Cykelutflykt till Mårbacka och Alma Löv konstmuseum
Utflykten utgår Sunne centrum vid bibliotekshuset och är 34 km lång varav ca 10 km är grusväg.
Längs vägen passerar du radhusbyn Askersby som mycket liknas precis som den såg ut på
1800-talet. Här spelades scener in 1986 då man filmatiserade Gösta Berling

Mårbacka minnesgård är Selma Lagerlöfs
barndomshem. Ett hem som visas genom
guidade turer. Här kan du promenera i
trädgården, besöka butik och ta en kopp kaffe
med den välkända Mårbackakakan i cafét.
Alma Löv museum of Unexp. art är ett
konstmuseum utöver det vanliga och inte det vi
kallar traditionellt. Här finns konst och
installationer i paviljonger, ibland är själva
paviljongen konstverket. Låt dig förundras!

Några av sevärdheterna efter vägen:
•
•
•
•
•
•

•

Sunne Kyrka Ibland kallas denna kyrka för
Fryksdalens Domkyrka. Här ligger Göran
Tunström begravd.
Askersby: En väldigt vacker och
välbevarad liten by med hus och gårdar
precis som det såg ut på 1800-talet.
Mårbacka Minnesgård: Selma Lagerlöfs
hem, öppet dagligen under sommaren. Här
finns också café och butik.
Back-Kajsas väg: En fin liten vandringsled
i anslutning till Mårbacka
Galleri Södra Ås Kultur: Okarinor,
ljudskulpturer, måleri, teckning och grafik.
Ö:a Ämterviks kyrka: … eller Svartsjö
kyrka som den heter i Gösta Berlings saga.
Här ligger Selma Lagerlöf begravd. Kyrkan
är öppen tisdag – fredag 10 – 16 och i
samband
med
gudstjänster
och
förrättningar.
Alma Löv Museum CIA: Vill du bli
överraskad? Då har du kommit till rätt
ställe. Alma Löv låter sig inte beskrivas så
lätt. Det måste upplevas. Här finns också
möjlighet att få något gott i magen.

Vägbeskrivning:
•

•

•
•
•
•

•

Cykla västerut på Storgatan över bron och
därefter söderut på Torvnäsvägen, och
vidare höger ut på landsvägen mot Ö:a
Ämtervik.
Efter 2,5 km sväng av landsvägen mot
Askersby. Cykla grusvägen c:a 4 km och
sväng sedan höger ut på landsvägen mot
Mårbacka.
Efter 1,5 km ligger Mårbacka Minnesgård
på höger sida.
Efter besöket på Mårbacka fortsätter
färden 2,5 km söderut till S:a Ås. Sväng
höger mot Ö:a Ämtervik.
Efter 1,5 km sväng vänster. Sedan är det
c:a 6 km kvar till Alma Löv.
Efter besöket på Alma Löv ta landsvägen
tillbaka mot Sunne. Efter 12 km sväng
vänster in på grusvägen mot Ö:a Ingersby.
Håll höger när vägen delar sig.
Efter c:a 3 km öppnar sig landskapet och
Sunne kyrka ses på håll, så det är lätt att
hitta sista biten.

