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Svenska

Bilden bakom ledaren du just nu läser är faktiskt tagen mitt i natten. Platsen är Björkliden. 
Det är den första veckan i juli och klockan ska precis slå midnatt. Sommaren i norra Sverige 
genomsyras av midnattssolens vidunderliga sken. Hela vårt vackra land är fullt av fantastiska 
naturupplevelser. Inte konstigt att allt fler av oss svenskar väljer att stanna inom nationens 
gränser under semestern. 

Den ständiga familjefavoriten campingen ökar återigen och vi har tittat på några av 2012 
års campingtrender. Dessutom har vi tagit en frukost med Mästerkocken Sigrid och pratat 
om både svenska semesterpärlor och svensk matkultur.

Förra årets matresa blev en succé och återigen kittlar vi smaklökarna med att titta närmare 
på lokala producenter och svenskt mathantverk.

Som smultronen på ett strå ligger våra svenska semesterpärlor. Från brofästet i Öresund till 
midnattssolen i Lappland. I årets magasin guidar vi dig återigen till våra favoriter. 

 
Trevlig läsning!

Linda Eriksson

Mot ljusare tider…
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S
Kanske är det vårt nordiska klimat som gör oss 
svenskar till det campande folket. Under vinter-
halvåret bäddar vi in oss i våra stugor där vi myser 
och laddar batterierna. På sommaren vill vi ut 
i det gröna så till den milda grad att vi gärna 
också BOR i det gröna! Nu har det dock visat 
sig att vi även ägnar oss åt vintercamping, något 
som ökar lavinartat – de vinteröppna camping-
platserna har 1,5 miljoner gästnätter per år enligt 

Mellan tältpinnar och dragkrokar hittar vi dagens trendigaste semesterfirare. Camping har varit på tapeten i några år nu och 
hamnar återigen högt på listan hos sommarsvensken. Vi på Svenska Semestertips har tittat närmre på några av sommarens 
trender. Vad sägs om lyxcamping? Eller varför inte satsa på ekocamping i sommar?

Sveriges Camping- och Stugföretagares Riks-
förbund (SCR). Så det där med att klimatet gör 
oss till idoga campare kanske inte riktigt håller. 
Men faktum kvarstår – vi svenskar campar som 
aldrig förr! 

Husbilarna ökar mest
De senaste åren har campandet ökat stadigt, till 
och med under lågkonjunktur. Enligt färska sif-

Text: Linda Eriksson

fror från SCB hade våra campingplatser 7,9 mil-
joner svenska gästnätter förra året, och det bara 
under juli och augusti. Det är en ökning med  
1 procent sedan 2010. 

– Svenska campingplatser är ryggraden inom 
svensk turism, särskilt på sommaren, säger Lars 
Isacson, vd SCR. 

Den campingform som ökade allra mest förra 
året var husbilandet. Enligt Husvagnsbranschens 

Riksförbund (HRF) finns ungefär 57 000 hus- 
bilar i Sverige idag, och husbilsturismen passerade  
1 miljon gästnätter förra året enligt SCB:s siffror. 
Det är en ökning med hela 8 procent jämfört 
med 2010. 

Varför campar svenskarna så in i norden? Lars 
Isacson tror sig ha en förklaring. 

– Dels gillar vi naturen, men det handlar 
om mer än så. Vi har mindre och mindre fritid 
idag. En husbil till exempel, ger oss frihet. Det är  
enkelt och man kan ju också växla miljöer 
snabbt, du kan ta dig till kust och strand eller till 
en skogsmiljö. 

Att just husbilar ökat kan även bero på att de 
är lättskötta och inte kräver lika mycket under- 
håll som till exempel en sommarstuga gör. 

Lyxcamping eller ekocamping
Det finns inga tecken på att campingtrenden 
kommer försvinna, snarare tvärtom. Däremot ser 
campandet något annorlunda ut nu än för några 
år sedan.  

Att husbilandet ökar har vi redan konstat-
erat. Bland husbilarna kan man skönja två olika 
inriktningar, antingen vill vi ha dem enkla och 
miljövänliga eller så slår vi på stort och campar i 
lyx med designad inredning och alla tänkbara 
bekvämligheter. 

Samma trend hittar vi bland husvagns- 
camparna. Här kan du köpa riktiga lyxåk eller de 
mer enkla vagnarna som nydesignats i en retro-

form från det glada 70-talet.  Ekovagnar som 
drivs med solceller och är byggda i miljövänliga 
material är på frammarsch – något vi på Svenska 
Semestertips gillar skarpt! 

Här för att stanna
Tältandet är fortfarande poppis men här har 
lyxtrenden inte riktigt tagit fäste. Den så kallade 
”glampingen” försökte ta sig in på svenska camping- 
platser förra året. Glamping innebär ”glammig 

camping” med stora lyxiga kolonialtält, kristall-
kronor och exklusiva textilier. Detta har man inte 
sett mycket av, enligt, SCR så kanske kan vi kalla 
just det en flopp. 

Trender hit eller dit, en sak är i alla fall säker. 
Campingen är här för att stanna. Och att vi 
svenskar älskar att slå upp tältpinnar och haka 
fast husvagnen på combin kanske har sin enkla  
förklaring i att utbudet av campingplatser i 
Sverige också är ett av de bästa i världen.
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Sverige campar så in i Norden! 

Sommarlov med 
familjen i egen stuga, från 75:-/natt* *Prisexempel gäller 30/6 - 7/7 i hus 

34307/natt och per person vid 8 personer

Läs mer och boka på

031-15 52 00
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F
– Du köper din sommarstuga  som en bostadsrätt. 
Och eftersom du bor i den när du är ledig kallar 
vi den istället för fritidsrätt, berättar Leo Heijbel. 
Han är marknadschef på First camp som har ut-
vecklat konceptet med Bocamp-stugor. 

Stugor i alla storlekar
Med Bocamp får du ett eget fritidsboende med 
attraktivt läge vid en campinganläggning. Ofta 
ligger stugorna nära vattnet. 

– Vi erbjuder stugor i alla storlekar och över 
hela Sverige, från Mölle i Skåne till Luleå i Norr-
botten. Så det finns en stuga för alla, säger Leo. 

Stugan eller villavagnen ägs som en bostadsrätt 
och du har nära till all service och det utbud som 
campingplatsen erbjuder. 

– Den tid du inte utnyttjar ditt boende ordnar  
campinganläggningen uthyrning av stugan till 
campingens gäster. Det ger dig en möjlighet att 
finansiera hela eller delar av din fritidsrätt.

Hyr ut din stuga
Det fina i kråksången är också att din stuga ligger 
på en campingplats och att en bostadsrättsförening 
tar hand om tråkigheter som ekonomi och skötsel.  
Det är också nära till butiker, aktiviteter och annan 
service. Ofta ligger det en golfbana i närheten och 
naturen finns så klart runt knuten.  

Fritidsrätt – helt rätt i tiden
Längtar du också efter en egen sommarstuga att spendera helger och sommarmånader i?  Påta i trädgården, ta ett svalkande dopp, 
sträckläsa deckare i hängmattan? För många stannar drömmen om en egen stuga just vid en dröm. Men nu finns en smart lösning, 
som inte kostar skjortan och är ytterst verklig – det kallas fritidsrätt.

Du bor i din fritidsrätt precis när du vill och 
behöver bara tänka på insidan. Utsidan sköter 
föreningen om. När du inte använder stugan kan 
du hyra ut den till campingens gäster. Bocamp 
hjälper dig med allt som rör uthyrningen. 

– Många kan tjäna så bra på sin uthyrning att 
semesterboendet finansierar sig självt.

”Kanske mitt livs bästa affär” 
Jonas Eriksson från Helsingborg är en av de cirka 
500 svenskar som har upptäckt tjusningen med Bo-
camp. Han köpte sin tredje Bocampstuga i vintras. 

– För mig har det här blivit det perfekta 
sättet att semestra. Har du en traditionell stuga 
ute i skogen går ju mycket av semester åt bara 
för underhåll . Nu slipper jag tänka på det. Och 
alla tråkiga saker som bokningslistor och att kon-
trollera slutstädningar när hyresgäster flyttar ut 
tar någon annan hand om, säger Jonas. 

Han kom i kontakt med Bocamp för ungefär 
tre år sedan när han var på semester på Ekerums 
camping på Öland. När han fick höra att han kunde 
köpa stugan han bott i väcktes intresset direkt. 

– Jag kollade igenom papprena och bestämde 
mig rätt snabbt att köpa en stuga. Och jag har inte 
ångrat mig en sekund.  Kort efter köpte han ytter-
ligare en stuga – så att hans vänner har någonstans 
att bo när de hälsar på. Och i vintras köpte han en 

tredje stuga, i Mölle, för att kunna åka till på helger. 
– Det här är kanske mitt livs bästa affär. Det 

kanske inte är likadant för alla men mina stugor 
finansierar sig själva. Man skulle kunna säga att jag 
har gratis semester.  

Jonas Eriksson från Helsingborg myser i sin stuga. 
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0492 - 798 00 www.alv.se

Femstjärnig 
camping med stugby.

Boka plats och stuga 
på vår hemsida.

”Sveriges bästa bad” Aftonbladet

Åk till Örebro

 
Resan börjar på parkenzoo.se

www.olandsdjurpark.com
& 0485-392 22

www.sommarland.nu
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Läs mer om djurparken på sidan 29!
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8
Webb-TV för

Turistkanalen.se

Turisten

F
Sverige har fått sina första jaguarer. De tre jaguarerna – en hane och två 
honor – bor numera på Parken Zoo i Eskilstuna. Stängslet fick förstärkas 
innan de flyttade in och de ska också få en liten sjö att jaga sina byten i, för 
trots att de är katter så gillar jaguarer att jaga i vatten. Detta vill vi så klart se!  
Vi vill också se de söta, men respektingivande, kodiakbjörnarna som är nya 
invånare på Orsa Björnparks Kodiak Island. Orsa Björnpark är Europas  
största björnpark och här finns mer än björnar att uppleva – varg, lo, is-
björn och leoparder. Tigrarna på Tigerberget är en ståtlig syn. Dessutom 
matas alla djur varje dag, vilket är en magisk syn! 

I år är verkligen djurparkernas år. På Kolmården kan du ta en tur i 
häftiga Safari, där du åker linbana över savannen och kan komma gast-
kramande nära de stora djuren. Vill du komma ännu närmare ska du 
besöka Skansen. I nya Lillskansen finns litet mindre djur, både vilda och 
tama – allt från myror och daggmaskar till grisar och katter.

Vattenlek, konserter och fritt fall
Nöjesparkerna är också fulla av pirr i magen. På Skara Sommarland kan du 
i år åka i en 90 meter lång vattenrutschbana i världens fart. Du och dina 
kompisar kan också tävla mot varandra på tid, eftersom banan är fyrfilig. 
Blöta skratt utlovas! 

Gröna Lund fyller 129 år och förra årets nyhet berg- och dalbanan 
Twister gör fortfarande succé. Dessutom har de ett grymt startfält av  
artister i år igen, eller vad sägs om Lenny Kravitz, LMFAO och Ali 
Campbell’s UB40. För att nämna några av de 50 konserterna. 

Lisebergs AtmosFear är fortfarande en favorit. Det är Europas högsta och 
kanske världens mest spektakulära fritt fall. Från 146 meter över havet faller 
du fritt i 110 km/h rakt ner. Hujeda mig, som de säger på Astrid Lindgrens 
värld! Och på tal om Astrid Lindgren, Mattisborgen med Ronja och alla 
rövare, är även i år en storfavorit. En sagolik sommar verkar det bli!

Rrrooar... 
Det ska kittla i magen i sommar!
Sveriges djurparker och nöjesparker fortsätter att roa, skrämma, 
glädja och utbilda oss! Här är sommarens måsten!

I Parken Zoo bor tre jaguarer, den svarta hannen Avatar och systrarna Mocoa och Yupala.
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En vanlig, varm sommardag vill Sigrid 
Bárány helst spendera hos föräldrarna i 
den lilla byn Skåne Tranås. Och maten 
hon bjuder på blir fläsklägg eller sill efter  
gammalt ursvenskt recept. När vi ses 
över en sen frukost är det dock ingen 
varm sommardag, utan en isande kall 
aprilförmiddag. Sigrid blundar medan 
hon dricker det italienska kaffet och 
suckar nöjt över den varma drycken. 

– Ååh vad jag har längtat efter en 
god kopp kaffe, säger hon och öppnar 
ögonen igen. 

Att samtala med Sigrid är en upp-
levelse. Hon är intensiv och har ett brett 
känslospektrum, som speglas i det mesta 
hon säger. Sigrid berättar att hon kopplar 
mat till känslor väldigt stark. 

– Jag hittar matinspiration i olika 
situationer. Eftersom jag kopplar känslor 
till mat så blir jag lika ofta inspirerad av 
vardagssituationer som spännande hän-
delser. Det kan vara allt från vad det är för 
väder och vilken årstid det är, när syren-
erna slår ut blir jag sugen på sill, till att läsa 
skönlitteratur eller lyssna på musik. 

”Äntligen är husman trendigt”
Vi pratar svensk matkultur och ett 
mathantverk som tagit revansch de 
senaste åren.  Sigrid vurmar varmt för 
det svenska – svenska råvaror, svenska 

Mästerkocken Sigrid 
– med känsla för mat
Svenska Semestertips har fått en pratstund med Sigrid Bárány – den 
färgstarka kvinnan med en ros bakom örat som vann årets upplaga 
av Sveriges Mästerkock. Vi pratar om köksätning, smultronställen och 
husmanskostens revansch i de svenska köken.

recept och svensk kulturhistoria. 
– Något som verkligen symboliserar 

vår svenska matkultur är väl den söt- 
syrliga smaken. Ättika, sirap och vitpeppar, 
eller den berömda 1-2-3-lagen som vi  
använder till allt från sill till grönsaker.  
Det är smaker som sitter i folksjälen hos 
oss svenskar, säger hon och fortsätter: 

– Vi har en grundtradition i vår 
svenska husmanskost som är baserad på 
hårt arbetande människor. Därför inne-
håller maten också mycket fett och  
protein – något som var viktigt förr 
men som på senare tid har varit lite 
förbjudet. Nu tycker jag äntligen att 
traditionell husman har återtagit sin 
plats på matborden och blivit lite tren-
digt, kanske tack vare dieter som LCHF 
men också för att vi längtar mer efter 
ren mat.

”Jag köksåt dillkött”
Hon tar en klunk kaffe och fortsätter  
prata passionerat om vårt svenska mat-
arv. Händerna som kupar kaffekoppen 
far titt som tätt upp i ögonhöjd när hon 
gestikulerande försöker sätta ord på 
känslan. Ord på maten. Hon berättar om 
hur hon en dag försökte laga klassikern 
dillkött. 

– Jag skulle fixa matlåda till min 
man och hittade ett recept på klassiskt 

dillkött, från nån gammal Manner-
strömbok. När jag var klar och 
smakade av köttet upplevde jag en så 
fantastisk smaksensation! Jag kunde 
inte sluta äta utan stod där och köks-
åt dillkött med slev. 

Hon beskriver det som ett 
smakminne från urminnes tider. 
Som att det glada livet passerar revy.

– Jag kände vingslagen, hur min  
mormors mormor stod där vid  
grytan och sa ”Glad spis!”. Sigrid  
lutar sig tillbaka och ler åt sig själv, 
som att hon träffade precis rätt i 
känslan. 

– Wow! Jaa, precis så känns det, 
utbrister hon nöjt. 

Blivit en kändis
Jag ler lite åt denna karismatiska 
kvinna.  Hon är färgstark ut i örsnib-
barna, med en vacker lila klänning, 
knallrött läppstift, välsminkade ögon 
och så den röda rosen strategiskt 
placerad bakom örat – rosen som 
på något sätt blivit hennes signum. 
Hon syns och jag ser hur folk slänger  
blickar åt vårt håll. Jag undrar hur 
hennes liv förändrats sedan hon 
vann Mästerkocktiteln. 

– Oj, det är jättestor skillnad. Jag 
får många jobberbjudanden just nu 
och mycket uppmärksamhet. Fram-
förallt får jag en chans att göra det 
jag vill, vilket jag är mycket ödmjuk 
inför.

Hon blir igenkänd också. Allt 
ifrån gamla tanter på tunnelbanan 
som försiktigt viskar fram ett grattis  
till små barn som skriker ”SIGRID!” 
från lekplatsen. 

– Oftast tycker jag att det är jätte- 
roligt att folk känner igen mig, men 
om jag någon gång vill vara lite  

anonym så tar jag bara bort rosen 
bakom örat och drar en luvtröja 
över huvudet. Det funkar rätt bra, 
säger hon och skrattar.

Efter succén med Sveriges 
Mästerkock kan Sigrid numera 
även titulera sig kokboksförfattare. 
Hennes bok, Spisvärme – mat med 
känsla, säljer som smör i solgass och 
Sigrid är mycket stolt. 

– Jag har länge drömt om att 
få göra en kokbok och hade redan  
klart för mig att jag ville bygga upp 
recepten i boken kring känslor  
och sinnestillstånd. Varje kapitel  
handlar om en känsla som jag vill 
uppleva eller uttrycka genom maten. 

Kapitlen har härliga namn som 
”Varma kramar”, ”Mat för högre 
varvtal” eller ”Skamlös njutning”. 
Och hon har redan fått respons på 
boken.

– Det är så häftigt när man kan 
beröra andra människor. Många hör 
av sig och berättar att de lagat min 
mat. En tjej berättade att hon flyttats 
tillbaka till sin barndoms somrar 
och sin mormors sill, när hon ätit 
sillen jag har med i boken – Anna-
Lisas sill – ett recept som kommer 
från min sambos farmor. Sånt är 
fantastisk roligt att få vara del av! 

Smultronställen och en sommarturné 
Att prata om ljusa sommarnätter, 
dimmiga grillkvällar och frukost 
i bersån känns något avlägset i ett 
grått Stockholmslandskap i april, 
men Sigrid plockar på nytt fram sitt 
breda känsloregister och berättar 
om sina personliga smultronställen. 

– Jag tror vi svenskar har en otro-
ligt stark koppling till naturen, och 
mina smultronställen på sommaren 

har mycket med naturen att göra. 
Hon längtar framförallt till 

Skåne Tranås, utanför Tomelilla.
– Jag hade ingen relation till 

Skåne innan mina föräldrar flyttade 
dit för några år sedan. Men nu älskar  
jag det. Något som var alldeles nytt 
för mig var de skånska bokskogarna 
– ljuset där inne och kronorna högt 
upp som liksom skapar ett andrum 

inne i skogen. 
När hon är där brukar hon också 

klämma in några besök på Daniel 
Berlin krog – något av en lyxkrog, 
som ligger i närheten av föräldrarnas 
hus. 

– Det är en otroligt fin krog där 
man serverar gammeldags kryddor 
plockade runt knuten. De har ostar 
från Vilhelmstad som ligger i när-
heten, och alla råvaror är lokala. Det 
är häftigt att äta där, som en resa rakt 
in i råvaran. 

– Sen tar man på sig pannlampan 
när man ska gå hem framåt kvälls-
kvisten, för det är mörkt på landet, 
skrattar hon.

Sommaren är för Sigrid en tid 
för avkoppling, men i år ska hon 
också jobba en hel del, något hon 
ser fram emot. 

– Jag ska besöka en hel del 
svenska matmarknader och mässor  
i sommar, bland annat Pärans dag 
i Båstad, Matmässan i Grums,  
Smaka på Västernorrland och Skåne  
Mat. Det ska bli kul att få uppleva  
Sverige och svenska matproducenter.  
Och matälskare!

Namn: 	 Sigrid	Bárány

Ålder: 	 36	år

Familj: 	 Sambo,	föräldrar	och	två	äldre	syskon.

Bor:		 Hammarby	Sjöstad

Gör: 	 Jobbar	med	matinspiration	och	siktar	på	att	bli	Sveriges	Nigella.

Aktuell med:   Kokboken Spisvärme – mat med känsla 
	 	 	 som	ges	ut	av	förlaget	Bonnier	Fakta.	

Bästa sommarminnet:		 Jag	och	två	väninnor	cyklade	från	Uppsala	
till	Åkers	Styckebruk	för	att	fira	midsommar.	En	regnig	och	hungrig	
kväll	råkade	vi	på	en	stuga	där	man	sålde	hemfiskad,	hemrökt	ål	för		
100	kronor	kilot.	Vi	köpte	ett	kilo	och	lite	färskpotatis	och	dill	och	åt		
sedan	en	helt	fantastisk	måltid	i	regnet	under	en	ek	uppe	på	en	fornborg.	
Kroppen	huttrade	men	själen	glödde.	

På sidan 24 kan du tävla om ett alldeles eget exemplar av boken Spisvärme!

När syrenerna slår ut blir Sigrid sugen på Anna-Lisas sill, ett av många smarriga recept 
som finns i hennes bok, Spisvärme – mat med känsla.

Text: Linda Eriksson
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S
Upplev Nedre Dalälven

Längs Nedre Dalälven finns mycket att uppleva i den rika natur- och kulturmiljön:  
kanotvatten, cykelvägar, badvikar utan trängsel, strövstigar, små butiker med närproducerat 

och hantverk, välbevarade 1600-talsbruk och inte att förglömma landets mest kompletta 
fiskeområde efter 18 mil älv och omgivande sjöar. 

     
Förra året utsåg Unesco området till Sveriges tredje biosfärområde 

och mitt i området ligger Färnebofjärdens Nationalpark.

Med ett stort utbud av logi på camping, i stugor eller landsbygdshotell finns 
här något för alla. Ta med familjen, vännerna, medarbetarna eller affärsvännerna!

www.nedredalalven.se

www.dalagard.eu

www.muddus-hjortron.se

www.soderforsherrgard.se

www.gysingenyfiket.se

www.aventyrarna.se

www.alvkarleby.nu

www.bjurforskonferens.se

www.ostacamping.se

Rabarberparfait  
med mandelflarn
15 portioner • 45 minuter och minst 
3 timmar i frysen 

1 vaniljstång
ca 4 rabarberstjälkar i bitar (400 g)
2 dl strösocker
1/2 cm färsk ingefära
6 äggulor
1 1/2 dl strösocker
5 dl vispgrädde

Mandelflarn
20–25 st
100 g sötmandel
100 g smör
1 dl strösocker
1 msk honung
2 msk vetemjöl
1 msk mjölk

Lax med sherrysås
och potatis
4 portioner • 45 minuter  

600 g färsk laxfilé eller laxkotletter
salt och strösocker efter smak
smör till stekning

Sherrysås
1 schalottenlök
smör till stekning
3 dl vitt vin
2 dl hemgjord fiskfond (eller 1 msk fond 
på flaska + 2 dl vatten)
ev 1 lagerblad och 5 vitpepparkorn
1/2 dl starkvin, t ex sherry, madeira, 
noilly prat eller martini bianco
2 dl crème fraiche

1 msk finklippt gräslök
salt och vitpeppar efter smak

Tillbehör
800 g färskpotatis
dillkvistar till kokning
300 g sockerärter eller 2 selleristjälkar, skivade
15 rädisor, i klyftor
1 msk smör

Salta och sockra laxen runtom och låt den ligga och dra. 
Koka potatisen med dillkvistar i vattnet.
Fräs schalottenlöken mjuk och blank i lite smör i en 
kastrull på medelvärme. Blanda i vin, fiskfond
och eventuellt lagerblad och vitpeppar i en kastrull.

Reducera såsen på medelvärme tills 1 dl vätska 
återstår. Häll i starkvinet och koka upp. Vispa ner crème 
fraiche och koka upp igen. Smaka av med salt och 
peppar. 

Koka sockerärterna i några minuter eller fräs selleri 

Skär ett snitt längs vaniljstången pch skrapa ur fröna och 
lägg både vaniljfrön och stång i en kastrull tillsammans 
med rabarber och socker. Låt koka ihop i ca 10 minuter 
och smaksätt med riven ingefära.

Ta upp vaniljstången. Smaka av noga, det ska inte bli 
för starkt. Låt svalna. 

Vispa äggulor och socker vitt och pösigt. Vispa 
grädden medelhård. Blanda rabarberblandningen och 
grädden med äggsmeten. 

Klä en avlång kakform med plastfolie och häll i 
smeten. Frys i 3–4 timmar eller över natten. 

Sätt ugnen på 200 grader. Skålla och skala eventuellt 
mandeln. Finhacka den. Blanda mandel, smör, socker 
och honung i en kastrull och hetta upp. När smöret har 
smält, tillsätt mjöl och mjölk och sjud smeten i ca 2 
minuter. 

Klicka ut mandelsmeten på en plåt med bakplåts-
papper. Grädda i 5–6 minuter eller tills flarnen ser 
vackert gyllenbruna ut. 

Ta fram parfaiten och ställ i kylen 30 minuter innan 
den ska serveras. 

Skär den i skivor och lägg upp på tallrikar.

och rädisor i smör om du väljer dessa som tillbehör. 
Torka laxen noga, skär den i fyra bitar om 

den inte redan är uppskuren. Stek den i smör på 
medelhög värme tills den är gyllenbrun och har lite 
kärna kvar i mitten. 

Rör ner gräslöken i såsen.
Servera laxen med sås, färskpotatis och 

sockerärter eller rädisor och selleri.

Sommarens bästa mat
Efter pratstunden med Sigrid Bárány gick vi hem och bläddrade länge i hennes nya kokbok 
Spisvärme. Oj, vad vi fick matinspiration! Därför bjuder vi alla läsare på två av Sigrids allra 
somrigaste recept ur boken! Låt er väl smaka! 

Pssst! På sidan 24 kan du
 tävla om ett alldeles 
eget exemplar av 

boken Spisvärme!
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Det är ingen slump att Sverige börjat tända 
stjärnor på den berömda Michelin-himlen. Mat-
intresset är större än någonsin. Vi har ungefär 
850 gårdsbutiker i landet idag, en ökning med 
25 procent på bara 5 år, enligt LRF. Ekotrenden 
har gått från att vara just en trend till att finnas 
i var mans medvetande. Enligt Handelns Utred-
ningsinstitut väljer fyra av tio konsumenter att 
köpa närodlat minst en gång i veckan. Vi vill ha 
riktig mat, gärna svensk.  Och att svensk mat 
skulle vara synonymt med ”swedish meatballs” 
är idag ett minne blott. Eldrimner är en förening 
som arbetar med just svenska råvaror och svenska 
producenter. Deras uppdrag är att utveckla det 

Från skagenröra till pitepalt 
– en svensk matresa
Vi på Svenska Semestertips älskar svensk mat och vill både lyfta den till skyarna och 
äta den med gott behag. Därför har vi valt ut våra alldeles egna favoriter, ställen som 
är väl värda en omväg på din resa genom Sverige. Vi skulle till och med vilja påstå att 
de är värda en helt egen resa.

svenska mathantverket och göra det tillgängligt 
för oss matälskare. Det ska fullkomligt krylla av 
gårdscharkuterier, gårdsmejerier, bagerier, mus-
terier, bryggerier och marmeladerier i hela vårt 
kulinariska land. Bodil Cornell är verksamhets-
ledare på Eldrimner:

Vad kännetecknar ett svenskt mathantverk?
– Ett mathantverk är produkter med en speciell  

karaktär, smak eller kvalitet. De produceras ofta 
i en ganska liten skala och i den takt som krävs 
för att produkten ska få just den speciella karak-
tären. Det är en produkt utan kemikaliska ämnen 
eller tillsatser och den ska vara lätt att spåra till sitt  
ursprung.

Text: Linda Eriksson

Eldrimner uppskattar att det finns ungefär  
2 000 mathantverkare i Sverige. Bodil tror att 
vårt ökade intresse för matturism bygger på 
att vi vill gå tillbaka till matens ursprung, att 
komma nära. 

– Man vill uppleva något som är unikt för 
bygden, och det har många mathantverkare 
snappat upp. Det gör det möjligt för producen-
terna att ge besökarna en upplevelse. Ofta har 
man inte bara produktion utan även en liten 
gårdsbutik och några djur. 

Sakta förvandlas matproduktionen i Sverige 
till en turistisk upplevelse som hela familjen kan 
ha glädje av. För visst blir det något mer av osten 
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Fler guider från Provisa
Svenska Semestertips ingår i en portfölj med tre årligt återkommande 
guider där de övriga är Svenska Golfpärlor och Fjällguiden.

Här nedan ser du ett smakprov ur Svenska Golfpärlor. Vasatorp är en av 
ett 50-tal golfklubbar som presenterats i magasinet. Svenska Golfpärlor 
finns tillgängligt bland annat på medverkande golfanläggningar, hotell 
och Dormys golfbutiker. Svenska Golfpärlor. finns även som e-magasin på 
www.golfpaket.com.

Även de andra guiderna finns tillgängliga på webben – Svenska Semestertips 
bland annat på www.sverigeresor.se. Den som vill uppleva litet mer vinter 
hittar Fjällguiden på www.snorapporten.se.
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Skärvångens Bymejeri öppnar sitt café i mitten på juni.
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Svenska

Möt Mästerkocken Sigrid
– med känsla för mat

UPPTÄCK SVERIGE FRÅN SÖDER TILL NORR!
 guide & inspiration
 kalender & recept
 camping & djurparker

Vinn stort i årets 
LÄSARTÄVLING

Upplev Sveriges godaUpplev Sveriges goda

KÖK
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Visättter föder man upp kalkon och du kan både 
äta den och köpa med dig kött hem. Familjen 
Hildebrandt som driver gården har också lant-
gårdsstugor du kan bo i. 

Mer på fågeltemat blev det på Vikbolands 
struts. På strutsfarmen finns, förutom strutsar, 
även en gårdsbutik där du kan köpa det spän-
nande och nyttiga strutsköttet och andra roliga 
saker. Vad sägs om strutsfilé, strutssalva, äggljus-
lyktor och fjäderpennor! Gårdens gamla spann-
målsmagasin har gjorts om till restaurang. Här 
kan du bland annat äta marinerad och grillad 
strutsfilé 

Öland – dags att skörda
Till kroppkakans och Alvarets Öland åker vi 
gärna tidigt på försommaren när ölandsgubbarna 
har mognat. Finns det något godare än öländska 
jordgubbar med vaniljglass? Nja, klimax för öns 
alla matälskare är kanske ändå Ölands skördefest. 
Festen pågår under tre festliga dagar över hela 
Öland, från Långe Jan i söder till Byxelkrok i 
norr – här kan du verkligen delta i en matresa! 
Allt vad ön bjuder på visas upp, godaste pumpan 
och ”Fårets dag” toppat med en massa musik och 
kultur. Vill du upptäcka smakupplevelser på egen 
hand rekommenderar vi att du undviker just 
skördeveckan, eftersom tusentals människor tar 
sig över bron just då. 

Gotland – på jakt efter det svarta guldet
Tryffel! Gotland är tryffelns och fårens förlovade 
land. Tryffeln har funnits på Gotland i hundratals 
år, vi har bara inte vetat om det. Inte förrän på 
1990-talet. Nu när vi väl har nosat upp det svarta 
guldet kommer vi aldrig att tröttna på smaken. 
Under hösten är det dags att gå på tryffelsafari. 
Det kan du göra  på flera ställen, bland annat 
på Smakrike krog i Ljugarn på östra Gotland. 

Östergötland – korta avstånd 
Raggmunkens landskap Östergötland är Sveriges 
tredje största potatisproducent.  Men för den 
matglade finns här mer än potatisrätter. Vi gjorde 
en geografiskt kort matresa på Vikbolandet och 
spenderade många goda timmar i detta matland. 

Sänkdalens gård bjöd på glass. Glassfabriken 
ligger i en idyll omgiven av rapsfält och för-
utom den underbara glassen gjord av mjölk från 
gårdens egna kor säljs här även kallpressad raps-
olja. Allt är ekologiskt förstås. Smaken Blåbär & 
Lakrits är en hit på redaktionen. Den som vill 
kan också besöka djuren som bor granne med 
glassfabriken. 

Resan går vidare till kalkonfarmen Visätter  
Gård. Här hörs kalkonkackel långan väg. På 

du köpt när du också fått klappa fåret som gett 
mjölken. Eller om surdegslimpan du håller i handen  
är resultatet av en brödkurs du tagit del av på 
gården. Vi på redaktionen tycker att maten bör få 
ta mer plats på semestern och delar med oss av 
vår egen matresa 2012.

Skåne – som kontinenten fast bättre
Det bördiga Skåne är känt för sitt jordbruk, sina 
äppellundar och gula rapsfält. Här finns bland an-
nat ett 20-tal surdegsbagerier och en mängd ys-
terier och mejerier. Rolf Axel Nordström är mat- 
ambassadör för Skåne och arbetar med att förverkliga  
det statliga projektet ”Sverige – det nya matlandet”. 
Enligt honom är Skåne Sveriges främsta matregion. 

– Det är inte så konstigt egentligen, klimatet 
och jordmånen är mer gynnsamt här nere. Vi får 
en tidigare vår och har en längre säsong. Men vi 
är också bra på att förädla våra produkter. I mitt 
tycke är det bara i Skåne som man kan skapa 
bröd, ostar och charkuterier motsvarande de du 
kan äta nere på kontinenten, säger han.

Rolf Axel påpekar att varje region i Sverige 
har sin egen, unika klimatzon och att det också är 
det som gör svensk matproduktion så spännande. 

– Om Sverige ska bli det nya matlandet måste 
vi bli bättre på att utnyttja det unika i varje land-

skap. Det är det som ger karaktär åt produkterna. 
Skånes största kändis är kanske Kivik, men 

det finns fler musterier, bryggerier och vingårdar 
väl värda en omväg. Vi hittade en av pionjärerna 
inom svensk vinproduktion, Hällåkra Vingård, i 
Anderslöv utanför Trelleborg. Gården startade 
sin tillverkning redan 2004 och har idag både vitt 
och rött vin. Här kan du själv ströva runt bland 
vinrankorna och läsa om de olika druvorna och 
produktionen. Det bjuds även på öppna vinkväl-
lar och på Hällåkra Vingårds vincafé kan du sma-
ka det söta dessertvinet som är nytt för i år. Det 
finns också vanligt fika – kaffe och goda bakverk. 

Västkusten & Dalsland – salta hav och vilda skogar
Sveriges västligaste landskap har havet som signum 
– bada gärna i det, och ät absolut ur det! Bohuslän 
är verkligen fiskens och skaldjurens högborg. 

Vi på Svenska Semestertips är stora före-
språkare av havets läckerheter och rekommenderar  
ett besök på Everts sjöbod i skaldjursstaden  
Grebbestad.  Everts Sjöbod drivs av två bröder 
som kan mycket om trakten. Här får du inte bara 
frossa i skaldjur du kan också följa med på hum-
mersafari i den vackra skärgården, testa ostron  
i en ostronprovning eller följa med bröderna ut 
på fiske. 

Västsverige har mer på menyn än salta hav 
och hala ålar. I Dalsland upplever vi de vilda sk-
ogarna och regionen är också känd för sitt vilda 
kök. Här ligger Falkholts dalslandskrog – krogen  
i skogen. Falkholts ligger i en vacker miljö i en 

gammal skola från början av 1900-talet. Värd-
paret Carin och Christer Falkholt tar emot alla 
besökare i alla väder och det serveras vilt året om. 
Här finns till och med bäver på menyn för den 
som vågar smaka. 

Nästa anhalt på vår resa är Västergötland och 
Östra Tunhem. Här blev vi totalsålda på det lilla 
bageriet Knäck och Bräck, som faktiskt säljer 
svenskt knäckebröd till anrika Harrods i London. 
Jajjamensan, helt på riktigt. Vad gör just detta 
bröd så spännande då? Jo här bakas knäckebröd 
av ekologiska och närproducerade urgamla mjöl-
sorter. Och kreativiteten flödar – här kan du köpa 
knäckebröd och skorpor i alla dess former och 
smaker, Äppelknäcke, Blåbärsknäcke eller varför 
inte Fredagsmums? 

Hemma på gården föder familjen Nordqvist upp Vikbolandsstruts. Det är bara en av flera spännande matupplevelser 
Östergötland bjuder på.

Tryffeln har funnits på Gotland i hundratals år, vi har 
bara inte vetat om det. 
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Bohuslän är verkligen fiskens och skaldjurens högborg. 

Vi hittade en av pionjärerna inom svensk vinproduktion, Hällåkra Vingård, som ägs av Håkan Hansson, i Anderslöv utanför Trelleborg. Här kan du själv ströva runt bland 
vinrankorna och läsa om de olika druvorna och produktionen.

Det lilla bageriet Knäck och Bräck, säljer svenskt knäckebröd till anrika Harrods i London. 
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Hela familjens resesajt
Artiklar, tävlingar, nyheter 
för både stora och små. 
Tester av anläggningar 

och mängder med resmål.
Se allt på

barnensturistguide.se

btg annons.indd   1 2012-04-29   13:11:20

The 
Trangia 
principle 
– simple 
and safe 

www.trangia.se

ns_90x120_affisch.indd   1 2012-01-31   21

Vad vill du göra på din semester?

- Beställ gratis broschyrer för din Sverigeresa hos oss! sverigeturisten.se

Men varför inte äta tryffel hela sommarn lång? 
Bege dig ut på turné och testa spännande tryffel-
produkter på Köttbutiken i Visby, Stava Gård med 
sin tryffelost eller Bertholdsson & Holm i Visby 
som har en stor gårdsbutik. För att nämna några. 

Jämtland – rent vatten, rent mathantverk
Fjällen och Indalsälven dominerar det jämtländska  
landskapet. Matlandskapet bjuder på en miljö 
med rent och friskt vatten, ren luft och ren jord 
vilket ger en mängd smakrika produkter. 

Kerstin Englund på Hara Gård vid Storsjön 
utanför Östersund bakar surdegsbröd på råg och 
korn som odlats i den jämtländska myllan. Säden 
mals på Ångsta kvarn i närheten och Kerstin bakar  
med kärlek. Det finns ungefär 20 olika brödsorter 
att välja mellan och i den lilla gårdsbutiken kan du 
köpa dem alla. Där finns också havtornsprodukter  
från JämtTinas havtorn, rökt korv och kött från  

Nygårdens limousiner och goda ostar av får, ko och 
getmjölk från Tivars gårdsmejeri och Oviken Ost.

Längre norrut hittar vi Skärvångens Bymejeri  
– ett mecka för ostälskare. Mejeriet tillverkar en 
mängd olika ostar av både ko- och getmjölk. Här 
pågår verklig ostkonst och nästan allt arbete sker 
för hand! Här finns hela kedjan från jordbruket 
till den färdiga osten. Du kan också handla i gårds- 
butiken, titta in i mejeriet och mumsa på godsakerna  
i buffétältet under sommarmånaderna.

Norrland – i sällskap av palt och midnattssol
Till sist landar vi i Norrland. Sommaren är ljus här 
och midnattssolen är din ständiga följeslagaren  
Kungsleden ringlar sig som en orm genom land-
skapet och bjuder på kulinariska upplevelser, 
som ett glas källvatten direkt från kallkällan eller 
gyllene hjortron från myrarna. De olika fjäll- 
stationerna och fjällanläggningarna bjuder också 

på genuin, norrländsk mat. 
Men det finns en maträtt som enträget för-

knippas med Norrland, och det är palten. Pite-
palt. Blodpalt. Palt helt enkelt. Och visst, palten 
är en del av Norrlands matkultur men också en 
del av den svenska husmanskosten. 

Namnet kommer av formen, de små bollarna 
– paltarna. I Piteå finns världen första Paltzeria. 
All mat lagas med norrbottniska råvaror och här 
hittar du också världens största paltmeny. Bara 
menyn är faktiskt värd en omväg och palten 
är värd en egen resa – den ena rätten är mer 
spännande än den andra, eller vad säger du om 
”kanelrullad risgrynspalt på spegel av hjortonsås” 
eller nummer 16: Harpalt med lingon. 

Varje resa har ett slut och i Norrland slutar 
vår. Hur lång eller kort din kulinariska resa än 
blir hoppas vi att vi kunnat ge dig både tips och 
inspiration att smaka på vårt avlånga matland.

Kerstin Englund på Hara Gård vid Storsjön utanför Östersund bakar surdegsbröd på råg och korn som odlats i den jämtländska myllan.
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Frihet och spontanitet

Är det trevligt på ett ställe  och ni har inte 
hunnit med det ni vill? - Stanna ett par 
dagar till. Livet är för kort för att välja bort.

Compact living på hjul, skapa din design

Med stort utbud av klädslar och snickerival 
har du möjlighet att påverka inredningen 
och forma din husbil efter egen smak.

Horisont och vågskvalp eller skogsdunge 
med fågelkvitter?

Parkera nära det du vill vakna till, öppna 
husbilsdörren och möt morgonen som 
du vill ha den.

Bürstner - tryggaste köpet - starkaste garantierna - bästa andrahandsvärdet   

Förena det bästa av två världar
Hemkänsla med alla hemmets bekvämligheter förenat med ständigt nya upplevelser och äventyr

Mälar Camp Upplands Väsby  08-591 148 40 
Mälar Camp Haninge 08-512 514 70
Eljas Motor Borlänge  0243-175 50

FJ:s Husvagnscenter Falkenberg  0346-71 44 50
Tagene Fritidscenter Göteborg  031-57 00 60 
Granec Maskin Luleå  0920-22 80 25 

Östgöta Camping Mantorp  0142-217 30
Skåne Camp Svedala  040-29 29 12
BW Fritid Umeå  090-18 92 25 

www.buerstner.se
Bilcompaniet Visby  0498-24 77 55
Nerikes Camp Örebro  019-27 25 15

 l
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SJUNI
Sill i dill
1-3 juni, Sillens helg, Marstrands
6 juni, Sillens helg, Klädesholmen
Sillen kan vara något av Bohusläns signum. Under 
Sillens helg har du möjlighet att provsmaka 
sillinläggningar på 15 olika matställen. Självklart 
är helgen även fylld med aktiviteter för hela 
familjen. www.vastsverige.com

Låt ölet flöda
1-2 juni, Stockeboda Ölfestival, Stockeboda Gård, Gärsnäs
Ölbarer med äkta gårdsöl, bryggerivisning, öl-
provningar, livemusik, linedance, rodeo, marknad 
och mycket mer – allt detta hör ölfestivalen till. 
Dessutom är grillen tänd och till kvällen serveras 
grillbuffé. www.stockeboda.se

Jubileum för potatisen
2 juni, Pärans Dag, Torget i Båstad
Pärans dag firar 20-årsjubileum på torget vid 
Mariakyrkan. Bjäreodlarna bjuder på nyupptagen 
potatis, föredrag och matlagning av Lisa Förare 
Winbladh, Peter Harryson och Sigrid Bárány. Det 
bjuds även på provsmakning, försäljning, under-
hållning och restaurangtält. www.bastad.com

Smaka på Sverige i sommar
Vi gillar mat, men vi älskar svensk mat! Runt om i Sverige anordnas en mängd spännande 
mässor, marknader, fester och festivaler som hyllar den svenska mattraditionen. Här ger vi 
dig några kulinariska tips inför sommaren.

Festival som hyllar landet
2-3 juni, På landet festival, Axevalla
Första helgen i juni kommer Axevalla Travbana 
utanför Skara att fyllas med matfest! Här hittar 
du även barnens gård med olika djur, marknads-
vimmel, tävlingar och familjeunderhållning med 
olika artister. www.palandetfestival.se

Stockholm bjuder upp till fest
1-6  juni, Smaka på Stockholm, Kungsträdgården 
Smaka på Stockholm är en försommarfest i 
Kungsträdgården med mat och dryck som tema. 
Här kan du smaka på vad Stockholms krogar har 
att erbjuda och det blir också artister och annat 
skoj. Du får också se två livs levande mäster-
kockar i en kockduell. Förra årets Mästerkock 
Louise Johansson duellerar mot årets Sigrid 
Bárány. www.smakapastockholm.se

JULI
Mat och fest på årlig marknad
9-10 juli, Färjestadens marknad, Färjestaden, Öland
Varje år anordnas en marknad i Färjestaden med 
skratt, lek och en mängd lokala matproducenter. 
www.oland.com 

Matmarknad i historisk miljö
11 juli samt 25 juli, marknad, Kattlunds Museigård, 
Grätlingbo, Gotland
Marknad med gotländska matproducenter på 
Kattlunds museigård i Grätlingbo. Här utlovas 
lokala matupplevelser i en av Gotlands bäst beva-
rade medeltida gårdar, med anor från 1200-talet. 
Dessutom kan du njuta av en maffig buffé med 
godsaker som rostbiff, kalkon, ostar och lammrät-
ter med kött från Olsvenne Gårdskött i Näs. 
På gården finns även en örtagård med medici-
nalväxter och en fruktträdgård. www.kattlunds.se

Det doftar hallon! 
14-15 juli, Hallondagar, Hallongården, Trelleborg

Spendera två dagar i hallonens tecken – guidade  
turer, gårdens djur, årets hallonrätt och allt  
roligt du kan tänka dig, med hallon på toppen.  
www.hallongarden.com

Sommarmarknad på Öland
19 juli, Mörbylånga sommarmarknad, Mörbylånga
Ta dig över bron till den stora marknaden som alltid 
hålls i Mörbylånga om somrarna. Då stängs många 
av Mörbylångas gator av för att göra plats åt hundra- 
tals glada besökare! Omkring 200 marknadsknallar  
ställer ut och bland dem hittar du en hel del lokal-
producerat mathantverk, allt från bär och saft, till 
chark och ost. www.oland.com

Fira fiskets dag i skärgårn!
20 juli, Fiskets dag & Skaldjursafton, Torpöns färjeläge
Fiskets dag firas med buller och bång på Torpön i 
Sommern. Kvällen avslutas så klart i havets tecken 
med en fisk- och skaldjursafton. Du kommer själv 
att kunna komponera din egen meny, med till ex-
empel färska västkusträkor, kräftor från hav och sjö 
och lax i olika former. www.torponsfarjelage.se

Snyggaste krusbäret
28 juli, Skillinge Krusbärsfestival, Skillinge
Krusbärsfestivalen i Skillinge är en fest för stora 
och små med krusbäret i centrum. Det bjuds 
på krusbärstävling, krusbärscafé, tipspromenad,  
lotterier, krusbärsteckningstävling med mera. 
Extra spännande när Best in Show – det vackraste 
krusbäret – ska koras! www.skillinge.com

AUGUSTI
Hal som en ål
4 augusti, Ålafestivalen, Åhus
Som sig bör blir det ålafestival i ålabodarna i Åhus.
Åla dig hit eller kolla in mer info på www.alfonden.se

Göteborg bjuder upp 
14-19 augusti, Kulturkalaset, Göteborg
Mat är också kultur och under Kulturkalaset har 
maten blivit en självklarhet. Fler och fler mat-
producenter dyker upp och bjuder till. I år finns 
ungefär 30 olika matbodar där du kan äta gott. 
www.kulturkalaset.goteborg.com

Skånsk surströmming
28-29 augusti samt 4-5 september, Surströmmingsdax
I Aggarp utanför Malmö är det dags för sur-
strömming. Mjukt och hårt tunnbröd bakas i 
stenugn på traditionellt vis. Det finns även en 
gårdsbutik med lokala delikatesser  och norrländska  
produkter. www.tunnbrodsgardeniaggarp.com

Direkt från bonden
Bondens egen marknad i Haga, Göteborg 
Från den 11 augusti och varje lördag till den 27 
oktober kan du besöka Bondens egen marknad 
i Göteborg. Här kan du handla nyupptagna 
grönsaker, ko- och getost, honung, kryddor, 

lammprodukter, bröd, rapsolja och mycket mer 
direkt av bonden själv. Allt som säljs är närpro-
ducerat, så klart! www.bondensegen.com

SEPTEMBER
Öppet hus på landsbygden
1-2 september, Östgötadagarna, Östergötland
Den första helgen i september öppnar 
Östergötland sina portar och bjuder på sin 
skörd. För tolfte året i rad har det blivit dags 
för ÖstgötaDagarna. Hela lands-bygden håller 
öppet hus. Några exempel är Det lilla höns-
huset i Söderköping som har öppet mellan  
kl. 10-16 och Brunneby Musteri i Borensberg 
bjuder som på provsmakning. www.visitostergotland.se, 
www.ostgotamat.se

Norrländskt guld
7-8 september Smaka på Västernorrland i Folkets 
park i Kramfors 
Upplev lokalproducerat, norrländskt mathant-
verk i Kramfors. www.kramfors.se

En räkcocktail
24 sep-4 nov, Skaldjursresan, Bohuslän
Från Hummerpremiären 24 septemper och sex 
veckor framåt dukar Bohuslän upp till skaldjurs-
kalas. Champagneglasen tas fram, hundratals ljus 
tänds och båtarna sätts i sjön.  Resan bygger på 
Västerhavets ”Big Five” – hummer, räkor, musslor,  
ostron och kräftor. Med andra ord – dags att 
mumsa skaldjur! www.vastsverige.com

Festivalyra på Öland
Skördefestival, Öland 27-30 sep
Sveriges största skördefest finns på Öland.  
Affärer, gårdsbutiker, restauranger, krogar och  
caféer säljer och serverar nyskördade och förädlade  
läckerheter över hela ön! Förutom möjlighet att 
smaka på allt som ön har att bjuda pågår mängder 
av aktiviteter, kulturarrangemang och utställningar. 
www.skordefest.nu

Smaka på Stockholm är en försommarfest i Kungsträdgården med mat och dryck som tema.

Äppel päppel…
29-30 september, Äpplemarknaden i Kivik
Årlig skördefest på Hamnplan i Kivik. Här kan 
du beskåda den berömda Äppeltavlan, och ta 
del av provsmakningar, försäljning av äpplen,  
underhållning och öpppet hus på Kiviks Musteri.  
www.applemarknaden.se

Bli en tryffeljägare
Under sensommaren och hösten kan du följa 
med på tryffelsafari på Gotland. Till din hjälp har 
du en specialtränad hund som nosar sig fram till 
godsakerna. www.tryffelsafari.se, www.tryffel.se

HELA SOMMAREN
Hela sommaren i skärgården
På Tjärö finns Anders Hafvskrog som drivs av Ola 
Söderdahl. För andra året rekommenderas res-
taurangen av prestigefulla White Guide och hela 
sommaren erbjuds en läcker meny. Här äter du 
strömming från Östersjön, gärna senapsmarinerad 
eller varför inte en sillburgare. Krogen bakar även 
sitt eget saftiga bröd. www.tjaro.com

Stärkande för själen
Har du provat äkta svensk maltwhisky någon 
gång? Om inte rekommenderar vi dig att spen-
dera en natt på Högbo Brukshotell och besöka 
Mackmyra Whisky. En helg med besök på des-
tilleriet i Mackmyra, guidad visning, whisky-
provning och middag väntar dig. www.mackmyra.se, 
www.hogbobrukshotell.se

På landet festival, Axevalla utanför Skara 2 – 3 juni, provsmakning i mattältet.
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Ttavling@provisa.se 
– femton fina priser väntar på vinnare!
Semestern är räddad – Svenska Semestertips har plockat ihop finfina sommarpriser 
som bara väntar på att hamna i rätt händer. Ta på dig solbrillorna, sätt dig tillrätta i 
bersån och dra in vårluften i ett djupt andetag. Nu är det dags att tävla! För att vinna 
behöver du bara läsa tidningen riktigt, riktigt noga. Och ha en gnutta tur.

Vi vill att du svarar på fyra frågor:

Fråga 1.  Förra året invigde Astrid Lindgrens Värld sin största nyhet någonsin. Där kan du bland annat 
 få syn på en grådvärg eller kanske höra en rövarsång. Vad heter denna uppskattade nyhet?

Fråga 2.  När du åker på safari på Eriksberg kan du bland annat se en flock visenter stryka förbi. 
 Hur många visenter finns det på Eriksberg?

Fråga 3.  Sigrid Bárány har blivit känd som Sveriges Mästerkock, men hon är också känd för sin speciella,  
 röda accessoar – vad är det för något?

Fråga 4.  Motivera vad som är bäst respektive sämst med årets Svenska Semestertips.

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se eller via posten till Provisa Sverige AB/Svenska Semestertips, 
Strandvägen 19, 114 56, Stockholm. Vi vill ha ditt svar senast 17 juni. Vinnarna meddelas under 
vecka 26. Lycka till!

Vilda djur på Eriksberg 
Vinn fem familjebiljetter till Eriksberg Vilt & Natur 
– Nordens största safaripark i Blekinge arkipelag.  
I parkområdet vandrar vilda visenter, kron- och dov-
vilt, vildsvin och mufflonfår fritt. 

En dag i Astrid Lindgrens sagor
Vinn fem familjepaket med biljetter till Astrid 
Lindgrens Värld. Biljetterna inkluderar en dags 
entré för två vuxna med upp till tre barn  
mellan 3-12 år. Fri entré för alla barn under 3 år.

Mästerkockens kokbok
Lär dig laga mat med känsla. Vi 
har kommit över fem exemplar 
av Sigrid Báránys kokbok Spis-
värme, som ges ut av Bonnier 
Fakta. Nu väntar de på sina nya 
ägare.



EEn resa genom Sommarsverige 
– äventyr, aktiviteter och upplevelser från söder till norr

TÅGRESA
 fr 145 KR

Vila upp dig på tåget. 
Snart kommer du skrika högt. 

Med tåg tar du dig bekvämt och 
extra billigt – från 145 kr – till  
sommarens alla möjligheter. Vi 
hjälper dig dessutom med boende 
och mycket annat. 

Åldern har du alltid inne. Den stora frågan är 
om du föredrar flygande elefanter, fria fall, 
loopar, bergbanor, katapulter eller plask

våta vattenrutschbanor? Vi tar dig till Gröna 
Lund i Stockholm, Liseberg i Göteborg,  
Tivoli i Köpenhamn eller Sommarland i 
Skara. Mjuklanda efteråt på Scandic Hotels 
från förmånliga 445 kr per person och natt 
(boknings avgift på 50 kr tillkommer). 

För mer inspiration och villkor, se  
sj.se/sommar. Köp via 0771-75 75 75, 
sj.se eller i SJ Resebutik. 

3180_SJ_Ann_NojesParker_210x265_Skara.indd   1 2012-05-09   15:56



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips 201228

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

29Semestertips 2012

2 juni
Pärans Dag firar i år 20-årsjubileum. 
Ta del av firandet och den stora mat-
marknaden med närproducerade 
produkter från omnejden på torget i 
Båstad. www.bastad.se.

6 juni
Missa inte Primörpotatisens dag 
på Fredriksdal i Helsingborg. Smaka 
på färskpotatis, nyodlade primörer 
och träffa lokala odlare. Fri entré. 
www.fredriksdal.se.

28 juli
Krusbärsfestivalen i Skillinge är 
en fest för stora och små med tävlin-
gar, café, tipspromenad, lotterier och 
krusbärsteckningstävling. 
www.skillinge.se

7-8 augusti
Under Skånsk mat i Smyge, på 
Köpmansmagasinet i Smygehuk, 
blir det provsmakning av äggakaka, 
kaffekalas med sju sorters kakor, 

Smaka på Skåne
Sommarmånaderna är späckade med roliga och goda mat-
upplevelser i Skåne. Ta med hela familjen och åk på en resa genom 
Sveriges främsta matlandskap. Surfa in på www.smakapaskane.se 
för tips, inspiration och kalendarium. 

SKÅNE

Redo att ge dig ut i det kulinariska 
landskapet Skåne?

På www.smakapaskane.se hittar du allt 
inför din matresa.

spettekaksbakning och mycket mer. 
www.trelleborg.se

1-2 september
Ekorundan är som Konstrundan, 
men istället för att se på konst får 
besökarna möjlighet att titta in hos 
skånska ekologiska gårdar. Guidade 
turer, självplock, chans att åka traktor 
och klappa djuren står på program-
met. www.ekobonden.se

I Malmös natursköna och trendiga 
havsmiljö hittar du motionsslingor, 
utegym, temalekparker, olika sorters 
bad samt picknick- och grillplatser.

I sommar erbjuder staden även 
flera evenemang av världsklass. Här är 
tre exempel på spännande aktiviteter: 

Hästar och kul
Den 3-12 augusti är det dags för 
Malmö city horse show med EM 

SKÅNE

Hitta till havet i Malmö! – sommarkul från Centralen till Sibbarp
Det händer alltid något kul i Malmö. Sommaren 2012 är inget undantag! 

i fälttävlan den 9-12 augusti. Dess-
utom tävlingar, uppvisningar och 
utställningar. 

Gillar du mindre djur än hästar 
så finns här även smådjur.

Segling och skateboard
I Västra hamnen presenteras Malmö 
Sailweek den 9-12 augusti. Här 
kan du se kappsegling, stadskamp 
och uppvisningar. Du har också 

möjlighet att prova på segling själv!  
Lite senare, den 17-19 augusti, är 

det dags för Malmö Ultrabowl IV 
i Västra hamnen. 

Ta chansen att se världseliten i 
skateboard göra upp i en av Europas 
finaste skateparker. Arenan är öppen 
för dig året runt. 

Vill du ha ytterligare information 
om vad du kan göra vid havet, besök 
malmotown.com/hittatillhavet.

Malmö stad
205 80 Malmö 
För mer information ring 040-34 10 00, 
mejla malmostad@malmo.se eller besök 
www.malmo.se

Skånes Djurpark – ett svenskt vattenhål
Har du mött en livslevande uroxe? En mårdhund? Eller stått öga mot öga med ett lodjur? Har 
du sett en utter äta eller klappat en älg? Upptäck Nordens fantastiska djurvärld och massor av 
kul aktiviteter i Skånes Djurpark – världens största djurpark med nordiska djur.

60-årsjubiléum
Kom och fira 60 år med Skånes Djurpark! 
Under vecka 26 kulminerar firandet med 
massor av aktiviteter.

För mer information ring 0413-55 30 60 
eller besök www.skanesdjurpark.se

I parkens omväxlande och vackra 
natur finns det gott om plats för 
besökare och djur. Här strövar  
hundratals vilda och tama djur i gen-
erösa hägn bland skog, sjöar, ängar 
och små berg. Se över 80 nordiska 
arter – världens största uggla, lekfulla 
sälar, mäktiga kungsörnar, busiga 

björnar, urtidens myskoxe, järv och 
många fler både unika och hotade. 

Upplev annorlunda och roliga  
aktiviteter. Ha picknick vid Vaxsjön 
eller besök parkens sommaröppna  
kiosk och servering. Under högsäsong 
kan du dessutom åka en hisnande tur 
i de långa vattenrutschkanorna, köra 

minitraktor och rida ponny. 
Skånes Djurpark ligger centralt 

mitt i Skåne. Kör till Höör och följ 
skyltarna mot Skånes Djurpark. 
Buss går till och från tågstationen 
i Höör. 

Djurparken har öppet alla dagar 
hela året från klockan 10.00. 

Några spännande matevenemang 2012
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HALLAND

Besök tudorslottet Tjolöholm, alldeles vid havet. Slottet har varit inspelningsplats för flera stora filmer, nu senast Melancholia av Lars von Trier.

HALLAND

Salta bad, grym shopping och spännande slott
Kungsbacka har något för alla. Här finns många utflyktsmål, grym shopping, unika 
kulturmiljöer och naturupplevelser i ett omväxlande landskap – mitt på Västkusten.

Kungsbacka Turistbyrå
Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka. 
För mer information ring 0300-83 45 95, 
mejla tourist@kungsbacka.se eller 
besök www.visitkungsbacka.se för 
att planera och boka din semester 
i Kungsbacka. 

Tjolöholms Slott
Öppet helger året runt, varje dag 
1 juni-31 aug. Tel 0300-40 46 00, 
www.tjoloholm.se.

I Kungsbacka möter Hallands långa 
sandstränder Bohusläns klippor. 
Längs den åtta mil långa kusten 
och i Hallands största insjö Lygnern 
finns fantastiska bad- och fiskemöj-
ligheter. 

Passa också på att fynda i handels-
staden Kungsbacka. Innerstaden 
bjuder på shopping i charmig sekel-
skiftesmiljö, köpcentret Kungsmässan  
har ett 90-tal butiker under samma  
tak och på Freeport, Västsveriges  
enda riktiga outlet, finns märkes-
kläder till rätt pris. 

Första torsdagen varje månad, 
året runt, kan du uppleva en äkta 
torgmarknad. Då samlas knallar och 
marknadsbesökare i Kungsbacka. 

Så har det varit i över 600 år. 

100 bautastenar och en kaparkapten 
Besök israndsbildningen Fjärås 
Bräcka och Li gravfält med över 100 
bautastenar, 1800-talsbyn Äskhults 
by och Tjolöholms Slott. Dessa tre 
besöksmål ligger i den södra delen 
av Kungsbacka. Den västra delen 
bjuder på spännande sjöfartshistoria 
om kaperiepoken med kaparkapten 
Lars Gathenhielm i spetsen. Du kan 
besöka hans grav i Onsala kyrka. I 
Onsala finns också pittoreska Gott-
skärs hamn och strax utanför ligger 
Sveriges äldsta bevarade dubbelfyr, 
Nidingen. 

Kungsbacka är platsen för dig 

som vill upptäcka natur, kultur och 
handel!

Tjolöholms Slott 
Tjolöholms Slott sägs vara en av 
Sveriges märkligaste byggnader. 
När slottet stod färdigt 1904 var 
det en blandning mellan engelskt 
1500-tal och dåtidens moderniteter. 
Här fanns elektricitet, rundspolande 
duschar och en hästdragen damm-
sugare med en vikt på ett ton.

Idag är Tjolöholm ett av Hallands 
största besöksmål med slottsvisningar, 
servering, butik, badplats, kultur-
historiskt upplevelsehotell och en 
prunkande slottsträdgård med långa 
promenadstigar i ostörd natur.

Turism Kungsbacka

Sola, bada och lek på barnvänliga 
sandstränder eller mjuka klippstränder 
längs havet. Paddla kanot och fånga 
fisk i stilla insjöar. 

Upplev spänning i fängelsehålorna 
på Varbergs Fästning eller i sommar-
rodelbacken på Hallandsås. Skratta 
så att tårarna rinner på barnteater-
föreställningar och folklustspel. Njut 
av vacker och medryckande musik 
på vis- och jazzfestivaler, utomhus-
konserter och pubspelningar. Spana 
in folklivet på After Beach och på 
städernas uteserveringar. Shoppa på 

Halland  – det bästa av Västkusten!
Gör det bästa av din semester – åk till Halland i sommar! Här finns allt du kan önska dig på semestern, och 
lite till. Sveriges campingparadis väntar på dig med ett fantastiskt utbud av aktiviteter och vackra miljöer.

Gekås och i de mysiga innerstäderna. 
Halland erbjuder dig en minnesvärd 
semester. 

Campingparadis för alla
Halland är en av Sveriges största 
campingdestinationer och det är 
inte för inte som det kallas Sveriges 
campingparadis. Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Halmstad, Hylte och La-
holm väntar alla på att få visa dig 
sina bästa sidor. Campingföretagen 
här utvecklar hela tiden sina anlägg-
ningar för gästernas skull, både när 

Campinganläggningarnas erbjudanden 
och kontaktuppgifter finns på 
halland.se/camping. För information om 
ledigt boende kan du besöka halland.se/
ledigaplatser, ringa 0771-459 459 eller 
ladda hem appen ”Ledigt boende i Halland” 
till din smartphone.

det gäller den fysiska miljön och  
arrangemang och aktiviteter för stora 
och små gäster. 

I Halland finns även den unika 
tjänsten Ledigt boende, som har dags- 
aktuell information om var du kan 
hitta lediga campingplatser, stugor och 
rum. Besök halland.se/ledigaplatser 
för mer information. 

I campingklubben får du för-
månliga erbjudanden under vår och 
höst – bo 3 nätter betala för 2. Du 
anmäler dig till campingklubben på 
halland.se/camping!
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Uppskattar du 
det goda livet?
Då måste du Smaka på Västsverige! Kortrest, nyfiskat och nyskördat 
är mottot. Den västsvenska menyn är full av valmöjligheter – här 
finns något för alla smaker.

Landskapspärlorna Bohuslän, Dalsland 
och Västergötland finns samtliga under 
ett skimrande blått paraply kallat 
Västsverige. Oavsett om du vill leva 
vildmarksliv, klättra i berg, simma 
runt i det salta havet eller njuta av 
landsbygdsliv med hästar, får och 
kor så är den västsvenska menyn 
full av valmöjligheter. Det du vill ha 
finns här. 

Västsveriges gemensamma näm-
nare är maten. Och allt gott som  
odlas, skördas och fiskas kan du 
njuta av i våra kök, på krogar, kaféer 
och i gårdsbutiker. Här finns vilda 
kök, lantkök och salta kök med fisk 
och skaldjur. Kortrest, nyfiskat och 
nyskördat är mottot. Vällagat och 
njutbart – en självklarhet. 

Det finns ingen anledning att inte 
Smaka på Västsverige. www.smakapavast.seFo
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BLEKINGE VÄSTERGÖTLAND/BOHUSLÄN/DALSLAND

Blekinge har en vacker skärgård där 
grönklädda klippöar samsas med 
lummiga havsvikar. Det är lätt att leva 
här – i Blekinge ligger allt så nära. Läs 
mer om Blekinge på Visitblekinge.se

Skärgårdens diamant
Ta båten ut till Tjärö! Ön är omgiven 
av holmar och skär mitt i Blekinge 
skärgård. Skärgårdsbyn är väl bevarad  
och hela ön är ett naturreservat. Här 
hittar du grönskande lummiga ekhagar 
och klippor som lockar till bad. Vill du 
övernatta sover du gott till vågornas  
brus. På Tjärö finns också Anders 
Hafvskrog, som sedan två år är rekom-
menderad av den prestigefulla White 
Guide. På sommaren öppnar även 
Stenholms nattbar med musik och 
drinkar under stjärnorna på verandan!

Naturupplevelser i lyx
Eriksberg är ett unikt naturom-
råde i Blekinge skärgård, känt för 

Blekinge  – alltid nära
Djupa skogar med sjöar och fiskrika vattendrag, milslånga stengärdesgårdar, ekbackar, röda stugor 
och frodiga fruktträdgårdar; Blekinges natur är svårslagen. Och här finns mycket att se och göra!

sina lummiga ädellövskogar och sitt 
variationsrika kustlandskap. Eriks-
berg är också Nordens största safari-
park, där du kan köra runt i din egen 
bil och titta på de vilda djuren. Här 
finns även hotell och restauranger i en 
gårdsmiljö med byggnader från fem 
århundraden tillbaka. Här hittar du en 
unik kombination av avskildhet och 
naturens närhet. Restaurangen bjuder  
även på gastronomisk njutning, i allt 
från frukostbuffén till Upplevelse- 
menyn. I vyn från restaurangen kan du  
uppleva ett spektakulärt skådespel – 
bli inte förvånad om du får se flocken 
av visenter sakta stryka förbi.

Avkoppling eller fullt ös
Ronneby Brunn är en av sydöstra 
Sveriges största resortanläggningar. 
Hotellet har rötter från 1897 och är 
omgivet av en ljuvlig Brunnspark, 
som också blivit utsedd till Sveriges 
vackraste park. Här hittar du både 

avkoppling och energi – spaet är ett 
måste och Brunnsrestaurangen lagar 
spännande mat. I Brunnsbadet är 
vattnet alltid lika klart och varmt.  

Gnugga geniknölarna 
För den nyfikne är Kreativum i 
Karlshamn väl värt ett besök – ett 
Science center för alla åldrar och ett 
perfekt utflyktsmål för hela familjen. 
Kittla nyfikenheten på Upptäckar- 
torgen och testa över 150 olika 
Upptäckarstationer. 

I MegaDomebiografen Kreanova  
bjuds det på filmupplevelser utöver  

Eriksberg har idag 38 visenter och det är den största sammanhängande avelsflocken som 
finns i hägn och lever i så nära naturliga förhållanden som det bara är möjligt.

Läs mer på 
www.eriksberg.nu , www.kreativum.se
www.ronnebybrunn.se, www.tjaro.com
www.blekinge.se

På Kreativum i Karlshamn kan du köra skogsmaskin.

Ta båten ut till Tjärö! Ön är omgiven av 
holmar och skär mitt i Blekinge skärgård.

det vanliga. På sommaren är Krea-
parken öppen, en oas vid Mieåns 
strandkant. 

Du kan också ta en paus i café 
Kreaficum och besöka Kreaffären, 
den kluriga butiken med massor av 
finurligheter.
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Med ett varierat utbud av restauranger 
och caféer kan du njuta av husmans-
kost, à la carte, dagens lunch och kaffe 
med traditionellt hembakat eller med 
en liten twist. Du kan även handla 

Ulricehamn – delikatesser och godsaker till ditt skafferi
Besök Ulricehamn och njut av mat i en trevlig och avspänd miljö där du som gäst serveras en 
meny tillagad med omsorg, glädje och bra råvaror. Det ger en upplevelse utöver det vanliga. 

närproducerade frukter, grönsaker, 
köttprodukter och andra delikatesser.

Med i White Guide
Ulricehamn kan stoltsera med ett 

Ulricehamns Turistbyrå 
Järnvägstorget, 523 30 Ulricehamn. 
För mer information ring 0321-53 09 70, 
mejla turist@nuab.eu eller besök  
www.ulricehamnsturistbyra.se

www.ulricehamnsturistbyra.se

flertal restauranger som har utmärkt 
sig lite extra för sin goda och om-
sorgsfullt lagade mat. I White Guides 
lista över Sveriges Bästa Restauranger 
finns Ulricehamn representerat. På 
caféerna serveras du inte bara en god 
kopp kaffe eller te, här blir du en del 
av en upplevelse.

Smakfulla utflyktsmål
Mat är glädje! Mat ger kunskap! Ju 
större matkunskaper du har, desto 
klokare handlar och äter du. Intresset 
för mat som produceras lokalt ökar. 
Allt fler efterfrågar kvaliteter som 
närhet och miljö.  

Tack vare traktens bördiga jordar 
och fina klimat kan Ulricehamns-
bygden stoltsera med lokalproducerad 

mat. Delikatesser som lammkött, lim-
ousinekött, hjortkorv, färska kryddor 
och grönsaker kan du handla direkt 
hos producenten. 

Besök Ulricehamns underbara 
landskap, njut av lokalt producerade 
råvaror och handla hem godsaker till 
skafferiet!

EDDIE 
WAS HE

RE

5 maj - 30 september 2012

Det handlar om utanförskap, alkohol, kärlek, drömmar och 
musikalitet. Musikern Errol Leonard Norstedt, alias Eddie 
Meduza, porträtteras i sommarens stora utställning.

en utställning om

www.tidaholmsmuseum.se
0502-60 61 92, 60 61 95

www.tidaholm.se
0502-60 62 08

Tidaholms Museum

VÄSTERGÖTLAND
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Vimmerby Turistbyrå
Rådhuset på Stora torget. För mer information 
ring 0492-310 10, mejla turistbyra@vimmerby.se 
eller besök www.vimmerbyturistbyra.se

Vimmerby med omnejd är en kreativ 
småstad, präglad av sin företagsamhet 
och sin handel. Läget mitt i Småland 
gör att de flesta vägar leder hit, och 
till Vimmerby stad är det bara cirka 
tre timmars bilresa från landets större 
städer. Att ta sig hit är med andra ord 
inga problem, men sen då? För tips 
och råd, besök Vimmerby Turistbyrå. 
Tillsammans hittar vi aktiviteter och 
boende som passar dig och din familj. 
Välj bland hotell, vandrarhem, camp-
ing och stugor, på landet eller mitt i 
staden. Och tips kan behövas, för de 
goda alternativen är många! På turist-
byrån hittar ni dessutom ett stort urval 
av broschyrer och souvenirer.

Astrid Lindgrens Näs
För mer information och övriga 
öppettider ring 0492-76 94 00
eller besök  
www.astridlindgrensnas.se

Här kan du gå en guidad tur i Astrid 
Lindgrens unika barndomshem eller 
besöka utställningen ”Hela världens 
Astrid Lindgren”, som lär dig mer om 
hennes liv och författarskap.

I sommar har du också chansen 
att möta Pippi Långstrump i utställ-
ningen ”Ingrid Vang Nyman – Pippi 
och lite till” som visas 16 juni - 26 
augusti. I Paviljongen hittar du också 
restaurangen Lantköket på Näs som 
erbjuder en småländsk meny på lokal-
producerade råvaror. Besök också 
butiken med Astrid Lindgrens böcker, 
presenter med mera.

BEST WESTERN Vimmerby Stadshotell 
För information och bokning 
ring 0492-12100, 
mejla info@vimmerbystadshotell.se 
eller besök www.vimmerbystadshotell.se

Centralt vid Stora Torget i Vimmerby 
ligger stadens äldsta hotell med anor 
från 1860-talet. Här erbjuds gästerna 
boende och logi i en anrik hotellmiljö 
i hjärtat av Vimmerby. Många är de 
gäster som år efter år kommer tillbaka 
till hotellets utmärkta läge.

Erbjudande!
Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld. 1 natt i Mindre familjerum 
inklusive frukost samt 2 dagar i parken 
under lågsäsong 2 400 kronor, hög-
säsong 3 180 kronor. 
Paketet gäller 2 vuxna  +  2 barn.

Ett annat trevligt boendealternativ  
i  Vimmerby är Hotell Ronja. Med sina  
80 rum där inget är det andra likt, 
passar hotellet all typer av familjer 
– stora som små. Här finns en relax-
avdelning och ett spa komplett med 
inomhuspool, bubbelpool, bastu, 
ångbastu, samt biljard och minigolf 
under tak. Perfekt efter en lång och 
upplevelserik dag! 

Hotell Ronja ligger bara fyra mi-
nuters gångväg från torget och rese-
centrum, och knappt en kilometer 
från Astrid Lindgrens Värld. Miljön är 
lugn och trygg med avgiftsfri parker-
ing som också bevakas av Securitas

Hotell Ronja
För mer information ring 0492-167 00, 
mejla info@hotellronja.se eller besök 
www.hotellronja.se

– Jag vill bo på loftet! Barnen ropar över-
förtjust när de kommer till Björkbackens  
boendeanläggning i Vimmerby och 
möter de fina loftbyggda camping- 
stugorna. På Björkbacken finns också 
hotell och camping, men populärast är 
nog ändå Björkbackens Vattenlekpark 
mitt i området. Inte mindre än fyra upp- 
värmda barnpooler väntar familjen eft-
er en härlig heldag i Astrid Lindgrens  
Värld. Äventyrsgolf, beachvolley, bu-
tiker, café och restaurang. Björkbacken 
är komplett och byggd för barnfamiljer.

Efter en lång dag av mycket skratt 
och stoj i Vimmerby är Fredensborgs 
Herrgård ett uppskattat boendealter-
nativ, 10 minuters bilresa söder om 
Vimmerby och Astrid Lindgrens 
Värld. Här finns allt för familjen. En 
härlig badsjö med bastu och båtar, 
18-håls golfbana, minigolf, tennis 
och lekpark. Restaurangen serverar 
mat som passar hela familjen, och 
barnen har en egen buffé.

Erbjudande! 
Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld för hela familjen med 1 alt 2 

Vimmerby Turistbyrå
– tips och semesterboende

Astrid Lindgrens Näs
– ett måste

BEST WESTERN 
Vimmerby Stadshotell 

Björkbacken – där barnen vill bo
Erbjudande
Björkbackens pris under försäsong:  
1 natt,  2 vuxna + 2 barn i hotellrum  
med extrabädd, frukost samt 2- 
dagarsbiljett till Astrid Lindgrens Värld:  
2 300 kronor. 1 natt, 2 vuxna + 2 barn 
i campingstuga, samt 2 dagar i Astrid 
Lindgrens Värld: 1 530 kronor.

Björkbacken
För onlinebokning och 
information, 
www.bjorkbacken.se

Herrgårdssemester 
och barnalek  
– en vinnande kombination

Fredensborgs Herrgård
För mer information och bokning ring
 0492-306  00 eller besök www.fredensborg.com

nätter i dubbelrum med extrabäddar,  
frukost och 2-dagars biljett till parken. 
Familjepaketet finns från 2 550 kronor 
under lågsäsong 11/5-1/6.

Hotell Ronja 
– inte bara för rövare 

Erbjudande!
Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld för 2 vuxna + 2 barn: 2 nätter  
och 2 dagar på Astrid Lindgrens Värld 
från 3 750 kronor, under lågsäsong. 
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Astrid Lindgrens Näs har öppet 
året runt! Under perioden 14 maj - 2 
september är det öppet dagligen. Övrig 
tid onsdag till söndag. Barndoms-
hemmet erbjuder guidade visningar 
dagligen mellan 1 juni och  2 september. 

Astrid Lindgrens Värld är Sveriges 
största utomhusteater. För alla stora 
och små som har vuxit upp med Astrid  
Lindgrens berättelser är denna plats 
en fantastisk upplevelse, för det är 
här sagorna blir verklighet.

Allt som händer i Astrid Lindgrens 
Värld känner du igen från böckerna. 
Allt från miljöerna som byggts upp, 
som till exempel Villa Villekulla och 
Törnrosdalen, till karaktärerna som 
befolkar dem. 

Från morgon till kväll spelas 
det teater på scen, i miljöerna och i 

SMÅLAND

Astrid Lindgrens värld är en lek- och teaterpark baserad på Astrid Lindgrens underbara berättelser. 
Här träffar du Pippi, Ronja, Emil och de andra välkända figurerna. Parken är öppen från maj till september

möten med barnen runtom i parken. 
Det är en stor upplevelse för ett litet 
barn att få träffa och leka med Pippi, 
Karlsson, Emil eller någon av de andra 
favoriterna. Och vem har inte drömt 
om att få ha Mattisborgen som lekplats?

Äventyr i Mattisskogen 
Förra sommaren invigdes Astrid 
Lindgrens Världs största satsning 
någonsin – miljön Mattisskogen. I 
Mattisskogen lurar rumpnissar och 
grådvärgar. I närheten hittar du också 
Vargklämman och hör bruset från 

Glupafallet. Och i Mattisborgen kan 
du undersöka rövarnas fängelsehåla, 
provligga Skalle-Pers säng eller se 
Helvetesgapet öppna sig framför dig. 
Självklart finns också Ronja, Mattis, 
Lovis, Birk, Borka, Undis och alla de 
andra rövarna på plats.    

All teater ingår i entrén
När det stora teaterprogrammet är 
igång på sommaren kan du varje dag 
träffa nästan 60 av Astrid Lindgrens 
älskade karaktärer i parken, i någon av 
alla miljöerna eller på de olika scen-
erna. Varje dag spelas det över 50 olika 
föreställningar i Astrid Lindgrens 
Värld. Alla föreställningar ingår i entré- 
biljetten.

Flera mat- och boendealternativ 
För att orka med all teater, lek och 
möten behövs god mat. Om du inte 
har med dig egen matsäck finns det 
flera restauranger i både Astrid Lind-
grens  Värld och i  Vimmerby centrum  
som ligger bara tio minuters  
promenad från parken. 

I Astrid Lindgrens Värld har man 
sedan några år tillbaka tagit bort all 
snabbmat, man satsar i stället på att 

Astrid Lindgrens Värld 
– här blir sagor verklighet

laga god, rejäl mat från grunden i 
egna kök.

Bara 250 meter från entrén finns 
det en trevlig camping och stugby. 
I trakten finns också flera andra 
boendealternativ och sevärdheter, 
till exempel Astrid Lindgrens barn-
domshem Näs.  

Få några smakprov
Besök gärna Astrid Lindgrens Världs 
hemsida, www.alv.se. Där hittar du 
allt du behöver veta inför besöket, 
som boendeinfo, vägbeskrivning 
och öppettider. Och du får dessutom 
några bra smakprov från parken med 
filmer, bilder och en gästbok där du 
kan se vad tidigare besökare tycker 
om parken.

Astrid Lindgrens Värld
598 85 Vimmerby. För mer information 
ring 0492-798 00, mejla info@alv.se 
eller besök  www.alv.se

Vem har inte drömt om att få ha Mattisborgen som lekplats?

SMÅLAND
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Årets roligaste nyhet i temaparken 
High Chaparral är den nybyggda 
filmstudion där du får spela huvud-

Spännande i Småland 
för nyfikna barn
Kanske blir alla barn i Småland, där det finns så mycket att upptäcka. Att bli skådespelare i en 
egen västernfilm, leta skatter med GPS och klappa älgar lockar till lek och upptäckarglädje.  

rollen i din egen västernfilm. Jaga 
bröderna Dalton eller leka stunt-
man och kasta dig ut från hustaket, 
ja du kan välja fritt bland flera olika 
teman och innan inspelningen sätter 
igång, letar du fram rätta kostymen 
i kostymförrådet. Dina skådespelar-
insatser klipps ihop och filmen får 
du ta med dig hem! 

På skattjakt och spaningar 
En nyhet på sagomuseet i Ljungby 
är att barnen kan gå ut på geocach-
ing och leta skatter. I trädgården finns 
de nämligen gömda i skrymslen och 
vrår. GPS kan man låna och belönin-
gen när alla är funna blir en sagobok. 

Med hjälp av Sagomuseets nya 
app hittar du också troll-

berg, drakskatter och 
jättestenar i området.
På Huseby Bruk 
spanas det i stället 
efter småkryp och 

insekter. I vatten-
drag, skogsbryn 

och på äng-
ar leder 

Naturums guider spaningen varje 
lördag hela sommaren. Med förstor-
ingsglaset i hand öppnar sig en ny 
värld och nyfikna barn får en natur-
upplevelse med sig hem. Rekom-
menderad ålder är 6-12 år.

Den rödvita staden
I Gränna ligger polkagriskokerierna 
tätt. Tant Amalia var först ut med 
denna läckerhet i slutet av 1800-talet 
och än idag lever det goda hantverket 
vidare. Den röd- och vitrandiga polka- 
grisen har nu fått sällskap av både 
stänger och klubbor i alla möjliga 
färger och former.  

På håll siktas den mytomspunna 
ön Visingsö och från Gränna hamn 
går färjan som tar dig dit. Väl på plats 
möts du av öns speciella hästskjuts – 
remmalaget, som kör guidade turer. 
Vill du hellre utforska ön på egen 
hand hyr du cykel i hamnen och tar 
en tur till borgruinen Näs på öns södra 
udde, landets äldsta kungaborg. 

Klappa mjuka mular
Älgar är populära i Småland. Kanske 

är det lugnast att träffa dem i någon 
av de barnvänliga parker som finns. 
Smålandet i Markaryd har en safari-
park där du åker bil eller tar det lilla 
tåget. 

Älgarna är vana att bli matade 
och sticker gärna fram en mjuk 
mule att klappa. Isaberg har den till 
ytan största parken och där lever 
älgarna på samma villkor som de 
vilda. Här kan man boka guidade 
turer och vara med om utfodringen 
av skogens konung.

SMÅLAND

High Chaparral  www.highchaparral.se
Sagomuseet  www.sagobygden.se
Huseby  www.husebybruk.se
Gränna/Visingsö  www.grm.se, 
 www.destinationjonkoping.se
Smålandet  www.smalandet.se
Isaberg Moose Park  www.isaberg.com

www.visitsmaland.se

ÖLAND

Det finns nog lika många typer av 
semestrar som det finns semester-
firare. Du som vill stressa av kanske 
bara vill rå om dig själv i all enkelhet, 
eller så vill du ha allt tillgängligt på 
nära håll. På Öland kan du bestämma 
själv hur du vill ha det. Här hittar du 
det mesta, vad du än söker.

Från Stenåsa i Söder till Neptuni i norr
Den långsmala ön bjuder på en vari-
erad natur, här finns Alvaret, skogen 
och de många väderkvarnarna. Men 
oavsett vart du än åker är det aldrig 
långt till vattnet och de vackra strän-
derna. Ön har dessutom ett brett 
campingutbud – från söder till norr, 
nära pulsen eller avskilt och stillsamt. 

Öland    
– ön du längtar tillbaka till
Att många väljer att packa semesterväskan och åka över bron 
år efter år är inte särskilt konstigt att förstå. Det är svårt att inte 
tänka tillbaka på Öland med glädje, eller att resa härifrån utan 
ett varmt minne.

Camping Öland
Ölands campingplatser har över 800 stugor, 
allt ifrån den enkla campingstugan till det 
verkliga lyxhuset. För mer information besök 
www.camping-oland.com

Det är inte för inte som Borgholm är den 
populäraste campingkommunen 2011. 

Säsongen är lång på Öland och 
här kan du njuta av både orkidétider, 
sommartider och skördetider. Hitta 
din egen ö-tid du också!

www.olandsdjurpark.com
& 0485-392 22

Djurpark 
och stugby

NÖJESFÄLT
Fri åkning

• Vattenland  • Äventyrsbad

Special
helger

• 56 stugor
• Budgetboende
• Motell
• Våning eller 
  villaboende 

Öppna varje dag 
28/4 - 2 /10  2012

Kristi 
himmelsfärd

17/5-20/5

Pingst
26/5-27/5

Barnens Dag
2-3/6

HAPPY FAMILY
25-26/8

HUND I KOPPEL
är välkommen. Eller välj 

vår hunddagis som är öppet 
dagtid och ingår i din entré.

HANDIKAPP-
VÄNLIGT

NU 2/6-19/8
Öppnar vi för högsäsong!

Alla anläggningar och 
attraktioner är öppna

ALLA VECKANS DAGAR.

2012
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sträck vid horisonten.  Eller kanske 
åka på sälsafari till havs, plocka svamp 
i höstsko garna eller se vårens blom-
mor på strandängarna. I denna vild-
mark med doft av hav är det aldrig 

Boka Gryts skärgård
För att uppleva genuin skärgårdsmiljö besökte vi Gryts skärgård, en vildmark med 
doft av hav. I denna del av den östgötska arkipelagen möter vi naturen som den är. 

Upptäck Gryts skärgård
För mer information om bokningsbara 
produkter i Gryts skärgård besök 
www.valdemarsvik.se/paket

Valdemarsviks Turistbyrå
Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik.
För mer information ring 0123-122 00, 
mejla turistbyran@tb.valdemarsvik.se 
eller besök www.valdemarsvik.se.

Det handlar om en hållbar lyx som 
räcker länge – klimatsmart turism. 
Paddla, vandra eller ät god lokal- 
producerad mat. Njut av stillheten 
med en havsörn eller ett sjöfågel-

långt till service, restau ranger och ett 
bekvämt boende.

Bokningsbara paket
Man kan boka stuga eller hotell vid 
havet. Vill man så ingår kajaken. Man 
får förslag på lämpliga turer och in-
strueras i kajakpaddlingens ädla konst 
om man känner sig det minsta osäker.

När man sedan kommer hem 
från sin upplevelse serveras middag, 
som till exempel Årets Valdemars-
viksrätt.  

Kajakhelg  eller endags
Övernattning i stuga på KustCamp 
Ekön för 4 personer, inklusive kajaker 
torsd-sönd. Pris: 920 kr/person.
Övernattning i dubbelrum på Gryts 
Varv Hotell och Konferens inklusive 
frukost, lunchpaket, kajakhyra och 
2-rättersmiddag. Pris: 1 340 kr/person.

Det går  även att boka endagspaket 
– guidad paddling med Ostkusten-
kajak till Gubbö Kupa. Kajak och 
utrustning samt middag på Gubbö 
Kupa ingår. Pris: 500 kr/person.

Föreningen Östgötamat arbetar 
med att verkligen sätta Östergötland 
på den Svenska matkartan. Och nu 
finns även Östgötamat i din mobil 
på m.ostgotamat.se. Där visar man 
vägen till restauranger, gårdsbutiker 
och producenter där du kan uppleva 
den regionala maten.

– Vi vill att Östgötamaten ska 
vara nära. Det ska vara lätt att välja 
bra mat. Med mobilen och kart-
funktionen blir det ännu lättare 
att hitta sina favoriter, säger Louise 
Alenbrand som är projektledare för 
Östgötamat. 

Matnyttigt i mobilen
Varför inte besöka en skärgårdskrog 
och äta någonting som fångats upp 
ur havet du blickar ut över. Med den 
mobila hemsidan är det lättare än 
någonsin. I menyn Nära mig hittar 

Mat är en upplevelse och i Östergötland är de alltid nära och lätta att hitta. 
Nytt för i år är att du nu har Östgötamat snabbt och enkelt i mobilen! 

Östgötamat ek förening & 
Visit Östergötland 
För mer information kontakta Louise  
Alenbrand eller besök 
www.ostgotamat.se eller m.ostgotamat.se

GOTLAND

du restauranger eller producenter i 
närheten. Det finns även listor på de 
restauranger och gårdsbutiker som 
är godkända av Östgötamat, och in-
formation om olika matevenemang 
som är på gång i regionen. 

Fast det allra bästa med den mobil- 
baserade webbsidan är nog menyn 
Paketresor. Här hittar du spännande 
utflykter av olika slag där du kan 
njuta av den östgötska maten på bästa  
sätt. Aldrig har väl semestern varit 
enklare att planera?

Hitta rätt i butiken
Det är inte bara mobilen som hjälper 
dig att hitta den lokala maten. Öst-
götamat arbetar även med att märka 
sina varor och distribuera dem till alla, 
så att du lätt kan både hitta och välja 
lokal mat från östgötska, regionala 
producenter direkt i butiken.

– Beroende på produkt varierar 
märkningen, men symbolen är alltid 
densamma. Med andra ord, att äta  
lokalproducerat har aldrig varit  
lättare – eller närmre.

Lätt att hitta. Lätt att älska.

ÖSTERGÖTLAND

Först en snabb koll av Visby. På Häst-
gatan finns flera delikatessbutiker att 
botanisera i. Wisby Ost, Bertholdsson 
& Holm och Saluhallen har många 
godsaker. Allt från frusen tryffel och 
tryffelsmör till tryffelhonung och 
tryffelost. Tryffelsmör som får smälta 
över färsk sparris är helt underbart!

För att få annorlunda stycknings-
detaljer av Gotländsk kött släntrar 
jag vidare uppför hästbacken till 
Östercentrum. Inne på COOP finns 
köttbutiken. Fredrik som driver den 

Gotland – tryffelön!
En resa i tryffelns fotspår på Gotland. Solen skiner och Gotland – landet annorlunda – dyker upp vid horisonten. 
Det är juni månad och jag ska göra en snabbvisit på Gotland och se vad jag hittar i tryffelväg.

fick White Guides utmärkelse 2012 
”årets fyrfota gastronomi”. I kött- 
butiken får jag många kul tips. Även 
här finns flera olika livsmedel smaksatta 
med tryffel. Jag köper en tryffelvinä-
grett, den ger min kvällssallad vingar. 

Gårdsbutiker och matupplevelser
Dagen därpå styr jag kosan till norra 
Gotland. I Rute finns ett riktigt 
tryffelmecka. Risungs gård, Alby 
gård och Bräntings gård drivs alla 
av tryffeltjejer. Risungs gård har en  

härlig gårdsbutik med fina lamm-
skinn, lammskinnsvästar och givetvis 
en mängd olika livsmedel smaksatta 
med tryffel. Under tryffelsäsong 
ordnas många tryffeljakter.  

Efter en smarrig lunch på Sjö-
krogen i Valleviken kör jag söderut. 
I Barlingbo stannar jag till vid Stafva 
gårdsmejeri. I gårdsbutiken smakar 
jag hårda och mjuka ostar. Favoriten  
är Stafva blå med tryffelhonung på. 
Inte så långt från Stafva ligger Ejmunds 
gård där kalvar skuttar omkring i 
hagarna som omringar infarten. I 
gårdsbutiken konstaterar jag att det är 
tur att jag har kylväskan med. Här-
ligt mörat kött i alla dess former och 
givetvis finns det frusen tryffel också. 

Min färd fortsätter till Ljugarn 
och Smakrike krog & logi. Jag äter 
en härlig middag med flera rätter 
med tryffel i. Smakrike har en kul 
liten delikatessbutik där jag köper 
en tryffelkolasås på tub. Smakrike  
arrangerar tryffelsafaris på höstarna 
där man sedan får avnjuta en fem-
rätters tryffelmiddag.

Nu är mitt lilla äventyr slut men 

jag har massor av godsaker med mig 
hem att njuta av och minnas dagarna 
på tryffelön Gotland. Inte minst har 
jag bokat in att återvända den 17  
november och vara med på Gotlands 
Tryffelakademi. Jag ser fram emot en 
fantastisk dag med seminarier om 
hur man använder tryffeln i mat-
lagningen, ceremoni i domkyrkan 
och på kvällen en underbar sexrät-
ters tryffelmiddag. Tips på mina 
resmål hittade jag på www.tryffel.se 
och www.godagotland.se.

www.tryffel.se 
www.godagotland.seEtt ordinärt potatismos där man blandar i lite riven tryffel eller tryffelsmör blir en helt 

annan upplevelse. 

För att hitta tryffeln används tränade hundar som markerar den mogna tryffeln. Tryffeln tillhör markägaren så man måste ha tillstånd för att få plocka tryffel på deras mark.
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Linköping är en charmerande stad 
med ett rikt kulturliv och en levande 
historia. Staden erbjuder även ett 
stort utbud av butiker, restauranger 
och evenemang. I Linköping finns 
alltid en aktivitet som passar dig, vem 
du än är. 

Upplev Tinnerbäcksbadet – en av 
Europas största konstgjorda badsjöar 
mitt i staden. Vid busväder, ta med 

Lekfulla Linköping
Högt flygande flygplan, Fenomenmagasin för uppfinningsrika, Friluftsteater i dåtida miljö 
och fri fart på Göta Kanal. Det är bara några av de spännande och fartfyllda aktiviteter som 
Linköping bjuder på i sommar!

familjen till Busfabriken eller Flyg-
vapenmuseum. 

Upplev svenskt småstadsliv för 
hundra år sedan i Gamla Linköping. 
Lek handelsbod i Barnens bod, besök 
Pettson och Findus på Frilufts- 
teatern, åk tuff-tuff tåg till djuren på 
Valla Gård eller ät karameller i strut. 

Här kan du också känna upp-
finnarglädjen på Science Centret 

Fenomenmagasinet.
Bergs slussar strax utanför Lin-

köpings stad erbjuder ett skådespel 
med båtar som slussas genom sju 
slussar, 18,8 meter över sjön Roxen.

I väntan på nästa slussning står 
valet mellan glass, vackra restaurang-
miljöer, äventyrsminigolf, milsvida 
cykelleder eller varför inte ta ett bad 
i Roxen.

Tips på evenemang:
•  Flyguppvisning, 3 juni på Malmen
•  Pettson och Findus, 27 maj-19 augusti  
 på Friluftsteatern i Gamla Linköping
•  Fri fart på Göta Kanal, 28 juli vid  
 Museihuset i Ljung
•  Lars Winnerbäck, 1 september på  
 Vidingsjö Motionscenter 

Linköpings Turistbyrå
Storgatan 15 (S:t Larsparken) 
För mer information ring 013 - 190 00 70 
mejla info@visitlinkoping.se eller besök 
www.visitlinkoping.se

Bland alla farkoster på museet finns 
ett särskilt remarkabelt flygplan. Det 
är vraket av den DC-3:a från flyg-
vapnet som sköts ner av sovjetiskt 
jaktflyg 1952. Vraket påträffades på 
Östersjöns botten 2003 och bärgades.  

Lite oväntat är kanske också att 
du kan hälsa på i den fiktiva familjen 
Folkessons hem under 1950-, 1960-, 
1970- och 1980-talet! Räkna med 
hög nostalgifaktor. 

I Flyglabbet, museets science 

Flygplan och lattjo verkstad
På Flygvapenmuseum finns mycket att upptäcka, för både stora och små. Här visas unika 
flygplan – från flygets pionjärtid till JAS 39 Gripen – i utställningar som berättar om såväl det 
svenska militärflyget under 1900-talet som om framväxten av folkhemmet.

Vill du bli pilot? 
Eller vill du ge dig ut på ett spaningsuppdrag? 
Kort sagt - är du nyfiken på mer om flyg 
och vill ha en spännande och rolig dag som 
passar alla i familjen?  Åk till Flygvapen- 
museum! Lyssna på OnSpot-stories, ring: 
010-10 10 433, kod 021, 022, 023 och 024.

Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2, 586 63 Linköping. 
För mer information ring 013-495 97 00, 
mejla info@flygvapenmuseum.se eller 
besök www.flygvapenmuseum.se

center, finns många roliga experi-
ment att testa. Blir du bäst på att para 
ihop motorljud med rätt flygplan? 
Du kan också pröva att vara flyg- 
ledare eller spaka Gripen under 15 
minuter. Ännu fler roliga saker händer 
inne i Drakel & Viggos verkstad, alltså 
där museets maskotar håller till för att 
bygga en flygfarkost till Drakel.

Passa samtidigt på att mätta 
hungriga magar i restaurang och 
café Calle C.

Kolmårdens häftiga Safari är deras  
största äventyr någonsin och helt 
världsunik. Du svävar nästan viktlös  
över landskapet och under dig 
breder savannen ut sig. Någonting 
morrar… Ett lejon? En björn? 

Vilda djur och bus med Emil i Lönneberga
Norrköping bjuder på häftiga upplevelser! Möt lejon, tigrar och delfiner på Kolmården. 
Sväva viktlöst i Safari över björnar och giraffer.  Se Emil busa i Värmekyrkan mitt i stan.

Missa inte en upplevelse utöver det 
vanliga! Se årets delfinshow eller ta 
några pannkakor hos Bamse. Tiger 
World låter dig komma tigrarna 
pirrigt nära. Hälsa på Enzo och hans 
kompisar i Aparium.

Boka ditt paket direkt på turistbyråns 
hemsida. Prisexempel Kolmårdenpaket 
med Emilföreställning och hotell för två 
barn och två vuxna 2 660 kronor.

Upplev Norrköping 
Upplev Norrköping, Källvindsgatan 1, 
Värmekyrkan. För mer information se www.
upplev.norrkoping.se . För eventuella fråga 
mejla till turistbyran@norrkoping.se eller ring 
011-15 50 00.
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När du busat klart på Kolmården är 
det dags att träffa Emil i Lönneberga. 
Ida, Alfred, Lina och alla de andra 
finns också på plats. Se alla klassiska 
favoritscener, som auktionen i Back-
horva och när Lina har tandvärk. 

Hur gick det till när Ida får tyfus 
och när Emil fastnar med huvudet i 
soppskålen. 

Allt detta får ni se och ni kan lita 
på att Emil kommer att sitta i snicker- 
boa en och annan gång!

ÖSTERGÖTLAND
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Dramatiserade stadsvandringar
Upplev en magisk vandring ge-
nom Strängnäs gamla stadskärna. 
Följ med en inspirerande guide och 
gör nedslag i historiska händelser 
illustrerade av lokala skådespelare. 
Ett populärt inslag sedan nästan 20 år 
tillbaka, varje torsdagskväll under  
högsommaren. Biljetter finns på 
Turistbyrån 0152-296 99.

Arsenalen
Besök Sveriges största samling av 
militära fordon – en annorlunda  
upplevelse för hela familjen. Det 
nyöppnade Figurmuseet visar vår  
historia på ett magiskt sätt. Den som 
vågar kan prova att köra ministrids-
vagn. Avnjut något gott i caféet 

eller botanisera i butiken. Arsenalen 
finns vid Näsbyholm strax väster 
om Strängnäs. För mer information 
besök www.arsenalen.se.

Hotell Laurentius
Hotell Laurentius ligger i ett av 
Strängnäs vackraste kvarter, lugnt 
men ändå centralt. 

Här bor du endast ett stenkast 
från Mälaren. På hotellet kan du 
avnjuta en härlig frukostbuffé i den 
vackra  trädgården eller i matsalen,  
båda med en fantastisk utsikt över 
vattnet. För mer information besök 
www.hotellaurentius.se.

Hotell Rogge – närhet till det mesta
Centralt, mitt i stadskärnan med 

utsikt över Domkyrkan, ligger Best 
Western Hotel Rogge. Här bor du 
bra i ljusa, rymliga rum och med en 
härlig frukostbuffé. 

Vägg i vägg ligger hotellets eget 
surdegsbageri med café och ute-
servering och närhet till det mesta. 
För mer information besök www.
hotelrogge.se.

Ulvhälls Herrgård
Ulvhälls Herrgård är beläget vid 
Mälarens strand och har egen båt-
brygga och badstrand. Upplev ett 
genuint gästgiveri i 1700-tals miljö. 
Restaurangens kök har fokus på  
lokala och ekologiska råvaror. 

På Ulvhälls Herrgård planerar 
du ditt bröllop, konferens eller bara 

njuter av de prisvärda weekend- och 
golfpaketen. För mer information 
besök www.ulvhall.se.

Rederi Mälarstaden
Upplev Mälarens härliga skärgård. 
M/S Havsörnen har 200 platser om-
bord och 40 platser på soldäck samt 
två barer med fullständiga rättigheter. 

Ta en båttur till Vikingastaden 
Birka från Strängnäs, Västerås, Sund-
byholm och Enköping, eller åk 
en Mälarkryssning från Strängnäs 
till Mälsåkers spännande slott och 
Mariefred med Gripsholms slott, 
samt till Västerås. 

Det finns även tacokryssningar 
på Mälaren. För mer information 
besök www.rederimalarstaden.se.

sjön Visnaren. Paddelvattnet fortsätter 
i de långsmala Marvikensjöarna, där 
det råder motorbåtsförbud. 

I anslutning till dessa sjöar slingrar 
sig Sörmlandsleden. För mer infor-
mation besök www.kanotkungen.se.

Skomakargården B & B
Bo mysigt på Skomakargården B & B  
i centrala Mariefred i sommar. På en 
1700-talsgård alldeles intill Rådhus-
torget har Skomakargården byggt 
och renoverat 4 bekväma och fräscha 
rum. Alla har toalett, dusch och TV. 
Samtliga rum har även utgång till 
trädgården. Om vädret inbjuder kan 
du äta frukost ute under äppelträdet. 
För mer information besök www.
skomakargarden.se.

Ångbåten Mariefred
Sedan 1903 går S/S Mariefred mel-
lan Stockholm och Mariefred varje 
sommar. Upplev en fantastisk resa 
kombinerad med ångtåg och vanligt 
tåg – Mariefredsrundturen. Det blir 
garanterat en oförglömlig upplevelse. 

Prova också Lilla Rundturen som 
trafikerar Taxinge Näsby på helgerna.
För mer information besök  www.
mariefred.info och www.oslj.nu.

Hitta lugnet i Gripsholmsviken
Gripsholmsviken ligger vid Mälarens  
strand, granne med Gripsholms slott.  
Här vistas du i en härlig miljö, per-
fekt för både rekreation och aktivitet. 
Hyr kanot eller cykel, ta en golfrunda 
eller en joggingtur. Ät sedan gott i  

SÖDERMANLAND

Gripsholms slott
Omslutet av Mälarens vatten höjer sig 
Gripsholms slottstorn över småstads-
idyllen Mariefred. Gripsholm är  
känt som Gustav Vasas slott, då 
han grundade slottet år 1537.  
Vandra genom de många salarna 
och vindlande gångarna. Gustav III:s  
teater från 1700-talet och Svenska  
statens porträttsamling med heders- 
porträtten är några av höjdpunkterna.
För mer information besök www.
gripsholmsslott.se

Ångtåget Mariefred – Taxinge
Åk med äkta ångtåg på Östra Söder-
manlands Järnväg. Den korta resan 
går till Läggesta, den långa till Tax-
inge, med vacker utsikt över Mälaren 
och Mariefred. 

Vi kan också rekommendera 
Lilla Rundturen med ångtåg och 
ångbåt (lördag/söndag under hög-
säsong). För mer information besök  
www.oslj.nu.

Kanotkungen 
En av de mest natursköna kanot- 
lederna i Södermanland börjar vid 

Gripsholms slott är öppet perioden 15 maj – 15 september, mellan klockan 10.00-16.00. Sedan 1903 går S/S Mariefred mellan Stockholm och Mariefred varje sommar. 
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SÖDERMANLAND

Strängnäs och Mariefred  
– idyller mindre än 50 minuter från Stockholm
Historiens vingslag präglar Strängnäs och Mariefreds småstadsidyller. Här kan du handla i någon av de charmiga butikerna eller 
slå dig ner på ett av de mysiga caféerna. Varför inte äta en matbit och njuta av omgivningarna. I den fantastiska naturen finns 
kraft att hämta. Glid fram i kanot på spegelblankt vatten, ta ett dopp eller koppla av med fiske. 

Mälaren erbjuder turer med olika inriktning. Du kan ta en rundtur med S/S Mariefred från Stockholm kombinerat med  
museijärnvägen eller åka till Birka, snabbt eller långsamt. 

Nytt för i år är också stadsvandring på egen hand i din smarta telefon. Skanna in QR-koden här bredvid! 

Strängnäs kommun
Turistbyrån, 645 80 Strängnäs. För mer 
information ring 0152-269 99 eller 
besök  www.strangnas.se/turism 

Hotell Laurentius ligger i ett av Strängnäs vackraste kvarter, lugnt men ändå centralt. Dramatiserad stadsvandring; Branden.

Evenemang i Strängnäs 
och Mariefred i sommar
Här finns också aktiviteter och evenemang 
för alla smaker. Några av alla evenemang 
kan du se nedan, för mer information 
besök hemsidorna  www.strangnas.se. 
och www.imariefred.nu. 

• Ångans dag, Mariefred, lördag 2 juni

• Musik på Gripsholm, se programmet  
 på www.gripsholmsslott.se 

• Riddardagar i Mariefred, 19-22 juli

• Jazz i Mariefred med Palle Danielsson  
 och hans vänner, 3-4 augusti

• SM för gatumusikanter i Mariefred,  
 lördag 11 augusti

• Bondens Egen Marknad i Mariefred,
 för datum, se www.bondensegen.com

• Dramatiserade stadsvandringar i  
 Strängnäs, torsdagar 28 juni – 
 2 augusti, köp biljett på Turistbyrån,  
 0152-296 94

• Dans i Strängnäs gästhamn, 
 onsdagar och fredagar 4 juli – 
 3 augusti

• Vikingafestivalen, Stallarholmen, 
 6-8 juli
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restaurang 1777 och sov ut i de fräscha 
hotellrummen. För mer information 
besök www.gripsholmsviken.se. 

Åk med äkta ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 
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Kungliga Slottet             Drottningholms Slott Kina Slott

Gripsholms Slott Ulriksdals Slott Tullgarns Slott Rosendals Slott

Gustav III:s Paviljong Rosersbergs Slott Strömsholms Slott

De Kungliga Slotten

Gör en dagsutflykt till den svenska historien. Se konst, arkitektur och inredningar från fyra 
sekel. Vandra i parker och trädgårdar. Se utställningarna och låt våra kunniga guider göra 
besöket till en extra upplevelse.

InfoRmatIon: Kungliga Slottet, Ulriksdals och Rosendals Slott, Gustav III:s Paviljong 08-
402 61 30; Drottningholms, Tullgarns, Rosersbergs och Kina Slott 08-402 62 80;  Gripsholms 
Slott 0159-101 94; Strömsholms Slott 0220-430 35.     www.kungahuset.se/kungligaslotten

Fråga stockholmarna vilket som är 
deras absoluta favoritområde i den 
egna huvudstaden och svaret blir i 
nio fall av tio: Djurgården! 

Vad är det med denna till ytan 
lilla gröna ö som gör den så lätt att 
älska? Av stora som små, av huvud-
stadens egna invånare och av tur-
isterna? Ett självklart svar på den 
frågan är tillgängligheten. Att ta sig 
ut till den kungliga oasen är mycket 
enkelt och färden dit får ofta lika 
stor betydelse som resten av dagen 
på ön. Du går, joggar, rider, cyklar, 
tar båten, buss eller spårvagn. 

Att det är otroligt vackert på 
Djurgården är en annan förklaring 
till varför så många besöker ön, året 
om. Här samsas kanadagässen med 
svanarna och vargarna med björn-
arna. Kombinerat med den skrattfest 
Kungliga Djurgårdens alla attraktioner 
bjuder på blir Stockholms gröna ö 
oemotståndlig och har du all tid i 
världen rekommenderar vi att du ut-
forskar Djurgården minst en hel dag. 

Om du bara tänker göra en utflykt i sommar; hoppa då på en båt och ta dig ut till Kungliga Djurgården. Hälsa på Alfons Åberg, 
besök världens äldsta friluftsmuseum och njut av en lunch i det gröna innan det är dags för den nervkittlande turen i berg- och 
dalbanan. Djurgården är barnens såväl som de vuxnas ö, och alla aktiviteter ligger bara ett stenkast från varandra.

En dag med Stockholmskortet 
Stockholmskortet ger fritt inträde 
till Skansen, Vasamuseet, Gröna 
Lund, Junibacken, Nordiska Museet, 
Aquaria, Prins Eugens Waldemars-
udde, Liljevalchs konsthall, Skansen 
Akvariet, Biologiska museet, Rosen-
dals slott och Thielska Galleriet och 
65 andra museer och attraktioner i 
Stockholm. Du reser också kostnads-
fritt med lokaltrafiken och dessutom 
ingår båtsightseeingturen Djurgården 
runt. Stockholmskortet köper du på 
visitstockholm.com, på Stockholm 
Tourist Center eller hos någon av 
kortets drygt 100 återförsäljare, som 
exempelvis hotell, vandrarhem, SL-
center och Pressbyråkiosker.

Leklust utan bäst före-datum

STOCKHOLM

Om du bara ska besöka Djurgården 
under en dag är det med en Hop On 
Hop Off-båt du ska ta dig dit. Det finns 
helt enkelt inget bättre sätt att få en 
första glimt av Stockholmarnas gröna ö. 

Hop On Hop Off-båtarna tar 

dig runt bland Stockholms sevärd-
heter på ett lätt och smidigt sätt. I 
biljetten ingår obegränsat antal på- 
och avstigningar under ett dygn och 
erbjudanden som gäller till flera av 
Djurgårdens attraktioner. En upp-
levelse man absolut inte får missa är 
båten avgår från Nybroplan dagligen, 

Hop On Hop Off 
– möt Djurgården från sin bästa sida

Hop On Hop Off-båtarna tar dig runt bland Stockholms sevärdheter på ett lätt och smidigt sätt.
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i Mangrovet, titta ner under ytan där 
hammarhajar, rockor och muränor 
bor. Längre in upplever du vattnets 
kretslopp i vår nordiska miljö. En 
unik laxtrappa leder många Öringar 
från Östersjön in på Aquaria un-
der hösten. Avsluta ditt besök med 
en god fika med Stockholms bästa 
utsikt. 

Bara ett stenkast från Junibacken, 
Skansen och Gröna Lund ligger 
Scandic Hasselbacken – perfekt för 
avkoppling efter några intensiva lek-
timmar. Hotellet är lummigt beläget 
och rummen mysiga och de passar 
familjen lika bra som paret. Men 
du behöver inte sova för att kunna 

Scandic Hasselbacken välkomnar alla  
– stora som små

STOCKHOLM

var tjugonde minut och stannar vid 
noga utvalda platser, som till exem-
pel Gröna Lund och Vasamuseet med 
gångavstånd till Junibacken.

På Junibacken blir sagor till verklighet
Ta en tur med Sagotåget genom 
Astrid Lindgrens magiska värld, lek 
på Sagotorget och utforska lekfulla 
temautställningar.

I 2012 års stora utställning, Skrot 
på Junibacken, hittar du hjulångaren 
och skrotupplaget från boken om 
Skrot-Nisse, fyren från Morfar är 
sjörövare, Farbror Fläskkorvs gatukök 
från boken Pelle och Frasse, och 
mycket mycket mer! En av Svenska 
Semestertips absoluta favoriter är Juni- 
backens teaterföreställningar som 
framförs dagligen. Efter de fartfyllda 
minuterna är det skönt att koppla av 
i restaurangen eller botanisera i Juni-
backens bokhandel – en av Sveriges 
mest välsorterade barnboklådor.

Skansen – en höjdpunkt i Stockholm
På Skansen finns nordiska vilda och 
tama djur, historiska gårdar och 

hus från Lappland till Skåne. Det 
är också här populära Allsång på  
Skansen tar ton, liksom många andra 
konserter, och det är här man allra 
helst bjuder upp till dans om som-
markvällarna. 

Skansen har öppet året runt, 
men missa framförallt inte vimlet, 
stämningen och traditionerna kring 
sommarens stora högtider; National-
dagen och Midsommar. För de allra 
minsta gästerna bjuder nyöppnade 
Lill-Skansen in till lek, skratt med 
Lill-Skansenteatern och mys med 
dvärggetterna. 

I museibutiken säljs hantverk 
och svensk design och när man blir 
trött i fötterna finns flertalet caféer 
och restauranger på området. Till 
och från Skansen tar man sig lättast 
med buss 44, spårvagn 7 eller med 
färja från Slussen.

Upplev förvandlingen på Gröna Lund
På Djurgården ligger Gröna Lund 
– en magisk värld där det omöjliga 
blir möjligt. Gammal blir ung, liten 
blir stor, upp blir ner och ner blir 

upp. Gröna Lund är fyllt av attrak-
tioner för såväl stora som små, rädda 
som modiga. Det finns 5-kampsspel 
för starka och svaga, lotterier, dans, 
shower, barnunderhållning och 
konserter. 

Ett besök på Gröna Lunds tivoli 
innebär alltid glada tjut, pirr i magen, 
spänning och underhållning för hela 
familjen. I år satsas det extra mycket 
på konserterna och över 50 artister 
är bokade till Stora och Lilla Scen. 
Från utländska storheter som Lenny 
Kravitz och LMFAO - till svenska 
storfavoriter som Marit Bergman, 
Timbuktu och Lars Winnerbäck.

En värld av vatten på Aquaria
Från entrén stiger du rakt in i en 
varm levande regnskog. Se sprutfisk 

Ett besök på Gröna Lunds tivoli innebär alltid glada tjut och pirr i magen.

På Junibacken kan du handla i Farbror Fläskkorvs gatukök  från boken Pelle och Frasse.

För de allra minsta gästerna bjuder nyöppnade Lill-Skansen in till lek, skratt med Lill-
Skansenteatern och mys med dvärggetterna. 

STOCKHOLM

Efter en dag på Djurgården är det skönt att koppla av på Hasselbacken.

Vasa bärgas och var så välbevarad att hon efter bärgningen kunde flyta av egen kraft. 
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Stockholmskortet
Stockholm Tourist Center/Vasagatan 14, 
111 20 Stockholm. För mer information 
ring 08-508 285 08, mejla till 
touristinfo@stockholm.se eller besök 
www.visitstockholm.com/stockholmskortet

Hop-On Hop-Off
Stockholm Sightseeing med dagliga 
avgångar till Djurgården från Nybroplan 
mellan den 28 april till 9 september. Även 
enkelbiljetter. För mer information besök 
www.stromma.se/hoho

Junibacken
För mer information ring 08-587 230 00, mejla
 till info@junibacken.se eller besök 
www.junibacken.se

Skansen
För mer information ring 08-442 80 00, 
mejla till info@skansen.se eller besök 
www.skansen.se

Gröna Lund
För mer information ring 08-587 501 00, 
mejla till mail@gronalund.com eller besök 
www.gronalund.se

Aquaria
För mer information ring 08-660 90 89, 
mejla till info@aquaria.se eller besök 
www.aquaria.se

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, 100 55 Stockholm. 
För mer information ring 08-517 343 00, 
mejla till hasselbacken@scandichotels.
com eller besök www.scandichotels.se/
hasselbacken 
 
 

Stockholms spårvägar AB
www.ss.se eller  www.sparvagnssallskapet.
se/djurgardslinjen/

Vasamuseet
Öppet varje dag juni-augusti 08.30-18.00.
Mer information på www.vasamuseet.se
 

SAGOLEKHUSET PÅ DJURGÅRDEN

W A T E R  M U S E U M

koppla av på Scandic Hasselbacken. 
Njut av restaurangens goda mat, 
framförallt grillen är att rekom-
mendera, eller varför inte vända på 
steken och börja din Djurgårdsdag 
med en härlig brunch? Tröttnar 
barnen på att sitta stilla finns en stor 
trädgård, sandlåda och ett lekrum.

Upptäck Vasamuseet
I mer än 50 år har skeppet Vasa fasci-
nerat besökare från hela världen. I 
museet berättas hela hennes historia. 
Om bygget och den snöpliga förlis-
ningen. Om människorna och livet 
ombord, men även om den spän-
nande bärgningen 1961.

Arbetet med att bevara Vasa för 
framtiden tar aldrig slut. Just nu 
pågår ett spännande projekt med att 
byta ut Vasas 5 500 järnbultar mot 
bultar i rostfritt stål.

Följ med någon av de många  
dagliga guidade turerna runt skeppet, 
eller upptäck museet på egen hand. 
Det finns ett familjespår för de min-
dre barnen, eller en nedladdningsbar 
audioguide. 

Under 2012 är det dessutom 
premiär för en ny dokumentärfilm 
om Vasa på museet. Så varför inte 
passa på att upptäcka Vasa på nytt i 
sommar. 

Spritmuseum 
Den 24 maj öppnar Spritmuseum i 
Galärskjulen med utställningar som 
både vill  roa och oroa. Här hittar  
du även museum, konsthall, bar,  
restaurang, och butik. Museet anor-
dnar  guidade rundturer om bland 
annat ”Spritlandet Sverige”. Det 
finns också provningar för grupper. 
Välj mellan mer traditionella vin-
provningar eller spännande nyheter 
som ”Svenska smaker”, ”Svensk 
whisky” eller ”Krydda din egen 
snaps”. Besök www.spritmuseum.se 
eller ring 08-121 313 00.

 Alltid en upplevelse
Till Djurgården tar man sig enklast  
med spårvagn, buss, färja eller till 
fots. Spårvagn (linje 7) går i tät trafik 
från Sergels torg mitt i stan eller från 
Norrmalmstorg (linje 7N, historiska 
vagnar – se nedan). 

Buss linje 44 trafikerar Södra 
Djurgården från T-bana Karlaplan. 
Buss linje 69 från Tomteboda, via 
Stockholm central/T-centralen och 
Djurgårdsbron till Blockhusudden. 
SL-taxa gäller. Se tidtabell m.m. på Upptäck fler av 

Djurgårdens möjligheter:
•  Cirkus - www.cirkus.se
•  Djurgårdsbrons sjöcafé - www.sjocafet.se
•  Handarbetets Vänner - www.hv-atelje.com
•  Liljevalchs Konsthall - www.liljevalchs.se
•  Nordiska Museet - www.nordiskamuseet.se
•  Parkteatern - www.stadsteatern.stockholm.se
•  Prins Eugens Waldemarsudde -
 www.waldemarsudde.se
•  Restaurang & Café Lilla Hasselbacken - 
 www.lillahasselbacken.se
•  Rosendals Slott - www.kungahuset.se 
•  Rosendals Trädgård - www.rosendalstradgard.se 
•  Thielska galleriet - www.thielska-galleriet.se
•  Välkommen till Kioskerna på Djurgårdsslätten
•  Wasahamnen - www.wasahamnen.se
•  Wärdshuset Ulla Winbladh - 
 www.ullawinbladh.se

En värld av vatten på Aquaria, kolla in  
hammarhajar, rockor och muränor.

De historiska vagnarna på Djurgårdslinjen, 
Linje 7N, är ett charmigt alternativ på 
sträckan Norrmalmstorg-Skansen. 

www.sl.se. Trafiksvar 08-600 10 00.
Djurgårdsfärjan går från Slussen 

året runt. Trafikupplysning: 08-679 
58 30. waxholmsbolaget.se. På färjan 
gäller SL-Accesskort och nu även 
Waxholmsbolagets SMS-biljett.

De historiska vagnarna på 
Djurgårdslinjen, Linje 7N, är ett 
charmigt alternativ på sträckan 
Norrmalmstorg-Skansen. SL-taxa 
gäller fullt ut även på de historiska 
vagnarna. Se tidtabell m.m. på www.
sparvagssallskapet.se/djurgardslinjen.
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Ett bra sätt att bekanta sig med Värm-
lands bergslag är att ta vattenvägen. 
Bergslagskanalen binder ihop Filip-
stad och Karlskoga, 6,5 mil svensk 
kulturhistoria och naturskönhet i ett. 
Men ha inte för bråttom! Kanaler är 
som en god middag, de ska avnjutas i 
sakta mak. 

Vattenkontakt av helt annat slag 
bjuder hamnstaden Kristinehamn på. 
Innanhavet Vänern är Europas tredje 
största sjö och om inte värmlänningar 
var så blygsamma skulle de skryta om 
”Sveriges vackraste skärgård”.

Kultur, golf och mycket mer
Picassostatyn i Kristinehamn känner  
alla till, men missa för all del inte stadens 
konstmuseum, med såväl hög ambition 
som vilja att nå ut till alla. Grannstaden 

Värmland + bergslag 
– en vinnande kombination
Ta det bästa från Bergslagen, ta det bästa från Värmland och du 
får – Värmlands bergslag! Värmlands bergslag är lika med östra 
Värmland, där järnet byggde landet.

Barn gillar Örebro. Inte undra 
på det! Gustavsvik är en av norra  
Europas häftigaste badupplevelser i 
en miljö med palmer, hängbroar och 
akvarielaguner. Kasta dig ut i Euro-
pas längsta vildvattenfors och prova  
vattenrutschar som är en utmaning 
även för härdade vuxna. 

Gustavsvik är dessutom en fem-
stjärnig camping med kabel-TV, 
trådlöst Internet och stugor med 
hotellstandard. Inte långt därifrån 
ligger det 7 000 kvadratmeter stora 
inomhusleklandet Lek- och Bus-
landet med klätterställningar, jätte-
lika bollhav, tunnlar och spännande 
piratskepp.

Kusligt på slottet
Tror du på spöken? Inte? Då ska du 
nog våga dig med på en av som-
marens kusliga nattvandringar på 
Örebro slott. Är det för sent? Och 
för läskigt? Ingen fara! Visningar ar-
rangeras dagligen hela sommaren, 

Sommarstaden Örebro
Sommarbad, spöken och Strindberg. Tre ess i Örebros sommarlek! Allt toppat 
med Sveriges mest stadsnära kanotled. Boka ditt Örebropaket redan idag och 
upplev mellansveriges roligaste sommarstad.

Örebro Turistbyrå 
Familjepaket från 1 500 kr/4 pers.
 
Onlinebokning 
www.orebrotown.com 
eller på telefon 019-21 21 21

NÄRKE

visningar där du får möta både 
kungligheter och tjänstefolk från 
slottets långa historia.

Upplev city från en kanot
I år kan du dessutom uppleva slottet 
på ett helt nytt sätt – från en kanot! 
Nu invigs en helt ny kanotled, mitt i 
centrala Örebro! 

Börja i det natursköna Karlslund, 
stanna till och ät lunch på en ute-
servering mitt i city och fortsätt sedan 
genom den vackra stadskärnan mot 
naturreservaten vid Hjälmarstranden. 
Boka paddelpaket för bara 495 kronor 
där både kanot och transport ingår!

Strindbergs Fröken Julie
Strindbergsåret 2012 firas även i 
Örebro. Vid Karlslunds Herrgård 
sätter Örebro länsteater åter upp 
sin kritikerrosade föreställning av 
Fröken Julie. Premiär 8 juni och 
med en spelperiod som fortsätter 
månaden ut.

Gustavsviks upplevelsebad – omåttligt populärt!
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Beställ Värmlands Bergslags magasin 
 www.varmlandsbergslag.com
För fler semestertips besök turistbyråerna 
på www.degerfors.se, www.filipstad.se, 
www.karlskoga.se, www.kristinehamn.se, 
www.storfors.se

Karlskoga har i stället sitt unika Nobel-
museum i Björkborn, där Alfred Nobel 
bodde under sina sista år.  

Men Värmlands bergslag är så 
mycket mer. Fem golfbanor nästan 
inom cykelavstånd, Gelleråsens racing- 
bana, Degerfors dressinbana och 
mineralletarnas paradis Långban.

VÄRMLAND
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Läs mer om Värmland på 
www.varmland.se/besoka.

Värmland  – din sommardröm

Här finns även äventyrsbad, höghöjds-
banor, båtturer, kanotäventyr, dressin-
turer med mera. Eller varför inte testa 
den klassiska turen på en flotte över 
Klarälven. I Värmland har du alltid nära 
till naturen. Upplev de värmländska 
skogarna, sjöarna och älvarna. 

På hemsidan www.varmland.se 
hittar du all information du behöver 
för en spännande semester. Du kan 
också boka olika typer av boende här.

 I Värmland kan du uppleva kulturskatter och evenemang i alla dess former, hela sommaren lång. 

Ta in på ett förstklassigt hotell några 
nätter eller hyr en stuga som blir basen 
för hela semestern. Kanske trivs du 
bäst med att campa eller ta in på 
vandrarhem, lära känna nya vänner 
och leva det enkla livet. Runt om 
i Värmland finns även väl bevarade 
herrgårdar där den värmländska 
brukstraditionen gör sig påmind. 

Vill du ge kroppen en nystart 
på semestern tar du in på en lyxig 

spa-anläggning. Du kommer att åka 
därifrån som en ny människa!

Fo
to

: Ø
yv

in
d 

Lu
nd



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips 201252

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

53Semestertips 2012

Staden har gått från att vara en 
industristad till en evenemangs- 
och aktivitetsstad som sjuder av 
liv. Västerås har tre praktfulla slott, 
Sveriges största forntida gravhög, 
Vallby Friluftmuseum och en dom-
kyrka med tre stjärnor i Guide  
Michelin. Här finns även Karlsgatan 2, 
ett hus – två museer.

Dessutom kan du njuta av under-
bara strandpromenader med mysiga 
restauranger och cafeér. Svensexa, 

Västerås  – här är allt möjligt
Det här är staden där människorna känner att allt är möjligt. Här sover du uppe i träd och under vattnet 
och utbudet av aktiviteter är stort. Västerås har även världens största bilträff för amerikanska bilar.

möhippa eller en spännande dag 
med familjen – Västerås är fyllt av 
aktiviteter. Här finns allt från turer 
med RIB-båt på Mälaren, kluriga 
celler på Arosfortet, räkkryssningar 
och besök hos älgarna på Kungs-
byn, en djurpark med Nordiska djur. 
Om du är modig är tipset en guidad 
spökvandring på Engsö Slott.

Shoppingutbudet är stort
Det var i Västerås H&M grundades. 

Evenemang 2012
25-27 maj  MusikRUM Västerås
26-27 maj  Skärgårdsdagarna
28-30 juni  Västerås Cityfestival
5-7 juli  Power Big Meet
18-21 juli  Midnattssolsrallyt
30/8 - 1/9  Summer in the City 
15 sep  Västerås Historia i Centrum 
24 nov - 3 mar  Lars Wallin – Fashion Stories

Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1
För mer information ring 021-390100, 
mejla visit@vasteras.se eller besök 
www.visitvasteras.se

VÄSTMANLAND

Här finns allt från kvarter med unika 
småbutiker till stora gallerior med 
välkända affärskedjor. 

Västerås har även stora köpcenter  
med bland annat IKEA. Tips på 
shopping är Skultuna Messingsbruk 
med sina fabriksbutiker med svenska  
varumärken som Orrefors, Kosta 
Boda samt Snö of Sweden.

Unika boenden
Det finns ett stort utbud av boende-
former i Västerås. Campingar, gäst-
hamn för både båtar och husbilar 
samt hotell av alla dess slag. 

Vill du bo annorlunda? Välj 
bland tre av världens mest unika 
hotell – undervattenshotellet Utter  
Inn där du bor tre meter under 
vattnet och Hotell Hackspett där du 
från Vasaparkens högsta ek har en fin 
utsikt. Och så nytillskottet Ooops 
Hotell som till synes ser ut som ett 
sjunkande hus. 

Boende bokas enkelt online på 
visitvasteras.se.

Västerås visar stolt upp sina bästa 

sidor – utbudet av unika aktiviteter, 
shopping, möten och evenemang av 
världsklass i kombination med en 
intressant historia. Här kommer du 
definitivt att trivas!

Ooops Hotell ser ut som ett sjunkande hus.  

VÄSTMANLAND

Världsarv, olja, konst och rock
Världsarvet Engelsbergs bruk i Fag-
ersta är en komplett bruksmiljö med 
mulltimmerhytta, smedja och herr-
gård i vacker parkmiljö. 

Skulpturparken i Ängelsberg firar 
10-årsjubileum med tema ”Vatten”. 
Färjan Petrolia tar dig till Oljeön och 
ett guidat besök på världens äldsta 
bevarade oljeraffinaderi. Västanfors 
hembygdsgård har museistugor, café 
och handelsbod och ligger natur-
skönt vid Strömsholms kanal. 

Missa inte heller Fagersta Cable-
park på sjön Eskiln, som blev en succé 
förra året! Vid Eskiln arrangeras i  
augusti Rock Med Livstid med bland 
annat Fagerstabandet The Hives.

En överraskande plats värd ett besök
Endast en timme från Stockholm 
hittar du Hallstahammar. Många 
besöker det vackra området Åsby- 

Cable Park i Fagersta!
Missa inte den 700 meter långa Cable Park 
på sjön Eskiln, för mer information besök 
www.fagerstacablepark.se.

Fagersta kommun
Fagersta Turism, 737 80 Fagersta. 
För mer information ring 0223-131 00, 
mejla till turism@fagersta.se eller 
besök www.fagersta.se

Köpings Turistbyrå
Barnhemsgatan 2, 731 32 Köping
För mer information ring 0221-256 55, 
mejla till tourist@koping.se eller besök 
www.koping.se

Hallstahammars kommun
Näringslivsenheten/turism, 
734 80 Hallstahammar. 
För mer information ring 0220-241 86, 
mejla till turism@hallstahammar.se 
eller besök www.hallstahammar.se.Skantzen med Åsby Hem & 

Trädgård och Strömsholms kanal. 
500 000 turister kommer till området 
varje år, vilket gör ÅsbySkantzen till 
Västmanlands populäraste turistmål.

Ett stopp på Jazzens museum, 
med konserter under hela sommaren, 
eller ett besök på Strömsholms slott 
är något du måste hinna med. För 
bilintresserade finns veteranbilsträffar 
varje måndag på Westerqwarn. Varma 
dagar föreslås ett dopp i Mälaren eller 
poolen på Skantzö Bad & Camping.

”Du tysta, du glädjerika sköna”
Vid Mälarens västra strand ligger 
Köping, en stad placerad i det aktiva  
Mälardalen såväl som det trolska 
Bergslagen. Semester i Köping är 
inte komplett utan ett besök på Bil 
& Teknikhistoriska samlingarna, de 
vackra bilarna är en fröjd för ögat. 
Men så är också Köpings museistråk, 
Gamla stan och alla de vackra sten-
hus som ger staden sin karaktär. Allt 
omgivet av vacker natur, herrgårdar 
och fina bruksmiljöer.

Sommaren i Köping är fylld med 
arrangemang som stadsfest, visfestival 
och guidade vandringar. Strax utanför 
Köping, i Odensvi, föddes Richard 
Dybeck som med ”Du gamla, du fria” 
gav oss vår nationalsång.

Hantverkets dag arrangeras varje år vid Gammelgårdens friluftsmuseum i Köping.

I Fagersta finns det många roliga aktiviteter.

Strömsholmstävlingarna i Hallstahammar.

28-30 juni 2012 

Festivalpass150 kr
3 dagar

ticnet.se

Håll dig uppdaterad på
www.vasterascityfestival.se
www.facebook.se/VasterasCityfestival

Missa inte Miss Li, Rebecca 
& Fiona och Uggla med fler 
på årets bästa festival!
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Bergslagen – många tänker nog 
på det goda vattnet från Loka, den  
fantastiska maten från Grythyttan, 
trästaden Nora eller gamla hyttor 
och järnmalmsgruvor. Men visste du 
att de gröna skogarna och alla sjöar 
är fulla med naturliga upplevelser 
som passar hela familjen. Vandra till-
sammans på Bergslagsleden eller gör 
en strapats i Skärmarbodabergen, 
paddla Svartälven eller satsa på att 
fiska i Kloten. I Kopparbergs guld-
vaskarskola hittar nästan alla guld 
och i Pershyttan väntar hela 180  
kilometer nya mountainbikeleder 
på att provas.

Dags för sommaräventyr
Kulturupplevelser utöver det vanliga 
utspelas på Opera på Skäret och på 
Stadra Sommarscen. I Bergslagen  

Upplev det lilla 
äventyret i Bergslagen
Naturen i Bergslagen är speciell, lite mystisk och trolsk, 
men full av små äventyr och upplevelser för hela familjen.

finns ett stort utbud av kultur, nost-
algi, design och loppisar. Och vad 
du än gör, missa inte att njuta av 
den dagsfärska Noraglassen och den 
berömda osten Bredsjö Blå. 

Låt det lilla sommaräventyret utspelas 
i Bergslagen – bo på en herrgård, bed 
& breakfast eller campa. Boka en egen 
stuga, pris från 1 970 kr/vecka eller beställ 
Bergslagens Magasin och Gästguide på 
www.bergslagen.se.

Tursam, Rådhustorget, 711 22 
Lindesberg. För mer information 
ring 0581-120 50 eller besök 
www.bergslagen.se

VÄSTMANLAND

Trästadspaket
fr 1 355 kr

per person, vid två personer, två nätter

Tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se

Nora
Traditionella kataloger är numera ofta 
utbytta mot en informationsstinn 
hemsida, vilket passar oss perfekt. Det 
var då den äkta mannen vid åsynen av 
utbudet fällde de bevingade orden: 
”Från Rhianna till Kodiakbjörnar, 
via en paddeltur på krusiga vatten, 
ett besök i Falu gruva och en musik- 
upplevelse i ett kalkbrott.” Det visar 
sig finnas mycket i Dalarna som vi 
inte kände till. 

Vi är ute efter action
Klickandet runt hemsidan börjar. 
Hela familjen är med och planerar. 
Med en 10-åring och en 12-åring 
i resesällskapet räcker det inte med 
vackra vyer och smakupplevelser. Vi 
är ute efter action! Ett efter ett läggs 
önskemålen på listan. Sommarland 
i Leksand med betoning på vatten-
aktiviteter, Experium i Sälen med 
äventyrsbad och en upplevelse som 
vi inte vill missa är Orsa Björpark 
med isbjörnar, sibiriska tigrar och 
en hel rad andra lite ”farliga” djur. 
Vi läser att en tiger kan hoppa sex 
meter rakt fram i ett enda språng 

Dalarna visade sig vara fullt av överraskningar
Det är tidig vår med sommarlängtan i luften när hela familjen 
sätter sig ner för att planera den tänkta resan till Dalarna.

och över tre meter rakt upp i luften. 
Vi ser också att Kodiak Island med 
världens största landlevande rovdjur 
invigs den 19 juni.

– Dit måste vi absolut åka! hojtar 
10-åringen ivrigt. 

MTB-cykling Downhill vill vi 
prova. Det tycks finnas flera anlägg-
ningar av mycket hög klass i både 
Idre, Säfsen, Falun/Lugnet och Sälen. 

– Jag vill gärna fiska, konstaterar 
12-åringen och klickar på en bild 
med en stor glänsande öring. 

Peace and Love-festivalen i Bor-
länge med Rhianna som huvud-

Läs mer och boka
Fler aktivitetstips, aktuella evenemang, 
sevärdheter och boende på 
visitdalarna.se 
info@visitdalarna.se

nummer kan nog bli den ultimata 
avslutningen på en bra sommarvecka.

Kultur, mat och musik i världsklass
När man läser om allt det som Dalarna 
erbjuder inser man att utbudet min-
sann inte bara tilltalar barnfamiljen. 
Vad sägs om Dansbandsveckan i 
Malung, världsmusik i Dalhalla eller 
ett besök i Konsertladan i Vattnäs. Att 
ett besök på Carl Larssongården eller 
Zornmuseet är fantastiskt känns som 
självklart. Avesta Art och Dalarnas 
Museum – som firar jubileum med 
flera fina utställningar i år är andra 
vuxna upplevelser. Här finns dess-
utom oväntat mycket spännande  
design och hantverk. 

Vi fortsätter att studera hemsidan 
långt efter det att barnen tröttnat. 
Det vattnas i munnen när vi läser om 
olika smakupplevelser, till exempel 
den prisbelönta avsmakningsmenyn 
med sju rätter på Dala Husby Hotell.

– Tänk, säger äkta mannen när vi 
stänger av datorn, vad man kan upp-
täcka mycket oväntat om man bara tar 
sig tid…
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Här reser du tillbaka i tiden och får upp-
leva en annorlunda semester. Åk häst 
och vagn, laga mat över öppen eld eller 
varför inte fira en älvdalsk midsommar 
med majstång, dans och spelmansmusik. 
Oändliga fiskemöjligheter och en 
levande fäbodkultur gör Älvdalen till 
ett resmål där det finns något för alla!

Särna – vandra till vattenfall
I Särna ligger Fulufjället – Sveriges 
yngsta nationalpark. Huvudattrak-

DALARNA

Det du drömmer om finns samlat här!
I hjärtat av Norden, närmare bestämt i Norra Dalarna, ligger en av Europas mest lättillgängliga 
vildmarker med en mängd aktiviteter och upplevelser året om. Här finns ett varierande 
landskap med allt från djupa skogar och vidsträckta myrmarker till den milsvida fjällvärlden 
i norr. Låt 2012 års turistmål vara en destination där naturen är din samarbetspartner!

tionen är självklart Njupeskär, Sveriges 
högsta vattenfall. På Fulufjället vandrar 
du på egen hand eller vänder dig till 
Naturum, där det utgår guidade turer 
under sommarsäsongen.

Idre – golf på hög nivå
Idres 18-hålsbana är en av Sveriges 
mest populära och kanske en av 
landets vackraste. 

Är inte golf din melodi? Varför 
inte testa fiske, mountainbike, tennis, Visit

rafting, bäversafari eller att snöra på 
dig vandringskängorna.

Äventyret börjar i Grövelsjön
STF:s sydligaste fjällstation ligger 
på Långfjällets sluttning, alldeles vid 
trädgränsen. Terrängen är lättillgänglig 
och här finns många markerade leder. 
I Grövelsjön rekommenderas annars 
fiske, den samiska kulturen och bär-
plockning. Eller varför inte bara vara, 
ha lite lugn och ro?

För mer information ring 
0771-99 88 00, eller besök 
www.visitidre.se

I Orsa Björnpark bor också norra  
Europas största björn, Kamtjatka- 
hanen Peter. Nu får han konkurrens.  
Världens största landlevande rov-
djur, den majestätiska Kodiakbjörnen, 
flyttar nämligen in den 19 juni.

På toppen av Grönklittberget 
regerar de stora kissarna. Världens 
största kattdjur, de kraftfulla Amur- 
tigrarna, har stenkoll på omgivningarna  
från Tiger Mountain och i hägnet 
strax under lever Persisk leopard och 
Snöleopard sida vid sida. 

Orsa Björnparks största hägn är 

Orsa Björnpark  – rovdjur på riktigt, året runt
I Orsa är man van att stöta på isbjörnar, tigrar och leoparder. Högst upp på Grönklittberget 
regerar några av världens mest sällsynta och utrotningshotade rovdjur. 

Orsa Grönklitt
Box 133, 794 22 Orsa
För mer information ring 0250-462 00, 
mejla info@orsagronklitt.se eller 
besök www.orsabjornpark.se

Polar World. Med en yta på 41 000 
kvadratmeter är det en av världens 
största isbjörnsanläggningar. 

De stora vita björnarna le-
ver tillsammans i en trygg miljö, 
som påminner om Arktis. Även 
om Grönklitt har normalt svenskt  
sommarklimat har isbjörnarna här  
faktiskt ofta snö i sitt hägn åtta 
månader om året tack vare vinter-
producerad konstsnö, som förser 
en del av Polar World med ett rejält  
snöberg under vinterhalvåret. 

I Orsa Björnpark och hela 

Grönklittsanläggningen händer det 
också massor av roliga och spän-
nande saker för hela familjen alla 
dagar under högsäsong, läs mer på 
www.orsagronklitt.se.

Sagornas värld på riktigt
Tomteland är en värld fylld av även-
tyr, lek, musik och sång. Här finns 
teaterförställningar med levande 
teater där du är en del av sagan.  
Aktiviteter finns det gott om hela  
dagen, till exempel trollsafari, läran 
om Tomtekraften, träffa häxan, älvor, 
nissarna och självaste Tomten. 

I Tomteland finns det också massor  
att göra för dig som vill gå på upp-
täcktsfärd på egen hand, eller med 
nya kompisar. Du kan också ta ett 
dopp i Aurorasjön!

Hälge bor på Tomteland
Hälgeland är en härlig blandning av 
seriens humor, skulpterade figurer, 
ljudeffekter och häftiga lekplatser för 
barnen, till exempel Älgstudsaren, 
Utsiktstornet och Skjutbanan.

Börja resan in i sagornas värld på 
www.tomteland.se.

DALARNA

Leksand Sommarland är ett riktigt 
sommarparadis. Här finns ett brett 
utbud av aktiviteter med allt från 
vattenland och gokart till piratskepp, 
åkattraktioner och linbana. Det är gott 
om plats för lek och glädje. Ha kul 
och skratta med dina kompisar och 

Familjens skönaste sommarsemester
Åk rutschkana i Vattenlandet eller 4-hjuling i Motorlandet, kanske ta en tur i berg- och dalbanan i 
Nöjesparken. Eller varför inte kolla in någon av dina favoritartister i sommar. Leksand Sommarland 
är ett riktigt sommarparadis för hela familjen.

1  juli  Ulrik Munther
8  juli  Amanda Fondell (Idol 2011)
11  juli  Linda Bengtzing
14  juli  Youngblood
18  juli  Sean Banan
21  juli  Mojje
25  juli  Molly Sandén
28  juli  Timoteij
1  aug  Markoolio
11  aug  Robin Stjernberg (Idol 2011)
19  aug  Ola (Idol 2005)

din familj.  Vi tar lek på fullaste allvar.

Trafikstad – Leksand i miniatyr 
En mycket efterlängtad nyhet är 
nybyggnationen av den fina trafik-
staden. Barnen åker runt med elbil i 
Leksands kommuns alla delar där över 

40 kända byggnader från kommunen 
finns i miniformat. Riktiga stoppljus 
och trafikskyltar gör det hela lite 
svårare. Det här kommer garanterat att 
bli en av barnens favoriter i sommar.

Se dina idoler, live! 
Två gånger i veckan från och med  
1 juli kommer dina favoritartister  
till Sommarland. I sommar är Sveriges 
allra populäraste artister inbokade. 
Se kalendarium här bredvid. Givetvis 
ingår detta i den ordinarie entré-
avgiften.

Boende vid anläggningen
Man kan välja att bo på Leksand Strand  
som ligger granne med Sommar-
land. Närheten till boendet stärker 
familjekänslan ytterligare och gör hela 
upplevelsen enklare och mer bekväm. 

Läs mer om Leksand Sommarland 
på www.sommarland.nu.

Blaster boats med inbyggd vattenkanon. Ha vattenkrig med dina vänner och 
familjemedlemmar – snurra runt, plaska och bumpa runt.

Sean Banan är en av de artister du kan se 
på Sommarland i sommar.
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Åk in i Gävle!
Besök och berörs i museet med starka 
utställningar i två gamla fängelser.

www.fangelsemuseet.se

Vi börjar såklart i residensstaden Gäv-
le, som har mer att erbjuda än en upp- 
bränd julbock. Här finns det berömda  
kafferosteriet Gevalia, bra shopping 
och så Brynäs hockey förstås. I år är 
gävleborna extra stolta över sitt hem-
malag som vann ett SM-guld! 

Lätt att fastna
Med en kall kåre längs ryggraden 
besöker vi Sveriges fängelsemuseum 
som ligger i Gävle – det är lätt att 
fastna här. Hela sommaren kan du 
resa tillbaka till 1700-talet och en 
tid med skampålar på torgen och 
galgbackar längs vägarna. 

Om du inte låter dig imponeras 
av fängelsehålor kanske du föredrar 
att åka rälsbuss? Det, och mycket 
mer, kan du göra på Sveriges Järn-
vägsmuseum. 

Gästrikland – historiska vingslag
Att vi på Svenska Semestertips älskar Sommarsverige är ingen hemlighet. Men när semestermålen också kombineras med en 
gnutta kulturhistoria blir vi extra förtjusta. I Gästrikland blandas historiens vingslag med moderna miljöer, och vi har även i år vaskat 
fram några gästrikländska guldkorn.

Whiskyns och apornas hemtrakter 
Strax utanför Gävle ligger Sveriges 
svar på Skottland – landets första 
whiskydestilleri. Mackmyra är vackert  
beläget på Mackmyra bruk. Här får 
vi på nära håll se, dofta och känna  
hur svensk maltwhisky tillverkas.  
Och smaken är inte skotsk utan 
alldeles egen – len, rökig och väldigt 
gästrikländsk. Mer barnvänlig är Furu- 
viksparken. Här kan du lätt spendera 
en hel dag i regnskogen, på äventyrsön 
eller i världens största appark där man 
kan se gorillor, orangutanger, lemurer 
och andra människobesläktade varelser.

Högbo bruk – högst levande
Herrgårdar, den vackra kvarnen, röda 
längor, stallet och parken. Alla dessa 
lämningar vittnar om Högbo Bruks 
flera hundraåriga historia. De senaste  

GÄSTRIKLAND

Världens enda gravitationsdestilleri, de underbara dofterna från naturen, allt vi kan lära oss av våra kusiner aporna,

gästrikland
gävle.se

hofors.se

ockelbo.se

sandviken.se

älvkarleby.se

skidåkningen, museerna, naturupplevelserna, idrottshjältarna, blomsterprakten och de spännande äventyren!

Allt detta och lite mer av det goda i Gästrikland kan du möta hos oss!

Mackmyra Whiskyby

Björk & Berries

Furuvik

Kungsberget

Sveriges Järnvägsmuseum

Bäversafari

Brynäs IF guldjubileum

Wij Trädgårdar

Kungsbergets 
grottor

GÄSTRIKLAND

Här finns vandringsleder, spår för 
skidor och löpning, kanotuthyrning,  
äventyrsbanor, en 27-håls golfbana, 
minigolf, badplats, fiske, caféer och 
restauranger. 

På bruket kan du besöka hant-
verkare, butiker och doftdesign-
centret Björk & Berries. På Högbo 
Brukshotell kan du konferera, äta 

Upplevelser för alla sinnen
Högbo Bruk har en unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhistoria.

gott och besöka SPA-anläggningen 
för att njuta av en stunds avkoppling. 

Något för alla
Högbo Bruk har en unik kombina-
tion av natur, aktiviteter och kultur-
historia. Här finns något för alla, 
stora som små. Gör gärna ett besök 
hos butiker och hantverkare som 

Högbo Bruk
Hans Hiertas väg 6, 811 92 Sandviken
För mer information besök 
www.hogbobruk.se.

har sina verksamheter öppna året 
om. Herrgårdarna, de röda längorna, 
smedsstugorna, kvarnen, stallet och 
bruksparken ger Högbo dess karaktär  
och minner om det som varit. En 
promenad i bruksområdet visar dig 
många byggnader från brukets storhets- 
tid. På Högbo Bruk kan du inspirera 
dina sinnen!

Här finns även uthyrning av kanaden-
sare, gratis fiskekort i Bysjön och eka 
för utlåning till campare. I sommar 
firar campingen 10 år! 

På Ockelbo Camping finns 46 
campingtomter med el, två 2-bäddsrum 
samt två 4-bäddsstugor. Du har även 
tillgång till ett samlingsrum med TV 
och DVD/video för de mindre, och 
kök med mikro, spis och ugn. Här finns 
också en handikappanpassad sanitets-
byggnad med toaletter och duschar, 
och du kan även hyra tvättmaskin 
med torktumlare. 

Ockelbo camping ligger granne 
med Wij Trädgårdar, och bara 500 me-
ter från centrum med ICA, Konsum, 

Ockelbo camping 
– 10 år vid Bysjöns strand
Ockelbo Camping har ett naturskönt läge vid Bysjöns strand, 
med närhet till ädelfiske, bad, brygga och båtturer. 

Ockelbo Camping
Gamla Åmotsvägen 20, 816 30 Ockelbo 
För mer information ring 070-665 34 92

apotek, Systembolag, pizzerior med 
mera. I direkt anslutning till campingen 
finns 5 kilometer natur- och motions-
slinga. Vildmarksgalleriet och älgparken 
ligger också i närheten. Campingen 
drivs av Caravan Club of Sweden 
men är öppen för allmänheten.

300-400 åren har här funnits flera 
olika epoker, som gammal järnhan-
tering, industrihistoria, jordbruk och 
hotell. Men än idag är Högbo Bruk 
högst levande. Här hittar vi en blom-
strande anläggning som har något för 

alla. Ett måste i Högbo Bruk är ett 
besök hos alla de hantverkare som har 
sina verksamheter här.

Det finns också ett hotell som vi 
gärna tar in på, för i Gästrikland vill 
vi stanna länge, länge.

Upplev Björk & Berries
DoftDesignCenter och Konceptbutik!

I Högbo Bruk utanför Sandviken finns Björk & Berries och  
Skandinaviens enda DoftDesignCenter. Här erbjuds bland annat 
guidade visningar, möjlighet att skära och prägla egna tvålar 
samt en imponerande konceptbutik med Björk & Berries  
väldoftande hudvårdsprodukter med 100% naturlig parfym. 
Boka en guidad dofttur och blicka tillbaka i parfymens historia, 
följ råvarans färd från naturen till den färdiga produkten i 
butikshyllan och lär dig skillnaden mellan naturlig och syntetisk 
doft. Vi tar emot grupper om minst 8 personer.

För öppettider och mer info: www.bjorkandberries.com
Hans Hiertasväg 18, Sandviken. Tel: 026-215151

Välkomna!
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ÄVENTYRSPAKET PÅ 
FYRHJULING I KRONTJÄRN
(VILHELMINA)

Paketet som passar för familjen eller tjej/grabbgänget 
som vill uppleva det där lilla extra!

INGÅR
•	 Boende	inkl.	frukost	2	nätter
•	 Lunch	x	2
•	 Middag	x	2
•	 Bastu	+	badtunna
•	 Safari	inkl.	fiskekort	+	fordon

ÖVRIGT
Programmet	kan	även	anpassas	efter	
kundens	önskemål.

BOKNING 
+46	940	398	91
www.southlapland.com

5 000 kr pp*
*Barn	tom	12	år	halva	priset.

Upplev Mackmyra från insidan
Gänget på Mackmyra Whisky har följt sina drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn.  
De tillverkar den på sitt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt 
Sverige på den internationella whiskykartan.

I Mackmyra Whiskyby strax utanför 
Gävle kan du på nära håll se, dofta 
och känna hur svensk maltwhisky 
tillverkas i det alldeles nybyggda 
Gravitationsdestilleriet som med sina 
35 meter når högt över trädtopparna.

Mackmyras kunniga whiskyguider  
tar med dig till toppen av destilleriet 
och guidar dig genom hela processen,  
uppifrån och ner. Här får du se hur 
det går till när svensk whisky till-
verkas, från maltkvarn och mäskkar 

till de ståtliga kopparpannorna. 
Kliv sedan in i det välfyllda lagret 

och känn whiskydoften som stiger 
från de tusentals faten, det man kallar  
änglarnas andel. Ta chansen att se  
Mackmyra Svensk Whisky från insidan.

LAPPLANDGÄSTRIKLAND

Upptäck Björkliden
I Björkliden befinner du dig på tröskeln till vildmarken. Nu är det möjligt för dig att uppleva denna 
vildmark på ett bekvämt och lättillgängligt sätt. Här väntar spännande aktiviteter och god mat i 
en genuin fjällmiljö med en fantastisk utsikt över Lapporten.

I Björkliden kan du koppla av och nju-
ta av naturen och de fantastiska vyerna. 
Dessutom finns här ett brett aktivitets-
utbud som passar många smaker.

Följ med på en vandring till den 
mytomspunna Trollsjön, ta en tur i 
ett av Sveriges längsta grottsystem 
Kåppasjokkagrottan eller varför inte 

utnyttja fler av dygnets timmar och 
spela golf under midnattsolens sken? 
I Björkliden finns alla möjligheter. 
Du väljer.

För boende utöver det vanliga 
rekommenderars en övernattning på 
Sveriges högst belägna fjällstation; 
Låktatjåkko Fjällstation (1228 m.ö.h). 
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Låktatjåkko eller Låkta som det  
kallas är fjällvärldens pärla och ligger  
spektakulärt beläget i ett pass mellan  
två fjälltoppar, nio kilometer från 
Björkliden. Hit tar du dig till fots och 
när du kommer fram kan du koppla 
av i bastun och lyxa till det med ett 
besök i restaurangen och baren!

Destillerivisning
Tid: cirka 1,5 timme 
Pris: 150 kronor per person 
Öppet måndag till söndag hela sommaren 
 
Boka på www.mackmyra.se.
Telefon: 026-541 880 
Mejl: info@mackmyra.se

”Kirunafjällen Deluxe” i paketet ingår: 

• En natt på Låktatjåkko Fjällstation 
• Två nätter i Björkliden 
• Helpension 

Pris från 2 085 kronor per person.

Läs mer på www.bjorkliden.com

GÄSTRIKLAND

Öppettider
Tisdag  10-16
Onsdag  10-20
Torsdag-fredag  10-16
Lördag-söndag  12-16
Måndagar stängt 

Länsmuseet Gävleborg 
Södra Strandgatan 20, Gävle
För mer information besök 
www.lansmuseetgavleborg.se eller 
ring 026-65 56 00

Ett av Sveriges 
främsta konstmuseer
Gillar du Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm får 
du inte missa Rettigs Konstsalar på Länsmuseet Gävleborg i Gävle. 

Här ser du 300 verk av de allra 
främsta svenska konstnärerna från 
1600-tal till nutid. Carl Larsson, 
Sigrid Hjertén, Ola Billgren och 
många fler.

Särskilt museets samling av 
60- och 70-talskonst är i toppklass. 
Här finns även den världsberömde 
designern Gunnar Cyréns stora 
produktion samlad.
Du kan frossa i tusentals nostalgi-
framkallande föremål från keramik-
industrierna Bo Fajans och Gefle 
porslin, Gefle Ångväfveri och godis-
företagen PIX och Läkerol/Ahlgrens.

På Länsmuseet Gävleborg är det 
alltid fri entré! Det finns även ett 
café och en butik.Dora Lamm och hennes två äldsta söner. Av Carl Larsson – 1903.

I Rettigs Konstsalar ser du en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till nutid.
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Gör dig fri och ta din egen väg till nya upptäckter. I Swedish 
Lapland leder alla vägar till ett äventyr – stort eller litet väljer 
du själv. Allt är skapat av naturen med klimatet som arkitekt 
och inlandsisen som byggmästare. 
 Det enda vi har gjort är att addera lite bekvämlighet, som 
mjuka sängar och en och annan bastu. Ingen annanstans 
kan du uppleva vildmarken under så bekväma förhållanden 
som här. Skynda dig att prova du också.

The adventures of  
Swedish Lapland®.

Upplev Swedish Lapland på www.swedishlapland.com

Unesco har utsett en del av denna 
vildmark till världsarv under Lapplands 
latinska namn Laponia. Här finns flera 
nationalparker och naturreservat, och 
den samiska kulturen är högst levande. 
Vi har svårt att hitta en plats där luften 
är friskare, där stillheten är mer äkta 
eller utsikten mer hisnande. 

Alla kan vandra
Lederna är välmarkerade och inte allt 
för krävande. Över sjöarna finns båtar 
och Svenska Turistföreningen (STF) 
har fjällstationer och fjällstugor som 
ligger med 10-20 kilometers mellan-

Kungen av leder – i Europas sista vildmark
Landskapet är omväxlande här norr om polcirkeln. Vi skådar ut över vackra berg och karga slätter, blanka sjöar och mindre vattendrag. 
Tystnaden är levande och bryts bara av en och annan lappuggla. Vi underkastar oss naturens lagar och vandrar Kungsleden. Plötsligt 
förstår vi varför Lappland – eller Laponia – kallas Europas sista vildmark.

rum. Det är ungefär vad vi tycker är 
en lagom dagstripp. 

Fjällstationerna har restaurang 
och guider medan fjällstugorna är av  
enklare standard. Här lagar du din 
mat själv, sover där det finns plats och 
hämtar vatten i fjällbäckarna – här kan 
du leva riktigt vildmarksliv. Är du inte 
sugen på att vandra flera mil, men vill 
uppleva den lappländska naturen, har 
bland annat Stora Sjöfallet en fjäll- 
anläggning där du kan gå dagsturer 
med eller utan guide och återvända 
till anläggningen på eftermiddagen.

– Stora Sjöfallet ligger inuti 

världsarvet Laponia och vi har Sarek 
som närmsta granne. Det är ett per-
fekt stopp för nybörjaren, men också 
för den som har 20 kilo på ryggen och 
vill vandra leden, säger Inger Junkka på 
Stora Sjöfallet. 

Årstidernas charm längs leden
Naturupplevelserna varierar beroende 
på vilken tid på sommaren som du 
väljer att vandra. 

Från mitten av maj är midnattssolen 
din ständiga följeslagare. Smältvattnet 
brusar omkring dig och har du tur får 
du se renkalvarna märkas. Blomster-
prakten är storslagen i juni när allting 
blommar, innan sommarvärmen fyller 
landskapet i juli. I slutet av augusti och 
september ”brinner” fjällen – löven är 
röda och frosten på natten gör att väx-
terna lyser klarrött på dagarna.

Du kan börja eller avsluta din 
vandring i Abisko, Nikkaluokta, Salto-
luokta, Stora Sjöfallet, Kvikkjokk, Am-
marnäs eller Hemavan. De olika plat-
serna och turerna bjuder på olika slags 
vildmark och äventyr. Innan du ger dig 
av tänk på att ta med dig ett par riktigt  

Text: Linda Eriksson

LAPPLAND

bra vandringskängor. Efteråt har du 
med dig oförglömliga upplevelser hem. 

Tack till Stora Sjöfallet och STF!
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Tre tips på turer
Sträckan mellan Abisko och Nikkaluokta  
är både den mest alpina och den mest 
vandrade av leder i Sverige. Kebnekaises 
vita toppar är en extra lockelse. Söderut 
mot Saltoluokta går leden i ett vilt fjäll-
landskap som för tankarna till Alaska.

Turen Saltoluokta och Kvikkjokk växlar 
mellan kalfjällets platåer och gränslandet 
mellan skog och fjäll. Sarek bildar en hög 
fond intill leden. Söder om Kvikkjokk 
breder några av Sveriges vackraste 
fjällbjörkskogar ut sig. 

Stora Sjöfallets fjällanläggning ligger 
mitt i Laponia 20 mil norr om polcirkeln 
och är en  lämplig utgångspunkt till 
nationalparkerna Stora Sjöfallet, Sarek och 
Padjelanta eller vidare på Kungsleden.

Hos STF och Stora Sjöfallet hittar du mer 
information och kartor. www.svenskaturist-
foreningen.se www.storasjofallet.se



Här blir sagor verklighet
Känner du Pippi Långstrump? I Astrid Lindgrens Värld 	 nns hon, Emil, 

Ronja och många av Astrid Lindgrens andra 	 gurer på riktigt. Barnen 

kan träffa och leka med dem i Villa Villekulla, Mattisborgen och alla 

de andra välbekanta miljöerna. Det är så sagor blir verklighet. Har ni 

långt att resa kan ni bo på vår camping eller i någon av våra bekväma 

stugor som ligger alldeles i närheten av entrén. Vår sommarsäsong startar 

11 maj och äventyret fortsätter ända in i september. Välkomna!

Vimmerby • 0492 - 798 00 • www.alv.se
*Prisexemplet gäller för två dagars entré och en natt i campingstuga, söndag–torsdag, 11 maj–1 juni. Gäller två vuxna och tre barn.

ENTRÉ & BOENDE
FR. 1230 SEK 
FÖR HELA FAMILJEN*
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