
DET BLOMMANDE BERGET 

Kinnekulle kallas i folkmun "det blommande 

berget", med rätta. Här hittar man flertalet  

ovanliga naturtyper, bland annat den sällsynta 

ramslöken och ett flertal av våra vackra       

orkidéer. Enligt Carl von Linné var Kinnekulle 

”ljufligare än någon annan” ort i Sverige. Under 

tiden som vår duktiga guide leder oss längs de 

slingrande stigarna och berättar om området 

får vi njuta av den vackra naturen, de medeltida 

kyrkor som härstammar från 1100-talet.  

 

Dag 1 Uppsala – Lidköping 

Vi lämnar Uppsala tidig morgon och tar oss på 

snabba vägar till Västergötland där vi åker upp 

på Kinnekulle, ett av Västergötlands platåberg. 

Berget är välbesökt för den vackra och       om-

växlande naturen och många historiska  sevärd-

heter. Här finns de små torpen och de stora 

herrgårdarna, stenbrott, deras Grand Canyon 

och många kyrkor. Lunchen intar vi på Forshem 

Gästgivargård som med anor från 1200-talet är 

Sveriges äldsta Gästgiveri och som fortfarande 

serverar matupplevelser med förankring i det 

lokala köket. Vi ska få avnjuta deras berömda 

Ramslökssoppa med tillbehör. Vi besöker däref-

ter Falkängens Hantverksby som består av elva 

butiker i en grönskande, genuin och rofylld miljö. 

Förr var Falkängen en gata där många arbetar-

familjer bodde. Numera är där slöjd och konst-

hantverk som visas och saluförs. Under tiden 

som vår duktiga guide leder oss längs de sling-

rande vägarna och berättar om området får vi 

njuta av den vackra naturen. Vid Munkängarna 

där förhoppningsvis Ramslöken är i full blom 

stannar vi en stund så alla hinner se sig om. 

Ramslök är en ganska sällsynt art som det finns 

gott om på Kinnekulle. Vid ett besök i Munkäng-

arna eller     Västerplana storäng uppe på berget 

känns den sötaktiga doften av "skogens vitlök" 

tydligt under våren. Vi stannar även till vid Ut-

siktsplatsen där man, vid klar sikt, kan se delar 

av Ekens skärgård, Läckö slott och t.o.m. Dals-

land. Kinnekulles största naturreservat, Öster-

plana hed och vall, är en oas för ovanliga arter 

och märklig natur. Reservatets mest unika natur 

kallas för alvar. Alvarmarker finns på några få 

ställen i världen - främst på Öland och Gotland, 

men också här. Vårens massblomning av Sankt 

Pers nycklar kring Österplana kyrka är också en 

stor attraktion. På Kinnekulle ser man många 

murar, ladugårdar och magasin byggda av  hug-

gen kalksten. Det är minnen av bergets stenin-

dustri, som var omfattande från 1100-talet till 

mitten av vårt sekel. Vi tittar ner i Stora Sten-

brottet som är ett 40 meter djupt stenbrott där 

man bröt kalksten. De undre lagren av kalksten 

sträcker sig hela 400 miljoner år tillbaka i tiden 

och stenlagrens färgskiftningar och den vackra 

miljön har gjort att stenbrottet är en av de mest 

populära platserna att besöka på Kinnekulle. Vid 

kvällskvisten anländer vi till den charmiga sta-

den, Lidköping som har en unik stadskärna med 

torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en 

välbevarad småstadsbebyggelse. På fina hotell 

Edward väntar sköna sängar och en god mid-

dag. 36 mil 

 

Dag 2 Kinnekulle – Uppsala 

Kinnekulle är ett av få ställen i Sverige där man 

hittar ovanligt många naturtyper samlade.  Fro-

dig lövskog, susande granskog, lundar, 

lövängar, hagar och alvar. Körsbär, hägg och 

vildapel är samtida med den ovanliga ramslök-

en, som på flera ställen bildar stora och starkt 

doftande mattor. Ängar lyser av gullvivor och 

sällsynta orkidéer har sina egna favoritställen. 

Vi startar dagen med ett besök i Husaby Kyrka, 

vår första kristna kyrka från 1000-talet. Det sägs 

att Olof Skötkonung en gång ska ha blivit döpt i 

en källa nära just denna kyrka. Vi tar oss ”över 

kullen” mot Hellekis säteri, ett av få gods i Väs-

tergötland som fortfarande har kvar någon form 

av medeltida byggnation. Vi får en kort guidad 

rundvandring i slottsparken. Här kan vi beskåda 

allt från exotiska växter till säsongens blomster-

prakt. På toppen av berget kommer vi sedan till 

Kinnekullegården där vi serveras en god buffé-

lunch tillsammans med vackra vyer över omgiv-

ningen. Vi vinkar av vår duktiga lokalguide och 

fortsätter hemåt till våra      respektive hemorter. 

36 mil 

 

  

  

Kinnekul le  när  det är  som vackrast !  

RESFAKTA 

Avresa:  25 –26 maj, 2 dagar  

 

Pris: 2 495 kr 

I resans pris ingår:  bussresa, del i dubbelrum, 
en frukost, två luncher, en middag, alla utflyk-
ter och entréer enligt program, lokalguide/
reseledare båda dagarna.  

Tillval per person: 

Enkelrum  300 kr 

Logi:  

Best Western Edward Hotell, Lidköping 

  

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 

 


