordiske kjøkkenet med rene, enkle og kjente smaker. En fin avslutning 

på noen inspirerende og avslappende dager! 

https://www.alberthotell.com/sv

