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Svenska

Missa inte årets stora

LÄSARTÄVLING
Lasse Holm 

– mycket mer än bara svensktoppen

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD GENOM SVERIGE!
– från söder till norr
– säsongens skafferi
– camping & nöjesparker

MAT
Vi tolkar svensk 
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I år är vi tyngre än på riktigt länge. Främst för att vi har ätit så otroligt mycket god mat. Svensk mat. För när jag 
– till min stora förtjusning – läste om den stora satsning som Sveriges regering gör med sin vision ”Sverige – det 
nya matlandet”, blev årets stora tema i Svenska Semestertips givet. ”Äntligen, nu skall vi skriva om svensk mat!”, 
utropade undertecknad och satte bollen i rullning.

Ha, det trodde jag! Det blev inte en boll – det blev många bollar. Årets tema resulterade i inte mindre än 23 olika 
intervjuer och totalt 183 arbetstimmar. ”Matiga” arbetstimmar bör jag kanske tillägga. Människor som arbetar med 
mat – oavsett om det är i stor eller liten skala är inte enbart passionerade och fantasirika, de är också mycket villiga 
att kommunicera sin passion. På alla möjliga sätt! Så vi har pratat mat, fotat mat, ätit mat, lagat mat, köpt mat och 
drömt om mat. Vi har fått mat skickade till oss, blivit rekommenderade mat, ja you name it… Jag tror faktiskt att 
man har gjort allt utom att kasta mat på oss. Det svenska ”Mat-folket” är inte som 
vanligt folk, glöm Jante.

Årets tema har såklart varit fantastiskt roligt men också mycket  
upplysande. Inte hade vi någon aning om alla dessa skatter som gömmer 
sig i Östergötland, Jämtland och på Gotland – för att nämna några 
smultronställen i Moder Sveas skafferi. Och vet du vad det bästa är?  
Du behöver nu inte ens leta upp dem. Det är bara att läsa Svenska 
Semestertips – din perfekta guide till ett svenskt matturistande 
och se ge dig ut på vägarna.

Resten av årets Svenska Semestertips har självklart också 
i vanlig ordning tagit sin beskärda del att genomföra. Men 
det är ett kärt besvär. Ungefär som med barn – ett annat folk 
som inte riktigt är av denna värld. När Svenska Semestertips 
startades för drygt 20 år sedan var det med uppfattningen 
om att göra den kompletta guiden över Sverige för barn-
familjer.  Nu, två decennier senare vill vi gärna tro att 
Svenska Semestertips tagit signifikanta och utvecklande 
steg, som till exempel med årets stora satsning på svensk 
mat. Men målsättningen, att finnas till och fungera som 
en ledsagare runt bland Sveriges mesta semestertips 
– för de små såväl som de stora, det spåret vill vi 
aldrig vika från. 

Välkommen till dina 
Svenska Semestertips 2011.

Cindy Ahrnewald
Redaktör
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Svenska Semestertips publiceras 
en gång om året av Provisa Sverige AB. 
Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Sverigekarta med turistbyråförteckning  
hjälper dig på din resa i Sverige.

Köp ditt exemplar på närmaste 
turistbyrå för endast 20 kr!

Sverigekarta
med turistbyråförteckning
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INNEHÅLL
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06.............Årets medverkande

09-12........Camping ETT ANDRA HEM

14-17........Sommarparkerna 
VINNANDE KONCEPT För stora som små.

18-19.........Lasse Holm MER ÄN  
SVENSKTOPPEN Intervju.

20-26.........Mat NÄR BARA DET BÄSTA 
ÄR GOTT NOG Vårt alldeles egna skafferi.

27-62.........Svenska Semestertips Det bästa 
av det bästa: din guide till våra smultronställen.

63...............Läsartävling 
VINNARSKALLAR Fina priser för hela familjen.
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Och de kallas 
Det Gåtfulla Folket…

Semestertips
2011

Svenska



… eller upplev lugnet

Göteborg

Malmö

Stockholm

Upplev Västervik – kontrasternas sommarstad
Njut av skönheten i Sveriges vackraste skärgård. Krydda 
kvällarna med god mat och dryck på uteserveringarna.
Upplev pulsen kring våra konserter, festivaler och de
ljumna kvällarna på strandpromenaden. Ha kul på
Sveriges största semesteranläggning, det femstjärniga 
Lysingsbadet. Unna dig en romantisk weekend på SPA
eller ute på stan där du shoppar i pittoreska miljöer.

Västervik har allt för en lyckad semester!
Västerviks Turistbyrå | 0490-25 40 40

turistbyran@vastervik.se

Läs mer om allt som
Västervik har att erbjuda på

www.vastervik.com

Lev på hoppet …
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MEDVERKANDE

Emma Hanquist
ILLUSTRATÖR
Vad är ditt bästa svenska semestertips? 
“Mitt bästa tips är att hyra en bil, packa 
den med engångsgrill och tält, köra runt 
planlöst och utnyttja allemansrätten! Mina 
förväntningar på sommaren är just det, jag 
hoppas på fint väder och vänner som har 
semester samtidigt som jag.”

Henrik Lenngren
SKRIBENT
Vad är ditt bästa svenska semestertips?
”Söderköping. Att slänga benen över kanal- 
bankens kant är frihetens rörelse. Jag ser 
båtarna kryssa förbi på Göta Kanal samtidigt 
som sällskapet i gommen smakar apelsin, 
choklad och vanilj. För ett par guldtior är 
de smäktande glasskulorna mina. Att avnjuta 
glassen ackompanjerat av sol och vatten gör 
knappast saken sämre.

På Smultronstället finns allt från enkel  
kulglass och färggranna kreationer till 
olika glassuppläggningar med fantasifulla 
namn. Vill jag festa till det beställer jag en 
Wienervals och låter glassen ta en svängom 
i munnen.” 

Anneli Markström
LAYOUT
Vad är ditt bästa svenska semestertips? 
“Jag älskar sommarstockholm! Jag kommer 
nog att tillbringa större delen av sommaren 
i Stockholms underbara skärgård eller på 
någon mysig uteservering på Södermalm. 

Grillpicknick i Drakenbergsparken till-
sammans med ett gäng goda vänner, efter 
en promenad kring Årstaviken, är ju inte 
heller helt fel.”

Anneli, vår layoutare, har som vanligt slipat på alla detaljer in i det 
sista. Tur att hon älskar att läsa om svenska semestertips!

Henrik har exploaterat konceptet camping, våra svenska djur- och 
nöjesparker och intervjuat Lasse Holm när han semestrade i Spanien.

Till årets Svenska Semestertips ritade Emma Sverigekartor till den 
grad att hon nu med största sannolikhet är fullt kapabel att på fri 
hand teckna Moder Svea ur minnet.



Följ med i en sensationell guldjakt och hjälp till att rädda Sverige, 
Kungen och Guldet i detta svindlande äventyr som startar med
Sveriges första filmproduktion i 3D-format!  Snart är du själv 
en del av äventyret, där du med hjälp av dataspel och vild  jakt 
i underjordiska gångar och valv, ska försöka att lista ut hur du 
hittar Sveriges försvunna guldreserv. 
     Någonstans i fästningen ligger guldet gömt - men var?  Klarar du 
uppdraget har du chans att vinna en äkta guldtacka värd 150 000 
kronor!  Blir det DU som hittar guldet och vinner guldtackan?

Tider och priser 2011:

27/6 - 14/8: 12 turer dagligen.
15 - 21/8: 4 turer dagligen.
22 - 28/8: 1 tur dagligen.
Pris: från 6 år: 125:-/person
0-5 år går gratis i målsmans
sällskap.

Grupper året runt.

Biljetter till turerna säljs i Fästnings-
boden vid torget i fästningen.
Parkering nedanför fästningsval-
len, följ skyltning.

Information & gruppbokning: 
0505-173 50

www.karlsborgsturism.se
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Sommarlov
med familjen i egen stuga,
från 99:-/natt*

*Prisexempel gäller 2-9/7 i hus 37466/natt 
och per person vid 6 personer

Läs mer och boka på

031-15 52 00

9015_StugAnnons_2011_186x233.indd   1 22/02/11   14.22
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“Vill du bli campingplatsens motsvarighet till 
Solsidans Fredde Schiller? Då är det nog läge 
att hålla ögonen öppna!”
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Har du prövat nästan allt som finns 
att välja på: hyra båtar, paddla, cykla 
och gå? Har du semestrat på dom allra 
konstigaste sätt och äntligen funnit 
hur man ska semestra rätt?

Så man ska ha husvagn?
Det ansåg åtminstone Galen-

skaparna.
Och ska man förlita sig på statistiken  

så anser du kanske det också.

Sverige campar och ler
Folk som förknippar campinglivet med fuktiga tält, tvestjärtar och trendokänsliga träningsoveraller  
á la 1980-talet får tänka om och plocka fram det intellektuella borttagningsmedlet. Den ”nördstämpel” 
som campinglivet drogs med för ett par decennier är borttvättad.

Under fjolårets rekordsommar 
summerades nämligen 14 miljoner 
campingnätter runt om i Sverige, och 
året dessförinnan svarade branschen 
för den största tillväxten i hela boende- 
sektorn i Sverige. Många av dem rul-
lade land och rike runt med sina bilar 
och husvagnar. 

– Det är en långsiktig trend som 
drivs av bra campingplatser och 

att fler och fler väljer Sverige som  
semesterdestination, förklarar Martin  
Juhos, marknadschef på Sveriges 
Camping och Stugföretagares Riks-
organisation utvecklingen.

Så var inte rädd för att plocka 
fram dina tältpinnar, blåsa upp bad-
krokodilen och packa in ungarna i 
bilen. Camping är hett och tydligen,  
mycket bekvämt?!

– Dagens campingplatser är den 
perfekta semesterupplevelsen och du 
kan bo i husvagn, husbil, tält eller 
stuga. Vi har Sveriges största stug-
utbud, konstaterar Martin Juhos.

SVERIGE w CAMPING som aldrig  
förr, och lockar personer i alla tänkbara  
kategorier. Barnfamiljen, 50-plussarna  
med utflugna barn och äventyrslystna  

Text: Henrik Lenngren
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Barnklubb

På First Camp ger vi alla små semesterfirare lite extra uppmärksamhet, så 
att även deras föräldrar kan koppla av och njuta av ledigheten. För när barnen 
har roligt får hela familjen en bra semester. 

Välkommen till en plats att längta tillbaka till!

ger vi alla små semesterfirare lite extra uppmärksamhet, så 

firstcamp.se

Hej BLIX!
Jag HITADE ETT KORTFRÅN I SOMRAS DÅ VI VARHOS DEJ. DET VAR JÄTEKUL!   

 MINIDiSKOT VAR BÄST.SAKNAR DEJ OCK ALA    MINA KOMPISAR. VI SYNS I SOMMAR IJEN!
KRAM KARIN

blix/First camp

MÖLLE • TOREKOV • TYLÖSAND • MALMÖ CAMPING • KOLMÅRDEN • KARLSTAD • UMEÅ • LULEÅ

firstcamp.se

På First Camp ger vi alla små semesterfirare lite extra uppmärksamhet, så 

Plats för längtan

samsas om sovplatser med friheten 
runt knuten.

– Det är nära och tillgängligt, 
en slags naturlyx där man bor mitt i  
naturen med alla bekvämligheter. 
Dessutom väljer man själv om man 
vill ha en resortupplevelse med pooler 
och aktiviteter, eller lugn och ro på 
en vildmarkscamping, säger Martin.

SCR lägger stort marknadsförings-
krut på att marknadsföra svensk 
camping – såväl på hemmaplan 
som utanför kartbokens blågula 
gränser. Förutom att arbeta med 
en egen community, Facebook, 
PR, TV och dylikt satsar organisa-
tionen på att attrahera besökare till 
sin sajt. Årligen surfar 1,5 miljoner 
Internetanvändare in på camping.se.  
Exempelvis har den relativt nya 
plustjänsten på blott ett år frestat  
6 000 färska medlemmar.

– Med plus får man restipsen från 
camping-Sveriges bästa kunskaps- 
bank, det vill säga av gästerna själva, 
förklarar Martin.

NÄR SCR UNDER 2010 pub-
licerade en av sina undersökningar 
visade det sig att campinggästen 
lanserade ”ett naturskönt läge” som 
den mest betydelsefulla kategorin, i 
valet av campingplats. Närheten till 
en bra badplats skuggade på andra 
plats. Drygt tolv procent valde efter 
aktivitetsutbudet.

– Sol och bad är en viktig del 
av semestern. Siffrorna visar rätt 
väl hur man spenderar tiden under 
sin semester, och att naturlyxen är 
extremt viktigt. Våra medlemmar 
erbjuder platser att vara ledig och 
njuta på, inte övernattningar, säger 
Martin om siffrorna.

Är kärleken till campinglivet 
arvsbetingat? Förs intresset vidare 
generation för generation?

– Barndomens sköna camping-
minnen lever kvar och görs påminda 
när man själv får barn, och på så sätt 
tror jag att det förs vidare.

När sommaren får fötter och 
springer ifrån våren ser allt fler campare  

fram emot att få realisera sina semester-
drömmar. Den trendmedvetne cam-
paren förlägger kanske sin ledighet på 
Gotland, där antalet gästnätter ökade 
mest av länen ifjol.

Annars är Böda Sand på Öland 

fortfarande ohotad som Sveriges 
största nöjescamping. Vad sägs om  
1 350 campingplatser, 125 stugor och  
150 000 besökare per säsong?

Majoriteten av campinggästerna 
har sin vana trogen myggstiftet, 
rödvinet på Tetrapak och den ihop-
fällbara stolstolen i bagaget.

Men naturligtvis bereds även 
trogen plats för grillen. Under året 

Dagens campingplatser 
är den perfekta semester- 
upplevelsen och du kan 
bo i  husvagn, husbil,  

tält eller stuga.

Den trendmedvetne 
camparen förlägger kanske 
sin ledighet på Gotland,  

där antalet gästnätter  
ökade mest av länen 
ifjol. Annars är Böda 

Sand på Öland 
fortfarande ohotad 
som Sveriges största 

nöjescamping.
utser SCR, i samarbete med Weber, 
Sveriges bästa campinggrill.

Vill du bli campingplatsens 
motsvarighet till Solsidans Fredde 
Schiller? Då är det nog läge att hålla 
ögonen öppna!

Fotnot: SCR står även bakom Svensk 
Camping & Stugor, Sveriges största 
turistkatalog. För mer information, se 
www.camping.se/katalog

Martin Juhos, marknadschef på Sveriges  
Camping och Stugföretagares Riksorganisation.
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Egen sommarstuga vid havet?
Nu kan du köpa en sommarstuga med strandnära läge, till ett pris du inte trodde var möjligt.

Tack vare att stugan ägs som en bostadsrätt på en camping blir ditt fritidsboende både ekonomiskt, 
smart och avkopplande. Upplev fördelarna med att campa stadigt. Välkommen på visning!

EXEMPEL:

Seläter Camping, Strömstad
18 m2 • Pris från: 179 000 kr 
Månadsavgift: 1 111 kr

Olofsbo Camping, Falkenberg
22 m2 • Pris från: 675 000 kr
Månadsavgift: 1 977 kr

Bergeforsparken, Timrå
23 m2 • Pris från: 250 000 kr
Månadsavgift: 1 456 kr

First Camp Luleå 
28 m2 • Pris från: 329 000 kr
Månadsavgift: 1 740 kr

Välkommen på stugvisningar 

hela våren och sommaren!

För fl er visningstider och platser: 

besök www.bocamp.se eller 

ring 0771-47 50 50 för mer info.

Anmälan till visning görs på tel. 0771-47 50 50 

eller via epost: visning@bocamp.se

Och trenden fortsätter. Camping är 
svenskarnas semesterfavorit och efter 
förra årets rekordsiffror med sex mil-
joner gästnätter i juli spår branschen en 
ökning med 5-10 procent 2011. 

Men camping är i dag mer än hus-
vagnar och husbilar – antalet stugnätter 
på campingplatser har ökat stort och 
svenska campingplatser står i dag för 
nära 60 procent av det kommersiella 
stugutbudet. För allt fler campare vill 
bo i stuga. Varför?

EN ANLEDNING TROS vara de nya 
familjekonstellationerna. Vissa familjer  
kan bestå av två vuxna personer ena 
året, för att sedan återkomma som 
gäster med fem barn. En stugsemester är 
därmed en bra och bekväm möjlighet  

Trendspecial: campingstugor

som passar de flesta smaker. 
Även kortsemestrarna har ökat 

vilket förlänger säsongen, och då är 
stugan ett bra alternativ. 

Men den främsta anledningen 
till att antalet stugnätter på svenska 
campingplatser har ökat med drygt 15 
procent de senast tre åren menas vara 
dagens krävande konsumenter, som 
vill ha bekvämlighet och lite lyx. Och 
i och med detta satsar allt fler camping- 
platser runt om i landet på själva  
boendeupplevelsen. Vi behöver med 
andra ord inte nöja oss framöver med 
de lyxiga (och idag omåttligt populära 
villavagnarna) utan kan se fram emot 
nätter i sjörövarbyar, trädkojor eller 
lyxstugor!
Källa: SCR

2009 slog turistandet i Sverige rekord, de utländska besökarnas 
övernattningar ökade med 3,3 procent och övernattningarna på 
campingplatser med hela 6,1 procent. 

Villavagn på Gotland.
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Nydesignad entrédörr som underlättar insteget
Ny karosskonstruktion som garanterar 
lång livslängd
AL-KO-chassi
Nydesignad interiör
Lösningar för audio och TV

- Din väg till nya spännande platser!

Adora

att du ska trivas på vägarna och njuta av den plats du 

Sonic - för största möjliga säkerhet och komfort 
har Sonic en unik utformning för att skapa ren 

Adora

www.adria.se

Beprövade planlösningar med hög komfort

Praktiskt vinkelkök och rymlig matplats
Funktionella sängplatser med hög komfort
Välplanerat hygienutrymme med separat 

Sonic
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Sverige vimlar av upplevelser som 
marknadsförs som barnens alternativ, 
som om leklusten har ett bäst före- 
datum. I verkligheten tycker inte  
enbart kidsen utan de flesta olika 
”talister” om att strosa omkring 

Vuxet barnslig
Enligt den danske författaren Piet Hein är begreppet ”vuxen” bara något som existerar i 
barnens fantasi. Visst ligger det något i det. Trots att barndomen förvandlats till ett minne 
och ungdomen passerat revy fortsätter vi gärna att bejaka våra lekfulla sidor. Barnsligt? 
Begreppet kanske bara existerar i de vuxnas fantasi…

i Törnrosdalen och på Bråkma-
kargatan. I tanken, på film, såväl 
som i den ”vuxna” verkligheten. 
Våra ögon vidgas när Dunder-
Karlsson och Blom försöker stjäla 
Pippis kappsäck med guldpengar  

i Villa Villekulla. När barnen  
klättrar omkring i Mattisborgen 
eller åker rutschkana utför Karlssons  
tak passar vi på att bekanta oss med 
anrika sagofigurer. Vi kanske till och 
med skakar hand med med Alfons  

Åberg, Pettson & Findus och Mulle 
Meck; för många klassiska idoler 
från uppväxttiden. De svenska 
nöjesparkernas underbara värld gör 
det möjligt för alla att resa i fantasin, 
till en svunnen barndom eller bara 

Text: Henrik Lenngren

The Natural Choice 
for Outdoor People

Serie25
ULTRALIGHT

25-serien lämpar sig för sällskap på 3-4 personer
Går att komplettera med Trangias Gasolbrännare eller 

Multifuelbrännare. Läs mer på www.trangia.se

The Natural Choice 
for Outdoor People

Serie25
ULTRALIGHT

25-serien lämpar sig för sällskap på 3-4 personer
Går att komplettera med Trangias Gasolbrännare eller 

Multifuelbrännare. Läs mer på www.trangia.se

The Natural Choice 
for Outdoor People

Serie25
ULTRALIGHT

25-serien lämpar sig för sällskap på 3-4 personer
Går att komplettera med Trangias Gasolbrännare eller 

Multifuelbrännare. Läs mer på www.trangia.se
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180 kilo, men ännu har hon inte vuxit 
färdigt. Ewa älskar limpa med fisk-
leverolja och fördriver gärna dagarna  
i dammarna. Bara en sådan sak. 

Men djurparkernas invånare har 
inte enbart till uppgift att vara spän-
nande, de är också mycket viktiga 
när det kommer till forskning och 
att värna om den biologiska mång-
falden. För djur, oavsett om de är 
exotiska eller “vanliga svenska”  
djur, når fram till besökarnas hjärtan  
och på så sätt kan man på ett mer av- 
slappnat och lättfattligt sätt informera 
gemene man om globala problem 
som till exempel miljöförstöring och 
vilka konsekvenser den får för män-
niskan såväl som naturen i stort.

Något för alla 
När vi människor vill koppla av 
fungerar ofta vattendrag som en gyllene  
oas. Vattenland och campingplatser 
är riktigt bra badalternativ när som-
marens gula värmeaggregat brinner  
som mest. Detta oavsett om du  
attraheras av klippor, sandstränder 
eller barnvänliga pooler. 

Skulle du mot förmodan drabbas  
av en släng rastlöshet finns det ofta 
annat att uppehålla sig med i anslutning  

spänna av oss nostalgins säkerhets-
bälte.

Mer än bara djur
Blott ett par stenkast längre bort på 
förnöjsamhetsskalan ligger våra djur-
parker. Vi skriker kanske inte lika 
högt i förtjusning, men parkernas  
rika djurliv är nog så spännande. 

Ekorrar, harar och vinterfåglar samsas 
med exotiska vilda djur som guereza- 
apa och krontrana. Vi behöver inte 
längre åka till kalla och det ”så-
väldigt-långt-borta-landet” Alaska 
för att fotografera is- eller kodiak-
björnar, det räcker utmärkt med 
att ta sig till ”Dalarnas Riviera”  
i mellersta Sverige. Här på Polar  
World hälsar vi gärna på isbjörns-
honan Ewa, som fyllde fem år i 
vintras. Hon är en grandios dam på 

“Vi behöver inte  
längre åka till kalla och 
det ”så-väldigt-långt-
borta-landet” Alaska 
för att fotografera is- 
eller kodiakbjörnar”

till de svenska anläggningarna. 
Äventyrsgolf, till exempel. Bland 
växter, näckrosdammar med fisk, 
spännande bäckar och vattenfall 
gäller det att hålla puttern såväl som 
tungan, i styr.

Camping i all ära, i boendeväg 
är emellertid semesterbyn årets 
trendiga val. Semesterbyar hittas i 
väl utvalda delar av landet, som till 
exempel i Karlstad och Skutberget. 
Här finns gott om aktiviteter under 
den varmare av våra fyra årstider.  
Motionsspår, massage, styrketräning  
eller fiske? Valet är ditt. 

Vi vill dock slå ett särskilt slag för 
Klarälvens spegelblanka nejder, som 

“Vattenland och  
campingplatser är riktigt 

bra alternativ när  
sommarens gula värme-
aggregat brinner som 
mest. Detta oavsett  
om du attraheras av  
klippor, sandstränder  

eller barnvänliga pooler.”

är som gjorda för kajakpaddling. 
Föreställ dig att paddeln förs mjukt 
och följsamt som en träkniv i smält 
smör, och kajaken glider långsamt 
vidare på älven. Den bångstyriga  
farkosten har på några minuter blivit 
ett lättnavigerat hjälpmedel som lotsat  
oss rätt in i rofylldhetens gap, där  
ingenting kan störa oss.

Vi paddlar iväg från vardagen 
och blir ett med naturen.

Oavsett om vi är ”barnsliga” 
eller ”vuxna”.

Oavsett var du befinner dig är du aldrig 
för långt ifrån en park. Campingplatser, 
djur- och nöjesparker håller öppet hela 
sommaren. Deras mål är att ge dig den 
bästa möjliga upplevelsen, kunskap och 
minnen för livet.
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Ska vi gå på tigerjakt, köra husbil, spela minigolf eller låta höga höjder ge oss pirr i magen?  
Vråla som en apa, testa snabba nyheter eller grilla i solnedgången?
På landets vildaste ställen, i de svenska djur- och nöjesparkerna kan ungar träffa ungar innan  
föräldrarna möts upp på campingens minigolfbana för att diskutera sin ungdoms glansdagar.

Sommarglädje för hela familjen!

Text: Cindy Ahrnewald
Illustration: Emma Hanquist



Besök oss så förstår du varför!

Örebro har ”En av Europas 
absolut främsta camping-
platser”,
”Sveriges bästa bad” 
Aftonbladet

Besök oss så förstår du varför!

Aftonbladet

Spännande djurmöten!
Skånes djurpark

Öppet: Alla dagar från kl 9.00  •  Barn t o m 15 år - fri entré!  (Barn endast i vuxens sällskap)

Tel 0413-55 30 60  •  www.skanesdjurpark.se

SK
Å
N
E

Njut av en spännande dag i vacker natur i 
Skånes Djurpark! Upplev hundratals nordiska 
djur och kul aktiviteter. Se vargar, uroxar, 
björnar, kungsörn och många andra i en 
härlig miljö. Under högsäsong kan du åka en 
hisnande tur i de långa vattenrutschkanorna, 
se lo, björn, utter och säl matas, köra mini-
traktorer och rida ponny! Missa inte årets 
säsongsprogram! På olika ställen i parken 

fi nns lekområden och vackra picknickplatser. 
Sommartid är servering och kiosk öppen. 
Den välfyllda souvenirshopen erbjuder något 
för alla åldrar.

Skånes Djurpark ligger centralt mitt i Skåne, 
och det är lätt att hitta hit! Kör till Höör och 
följ skyltarna mot Skånes Djurpark. Buss går 
till och från tågstationen i Höör enligt tid-
tabell. Bra boendeanläggningar nära parken. 
För boendepaket, se hemsida.

32 Svenska Semestertips 2009

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information och Motormännen

Läs mer om djurparken på sidan 29!

firstcamp.se

Plats för längtan

MÖLLE • TOREKOV • TYLÖSAND 
 MALMÖ CAMPING • KOLMÅRDEN 

KARLSTAD • UMEÅ • LULEÅ
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När Lasse Holm trycker på mobilens gröna svarsknapp hör han ljudet av ett 
brusande medelhav utanför fönstret. Sedan 1989 tillbringar han valda delar av 
året i Spanien.

– Det är himmelskt. I går hade vi 22 grader vid kvart över sex, säger Lasse 
från andra sidan luren.

Rösten låter lika bekant som alltid. 
Att nestor Holm hunnit fylla 67 känns smått surrealistiskt.
– Det är en märklig tid, jag känner mig knappt som 40. Jag hoppas att alla 

blir 67 år. Den kreativa processen jag befinner mig i nu gör mig fylld av energi,  

Krall EntErtainmEnt prEsEntErar

Jessica Andersson · Linda Bengtzing · Magnus Carlsson · Thomas Di Leva

sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!

Uppladdningen börjar på www.diggiloo.com partnerSpOnSOr

Nyhet! 
UNgdomsidoleN
hildA bjUder på 

fAmiljeshow 
i sAlveqUicks 

bArNlANd.
Boka dina biljetter på www.diggiloo.com, Ticnet 077-170 70 70 / www.ticnet.se eller hos din lokala återförsäljare. 

Biljetterna till Dalhalla bokas på www.dalhalla.se. Avvikelser i pris förekommer, se www.diggiloo.com för mer info.

Ronneby 8/7, brunnsparken
eksjö 9/7, sjöängen
UllaRed 10/7, Hedevi IP
RättvIk jubileumsföreställningar!

15/7, dalhalla Fåtal
16/7, dalhalla eXtRasHow

älvsbyn 23/7, storforsen
skURUP 28/7, svaneholms slott
båstad 29-30/7, tennisstadion
lIdköPIng 31/7, läckö slott
kaRlstad 5/8, sandgrundsudden

Uddevalla 6/8, bokenäsets Motorpark
alIngsås 7/8, savannen
Höga kUsten 12/8, skuleberget
katRIneHolM 13/8, stora djulö
stockHolM 14/8, Ulriksdals slott

sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!
sommAreNs 

störstA
 fAmiljeNöje!
fråN 630:- för helA fAmiljeN!

Diggilo, Diggilej, 

alla tittar på… Lasse Holm?
Efter flera decenniers framgång i en oerhört krävande bransch, är han mer energisk och produktiv än någonsin. Lasse Holm är mannen 
bakom alla artister i den svenska sommarens mesta musiksatsning, Diggilo. För Svenska Semestertips lägger han ”Handen på hjärtat” 
och berättar om varför musiken fortfarande ger honom ”Bra vibrationer”. 

jag tänker inte på att jag är så gammal som jag är. Jag har ingen som helst 
åldersnoja.

I backspegeln minns vi honom som den solbrände artisten som i vit kostym 
smög sig in på Svensktoppen, och sedan vägrade att lämna densamma. Desto 
färre känner till att han på 60-talet var en rockkille som tyckte att Svensktoppen 
var ”töntig”.

– Jag var förband till Beatles på Hovet 1961. Min absoluta favorit, John 
Lennon, satt bara och såg arg ut. Det var en besvikelse… Sedan flyttade jag 
till Mexico och spelade på rockbarer i två år. Det var bara svart musik och 

Text: Henrik Lenngren
Foto: Daniel Eliasson
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LASSE HOLMS SOMMARPÄRLOR

1. Som gammal seglare – Stockholms och Göteborgs skärgård. Jag ska ta upp det  
 där någon gång, men just nu har jag inte tid… 
2.  Det svenska folkets totala ysterhet när solen kommer och smeker frusna själar. 
3.  Många goda vänner på grillfest. 

rock’n’roll, berättar Lasse.
Men sen fick du en låt presenterad – Lady Carneval?
– Ja, och den låten kandiderade till Svensktoppen. Det var kul och 

Svensktoppen blev min tändvätska. Jag började ställa in antennerna 
på vilken målgrupp jag skulle rikta mig till. Eftersom jag hade så bred 
musikalisk bakgrund fick jag nytta av alla delarna. Jag var idealist, men 
blev kommersiell när jag träffade Bert Karlsson (skratt). Det var lärorikt, 
medger Lasse.

– Egentligen är min lycka att få vara en kreativ skapare, inte att vara 
artist. Jag trivs med att vara lite i bakgrunden och jobba med talanger. Så 
fungerar jag i Diggiloo. Där är jag en coach och en lagledare. 

Du har basat över artistturnén sedan 2003. Vad är det bästa med Diggiloo?
– Det är tre timmars folklig totalunderhållning för alla mellan 7 och 

85 år. Det händer massor av saker runt omkring. Vi blandar allt från 
opera, jazz och musikal till schlager och humor. Ett totalkoncept, helt 
enkelt.

Lite som Lasse Holm?
– Haha, ja, faktiskt. 
Genom åren har du haft över 70 låtar på Svensktoppen. Vilken gör dig 

mest stolt?
– Åh, jag har haft så många bebisar, det är så jag kallar dem. E’ de’ 

det här du kallar kärlek var skitkul att göra. Det var röj och raka puckar. 
Främling är en annan låt, Inget stoppar oss nu snurrar fortfarande i dans-
bandsvärlden. Nu har jag skrivit Dansbandskampens låt som ligger på 
Svensktoppen.

Har du haft några svackor?
– Självklart. Jag har skrivit minimalt med låtar de senaste tio åren. 

Men nu tycker jag det är roligt igen.
Melodifestivalen nästa?
– Om du hade frågat mig för ett halvår sedan och tio år tillbaka så 

hade jag sagt nej, men nu är det inte en omöjlighet. Kanske inte nästa 
år, men… Vi är ett bra låtskrivarteam nu, så jag stänger inga dörrar.

Som gammal schlagerräv, vad tycker du om Melodifestivalens utveckling?
– Det är jättekul med deltävlingarna, de är triggande för tittarna. 

Men från att ha varit en låttävling där låtarna vägde tyngst har det 
övergått till en artisttävling. Christer Björkman och gänget vill ha bra 
artister till vilket pris som helst, låtarna kommer i andra hand. Ingen artist 
är större än sin senaste låt. Det är låtarna det ska handla om. 

Vilka är baksidorna med att vara folklig och välkänd?
– Jag har varit väldigt känslig, speciellt under min aktiva låtskrivar-

karriär. ”Det där är en typisk Lasse Holm-låt, den är lättsmält”… Sådana 
ord gjorde ont att höra. Jag betraktar mig som en yrkesman. Jag har 
skapat låtar som Främling och Högt över havet – svenska klassiker. Det 
är bra bruksmusik. Förr gick jag till konfrontation, nu har jag en mer 
avslappnad attityd till det hela. Förr i tiden var jag mer sårbar. 

Är du fortfarande rädd för att misslyckas?
– Nej, däremot är besvikelsen stor om jag gör det. Därför är Diggiloo 

så underbart. En otrolig historia – ett underbart gäng, säger Lasse och 
nämner Charlotte Perrelli, Linda Bengtzing, Jessica Andersson, Thomas 
Di Leva och Magnus Carlsson med värme i rösten.

Det senaste decenniet har somrarna varit tätt förknippade med hårt 
jobb. 

– Förra året blev det 1 500 mil i en husbil. Sommaren i Sverige är 
helt underbar oavsett väder. Att få åka runt och träffa folket är ett privi-
legium, avslutar Lasse Holm.
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En matresa – våra smultronställen
Vi älskar svensk mat. Visst låter det lite 
fånigt, men vi har aldrig haft så roligt 
som när vi researchade, intervjuade 
och skrev årets stora tema. Sverige, 
som mat-nation, har en fantastisk 
blandning av smultronställen, sköna 
matmänniskor, roliga och inspirerande 
kök – i stad såväl som på landsbygd.

Att älska svensk mat har för oss 
kommit att handla mycket lite om 
blodpalt och surströmming. Även om 
dessa rätter är starkt förknippade med 
vårt fädernesland. Nej, för oss är nu-
mera svensk mat alla små och stora – 
lokala och nationella – matproducenter,  
våra säsongers skafferier och passion-
erade kockar och andra eldsjälar.

I årets tema, vår tolkning av svensk 
mat, har vi samlat ihop några av våra 
svenska favoriter och vi hoppas att 
hopkoket ska få dig att upptäcka nya 
sidor av vårt avlånga land. Om du dess-
utom blir lite rusigt nykär i Sverige så 
blir vi jätteglada!

Ibland stänger ställen, förhållanden 
ändras och respektive företagares  
situation ser då annorlunda ut. Det kan 
vi tyvärr inte påverka. Har du hittat 
något som inte stämmer längre, eller 
vill du tipsa om något för kommande 
Svenska Semestertips? Mejla oss!  
Synpunkter@provisa.se

Urvalet till denna artikel har gjorts av 
Svenska Semestertips redaktion och är 
subjektivt. Fo
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Kvalitet, väldoft, arom & styrka
Vad utmärker ett mathantverk? På 
Svenska Semestertips skulle vi säga 
kvalitet, väldoft, arom och styrka. 
Bodil Cornell på Eldrimner – natio-
nellt resurscentrum för mathantverk, 
är beredd att hålla med.

– I takt med att vi, gemene man, 

Vårt kulinariska Sverige
Mat kan vara en storindustri men också i sin allra enklaste skepnad både avkopplande och lustfyllt – ett 
oslagbart sätt att varva ner i en för övrigt hektisk tillvaro. Vi har kartlagt och vill presentera några av våra 
passionerade möten från norr till söder – människor och företag som gör svensk mat till en viktig del 
av livet.

kommer allt längre och längre från 
jordbruket har mat gått från att vara 
försörjning till upplevelser. Allt fler 
tycker idag att det är viktigt vad det 
är för mat de äter, vart maten kom-
mer ifrån och hur tillverkningen går 
till, för produceras och tillagas vår 
mat hantverksmässigt får det helt 
klart en annan smak.

– Mat som upplevelse har vi 
svenskar förstås länge uppskattat. 

Hur många säger inte årligen att de 
turistar till Italien eller Frankrike för 
den goda matens skull? Men det är 
först nu vi också börjar leta efter mat- 
upplevelser här hemma. Just när det 
gäller mathantverket i Sverige så är 
själva förädlingsledet spännande. Det 
händer så mycket innan man börjar 
laga maten! Smaken skiljer sig så oer-
hört beroende på vart produkterna 
eller grödorna producerats. Jag men-

ar, det måste finnas minst 100 olika 
sätt att stoppa en korv – alla med ett 
unikt smakresultat!

Eldrimner startade 1987 som 
ett flyttbart mejeri. Sedan dess har 
verksamheten utvecklats och utbil-
dar idag blivande mathantverkare.

– Kunskap är kärnan i all verksam-
het, och inte minst när det kommer 
till att producera lokal mat. Man 
måste veta hur man ska göra och 

Norra Europas bäst bevarade 
hemlighet: Jämtland

21Semestertips 2011
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vad som går att sälja. Hur driver man 
ett företag i liten skala och hur vänder 
man en liten tillverkning till stor - utan 
att göra avkall på hantverket?

2008 fanns 1 000 företagare i 
Sverige som sysslade med lokalpro-
ducerad mat. Eldrimners målsättning 
är att det år 2018 ska finnas det 
tiodubbla. Ett sätt att nå dit är genom 
att väcka intresse för mathantverket 
hos ungdomar.

– Medelåldern är ganska hög 
bland dagens mathantverkare. Men 
den nya generationen blir allt mer 
intresserad och detta försöker vi att 
uppmuntra. Man måste visa på möj-
ligheten att förena mathantverket 
med ett modernt liv.

Erikssons Tunnbröd är ett familje-
företag som startade 1964 med 
produktion av ett traditionellt jämt- 
ländskt tunnbröd. Idag bakas de 
jämtländska bröden fortfarande efter  
de ursprungliga recepten, men 
metoderna har utvecklats. Det som 
började vid vedugnen i källare i ett 
försök att undkomma verkningar av 
60-talets flyttlasspolitik, har idag vuxit 
till ett modernt och effektivt småföre-
tag. Utan att tumma på hur ett rik-
tigt tunnbröd ska se ut (ojämnt, lite 
buckligt och absolut inte fyrkantigt!) 
har Erikssons Tunnbröd kunnat öka 
sin produktion utan att göra avkall 
på den småskalighet som fortfarande  
tillåter att varje moment i produk-
tionen handhas av en människa. Inte 
konstigt att det finns kunder som 
åker 30-40 mil för att köpa brödet till 
högtidligare tillfällen.

Tre “måsten”
Östergötland är inte helt enkelt att 
definiera. Jo, kartmässigt kanske, men 
inte matmässigt. Här finns nämligen 
allt; kust, insjö (Vättern), landsbygd, 

skog och vilt. Landskapsrätten är dock 
raggmunk. Om det var här ragg-
munken uppfanns är oklart, men det 
var här det första gången skrevs om 
raggmunk. Dessutom är Östergötland 
Sveriges tredje största potatisproducent  
och det finns faktiskt ingen som på 
riktigt kan säga ”raggmunk och fläsk” 
som östgötarna. Raggmunk it is, med 
andra ord.

Går du under epitetet matturist  
är du nog redan väl bekant med 
Östergötland – destinationen har 
under det senaste decenniet satsat 
oerhört mycket på mat som resean-
ledning. De arbetar med egenmärkt 
mat, Östgötamärkningen, och är 
duktiga på att paketera bra besöksmål 
i kombination ”guldställena” för 
matälskare.

Tre resmål i matens tecken du  
absolut inte får missa i Östergötland är 
HargOdlarna, Löts Gårdsmejeri och 
Brunneby Musteri. De är tre utmärkta  
representater för alla Östergötlands 
smultronställen.

HargOdlarna startade 1986 med 
hallon- och jordgubbsodling för 
självplockning. Sedan dess har de 
vuxit och utvecklat nya verksam-
heter med mottot att ta tillvara det 

de ”odlar och det naturen har att  
erbjuda och sedan förädla det så skon-
samt som möjligt”. HargOdlarnas  
senaste tillskott är marmeladeriet och 
självklart använder de enbart riktiga 
ingredienser. I butiken köper man 
såklart deras egna varor men också 
andra lokala matproducenters och 
hantverkares  produkter.

Löts Gårdsmejeri, eller Löts Ryttar- 
gården som den också heter, är en 
fantastisk getgård i Vikingastad. Här 
kelar man med getterna, tar del av 

produktionen innan man handlar 
loss i butiken. Ostarna håller defini-
tivt samma klass – om inte bättre, för 
de är ju svenska – som de  franska 
rariteter vi så gärna betalar (skjortan 
och en gul häst) för. Och vi är inte 
ensamma om att uppskatta Löts ostar.  
Vid SM i Mathantverk tog Löts Get-
brie hem silver.  

Brunneby Musteri platsar på vår 
topptre-lista då de inte enbart mustar  
äpplen så det står härliga till om 
höstarna utan också erbjuder massor 
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HargOdlarna startade 1986 med hallon- och jordgubbsodling för självplockning. Sedan dess har de vuxit och utvecklat nya verksamheter med 
mottot att ta tillvara det de ”odlar och det naturen har att erbjuda och sedan förädla det så skonsamt som möjligt”.

Brunneby Musteri erbjuder massor av östgötska och lokala produkter från andra odlare. Att 
botanisera i deras gårdsbutik, som ligger otroligt vackert alldeles intill Göta Kanal, är en fröjd 
– för ögat såväl som för gommen.

Vårt Jämtländska tips: 
Rejält rustikt utanför Gäddede

Mat i Östergötland: 
vilt, rätt och slätt
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av östgötska och lokala produkter 
från andra odlare. Att botanisera i 
deras gårdsbutik, som ligger otroligt 
vackert alldeles intill Göta Kanal, 
är en fröjd – för ögat såväl som för 
gommen.

Självplock är godast 
Gården Stora Hällsta i Sala är något 
av en utopi – här är alla konsekvenser 
är förutsedda och inget lämnats åt 
slumpen. Gården är ett ekologiskt 
jordbruk där man växelvis odlar vete, 
havre, råg och korn. Växelbruket gör 
att man regelbundet byter tärande 
sädesslag mot närande och en effekt 
av detta är att ogräset minskar!

Gårdens egna kor står för gödslet 
och när grödan är skördad mals den 
i gårdens egen kvarn. De mineralrika 
restprodukterna från sädeskornen tas 
tillvara och används som foder till korna.  
När sedan kornas gödsel hamnar i 
åkern ger det näring åt grödorna. 
Och vi människor får fantastiskt gott 
och KRAV-märkta ekologiska bröd 

från deras bageri. Cirkeln är sluten.
Missa inte gårdsbutiken; här säljs 

skorpor, kakor, mjöl och diverse  
andra varor.

 

Mot strömmen i en värld av storpack
Tre kilometer söder om Järna, strax 
utanför stockholmsförorten Söder-
tälje, ligger ett vackert kulturhus 
med en stor scen och Nordens enda 
sjukhus med antroposofisk inrikt-
ning. Men viktigare än så, i alla fall 
i denna artikel, är att det här finns 
fantastiskt fina handelsträdgårdar där 
man kan handla ekologiskt odlade 
grönsaker och annat smått och gott.

För er som bor på landsbygden 
så låter kanske detta inte så speciellt, 
men för landets storstadsbor är det en 
riktig fest att kunna samtala med den 
som säljer varorna, få lite informa-
tion om varans ursprung och några 
tips om tillagning och tillbehör. 
Utan att bli nertrampad av stressade 
”nio-till-fem-människor” som måste 
hämta ungarna på dagis.

Nerslag Västmanland: En 
annan typ av silvergruva

Stockholm i vårt hjärta: där 
gröna händer arbetar fritt
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Allt gott du kan önska dig – och lite till
Enligt många är Skåne Sveriges främsta  
matregion. Rolf Axel Nordström,  
matambassadör för Skåne, håller med. 
Och i sitt arbete som matambassadör 
vill han uppmuntra sina kollegor, det 
vill säga de skånska lantbrukarna, att 
våga tror på sig själva som landsbygds- 
företagare.

– I mitt tycke är det bara i Skåne 
man kan skapa bröd, ostar och char-
kuterier motsvarande de som du 
äter nere på kontinenten. Men det 
är inte möjligt för alla ens i Skåne. 
Alltför ofta ställer kommunernas 
olika regelverk till det för bönderna. 
Bor du i Båstad är det på ett vis, i 
Landskrona på ett annat. 

Något annat som ligger Rolf 
Axel varmt om hjärtat är frågan om 
närproducerat.

– Vi (Sverige, reds.anmärkning) 
har inte alltid varit så enkelriktade 
och så duktiga på att industrialisera 
maten som vi är idag. På 40-talet 
fanns det fortfarande ”femtielva” 
olika charkuteriföretag, idag hur 

många, frågar sig Rolf Axel och 
fortsätter, vi är Europas mest ameri-
kaniserade land. För den genom-
snittliga centraleuropén betyder 
familjelivet kring maten mycket mer.

De av regeringen utsedd matam-
bassadörerna har till uppgift att arbeta  
mot visionen ”Sverige – det nya 
matlandet”. Målet är att Sverige ska 
bli ett av Europas bästa matländer.  
Är vi ens i närheten?

– Nej, men vi kan bli! Kan vi 
lära oss att kombinera det unika för 
Sverige med den kunskap om mat 
som våra invandrare tagit med sig, 
och fortsätta hålla blicken riktad mot 
omvärlden, finns ingen anledning 
att tro att vi inte skulle kunna bli ett  
semesterparadis för matturister!

Mjölk och pannkakor smakar un-
derbart tillsammans. Sill och samma 
mjölk – not so good. Mat och dryck 
hänger ihop och det har Vingården 
i Åhus – en av Sveriges skånska 
vingårdar – tagit fasta på. 

Vingården startades av Ronny 
Persson och Per Persson 2004. De 
första stockarna planterades den 27 
maj 2005. Totalt är det idag cirka 
3 000 stockar (planterade för hand) 
på den en hektar stora marken. 50 
procent är blå druvor och 50 procent 
gröna. 

Under sommaren 2011, varje tis-
dag, onsdag och torsdag under juli 
månad, kan man gå på guidade turer 
i vingården och provsmaka något av 
gårdens svenska viner. Efter visningen  
får man ta med sig sitt glas hem. Glaset  

är ett ISO vinprovarglas som används 
vid internationella bedömningar av 
vin. Kanske blir besöket början på en 
ny karriär som sommelier?

När bara det bästa är gott nog
På Gotland, i Risungsdalen, ligger 
den vackert belägna gården Risungs 
bland grönskande betesmarker. Här 
betar gotländska pälsfår i hundratal, 
400 tackor och 650 lammungar.  Fast 
det är inte det vi gillar allra bäst.

Nej, det vi gillar allra mest är den 
tryffeljakt som Ulla Berglund, ord-
förande i Gotlands Tryffelförening, 
anordnar varje höst. 

– Det finns ganska mycket tryffel 
på Gotland. Tiden för tryffeljakt 
startar i september och håller på fram 
till tjälen träder in. 

Stora som små sällskap är välkomna 
och till hjälp har man de välutbildade  
tryffelhundarna!

Fast tryffeljakt, hur spännande 
det än må vara, är inte det enda 
som är speciellt med Gotland. Föru-
tom att maten, som till exempel på  

Skåne: bättre än kontinenten

Vårt skånska tips: 
Ur vattnet: styrkan

Titeln sommelier kommer från les sommes, 
packdjuren som fraktade mat och vin till 
officerare i Frankrike. Maten och vinet togs 
om hand av man som på gammal proven-
salska kallades ”les saumaliers”. Männen 
ansvarade för drycken och var också de 
som provade vinet för att kontrollera att 
det inte var förgiftat. 
Idag är sommelier yrkestiteln för den 
som restaurang tar hand om vinkällaren, 
rekommenderar dryck till gästerna samt 
utbildar personalen i dryckeskunskap.

Himmelskt goda Gotland!
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Fabriken Furillen är något alldeles 
extra, så finns det flera andra godbitar  
på Gotland man bara måste uppsöka. 
Som Lilla Bjers Gårdsbutik som ligger  
i Västerhejde, cirka sju kilometer 
söder om Visby. Butiken är öppen 
under största delen av året och utbu-
det av fina ekologiska grönsaker och 
bär varierar hela tiden efter årstidernas  
växlingar.

Men det som smäller allra högst 
är årets nyhet hos Lilla Bjers: gårdens 
egna chiliinläggningar. Chilipickles, 
het hel chili eller mycket het chilipasta  
kryddad med vitlök, spiskummin  
och koriander. Men varför välja?

Hösten i all ära, men det finns 
något fantastiskt som ligger mycket 
närmare; PrimörPremiären. Årets 
första primörer från Lilla Bjers gick 
till kronprinsessan Victoria och prins 
Daniel, men mellan den 7 maj och 
13 juli är det fritt fram för oss andra.  
En uppsjö av aktiviteter kommer 
att erbjudas på hela Gotland under 
PrimörPremiären. Kurser i bakning 
och gotländsk traditionell matlagning, 
vin- och ölprovningar, matvandringar, 
kajpsafari, öppna gårdar med mera.

I år blir det fjärde året i rad som 
det är PrimörPremiär och det blir ett 
större evenemang än tidigare eftersom 
det spänner över flera helger.Nytt för i 
år är också sockendagarna i Stenkyrka  
och Rone. Här kommer primör-
odlingar, småskalig matproduktion,  
öppna gårdar, gårdsbutiker, företag och 
kultur trängas med auktioner, lopp-
marknad, talangtävling, matmarknad, 
saffranspannkaka, sockenmiddag och 
drikke. Kvällen avslutas naturligtvis 
med dans.

Titeln säger allt; detta är en bok som rör sig i 
den sanna gastronomins värld. Eller som den 
före detta författaren, kocken, källarmästaren, 
hovtraktören och Filosofie hedersdoktorn 
Tore Wretman (1916-2003) själv skrev, ”gour-
mandisen är, och skall vara, en fullt ärbar och 
legitim glädjekälla för alla människor.”
Visserligen beskriver inte boken svensk mat 
utan tar snarare avstamp i medeltidsbyn 
Mougins med det blåa Medelhavets färger i 
fjärran, men det är en perfekt ”ouvertyr för alla 
som söker ett nytt gastronomiskt äventyr”. Eller 
på svenska, för oss som vill ha lite inspiration. 
För vem kan bättre lära oss om hur vi ska ta 
tillvara på våra inhemska produkter än vår 
svenska matfältherre – utbildad och bosatt i 
matlandets vagga, Provence, Frankrike.

Boktips: 
Om den ärbara vällusten
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I urval 2011
28 maj-6 juni
Matrundan ger dig många unika 
upplevelser på berömda Österlen 
– matlagningskurser, kryddvand-
ringar och mycket mer. Upplev 
en av Sveriges vackraste platser.  
www.matrundan.se

16-17 juli
Under Hallondagarna går allt i  
hallonets tecken - guidade turer, årets 
hallonrätt och diverse hallondrycker.  
Some more raspberry ketchup perhaps,  
anyone? www.hallongarden.com

Viktigt meddelande: 

Smaka på Skåne! 
”Våren 2011 fick vi en skånsk matvandring och provsmakade det 
skånska vinet. Vi lärde oss om sparris, om hur man kryddar snaps,… 
och mycket, mycket mer. Det är nu fullt förståeligt varför Skåne, i 
mångas ögon, är och förblir Sveriges Matlandskap #1. Missa inte 
att ta del av deras skafferi under sommaren 2011. Du kommer inte 
att ångra dig!”

Hälsningar redaktionen

SKÅNE

Redo att ge dig ut i det kulinariska 
landskapet Skåne? 
Surfa in på www.skane.com eller 
www.smakapaskane.se för tips, inspiration 
och kalendarium. Här hittar du allt inför 
din matresa.
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På vingården i Klagshamn, söder om Malmö, planterades de första vinrankorna redan 2001.

20 augusti
Åhus delikatess- och vinfest bjuder 
på lokala viner och delikatesser. Ta en 
tur i vingården. Avsluta med god mat 
och gårdens vin. - Var det så här du 
förväntade dig att svenskt vin skulle 
smaka…? www.ahusvinfest.se

Krydda brännvin eller lära om örter? 
Österlenkryddor bjuder på spän-
nande turer och temakvällar under 
sommaren. www.osterlenkryddor.se

”Måste-rundor!”
Gör en matvandring i fårspår - 

med goda ostar och nybakat bröd. 
Läs mer på www.bjarhus.se

På Kullaberg kan du matvandra. 
Testa unika naturupplevelser och 
skånska delikatesser. 
www.kullabergsmatvandring.se

Fladdermussafari med kvällssupé 
på Christinehofs Ekopark. 
www.christinehofsekopark.se 

Cykla med guide och besök lokala 
producenter – vin, vinäger, choklad, 
charkuterier. www.gunillavin.se

Semestertips 20112�

PÅ ÄNGAVALLEN FINNS DET SOM INGEN ANNAN HAR

RESTAURANG | HOTELL | KONFERENS | FEST | BUTIK | CATERING | KULTUR | TEL 040 - 42 32 50 | WWW.ANGAVALLEN.SE

Hos oss är allt 100 procent ekologiskt från jord till bord – utan undantag och kompromisser. Det hittar du ingen annanstans. 
Vi är den tanken trogen efter som det helt enkelt blir godare på det viset: den bästa maten görs på de bästa råvarorna.

ÄT I RESTAURANGEN KÖP I BUTIKEN BO PÅ HOTELLET UNNA DIG ALLT

Rolf Axel Nordström
av regeringen utsedd till Skånes Matambassadör

ÄT I RESTAURANGEN KÖP I BUTIKEN BO PÅ HOTELLET UNNA DIG ALLT
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Malmö Folkets park (mitt i city)
Säsongsstart 22 april
Malmö Folkets Park får miljontals 
besök varje år. Hit kommer folk från 
alla generationer och kulturer för 
att umgås, gå på konserter, loppis, 
barnteater, utomhusbio, åka karusell, 
spela äventyrsgolf, leka på den stora 
lekplatsen. I denna grönskande park 
finns dessutom några av stans hetaste 
uteställen och bästa uteserveringar. 
www.malmofolketspark.se

14 maj, 19-21 augusti
Möt några av Europas bästa skate-
boardåkare när Betongcupen kom-
mer till Malmö! Först ut är Malmö 
D.I.Y i Sibbarps skatepark. I slutet 

I parkens omväxlande och vackra natur 
finns det gott om plats för besökare och 
djur. Här strövar hundratals vilda och 
tama djur i generösa 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. 

SKÅNE

Sommaren i Malmö 2011 
– evenemang i världsklass med fri entré 
Det händer alltid något kul i Malmö. Sommaren 2011 är inget undantag!

av sommaren återvänder Betong- 
cupen till Malmö när det är dags för 
Malmö Ultrabowl III i flerfaldigt 
prisbelönta Stapelbäddsparken i Västra 
Hamnen. Här blir det även Get set 
go, en tävling för tjejer som är öppen 
för alla, samt VM i Flatland Freestyle. 
www.betongcupen.se

27-29 maj
Det är premiär för Malmö Garden 
Show, ett arrangemang i Slotts-
trädgården som ska inspirera och skapa 
intresse för allt som har att göra med 
trädgård. Det spelar ingen roll om 
du är nybörjare eller expert, gammal 
eller ung. Det finns något för alla!  
www malmo.se/malmogardenshow

26-31 juli
“Urban Beach”, är en aktiv strandvecka 
för hela familjen i Daniaparken, Västra 
hamnen. Dessutom återvänder SM i 
Beachvolley till Malmö där svenska 
eliten gör upp om medaljerna. Under- 
hållning och strandhäng utöver det 
vanliga! www.malmo.se/urbanbeach

Malmöfestivalen
19-26 augusti
En fullspäckad vecka med konstupp-
levelser, konserter, teater, barn- och 
familjeäventyr, roliga sporter och 
mat från hela världen. Malmöfestivalen 
är en färgsprakande, miljömedveten 
mötesplats dit alla är välkomna!  
www.malmofestivalen.se

Malmö City Horse Show
3-7 augusti
På en av Malmös vackraste platser 
bjuds det på internationell fälttävlan 
och hopptävlingar på nationell nivå. 
På utställarområdet finns försäljning av 
mat och prylar, hundutställningar, och 
andra trevliga aktiviteter för både barn  
och vuxna. www.malmo.se/mchs

Betongcupen Malmö (Stapel-
bäddsparken och Sibbarps skatepark)

Urban Beach och SM i Beachvolley 
(Västra hamnen)

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.

Upplev mera – boka boendepaket!
I närheten av parken finns boende för 
alla smaker. Vill du campa, bo i stuga, på 
vandrarhem, hotell, värdshus, gästgiveri 
eller kanske i en riktig grottby? 
Gå in på www.visithoor.se och läs mer 
om olika paketerbjudanden och 
övernattningsmöjligheter. I Höör har 
du nära till mängder av upplevelser. 
Så stanna längre och upptäck mer!
För mer information ring 0413-55 30 60 
eller besök www.skanesdjurpark.se 
och www.visithoor.se

Spännande djurmöten!
Skånes djurpark

Öppet: Alla dagar från kl 9.00  •  Barn t o m 15 år - fri entré!  (Barn endast i vuxens sällskap)

Tel 0413-55 30 60  •  www.skanesdjurpark.se
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Njut av en spännande dag i vacker natur i 
Skånes Djurpark! Upplev hundratals nordiska 
djur och kul aktiviteter. Se vargar, uroxar, 
björnar, kungsörn och många andra i en 
härlig miljö. Under högsäsong kan du åka en 
hisnande tur i de långa vattenrutschkanorna, 
se lo, björn, utter och säl matas, köra mini-
traktorer och rida ponny! Missa inte årets 
säsongsprogram! På olika ställen i parken 

fi nns lekområden och vackra picknickplatser. 
Sommartid är servering och kiosk öppen. 
Den välfyllda souvenirshopen erbjuder något 
för alla åldrar.

Skånes Djurpark ligger centralt mitt i Skåne, 
och det är lätt att hitta hit! Kör till Höör och 
följ skyltarna mot Skånes Djurpark. Buss går 
till och från tågstationen i Höör enligt tid-
tabell. Bra boendeanläggningar nära parken. 
För boendepaket, se hemsida.
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Malmö Garden show 
(Slottsträdgården, mitt i city)

Upplev även annorlunda lekom-
råden och nya 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. För mer information, 
se hemsidan! 

Skånes Djurpark ligger centralt 
mitt i Skåne. Kör till Höör och 
följ skyltarna mot Skånes Djur-
park. Buss går till och från tåg- 
stationen i Höör. Djurparken har 
öppet alla dagar hela året från klockan 
10.00. Barn till och med 15 år har fri 
entré! (Barn alltid i vuxens sällskap).

Spännande djurmöten!
Skånes djurpark

Öppet: Alla dagar från kl 9.00  •  Barn t o m 15 år - fri entré!  (Barn endast i vuxens sällskap)

Tel 0413-55 30 60  •  www.skanesdjurpark.se
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Njut av en spännande dag i vacker natur i 
Skånes Djurpark! Upplev hundratals nordiska 
djur och kul aktiviteter. Se vargar, uroxar, 
björnar, kungsörn och många andra i en 
härlig miljö. Under högsäsong kan du åka en 
hisnande tur i de långa vattenrutschkanorna, 
se lo, björn, utter och säl matas, köra mini-
traktorer och rida ponny! Missa inte årets 
säsongsprogram! På olika ställen i parken 

fi nns lekområden och vackra picknickplatser. 
Sommartid är servering och kiosk öppen. 
Den välfyllda souvenirshopen erbjuder något 
för alla åldrar.

Skånes Djurpark ligger centralt mitt i Skåne, 
och det är lätt att hitta hit! Kör till Höör och 
följ skyltarna mot Skånes Djurpark. Buss går 
till och från tågstationen i Höör enligt tid-
tabell. Bra boendeanläggningar nära parken. 
För boendepaket, se hemsida.
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Träffa Europas bästa skateboardåkare i 
Malmö.
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Salta bad, unik shopping 
och spännande kultur
I Kungsbacka finns något för alla. Här hittar du många fina  
utflyktsmål, shopping, unika kulturmiljöer och naturupplevelser i 
ett omväxlande landskap. Bara 25 minuter söder om Göteborg. 

Kungsbacka Turistbyrå
Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka. 
För mer information ring 0300-83 45 95, 
mejla tourist@kungsbacka.se eller 
besök www.visitkungsbacka.se

I Kungsbacka möter Bohusläns klip-
por Hallands långa sandstränder. 
Längs den åtta mil långa kusten och 
i Hallands största insjö Lygnern finns 
fina möjligheter till bad och fiske. 

Passa också på att fynda i handels- 
staden Kungsbacka. Innerstaden, 
Kungsbackas gamla stad, erbjuder 
shopping i charmig sekelskiftesmiljö. 
Köpcentret Kungsmässan bjuder på 
modern shopping med ett 80-tal butiker  
under samma tak. Västsveriges enda 
outlet Freeport erbjuder kända varu- 
märken till kraftigt rabatterade priser. 

Missa inte att besöka israndbildningen 
Fjärås Bräcka med naturum, kultur-
reservatet Äskhults by och Arts- and 
Craftsanläggningen Tjolöholms Slott. 

Dessa tre besöksmål ligger i den syd-
östra delen av Kungsbacka kommun 
och här finns ytterligare ett 40-tal 
mindre besöksmål att botanisera bland. 
Västra delen av Kungsbacka kommun 
med orterna Onsala, Vallda och Särö, 
bjuder på en spännande sjöfarts- 
historia. Här finner du besöksmål som 
världens första dubbelfyr Nidingen,  
Onsala kyrka med kaparkapten Lars 
Gathenhielms grav och Hallands 
första kulturreservat kaptensgården 
Mårtagården. 

En plats för dig som vill uppleva 
natur, kultur och handel

Njut av utsikten över det marina naturreservatet Kungsbackafjorden från hamnen i  
Gottskär, Onsala.



Hej,

Vad säger du om att vi drar iväg på 
hummerpremiären som äger rum den 
26 september i år och sedan hakar på 
”Skaldjursresan” i Bohuslän som  nu körs för 
tredje året i rad? Kan du inte den 
26 september har vi faktiskt fem laddade 

segling och  sköna promenader längs havet. 
Gå in på www.skaldjursresan.se och kolla 
så hörs vi.
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Ta del av de slingriga grusvägarna,  
naturen och byggnaderna som en gång 
inspirerade Colin Nutley till filmen 
Änglagård.  Vyerna figurerade senast i 
filmen Änglagård – tredje gången gillt, 
som spelades in i Ulricehamnsområdet 
under 2010.  

Änglagårdsbygden kan upptäckas 
både på egen hand och i sällskap av de 
kunniga lokalguiderna. Bussturerna  
ger exklusivt tillträde till inspelnings-
platser och möten med statister ur 
den senaste filmen. 

Vill du upptäcka landskapet i egen 
takt erbjuder Ulricehamns turistbyrå en 
filmkarta som guidar dig till inspelnings-
platser och andra besöksmål i området. 

På cykel i Ulricehamn
Ta chansen och upptäck Ulricehamn 
på cykel. På Ulricehamns Turistbyrå 

Hej!

”Vad säger du om att vi drar iväg på hummerpremiären i Bohuslän som 
äger rum den 26 september i år och hakar på ”Skaldjursresan” som nu 
körs för tredje året i rad? 

Vi kan dessutom fiska krabbor, tömma hummertinor, vara med om 
tillagningen av hummern och festa stort och rent allmänt festa gott 
på världens fräschaste skaldjur. Allt detta ingår i de olika paketen i 
”Skaldjursresan” liksom sköna krogar och hotell med atmosfär. Havets 
guider, Bohusläns fiskare, som vet hur man hanterar både båt, nät och 
tinor ingår också i det här resepaketet. 

Kan du inte den 26 september kan vi välja någon  annan dag  
under de sex veckorna laddade med lyxig mat, fiske, segling och sköna 
promenader längs havet. Gå in på www.skaldjursresan.se och kolla 
så hörs vi.

Hälsningar Din Ada”

Följ magkänslan till havet.
”Skaldjursresan” är ett evenemang vid västerhavet som startade år 2009 och handlar om att ge alla 
som älskar SommarBohuslän ännu en anledning att återvända för att njuta av havets läckerheter i en 
miljö som är ren poesi alla tider på året. All info finner du på www.skaldjursresan.se 

VÄSTERGÖTLAND

Följ med in i 
filmens värld!
Upplev de fantastiska miljöerna från Änglagårdsfilmerna.

kan du boka cykelpaket. På natur-
sköna småvägar och bilfria banvallar 
kan du njuta av tystnaden och uppleva 
härliga dofter men också ta del av ett 
spännande utbud av aktiviteter, spa-
upplevelser och sevärdheter.  

En nyhet bland cykelpaketen är 
Änglagårdspaketet. Investera i dig 
själv och semestra på cykel – bekvämt 
och enkelt med bra kvalitet.

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
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Vänern, Sveriges enorma innanhav, 
är en fantastisk resurs som ger oss här-
liga bad, orörda naturhamnar och ett 
spännande fiske. Totalt huserar nära 
22 000 öar, holmar och skär i Väner-
skärgården. Det största området ligger 
vid Mariestad och utmärks framförallt 
av Torsö och Brommö.

Brommö – ett badparadis
Ett av de mest attraktiva utflyktsmålen 
i Mariestads skärgård är naturreservatet 
Brommö. Här finns härliga sand-
stränder vid Store Vite Sand och 
Rövarsand. 

På Brommö är inga bilar tillåtna 
så antingen tar du med dig din egen 
cykel eller så hyr du en vid färjeläget. 

Biosfärområde
Biosfärområde Vänerskärgården med  
Kinnekulle utsågs av Unesco juni 
2010 till Sveriges andra biosfär- 
område. Det sträcker sig från Sjö-
torp och Torsö i norr till Kållandsö 

Besök Mariestad och Göta kanal
Det är främst vattnet som ger Mariestad dess prägel – Vänern, Tidan och Göta kanal, 
men även den omgivande vackra naturen och den pittoreska stadsmiljön med sina 
välbevarade kulturmiljöer från 1700-talet.

och Läckö slott i väster. 
Biosfärområden bildas för att 

utveckla metoder för långsiktigt 
hållbart samspel mellan människa 
och miljö. ”Biosfärturisten”  ges 
fantastiska möjligheter till genuina 
upplevelser.

Göta kanal 
Göta kanal lockar med folkliv,  
aktiviteter och avkoppling i en här-
lig blandning. Slussa, eller bara titta 
på, spännande både från båt och från 
land. Följ med en passagerarbåt och 
upplev kanalen från första parkett.

Norrqvarns slussområde 
Alldeles invid Göta kanal, bara två 
mil från Mariestad, ligger Norrqvarns 
slussområde med Norrqvarn Hotell 
och Konferens. Den vackert belägna 
kvarnen har byggts om och gäster 
välkomnas till ett annorlunda boende. 
På sommaren är restaurangen på Norr- 
qvarns brygga ett välbesökt matställe. 

För barnen finns en minikanal att leka 
och plaska i och spännande trollstubbar 
för övernattning. 

Hajstorps slussområde
I kanalområdet kring Hajstorp, bara 
några kilometer från Töreboda ligger 
Hajstorps slussområde med sina nio 
slussar. Stanna till och njut av den 
härliga kanalmiljön, det mysiga Sluss- 
caféet och magasinet fyllt av sommarens  
hantverk. 

Säsongens stora evenemang är 
Landsbygdens dag och de återkom-
mande veteranfordonsträffarna. I slutet 
av kanalsäsongen, mellan den 16-18 
september, anordnas skörde- och 
kulturfest varpå kanalbanken fylls av 
frukt och grönsaker, blommor och 
andra godsaker samt underhållning 
och aktiviteter för barnen. 

Cykla längs Göta kanal
Att cykla på den gamla dragvägen 
alldeles intill kanalen är ett annat om-

tyckt semesternöje. Varför inte boka 
ett cykelpaket där mat, logi, cykel och 
karta ingår? Vi rekommenderar att du 
startar turen i Sjötorp, Töreboda eller 
i Hajstorp.

Följ med en passagerarbåt 
Är cykel inte din melodi avnjuts 
Göta kanal bäst från däck. Kanalens 
passagerarbåtar erbjuder dagsturer 
och trafikerar kanalen mellan Sjö-
torp, Töreboda och Karlsborg. 

Mariestads Turistbyrå 
För mer information ring 0501-75 58 56
eller besök www.upplevgotakanal.com

Töreboda Turism 
För mer information ring 0506-101 30, eller   
besök www.upplevgotakanal.com
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2öar &
50sjöar

VULCANÖN
VinContoret
Litografiska Verkstaden
Tidaholms Museum
7/5 - 28/8 Errol -Eddie Meduza
7/5 - 25/9 Rån
12/5 - 28/8 Solstickan

TURBINHUSÖN
Kaffestugan
29 april - 4 september
Tidaholms Konsthall
Ateljéer & verkstäder
Sme´stugans Hantverk
Skôj på Öa

EVENEMANG
7 maj 
Anksim, Cruising
2-5 juni 
Bluesfestival
12-13 augusti 
Kräftans Dagar

HÖKENSÅS
Sportfiske
Fiskeguide
Uthyrning av sjöar
Restaurang
Semesterby
Naturreservat

Välkommen till den vackra småstadsidyllen Tidaholm!
Mitt i staden ligger två öar med sevärdheter och aktiviteter.
På Hökensås finns ett 50-tal sjöar för fiske och bad.

www.tidaholm.se

“Här kan man koppla av och hitta 
egna smultronställen men samtidigt 
ha gångavstånd till det mesta när det 
kommer till service, fritidsmöjligheter 
och kulturaktiviteter. 
På Vulcanön upplever vi allt från 
gamla bilar och möbler från Tida-
holms Bruk till moderna kök från 
Marbodal, gamla tändsticksetiketter 
från Vulcan och nutida litografisk 
konst. Turbinhusöns omgivningar 
är rogivande med forsande vatten, 
blommor och grönska. Sommartid 
sjuder det här av aktiviteter för såväl 
gammal som ung.
På Hökensås finns djupa skogar, ett 
50-tal sjöar samt ett omfattande djur- 
och fågelliv. Inte konstigt att området 

Vi befinner oss vid ån Tidan där staden växte upp kring bruket och 
vattenfallen. Spännande promenadstråk med vackra planteringar 
och grönområden inne i stadskärnan växlar med mer dramatiska 
vyer en bit utanför.

Småstadsidyllen 
på pränt

VÄSTERGÖTLAND

Bron till Vulcanön.

Tidaholms Turistbyrå 
Västra Drottningvägen 2, 
Resecentrum, 522 83 Tidaholm. 
För mer information ring 
0502-60 62 08, mejla 
turistbyran@tidaholm.se
eller besök www.tidaholm.se.

är känt som ett av Sveriges bästa 
sportfiskeområden. 
Mitt på Hökensås ligger Tidaholm-
Hökensås Semesterby med stugor, 
campingplats, fiskeshop, butik, 
servering och konferensanläggning. 
Det är med sorg i hjärtat vi drar vidare 
mot andra, svenska turistmål.”
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SMÅLAND

Vimmerby stadshotell 
– hjärtligt mitt i Vimmerby

Vimmerby Turistbyrå
Rådhuset på Stora torget. För mer information 
ring 0492-310 10, mejla turistbyra@vimmerby 
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 
staden är 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 Vim-
merby Turistbyrå. De hjälper dig med 
information, broschyrer, souvenirer, 
aktiviteter och prisvärt boende, till ex-
empel i en egen stuga på landet eller 
mitt i staden. Och råd kan behövas, för 
de goda alternativen är många!

Astrid Lindgrens Näs
Prästgårdsgatan 24. 
För mer information och övriga 
öppettider ring 0492-76 94 00
eller besök  
www.astridlindgrensnas.se

Här kan man gå guidade turer i Astrid 
Lindgrens barndomshem eller besöka 
utställningen ”Hela världens Astrid 
Lindgren” som finns i paviljongen till-
sammans med café och butik.

I sommar möter man också gubben 
Pettson, katten Findus, mamma Mu 
med flera i en stor utställning med Sven 
Nordqvists alla härliga figurer.

”Pettson och Findus – och många 
fler! Välkommen in i Sven Nordqvists 
världar” visas 12 juni-2 oktober.

Barndomshemmet erbjuder dagligen 
guidade visningar mellan 1 juni - 31  

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 och många är 
de gäster som år efter år kommer till-
baka till hotellets utmärkta läge.
Erbjudande!
Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld. 1 natt i fyrbäddsrum inkl. frukost  
samt 2 dagar i parken under låg- 
säsong 2 285 kronor, högsäsong 3 045  
kronor. Paketet gäller 2 vuxna + 2 barn. 

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

Hotell Ronja ligger bara fyra 
minuters gångväg från torget och 
resecentrum, och knappt en kilo-
meter från Astrid Lindgrens Värld. 
Miljön är lugn och trygg med av-
giftsfri parkering 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 efter 
en härlig heldag i Astrid Lindgrens Värld. 
Äventyrsgolf, beachvolley, butiker, café 
och restaurang. Björkbacken är komplett  
och byggd för barnfamiljer.

Efter en lång dag av mycket skratt 
och stoj i Vimmerby är natursköna 
Fredensborgs Herrgård 10 minuters  
bilresa söder om Vimmerby och  
Astrid Lindgrens Värld, ett uppskattat  
boendealternativ. Här finns allt för 
familjen. En härlig badsjö med sjöbastu 
och båtar, 18-håls golfbana, minigolf, 
tennis och lekpark. I restaurangen 
serveras mat som passar hela familjen 
och barnen har en egen buffé.
Erbjudande!
Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld för hela familjen inkluderar  
1 alt 2 nätter i dubbelrum  med extra- 
bädd-/ar inkl. frukost och 2-dagars  

Vimmerby Turistbyrå 
ger dig tips och råd

Astrid Lindgrens Näs 
– ett måste

augusti. Paviljongen har öppet varje dag 
och öppettiderna är kl. 10-16 under  
perioden 1-31 maj, kl. 10-18 mellan 
1 juni-10 juli och kl. 10-20 mellan  
11 juli-14 augusti.

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:  
2 745 kronor. 1 natt, 2 vuxna + 2 barn 
i campingstuga, samt 2 dagar i Astrid 
Lindgrens Värld: 2 175 kronor.

Björkbacken
För onlinebokning och 
information, 
www.bjorkbacken.se

Herrgårdssemester 
och barnalek – en 
vinnande kombination

Fredensborgs Herrgård
För mer information och bokning ring
 0492-30600 eller besök www.fredensborg.com

biljett till parken. Familjepaket finns 
från 2 545 kr under lågsäsong  14/5-
1/6. Prisexemplet inkl. 1 st över-
nattning med frukost samt 2-dagars 
biljett.”

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 3 555 kronor, under lågsäsong. 
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Här blir sagor verklighet
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 
t ex Villa Villekulla och Törnrosdalen, 
till karaktärerna som befolkar parken. 

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

SMÅLAND

Lek- och teaterpark baserad på Astrid Lindgrens berättelser. 
Öppen maj-sep, samt höstlovet.

Årets stora nyhet – Mattisskogen 
I sommar invigs Astrid Lindgrens 
Världs största satsning någonsin. 

För 30 år sedan gavs boken om 
Ronja Rövardotter ut första gången. 
I samband med detta jubileum öpp-
nar miljön Mattisskogen. 

I Mattisskogen lurar rumpnissar 
och grådvärgar. I närheten hittar du 
också Vargklämman och hör bruset 
från Glupafallet. Och i den helt nya 
Mattisborgen kan du till exempel 
undersöka hur  det är att vara fånge 
i rövarnas fängelsehåla, provligga  
Skalle-Pers säng eller se Helvetes- 
gapet öppna sig framför dig. Självklart 
finns också Ronja, Mattis, Lovis, 
Birk, Borka, Undis och alla de andra 
rövarna på plats. Mattisskogen öppnar 
den 18 juni.   

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 våra olika scener.  
Varje dag spelas det över 50 olika 
föreställningar i Astrid Lindgrens Värld. 
Alla föreställningar ingår i entrébiljetten. 

Flera mat- och boendealternativ 
För att orka med all teater, lek och 
möten behövs god mat. Har du 
inte med dig egen matsäck finns det 
flera restauranger i Astrid Lindgrens  
Värld. Bara 250 meter från entrén finns 
det en trevlig camping och stugby. I 
trakten finns också flera andra boende-
alternativ och sevärdheter, till exempel 
Astrid Lindgrens barndomshem Näs.  

Få några smakprov
Besök gärna Astrid Lindgrens Världs 
hemsida, www.alv.se. Där hittar du allt 
du behöver veta inför besöket. Bland 
annat 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
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“I Gränna vid Vätterns strand doftar 
det av mint och de rödvita godsakerna  
tillverkas i var och vartannat hus. 
Titta, smaka och köpa polkagrisar är 
ett av stadens nöjen. 

 Ett annat är att gå på det spän-
nande Andréemuseet och lära sig mer 
om Grännasonens dramatiska expedi-
tion med luftballong till nordpolen. 

Vidare söderut mot Huskvarna och 
den oväntade Skärstaddalen som är ett 
av de största fruktodlingsdistrikten i 
Sverige. Oavsett säsong är dalen värd 
en resa med Rudenstams gårdsbutik 
där frukt, grönsaker, speltmjöl, ostkaka, 
rökt fisk och allehanda delikatesser 
finns till försäljning.

Bland ostkakor, 
isterband, glas och sillar
I Småland är det spännande. Runt kröken väntar specialiteter och 
gammelkultur om vartannat. Vi gör en rundresa från polkagrisar till 
ostkaka och går på upptäcktsfärd däremellan.

Nu är det dags för äkta vara från 
förr. Mer gammalsmåland än i Åsens 
by utanför Aneby kan det inte bli. Här 
är det mesta bevarat från sekelskiftet 
1900 och det händer massor hela 
sommaren, både för barn och vuxna. 
Förstås redig fika i kaffestugan och i 
handelsboden kan man köpa Åsens 
egen honung

Söderut till trästaden Eksjö som är ett 
enda stort kulturminne med femtiotalet 
skyddade trähus. Efter rundvandringen 
krävs en fika på Lennarts café vid torget 
– kanske det bästa konditoriet i Sverige? 
Så säger en del. Det är bäst att stilla ny-
fikenheten och prova själv.

Småland är stort. Tio mil rakt  

söderut till hjärtat av Glasriket och 
Kosta går färden. 

Tillverkning, shopar och utställ-
ningar fyllda med det magiska glaset. 
Men på kvällen händer det. Då bärs 
fyllda plåtar fram i glasugnars sken  
- isterband, knaperstekt fläsk och så sillen 
 som lagas med lök och grädde. På toppen 
av allt – det småländska krösamoset.

Så sneddar vi sydväst till den lilla 
hantverksbyn Korrö med underskönt 
naturreservat. Hälsa- och gourmet-
vandringen är en lisa för själ och gom. 
En kunnig naturguide berättar om 
örter och naturens mystiska väsen på 
vandringen. Det dyker upp många  
stationer med avsmakning av lokala 

delikatesser och drycker. En småländsk 
lunch med rökt vildsvin och ostkaka är 
ett annat inslag. 

Men en redig småländska som bakar 
ostkaka på hemligt recept hittar vi 
i Flattinge alldeles vid E4 norr om 
Ljungby. På lantgården drivs ett café 
där man serveras den där alldeles äkta 
ostkakan som bara finns i Småland. I 
mån av tillgång går det också att köpa 
med hem.

Till slut – det är i Växjö årets bästa 
EKO-krog i Sverige finns, enligt White 
Guide. Ett besök på PM och Vänner 
ger en modern smak av Småland.”

Semestertips 2011�� Semestertips 2011��
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Varje år hyllas skärgårdens kulturvarv 
med en skärgårdsfestival (18-20/7)  
innehållande en tjärdoftande skärgårds- 
marknad och Hasselörodden, då  
originalrenoverade ekor ros in till 
staden under åskådning av tusentals 
människor. I år huserar Västervik 
även en etapp i kappseglingstävlingen 
Baltic Classic Circuit (16-19/7), med 

Indianer, luffare och cirkus i Glasriket
Glaset spelar självklart en stor roll i Glasriket. Men det finns mer; cirkusskola, fiske, luffaräventyr och 
möte med djuren på en gård, bara för att nämna några upplevelser. Så missa inte Glasriket i sommar 
– så mycket mer än bara glas.

Att prova på att blåsa glas är spännande 
– och väldigt kul! Ett besök i hyttan 
är minnesvärt för såväl stora som små. 
Vana glasblåsare hjälper hela familjen 
att blåsa en bubbla eller en skål. Efter 
värmen i hyttan kan det vara skönt med 
ett svalkande dopp i en av Glasrikets 
många sjöar. Men se upp, för här nappar 
gärna fisken!

Vilken Cirkus!
Nyfiken på jonglering, trapets, akrobatik 
och att gå på lina? Cirkus i Glasriket 
erbjuder under sommaren öppen 
cirkusskola för barn, Cirkus Camps. 

Mer cirkus blir det i förställningen 
”Fragile Fairytales” i Kosta glashytta. 
Möt prinsessor, drakar och Darth Vader 
när cirkusartister, glasblåsare och glas-
artister uppträder tillsammans. Premiär 
den 2 juli.

På Agebo Aktivitetsgård finns 
smådjur, höskullen inbjuder till lek 
och i indianbyn blir alla indianer! 
Fler barnupplevelser erbjuds i Toge-
bodha By; utmana byns egna riddare 
i medeltida lekar som stångstötning, 
armkrok och rövspark. I Boda kan 
du träffa på Hönsalotta och se hennes 
luffarmuseum. Varför inte själv prova 
ett luffaräventyr i sommar?

SMÅLAND
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Familjekul i Glasriket
För 2 vuxna och 2 barn inklusive en 
övernattning i lägenhet samt prova- på-
glasblåsning med två Glasriket Pass 
betalar man endast 1 580 kronor.

För mer information och bokning gå in 
på www.glasriket.se, ring 0481-452 15 
eller maila info@glasriket.se

Naturliga upplevelser för alla smaker
I Västervik har naturen skapat förutsättningar för kontraster: djupa smålandsskogar ligger vägg  
i vägg med det öppna havet; moderna restauranger hittas på de mest spektakulära platser där  
utsikten är den viktigaste ingrediensen i maten; en kvällslig skärgårdstur på spegelblankt vatten kan 
ta dig in till staden, människorna och musiken.

Västervik Turistbyrå 
Rådhuset, Stora Torget, 593 30 Västervik. 
För mer information ring 0490 – 25 40 40, 
mejla turistbyran@vastervik.se eller besök 
www.vastervik.com. Du kan även följa 
oss på facebook.com/visitvastervik 
eller twitter.com/vastervik 

sina klassiska segelyachter i trä.
I Stegeholms slottsruin kan ni sitta 

ner och stillsamt avnjuta VisFestivalen 
(vecka 28) eller så kan ni vänta en 
vecka och skaka loss till The Playtones 
under UnderBar Himmel (21/7) eller 
varför inte The Ark (24/7) samma 
vecka. Det är också en upplevelse att 
strosa omkring på undersköna Gränsö 

bland tusentals motorcyklar under 
Hojrock (vecka 30).

Barnasinnet i fokus
Både barn och vuxna kan gå loss på 
aktiviteter på Sveriges största camping 
Lysingsbadet. Om inte barnfamiljen 
känner sig bortskämd nog där så finns 
familjeKUL (vecka 26), som är en 

vecka späckad med kuligheter runt 
om i hela kommunen. 
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Gotland är en totalupplevelse av mat, 
dryck och miljö. Mycket tack vare 
det ambitiösa nätverket Kulinariska 
Gotland, vars gemensamma nämnare 
är matlagningskunnande, kvalitet, om-
tanke och kärleken till Gotland och det 
gotländska. Kulinariska Gotland är en 
av parterna bakom PrimörPremiären. 
och Pär Wikström är samordnande  
projektledare för PrimörPremiären.

– Vi delar gärna med oss av denna  
kärlek och vill gärna ha medresenärer 
 på denna kulinariska resa runt vår 
fantastiska ö, samtidigt som vi vill ge 
möjligheten att njuta av gotländska 
råvaror och specialiteter. 

– I år blir det fjärde året i rad som 
det är PrimörPremiär och det blir ett 
större evenemang än tidigare eftersom 
det spänner över flera helger, perioden 
7 maj – 13 juli, berättar Pär. 

Tre primörhelger arrangeras med 
öppna gårdar, gårdsbutiker, matsafaris, 
matvandringar, vinprovningar, mat-
marknader och middagar. Nytt för i år 
är sockendagarna i Stenkyrka och Rone 
som kommer bli något alldeles extra.

Det svarta guldet
Gotland kallas ibland för Tryffelön. På 
Gotland har ”Bourgogne-tryffel” (Tuber 
uncinatum/aestivum) funnits i flera 

Primörernas och tryffelns förlovade ö!
Gotland är en säregen plats som det finns otaliga anledningar till att besöka gång på gång.  
Upplevelserna och intrycken tar aldrig slut. Nätverket Kulinariska Gotlands strävan är att bidra med 
ännu mer av den varan. 

�9Semestertips 2011

tusen år. Tryffel har använts i interna-
tionella kök ända sedan faraonernas tid, 
både som afrodisiakum för kvinnor och 
som smaksättare. 

Den gotländska tryffeln bildas  
normalt på våren, växer till över som-
maren och mognar gradvis på hösten 
under främst oktober och november. 
Man kan dock hitta enstaka tryfflar 
året om på en del marker. 

På sommaren hittar man tryffel-
produkter i många special- och 
gårdsbutiker runt om på ön. Och 
under tryffelsäsongen; oktober till 
december ordnas tryffeljakter och 
tryffelsafaris. Det är fascinerande att 
följa med en tryffelhund på tryffelsök. 
Att sedan ta lite av den nyplockade 
tryffeln med sig och använda i mat-
lagningen ger underbara smaker. En 
omelett eller potatismos lyfts enkelt 
till himmelska höjder med lite tryffel. 

Vill du vara med om något riktigt 
unikt så har du chansen att vara med 
på Tryffelakademiens högtidsdag den 
12 november. Där får man höra senaste 
nytt om tryffeln såväl i marken som i 
matlagningen. Därefter följer tryffel-
akademins hemliga ceremoniel i Dom-
kyrkan. Den stora finalen är en sex 
rätters tryffelmiddag med matchande 
viner i Spegelsalen på Visby hotell. 

GOTLAND

Trevlig resa och smaklig spis, önskar Primörpremiären, Gotlands Tryffelförening, 50 Kvadrat, 
Bakfickan, Donners Brunn, Fårösunds Fästning by Pontus, G:a Masters, Krakas krog, 
Smakrike & Värdshuset Lindgården.
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Den 20 maj är det dags för den årliga Primörmiddagen på Tott Hotell i Visby. Middagen 
är en sjurätters avsmakningsmeny komponerad och tillagad av de åtta krogarna i nätverket 
Kulinariska Gotland. Middagen är baserad på huvudsakligen gotländska råvaror och 
primörer. Till varje rätt serveras utvalda drycker som lyfter fram smakerna i maten. Vad 
väntar du på? Boka middagen nu på www.primorpremiar.se!

www.primorpremiar.se www.kulinariskagotland.com
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Tryffelost från Stafva Gård. 
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åka runt till de olika producenterna 
och restaurangerna.

Den östgötska skärgården inspirerade 
till ”Årets Valdemarsviksrätt”, en idé 
vidareutvecklad av Niklas Hellsing, 
en lokal krögare med mångårig er-
farenhet.

ÖSTERGÖTLAND

En medeltida resa
I Söderköping är det enkelt att göra en resa tillbaka till medeltiden, 
då staden var en viktig handelsmetropol. Idag blandas stolt historia 
med båtar som slussas, gigantiska glassar och äventyr för såväl liten 
som stor.

Varför inte börja med ett besök på 
Visitor Center i Kanalhamnen med 
utställningar, aktiviteter och experi-
mentverkstad, innan du följer med 
på någon av alla dramatiserade stads-
vandringar där man nästan kan känna 
dofterna från de medeltida marknad-
erna? Stadskärnan är lika livfull nu 
som då.

I Kanalhamnen, där båtar slussas på 
Göta kanal inför nyfikna åskådare, 

Läs mer i Söderköpings resemagasin.
Magasinet beställer du  på 
www.soderkoping.se/turism och här kan 
du även själv boka dit boende – snabbt 
enkelt och säkert!

Söderköpings Turistbyrå 
Stinsen, 614 80 Söderköping. För mer 
information ring 0121-181 60, mejla 
turistbyran@soderkoping.se 
eller besök www.soderkoping.se/turismEtt lägre tempo än i storstan, 

men med högre kvalitet

Med smak av skärgård
I jakten på den goda, svenska maten besökte vi Valdemarsvik. Och 
gissa om vi blev imponerade. Här serveras god mat i skärgårdsmiljö, 
mat som tillagats av lokalt producerade råvaror – och det var precis 
lika gott som det låter.

Ska du äta en rätt i sommar, 
ska du äta Årets Valdemarsviksrätt

Valdemarsviksrätten serveras på 
utvalda restauranger i Valdemarsvik.
För mer information om matturism i 
Valdemarsvik med omnejd besök 
www.matresan.nu

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

ligger fler butiker, restauranger och 
caféer. Utåt havet väntar S: t Anna 
skärgårds alla öar med badvikar och 
naturhamnar, havsörnar och sälar. 

Det mesta i Söderköping är skoj 
också för barnen; den medeltida his-
torien, Kanalhamnen med alla båtar, 
slussningar och stora glassar. En tur 
i Madickenfilmernas kvarter är som 
att kliva rakt in i Astrid Lindgrens 
berättelser. Under Söderköpings 
Gästabud den 9-11 september blir 
sagan sann då man kan bli riddare för 
en stund.

I Valdemarsvik ska du besöka kött-
gårdar, handelsträdgårdar, bagerier 
och natursköna platser där maten 
producerats. Handla de olika råvarorna, 
ta med hem och experimentera i det 
egna köket. 

Matresan i Östergötland i ett nötskal. 
Fantasten kan också hämta inspiration 
på Matresans hemsida – och sen själv 

– Från början handlade det om 
behovet för oss kockar att utvecklas 
som yrkesmän, konstaterar Niklas. 
Alla behöver inspiration för att hålla 
sig på topp och så föddes idén om ett 
samarbete mellan oss skärgårdsnära 
kockar.

Matresan var början – och förra 
året korades den första Valdemarsviks- 
rätten med lokalproducerad lammfärs 
som huvudingrediens. 

Årets Valdemarsviksrätt är än mera 
skärgårdsinspirerad: Klasborgsgubbens 
strömmingsflundror där strömmingen 
kompletteras med gubbröra, syltade 
rotfrukter och potatismos.
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Dinosaurium är en unik dinosaurie-
utställning och består till 80 procent 
genuint material. Skelett, ägg och 
mycket annat – 55 små, stora och jätte- 
stora föremål, en del över 270 miljoner 
år gamla!

Men det finns såklart annat att göra 
än att studera gamla ben. Till exempel 
kan man titta på film i lekhörnan, rita 
en stund eller lägg ett stort dinosaurie- 
pussel. Ta en Dinosauriefika eller 
något grillat. Den spännande utställ-
ningen visas 20 maj - 21 augusti i 
Värmekyrkan, Industrilandskapet.

På Kolmården går det vilt till
Kolmårdens häftiga nyhet Safari är 
parkens största äventyr någonsin och 
världsunik. Med Safari svävar du nästan 
viktlöst över landskapet. Någonting 
morrar… Ett lejon? En björn? Missa 
inte en upplevelse utöver det vanliga! 

Men det är nog i källaren, ”under 
havsytan”, som du hittar museets allra 
finaste flygplan; ett vrak av en svensk 

En banan, en vampyr 
och två eldsprutande drakar…
Wow! Det säger de allra flesta som besöker Flygvapenmuseum i Linköping. De mäktiga och stora 
flygplan som hänger i taket, tronar på podier och vilar i källaren är överallt – och de är många! Hitta 
din favorit i utställningarna. Kanske är det en banan, en vampyr eller en drake?

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! 

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

Vilda djur
Norrköping bjuder på häftiga upplevelser. Här möter du lejon, tigrar 
och delfiner på Kolmården. Svävar viktlöst i nyheten Safari eller träffar 
Tyrannosaurus och Althirhinus – Dinosariums mäktiga dinosaurier!

När du svävat klart rekommenderar  
vi årets delfinshow eller, för de 
hungriga, att ta några pannkakor 
hos Bamse. Tiger World låter dig 
komma tigrarna pirrigt nära innan 
du avslutar besöket med att hälsa på 
Enzo och hans kompisar i Aparium.

Hos turistbyrån bokar du ditt paket med 
Kolmården, Dinosaurium eller andra roliga 
saker, fråga gärna om Norrköpingskortet!  
Prisexempel Kolmårdenpaket 1 926 kr.

Upplev Norrköping 
Källvindsgatan 1, Värmekyrkan. För mer 
information ring turistbyrån 011-155 000, 
mejla turistbyran@norrkoping.se eller 
besök www.upplev.norrkoping.se

DC-3:a som sköts ned i början av 
1950-talet och som hittades på havets 
botten 2003. Vraket berättar en historia 

full av hemligheter och dramatik. När 
du smyger ner i källaren – håll de små 
i handen!

ÖSTERGÖTLAND
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Östergötland ligger i gränslanden 
mellan östgötaslätten och sydsvenska  
höglandet. Naturen är mestadels  
kuperad och här finns många sjöar, 
vattendrag, stora skogsområden och en 
mycket vacker skärgård. Landskapets  
natur ger med andra ord både livs-
medelsproducenter och restauranger 
de bästa förutsättningarna för att skapa  
minnesvärda matupplevelser. För att 
alla aktörer i större utsträckning ska 
kunna marknadsföra sig själva och 
nå ut till fler matintresserade än den 
lokala bydgen med omnejd, har 
man bildat Östgötamat Ekonomiska 
förening. 

Louise Alenbrand är projektledare:
– Varje medlemsföretag i Östgöta-

mat har en historia väl värd att berätta 
och tillsammans bidrar historierna till 

Det må låta konstigt, men östgötamat är din närmaste mat. Nu kan 
alla ta del av Östergötlands smaker och matupplevelser, produkter 
som växt, vårdats och hanterats med omsorg.

Östsvenska Turistrådet & Östgötamat 
Ekonomiska Förening
För mer information kontakta Louise  
Alenbrand eller besök 
www.ostgotamat.se

ÖSTERGÖTLAND

Östgötamats personlighet och till att 
förhöja matupplevelsen för alla sinnen.  
Vårt mål är att skapa en matkultur 
som lyfter fram regionala produkter 
av god kvalitet.

Inte helt unikt kan man tycka, 
men Östgötamat har kommit en bra 
bit längre än de flesta andra då de 
aktivt arbetar för att fler ska kunna 
njuta av deras regionala specialiteter 
och bygdens härliga råvaror.

– Vi har bland annat satt samman 
en guide som visar vägen till ett ur-
val av restauranger, gårdsbutiker och 
producenter där man kan uppleva den 
regionala maten i Östergötland. Varje 
år har vi en mässa, Smaka på Öst-
götamat, för alla som njuter av mat, 
och vi arbetar hårt för att informera 
allmänheten om alla våra olika aktiv-

iteter, vår matkultur och historia via 
vår hemsida www.ostgotamat.se.

Mat nära dig
Men det kanske mest spektakulära 

Östgötamat gjort hittills är att märka 
sina varor och distribuera dem till alla.

– Människors vilja att göra aktiva  
val ökar. Inte minst vad gäller det som 
hamnar i varukorgen när de handlar.  
Genom märkning och skyltning  
gör vi det möjligt för alla att hitta 
och välja lokal mat från östgötska, 
lokala producenter direkt i butiken!  
Beroende på produkt varierar 
märkningen, men symbolen är alltid 
densamma, säger Louise Alenbrand.

Med andra ord, att äta lokal- 
producerat är inte svårare än att gå ut 
och handla!

Lätt att hitta. Lätt att välja. Lätt att älska.

Östergötlands smaker kan nu avnjutas av alla.
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Varje torsdag under sommaren avslutas 
de mycket populära dramatiserade stads-
vandringarna på just Grassagården. Då 
har deltagarna upplevt en två timmar  
lång promenad tillsammans med en 
engagerad guide och även träffat på 
många av stadens forna storheter. 
Vad sägs om att möta Gustav Vasa 
i egen hög person, förfasas över hur 
Eskil stenas till döds när han försökte 
kristna befolkningen eller lyssna till en 
vikingakvinna som sörjer sin make? 
Caféet serverar ett härligt urval av 
hembakat bröd och lättare luncher.

I juni öppnar Arsenalen – Sveriges 
försvars-fordonsmuseum, ett besöksmål 
för hela familjen. Den historiska spänn- 

SÖDERMANLAND

Strängnäs 
– idyll en timme från Stockholm
Strängnäs trevliga stadskärna med sina unika butiker, långt ifrån 
storstädernas likriktade köpcentra, inbjuder till shopping men 
även till en stunds reflektion på ett av de många caféerna eller 
restaurangerna. Vill man uppleva det riktigt genuina kan man 
besöka Grassagårdens Café som finns i den gamla borgargården 
i de gamla kvarteren. Detta kvarter skonades vid den stora stads-
branden 1871 då större delen av staden lades i rykande ruiner. 
Besöksmålen är många i Strängnäs, här är ett axplock!

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

För direkt kontakt till :
Grassagårdens café, ring 070-556 07 67 
eller besök www.annlouisehembakat.se
Arsenalen, ring 0152-121 44 eller besök 
www.arsenalen.se
Mälsåkers slott, ring 0708-23 45 17 eller 
besök www.malsaker.nu
Hornudden, ring 0152-326 18 eller besök 
www.hornudden.net
Äleby gård, ring 0152-421 48 eller besök 
www.aleby.com
Hotel Rogge, ring 0152-228 80 eller besök 
www.hotelrogge.se
Ulvhälls herrgård, ring 0152-186 80 
eller besök www.ulvhall.se

vidden sträcker sig från den indelte 
soldatens liv och leverne till den nu-
tida soldaten.  

På Selaön, Sveriges största insjö-ö,  
ligger Mälsåkers slott – ett ståtligt 
barockslott som har visningar och 
utställningar under sommaren. All-
deles i närheten ligger Äleby gård som 
erbjuder viltsafari och gårdsbutik med 
viltkött från vildsvin, älg och dovhjort 
samt korvar och rökt viltkött. 

På Aspö välkomnar Hornuddens 
restaurang, gårdsbutik och ekologisk 
odling besökarna med det lilla ex-
tra såväl på gården och som i stadens 
torghandel.  Både Hornudden och 
Äleby Gård har stugor för uthyrning.   

Semestertips 2011��

Ät gott och bo bra
I Strängnäs finns det boende för 
alla smakriktningar och plånböcker. 
Turistbyrån hjälper gärna till med 
tips och bokning. 

Centralt, mitt i stadskärnan, ligger  
Hotel Rogge med veranda och bageri  
och nära till allt som händer. 

Idylliskt, vid Mälarens strand, ligger  
Ulvhälls Herrgård som byggdes på 
1700-talet. Här är det ljuvligt att sitta 
på terrassen och avnjuta lunch eller 
middag innan man tar kväll i rum-
met med stjärnhimmel. 

Båda hotellen erbjuder förmån-
liga golf- och spapaket.
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Ångans dag
Lördag 11 juni
Med marknad och Kårspex på Råd-
hustorget och tivoli för de små barn-
en. Svenska Järnvägars Musikkår och 
ss/Mariefred hälsas välkommen för 
säsongen. Med Östra Södermanlands 
Järnväg kan stora och små barn åka 
en kortare tur eller åka en vända till 
Taxinge slott. Vid hamnplanen sam-
las veteranbilarna för att hälsa som-
maren välkommen.

SÖDERMANLAND

Kom till Mariefred
Endast 35 minuter från Stockholm med tåg. 45 minuter med bil. Och 3,5 timme med ångbåt. 
I Mariefred händer det spännande saker hela sommaren!

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 höjdpunk-
terna. För mer information besök  
www.gripsholmsslott.se

Kanotkungen 
En av de mest natursköna kanot- 
lederna i Södermanland börjar vid sjön 
Visnaren. Paddelvattnet fortsätter i de 
långsmala Marvikensjöarna, där det 
råder motorbåtsförbud. I anslutning 
till dessa sjöar slingrar sig Sörmlands- 
leden. För mer information besök 
www.kanotkungen.se

Gripsholms Värdshus 
I den pittoreska stadskärnan ligger 
Gripsholms Värdshus, med en hän-
förande utsikt över Gripsholms slott 
och Mälaren. 

Värdshuset fick värdshusprivilegier 
år 1609 och sedan dessa har dörrarna stått 
öppna och är idag ett uppskattat val för 

Grafikens Hus 
I Mariefred ligger Sveriges enda 
konsthall med fokus på den grafiska 
samtidskonsten. Här finns vackra och 
spännande konstutställningar, du kan 
handla grafisk konst, möta konst-
närer och delta i konstvisningar i en 
stimulerande miljö. Kombinera gärna 
besöket med en avkopplande stund i 
kaféet. För mer information besök  
www.grafikenshus.se

Gripsholmsviken Hotel & Konferens
Vid Mälaren, granne med Gripsholms 
Slott, ligger hotellet Gripsholmsviken 
Hotel & Konferens. I Stallgården finns 
ytterligare rum med lite enklare standard. 
Gripsholmsvikens stolthet är maten.  
De använder så långt det bara är 
möjligt, närodlade och ekologiska 
råvaror. Som gäst uppskattar man 

ÖSLJ – Ångtåget i Mariefred
När du besöker Östra Södermanlands 
Järnväg, ÖSLJ, i Mariefred, Läggesta 
eller Taxinge ser du deras tåg, ånglok, 
vagnar och rälsbussar. Åk med dem och 
upplev känslan av en gången tids (brist 
på) komfort. För mer information besök  
www.oslj.nu

Riddardagarna
21-24 juli 
Under fyra dagar är det tornerspel och 
marknad i Mariefred. Missa inte chan-
sen att träffa riktiga riddare!

13 augusti 
Mariefred upprepar förra årets succé! På 
Rådhustorget tävla 20-40 musikanter 
om SM-titeln 2011 i takt med Bondens 

Egen Marknad som håller låda.
Bondens egen Marknad har också 

öppet följande datum: 30 juli, 6 samt 
20 augusti, 3, 10 och 17 september.

Julmarknad
27 november
Sedan mer än 50 år tillbaks arrangeras 
en gemytlig julmarknad på Rådhus-
torget. Marknaden är mycket väl-
besökt och här samlas lokala matpro-
ducenter och hantverkare.

Missa inte den kungliga invigningen av 
den nya 7,3 kilometer långa sträckan från 
Läggesta nedre till Taxinge-Näsby!

Gripsholms slott är öppet perioden 15 maj 
– 15 september, mellan klockan 10.00-
16.00.
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Gripsholmsvikens rum är nyligen renoverade 
och ger alla gäster en god natts sömn

Hos Kanotkungen kan du hyra ett helt 
kanotpaket där kanot, paddlar, flytvästar, 
kanotvagn, stormkök, tält, två liggunderlag, 
packsäck och ledbeskrivning ingår.

Grafikens Hus inryms i Gripsholms Kungsladu- 
gård i utkanten av Mariefred och har utsikt 
över Gripsholms Slott och Mälarens vatten.

konferens, weekend, bröllop och fest. 
Upplev personlighet och omtanke i en 
historisk miljö – en vistelse du längtar  
tillbaka till. För mer information besök 
www.gripsholms-vardshus.se

även hotellpersonalens goda och glada 
service. För mer information besök  
www.gripsholmsviken.se
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Företagare imariefred.nu
Rådhuset, 647 30 Mariefred.  För mer 
information ring Anita Eklund på 
070-768 45 99, 
mejla kontakt@imariefred.nu 
eller besök www.imariefred.nu

SM i Gatumusikanter & Bondens 
egen marknad

Gripsholms Värdshus – en svensk kultur-
pärla i Mariefred.



Fråga stockholmarna om deras absoluta  
favoritområde i den egna huvudstaden 
och svaret blir i nio fall av tio, Djurgården. 
Och nämn den turistorganisatör värd 
namnet som inte har en Djurgårds- 
session inplanerad på turistschemat. 

Varför? 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, landsmännen 
såväl som turisterna?

Ett självklart svar på den frågan är 
tillgängligheten. Att ta sig ut på den 
kungliga oasen är mycket enkelt och 
färden dit får ofta lika stor betydelse 
som resten av dagen väl på plats. Man 
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 björnarna. 

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. 
Och för den som är underhållnings-
ansvarig i familjen finns ett formidabelt 
hjälpmedel, Stockholmskortet.

En dag med Stockholmskortet
Stockholmskortet ger fritt inträde till 
Skansen, Vasamuseet, Gröna Lund, 
Junibacken, Nordiska Museet, Aquaria, 

Om du bara tänker göra en utflykt i sommar; hoppa på en båt och ta dig ut till Kungliga Djurgården. 
Hälsa på Alfons Åberg, besök världens äldsta friluftsmuseum och ta en avslappnande lunch 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.

Prins Eugens Waldemarsudde, Lilje-
valchs konsthall, Skansen Akvariet, 
Biologiska museet, Rosendals slott och 
Thielska Galleriet, och 75 andra mu-
seer och attraktioner i Stockholm. Du 
reser också kostnadsfritt med tunnel- 
bana, buss och pendeltåg. I kortet 
inkluderas även fri båtsightseeing på 
utvalda turer och en guidebok med 
massor av aktivitetstips.

Stockholmskortet köper du på 
www.visitstockholm.com, på Stock-
holm Tourist Center eller hos någon 
av kortets drygt 100 återförsäljare, som 
exempelvis hotell, vandrarhem, SL-
center och Pressbyråkiosker.

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

Hop-On Hop-Off-båtarna tar dig 
runt bland Stockholms sevärdheter på 
ett lätt och smidigt sätt. I biljetten in-

går obegränsat antal på- och avstigningar 
under ett dygn och erbjudanden som 
gäller till flera av Djurgårdens attrak-
tioner. Båten stannar vid noga utvalda 
platser, som till exempel Gröna Lund 
och Vasamuseet med gångavstånd till 
Junibacken – en av Djurgårdens upp-
levelser man absolut inte får missa!

På Junibacken blir sagor till verklighet
Ta en tur med Sagotåget genom Astrid 
Lindgrens magiska värld, hälsa på hos 
Pippi Långstrump i Villa Villekulla, 
och utforska lekfulla temautställningar. 
I 2011 års stora utställning träffar man 
Krakel Spektakel, Bagare Bengtsson 
och många andra i utställningen Lennart 
Hellsing – en annorlunda värld. En av 
Svenska Semestertips absoluta favoriter 
är Junibackens teaterföreställningar 
som framförs dagligen. Efter de fart-
fyllda 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
Tre minuters promenad från Juni-

backen ligger Skansen. Här finns 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 sommarkvällarna. 

Skansen har öppet året runt, men 
missa framförallt inte vimlet, stämningen 
och traditionerna kring sommarens 
stora högtider; Midsommar, National- 
dagen och Höstmarknaden, Mini-
Skansen för de allra minsta gästerna, 
ponnyridningen för de lite större 
och Skansens lekparker, Galejans 
tivoli och Barnens allsång. I musei- 
butiken säljs hantverk och svensk design  
och när man blir trött i fötterna finns 
flertalet kaféer och restauranger på 
området. Till och från Skansen tar 
man sig lättast med buss 44, spårvagn 
7 eller med färja från Slussen.

På Gröna Lund är livet en skrattfest
Nästan mitt emot Skansen ligger 
Gröna Lund – en magisk värld fylld av 
attraktioner, spel, lotterier och större 
konserter. 

Ett besök på Gröna Lunds tivoli 

Hop-On Hop-Off 
– möt Djurgården från sin bästa sida

STOCKHOLM

Leklust utan ett ”bäst före”-datum
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innebär alltid glada tjut, pirr i magen, 
spänning och underhållning för hela 
familjen. Men många gånger också 
konserter som kan få de mest tondöva 
att stampa takten. I år gästas tivolits 
scener av svenska och internationella 
stjärnor som till exempel Petter, 
September, Alice Cooper och Bryan 
Adams.

2011 års åkattraktioner blir utan 
tvekan det nya Blå Tåget – ”Grönans” 
klassiska spöktåg som är tillbaka i ny 
tappning och med massor av skräm-
mande effekter, och Twister – en 
härligt vriden berg- och dalbana i trä 
som bjuder alla av det rätta virket på en 
åkupplevlese utöver det vanliga.

Bara ett stenkast från Junibacken, 
Skansen och Gröna Lund ligger hotell 
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 koppla av på Scandic Hassel-
backen. Njut av restaurangens goda 
mat, vi rekommenderar framförallt 
grillen, 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. 

Vasamuseet
I år är det 50 år sedan Vasa bärgades. 
Bärgningen i sig var en stor utman-
ing. Ingen visste riktigt hur det skulle 
gå, hur det skulle fungera när Vasa väl 
kom upp till ytan, eller vad det hela 
skulle kosta. Det var ett äventyr för 
dem som var med, men ett äventyr 
med osäkert slut. Att Vasa faktiskt 
bärgades, konserverades och nu står 
i ett eget spektakulärt museum är en 
modern sannsaga. Ett skepp som har 
förvandlats från vrak till ett musei-
föremål i världsklass! Välkommen till 
Skandinaviens mest besökta museum. 
Dagliga visningar, filmen om Vasa och 
en utställning om bärgningen.

Alltid en upplevelse
Kungliga Djurgården med nöjen för 
alla åldrar är alltid en upplevelse. Missa 
inte Stockholms stolthets alla museer, 
restauranger och kafeér nästa gång du 
besöker den svenska huvudstaden. 

Till Djurgården tar man sig till 
fots, med bil eller per buss, spårväg 
och båt. 

Djurgårdsfärjan går från Slussen året 
runt och från Nybrokajen sommar-

Scandic Hasselbacken välkomnar alla 
– stora som små

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 
29 april till 11 september. Även enkelbiljetter. 
För mer information besök 
www.stromma.se/hoho

Junibacken
Galärvarvsvägen, 115 21 Stockholm. För mer 
information ring 08-587 230 00, mejla till info@
junibacken.se eller besök www.junibacken.se

Skansen
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm. För 
mer information ring 08-442 80 00, mejla till 
info@skansen.se eller besök www.skansen.se

Gröna Lund
Lilla Allmänna Gränd 9, 115 21 Stockholm. 
För mer information ring 08-587 501 00, 
mejla till mail@gronalund.com eller besök 
www.gronalund.se

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

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

STOCKHOLM

•  Aquaria Vattenmuseum - www.aquaria.se
•  Cirkus - www.cirkus.se
•  Djurgårdsbrons sjöcafé - www.sjocafet.se
•  Handarbetets Vänner - www.hv-atelje.com
•  Kungliga Djurgårdens Förvaltning -
 www.kungahuset.se
•  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 Trädgård - www.rosendalstradgard.se
•  Rosendals Slott - www.kungahuset.se 
•  Thielska galleriet - www.thielska-galleriet.se
•  Välkommen till Kioskerna på Djurgårdsslätten
•  Wasahamnen - www.wasahamnen.se
•  Wärdshuset Ulla Winbladh - 
 www.ullawinbladh.se

SAGOLEKHUSET PÅ DJURGÅRDEN
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Skansen – svensk kultur i miniformat. Efter en dag på Djurgården är det skönt att koppla av på Hasselbacken.

Hälsa på Pippi Långstrump på Junibacken.
Vasa bärgas och var så välbevarad att hon 
efter bärgningen kunde flyta av egen kraft. 

2011

bärgningen 50 år

Fo
to

: A
rk

iv
, S

M
M

tid. Trafikupplysning: 08-679 58 30   
www.waxholmsbolaget.se

SL-buss linje 44 trafikerar Södra 
Djurgården från T-bana Karlaplan. 
SL-buss linje 69 från Tomteboda, via 
Stockholm central/T-centralen och 
Djurgårdsbron till Blockhusudden. 
Trafiksvar 08-600 10 00,  www.sl.se

Spårväg CitySpårvägslinje 7, går 
mellan Sergels Torg och Waldemars-
udde. SL-taxa gäller. Se tidtabell m.m. 
på www.sl.se

Spårvägslinje 7N, Djurgårdslinjen,  
trafikerar sträckan Norrmalmstorg-
Skansen med museala spårvagnar. 

Djurgårdslinjen trafikeras april-
december lördag-söndag kl 10.30 
17/18/19 juni alla dagar 10.30-
19/22. Ett charmigt alternativ.  
SL-kort gäller, i övrigt särskild 
taxa. Se tidtabell m.m. på www.
sparvagssallskapet.se/djurgardslinjen
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Upptäck fler av 
Djurgårdens möjligheter:
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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



Bo allra bäst på 
Scandic i sommar

Ta med hela familjen till Scandic i sommar.
Sigge, en igelkott som älskar barn, har planerat en massa skoj på våra hotell. 
Vad sägs om filmtajm, tipspromenader och annat bus. I restaurangen har Jamie 
Oliver komponerat ihop smaskiga sommarmenyer till såväl stora som små.
Ekologisk frukostbuffé ingår, barn under 13 år bor alltid utan extra kostnad och 
som vanligt har vi fri barnfilm på alla rum.
Välkommen!

Mer info och bokning på 



Ett svenskt semestertips 2011 som vi 
mycket varmt rekommenderar alla 
barnfamiljer är kryssningen i väner-
skärgården tillsammans med piraten 
Mikaela Enöga, kapten Romgrogg och 
den övriga besättningen på Christine af 
Bro. Det sägs nämligen att det finns en 
skatt på sjöbotten utanför Saxholmen!

Förutom piratäventyr arrangeras 
såklart även vanliga kryssningar. Om 
nu en resa med Christina af Bro kan 
bli vanlig. Känslan av att förflyttas till 
svunna tider infinner sig så snart man 
går ombord, för både liten som stor.

Alternativt kan du uppleva den 
värmländska vänerskärgården med en 
båtluff. Med m/s Hulda kan familjen 

VÄRMLAND

I varje semesterfirares hjärta
Få saker får svenska semesterhjärtan att klappa så fort som äventyr i idylliska 
miljöer och levande traditioner. I Värmland finns ett överflöd av detta!

stanna på sjön så länge det passar, gå på 
upptäcksfärd, bada, grilla eller tälta.

Sjöben är dock inte ett måste i 
Värmland. Här finns gott om annat  
att upptäcka, som till exempel  
Picassoskulpturen i Kristinehamn, 
Arvika med sina konst- och hant-
verkstraditioner och Alfred Nobels 
sista, svenska hem i Karlskoga.

Arvika – kultur i kubik
Det är något som händer i det idylliska  
Arvika på sommaren. Visserligen 
värnar staden alltid om de svenska 
konst- och hantverkstraditionerna, 
men på sommaren blir Arvika till 
ett eldorado för musik-, konst- och 
konsthantverksälskare med sitt rika 
utbud av konserter och utställningar.  
Gammelvala, Arvikafestivalen, Arvika  

Hamnfest och mycket mer, sommar- 
evenemangen avlöser varandra i 
en rasande takt. Två utflyktsmål får 
du dock inte missa när du besöker  
Arvika; Rackstadsmuseet och Kläss-
bols Linneväveri. 

Rackstadmuseet, en pärla bland 
Sveriges konstmuseer, visar under 
2011 utställningen ”Konstnärernas 
Kyrka” och årets stora sommar- 
utställning är ”Rackstadkolonin i 
stort format”. 

På Klässbols Linneväveri kan man 
köpa högklassiga linneprodukter till 
fabrikspriser och göra studiebesök i 
fabriken. 

Karlskoga – Nobels hemvist
I Karlskoga residerade en av Sveriges 
främsta storheter; Alfred Nobel. Men 
vem var Alfred Nobel egentligen, 
och hur kom det sig att Karlskoga 
spelade så stor roll för inrättandet av 
Nobelprisen? 

Ewa Thunberg, turismutvecklare 
på Visit Karlskoga Degerfors, berättar.

– Alfred Nobel köpte år 1894 
företaget AB Bofors-Gullspång. En 
modern fabrik där han kunde bygga 
upp ett nytt laboratorium. Hans  
experiment med nitroglycerin hade 
vid några tillfällen gått fel och nu ville 
han sätta säkerheten i första hand. I  
köpet ingick även bostaden Björkborns  
herrgård i Karlskoga. 

– Den 10 december 1896 avled  
Alfred Nobel i San Remo. När 
hans testamente öppnades, hade 
Frankrike, Italien och Sverige olika 
syn på testamentets giltighet. Till slut Fo
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2011 blir Arvika 100 år!
För mer information besök www.visitarvika.se 
eller boka Arvika på www.destinantionarvika.se

Arvika Turistbyrå
Storgatan 22, 671 31 Arvika. För mer  
information ring 0570-817 90, mejla   
turist@arvika.se eller besök www.visitarvika.se

Kristinehamns turistbyrå
Södra Torget 3, 681 84 Kristinehamn. 
För mer information ring 0550-881 87, 
mejla info@kristinehemn.se eller 
besök www.kristinehamn.se

Visit Karlskoga Degerfors
Kyrkbacken 9, 691 83 Karlskoga. 
För mer information ring 0586-614 74, 
mejla turism@karlskoga.se eller 
besök www.karlskoga.se

hittade en fransk advokat en klausul 
i fransk lag som sa att där en man har 
sina hästar och sitt tjänstefolk, där har 
han sitt hem. I stallet på Björkborn 
stod tre ryska Orlov-hingstar… 

För att få reda på hur historien 
slutar, boka in ett besök hos Alfred 
Nobel i Karlskoga redan idag.
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Kristinehamns båtäventyr 
– inte bara för barnen

Missa inte den svenska konstnärspärlan 
Rackstadsmuseet i Arvika. 2011 visas 
utställningarna “Konstnärernas Kyrka” 
och “Rackstadkolonin i stort format”.
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Gustavsviks upplevelsebad är inte bara 
Örebros populäraste besöksmål, utan 
också en av Sveriges mest besökta 
turistattraktioner. Upplevelsebadet er- 
bjuder en djungel med sex meter 
höga palmer, hängbroar, laguner och  
vattenlandskap. 

Kasta dig ut i Europas längsta vild-
vattenfors och hisnande vattenrutschar!  

Sommarkul i Örebro!
Gustavsviks upplevelsebad med femstjärnig camping, spännande 
konst, nostalgi och läskiga spöken. Örebro har det mesta! Följ mer 
på en resa i Sommarsveriges roligaste familjestad. 

Sommarens stora upplevelse kostar  
mindre än 1500 kronor för hela familjen!
Boka ditt Örebropaket redan idag på 
www.orebrotown.com.

Örebrokompaniet Turistbyrå
Medborgarhuset/Olof Palmes torg 3, 701 35 
Örebro. För mer information ring 019-21 21 21,  
mejla info@orebrokompaniet.se eller besök 
www.orebrotown.com

NÄRKE

Intill ligger den femstjärniga campingen,  
en anläggning i toppklass, med kabel- 
TV, trådlöst Internet och stugor 
motsvarande hotellstandard. 

Inte långt från Gustavsvik ligger 
det 7000 kvadratmeterstora inom-
husleklandet Lek- och Buslandet med 
klätterställningar, jättelika bollhav, 
tunnlar och spännande piratskepp.

Örebro har många sevärdheter, men 
den främsta är nog staden i sig. 

Den kulturminnesmärkta stad-
skärnan med slottet, omgivet av 
Svartån, strandpromenader, parker 
och ståtliga gamla byggnader gläder 
både besökare och bofasta. I sommar 
fylls dessutom hela city av spännande 
konst när Örebro Open Art åter intar 
gator, husfasader och torg.

På slottet kan du följa med på spän-
nande teatervisningar hela sommaren. 
Ett och annat spöke finns här också, hör 
mer om dem på de kusliga spökvand-
ringarna. Missa inte heller länsmuseets 
nostalgitripp, en återblick på sjuttiotalets 
konst, gillestugor och affischer. 
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Gustavsviks upplevelsebad – omåttligt populärt!
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VÄSTMANLAND

Turen har kommit till ett av Svealands mesta turistmål, Västmanland. Till yta sett må länet 
vara litet, men i upplevelser har Mälardalen och Bergslagens skönhet oändliga resurser. 

2011 rekommenderar vi resmålen Västerås, Köping, Sala, Fagersta och Kungsör.

Västmanlands län 
– den lilla jätten

VÄSTERÅS ÄR STADEN där 
allt är möjligt. Du springer nedför 
husväggar, sover under vattnet och  
vikingarna är tillbaka.

Västerås har gått från att vara en 
industristad till en evenemangs- och 
aktivitetsstad som sjuder av liv. Med 
sina tre praktfulla slott, Sveriges största 
forntida gravhög, Vallby Friluftmuseum 
som i år firar 90 år, en domkyrka med 
tre stjärnor i Guide Michelin samt 
underbara strandpromenader med 
mysiga restauranger och cafeér, är 
staden något alldeles extra. 

Bland vikingar och undervattenshotell
Vikingarna är tillbaka. Vid Frösåkers 
Brygga – där vikingarna bor, möter 
man riktiga vikingar, tar del av fint 

hantverk, gräddar bröd över öppen 
eld och åker vikingabåt.

En mil därifrån ligger Kungsbyn, 
en djurpark med nordiska djur. Missa 
inte en tur i vilthänget och säg hej till 
älgen Astrid och hennes älgkompisar.

Det var i Västerås H&M grun-
dades. Idag finns allt från kvarter med 
unika småbutiker till stora gallerior 
med välkända affärskedjor, samt köp-
center med de största varumärkena 
som till exempel Ikea. Tips på ett 
utflyktsmål är Skultuna Messingsbruk 
med sina fabriksbutiker med svenska 
varu-märken som Orrefors, Kosta 
Boda och Snö of Sweden. 

I sanning unika hotell. Precis som 
i många andra av Sveriges semester- 
städer erbjuder Västerås ett stort utbud 

av hotell i olika prisklasser. Tillgäng-
lighet i all ära, men här hittas också två 
av världens mest unika hotell; under- 
vattenshotellet Utter Inn där man bor 
tre meter under vattnet och Hotell 
Hackspett där Vasaparkens högsta ek 
ger en fin utsikt. Boende bokas enkelt 
online på Västerås Turistbyrås hemsida.

I Västerås är allt möjligt. Här kan 
du utmana dig själv och dina vänner i 
ett Vertical Run – ett lopp nedför en 
25 meter hög husvägg. För den som 
trivs bättre i lodrät position erbjuder 
Västerås skärgård möjligheten att ut-
forska 332 öar. Till sin hjälp har man 
ett stort utbud av båtturer.

Är höga höjder din melodi? Till 
sommaren öppnar världens första 
permanenta Zipline i urban miljö. 

Det blir då möjligt att fastspänd i en 
sele sväva över hustaken i city och 
uppleva känslan av att flyga och sam-
tidigt njuta av utsikten över Västerås 
och Mälaren. Vågar du?

Västerås skärgård med sina 332 öar är en fröjd för ögat – och sinnet.

Zipline Västerås – i urban miljö. Absolut 
inget för de höjdrädda.

Missa inte årets evenemang i 
Västerås
MusikRUM i Västerås  20 – 22/5
Västerås Skärgårdsdagar 21- 22/5
Västerås Cityfestival 30/6 – 2/7
Power Big Meet 7/7 – 9/7
Midnattssolsrallyt 13 – 16 /7
Summer in the City 26-27 / 8
 
Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1, 721 87 Västerås. 
För mer information ring 021-390 100, 
mejla malarstaden@vasteras.se 
eller besök 
www.vasterasmalastaden.se.
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Fagert som få
Världsarvet Engelsbergs bruk i Fagersta  
är en komplett bruksmiljö med 
mulltimmerhytta, smedja och herr-
gård i en vacker parkmiljö. Längs  
promenadstigen vid ån mellan bruket 
och Ängelsbergs samhälle finns en 
skulpturpark med intressanta konst-
verk. Med färjan Petrolia kan du 
åka till Oljeön där du med en guide 
besöker världens äldsta bevarade 
oljeraffinaderi.

Västanfors hembygdsgård med 
museistugor, kaffestuga och handels-
bod ligger naturskönt vid Strömsholms  
kanal och har öppet dagligen året 
om. Intill området finns nu även en 
visningsträdgård.

Årets nyhet i Fagersta!
Missa inte den 700 meter långa Cable Park 
som öppnas på sjön Eskiln i början av juni 
2011, 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

Turistbyrån: information Sala 
Stora Torget 1, 733 30 Sala. För mer 
information ring 0224-552 02, mejla 
till information@sala.se eller besök 
www.sala.se/turism alternativt
 www.sala.se/barnfamilj.

Ett naturligt kungarike 
Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra 
strand strax väster om Eskilstuna. Genom 
åren har många kungligheter haft platsen 
som rekreationsort och den majestätiska  
miljön vårdas omsorgsfullt än idag.

”Du tysta, du glädjerika sköna”
Vid Mälarens västra strand ligger 
Köping, en stad placerat i det aktiva 
Mälardalen såväl som det trolska Bergs- 
lagen. 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 stenhus 
som ger staden sin karaktär. Allt om-
givet av vacker natur, herrgårdar och 
fina bruksmiljöer. 

Sätt lite silver på barnens tillvaro
Sala – den vackra småstaden mindre än 
två timmar från Stockholm, erbjuder 
massor med spännande aktiviteter för 
barn. I Sala Silvergruva kan man välja 
mellan Lilla och Stora barnäventyret 
eller Gruvexcursionen off-road för 
de lite äldre barnen. De har också en 
häftig höghöjdsbana på området. 

I Sala stadspark finns också den 
populära lekparken. I Möklinta strax 
utanför staden hittas en getgård med 
gårdsbutik där man kan klappa och 
hälsa på de cirka 100 getterna. Vid 
Gårdsjö Älgpark mellan Uppsala och 
Sala kommer man skogens konung 
riktigt, riktigt nära. 

 www.sala.se/barnfamilj.

Kungsör erbjuder unika naturom-
råden med leder för ridning, cykling 
och vandring, och Mälarens svalkande 
vatten med fiske, bad och båtliv. Varför 
inte uppleva den fina naturen med en 
naturguidning? Alla guider har sina 
specialområden. Det finns många skäl 
att stanna och hotell och camping vid 
Mälaren till mysiga stugor nära skog 
och mark gör det enkelt. Missa inte att 
upptäcka ett alldeles eget kungarike!

Sommaren i Köping är fylld med 
arrangemang som stadsfest, frilufts-
teater och visfestival. I år jubilerar de till 
exempel minnet av Richard Dybeck, 
född i Odensvi strax utanför Köping, 
som med ”Du gamla, du fria” gav 
oss vår nationalsång. 

Oljeön – världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, strax utanför Fagersta. Gammelgården – en av många fina miljöer i Köping.

Kungsör – en kunglig rekreationsort.Äventyr för stora som små väntar i Sala.

Kungsörs Kommun 
Turistinformationen, Järnvägsgatan 6, 
736 85 Kungsör. För mer 
information ring 0227-600 101, 
mejla till turistbyran@kungsor.se 
eller besök www.kungsor.se



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 också naturen är 
speciell? 

De gröna skogarna och alla sjöar 
är fulla med naturliga upplevelser 
som passar för hela familjen. Vandra 
tillsammans på Bergslagsleden eller i 
Skärmarbodabergen, paddla på Svart-
älven eller satsa på fisket i Kloten. I 
Kopparbergs guldvaskarskola hittar 
nästan alla guld. 

Opera på Skäret sätter i år upp  
Carmen och på Stadra Sommarscen 
spelas teater hela sommaren. I Bergs-
lagen finns ett stort utbud av kultur, 

Det är något speciellt 
med Bergslagen
Visst är naturen i Bergslagen speciell, mystisk och trolsk. Gröna skogar 
och blå sjöar, fulla med naturliga upplevelser och perfekta för lek, 
vandring, fiska bad och rekreation.

nostalgi, design och loppisar. 
Och du, vad du än gör, missa 

inte att njuta av den dagsfärska Nora-
glassen och osten Bredsjö Blå.

Låt årets sommaräventyr 
utspelas i Bergslagen!
Hyr din egen stuga från 1 970 kronor per 
vecka eller beställ Bergslagens egna magasin 
och gästguide på www.bergslagen.se.

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

Semestertips 20115�

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips 20115�

VÄSTMANLAND



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

55Semestertips 2011

Oavsett om man söker action-, kultur- 
eller naturupplevelser har Destination 
Idre något för alla – stora som små. 
Här finns också boendemöjligheter 
för alla behov, allt från lyxiga hotell 
till stugor, stugbyar, vandrarhem och 
campingplatser. Nedan är några av 
våra förslag på hur du bäst spenderar 
din semester 2011.

Älv- och skogsriket i Älvdalen
Varför inte starta din sommar i Älv-
dalen? Här reser du tillbaka i tiden och 
får uppleva en annorlunda semester.  
Åk häst och vagn, laga mat över öppen  
eld eller prova smida järn utvunnet ur 
myrarna. Fira en älvdalsk midsommar 
med majstång, dans och spelmans-
musik, fånga en harr, hyr en kanot 
och paddla en tur, eller ge dig ut med 
cykel i skogen? I Älvdalen finns något 
för alla.

DALARNA

Boka på idrefjall.se 
eller 0253-410 00

Fjällsemester
på familjevis
En semester på Idre Fjäll är spännande fjällupplevelser, 
roliga aktiviteter och skön avkoppling. Här är det enkelt 
att hitta något som passar alla i familjen. Vi erbjuder över 
50 olika aktiviteter och spännande äventyr där flera av 
dem redan ingår i boendet. 

Fjällsemester
Boende fr 400 kr/dygn. 
Avser lägenhet 3+2 bäddar 
V 26-32.

Det du drömmer om...
...finns samlat här!
I hjärtat av Norden ligger Destination Idre som en av Europas lätt-
tillgängligaste vildmarker med en mängd året runt aktiviteter och 
upplevelser. Här finns ett kraftigt varierande landskap med allt från 
djupa skogar, vidsträckta myrmarker till den milsvida fjällvärlden i 
norr. Låt 2011 års turistmål vara en destination där naturen är din 
samarbetspartner!

Särna – vattenfall och älgsafari
I Särna ligger Fulufjället – Sveriges 
yngsta nationalpark och en av de 
största. Huvudattraktionen är självklart 
Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall. 
På Fulufjället vandrar du på egen hand 
eller vänder dig till någon av ortens  
aktivitetsarrangörer. Från Naturum utgår 
guidade turer under sommarsäsongen. I 
byn Mörkret ligger älgparken och här 
kan du träffa skogens konung öga mot 
öga – om du törs!

Idre – en knutpunkt för den aktive
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,  
rafting, bäversafari eller att snöra på dig 
vandringskängorna. På Idre Fjäll finns 
massor av aktiviteter som passar alla; 
Höghöjdsbana, Freerideleder, Fun- www.visitidre.se

Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall ligger 
i Särna.

På Idre Fjäll finns massor av aktiviteter som passar alla.Ta del av den samiska kulturen i Grövelsjön.

ballz, poolområde med vattenrutsch, 
klättring, ridning, skyttestig, simskola 
och bungytrampolin. 

Hör du till dem som hellre sportar 
inomhus? Här finns bowlinghall, gym, 
bordtennis, biljard och ett äventyrsbad 
– alltid lika kul!

Äventyret börjar i Grövelsjön
STF:s sydligaste fjällstation ligger på Lång-
fjällets sluttning, alldeles vid trädgränsen. 
Terrängen är lättillgänglig och här finns 
många markerade leder. Norge ligger 
dessutom nästgårds så vill du till exempel  
besöka Femundsmarka nationalpark tar 
du dig enkelt över gränsen med enbart 
apostlahästarna till hjälp. 

I Grövelsjön rekommenderas annars  
deras fiske, guidade fjällturer, den 
samiska kulturen, bärplockning, vatten- 
utflykter med kanot eller bår. Eller 
varför inte bara vara, ha lite lugn och ro? 

 

Visit
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Arlanda flygplats
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“Berg, skog, slätter, sjöar, älvar och 
skärgård – här finns allt. Gästriklands 
naturtillgångar är ovanligt rika men det 
är långt ifrån allt gästrikarna erbjuder. 
Vi startade vår resa i Gävle, Gästrik-
lands och Gävle kommuns residensstad.  
Anledningen var enkel, vi var nyfikna  
på hur gävleborna själva såg på hela 
Sveriges smått bisarra jultradition;  
uppeldandet av Gävles julbock. Gävle- 
borna själva rycker dock mest på  
axlarna åt all uppståndelse.

Strax utanför Gävle ligger Mackmyra  
Svensk Whisky – ett givet resmål 
för whiskyfantaster. Destilleriet ligger 
mycket vackert beläget på Mackmyra  

Fisket i Dalälven och Gavleån, smakerna från havet och skogarna, glädjen i barnens ansikten, whiskytunnorna på rad i
gästrikland
gävle.se

hofors.se

ockelbo.se

sandviken.se

älvkarleby.se

skogslagret, Nobeldesign i världsklass, evenemang och idrottsupplevelser, trädgårdskonst och nära möten med djur.

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

Dalälven

Axmar Brygga Havskrog Furuvik

Kungsberget

Mackmyra Svensk Whisky

Gunnar Cyrén

SM i Friidrott

Wij Trädgårdar
Kybacka Älgpark
Mo Älgpark

Porten till Norrland
Bara en timme från Arlanda ligger Gästrikland. Storleken till trots, har det lilla landskapet mitt i  
Skandinavien massor av upplevelser att erbjuda. Svenska Semestertips tillbringade en helg med 
svensk whisky, lokalproducerad mat och unika bruksmiljöer.
Text: Cindy Ahrnewald

Bruk, men det som imponerade mest 
var, som sig bör, innehållet i våra glas. 
Den rökiga, lena whiskyn smakar 
inte skotskt, utan alldeles, alldeles 
underbart.

Stärkta beslöt vi oss att hälsa på 
våra närmaste släktingar som håller 
låda i Furuviksparken – en av Europas  
viktigaste ap-parker. Det nya pool-
området, Aqua Jungle, hoppade 
vi dock över. Det är inte varmt i 
Gästrikland. Inte i april.

När vi ändå var igång och utfor-
skade vår historia kändes ett besök på 
Sveriges Järnvägsmuseum passande. 
Och väl här ångrar man sig inte! De 

magnifika stora ångloken, de kung-
liga och mycket luxuösa vagnarna 
kan få vem som helst att bli en ”tåg-
madame”. Att med egna ögon se 
utvecklingen från de allra första häst-
dragna vagnarna på räls till dagens 
snabbtåg är ett stycke svensk historia 
som inte bör missas av någon.

Också Gysinge Bruk med sin 
smidesutställning gjorde ett starkt in-
tryck på oss. Vallonbruket med anor 
från 1600-talet är en av landets bäst 
bevarade historiska miljöer.

Därefter tog vi oss tillbaka till 
Gävle för att undersöka 1700-talets 
elände. Sveriges Fängelsemuseum 

gav alla rysningar längs med rygg-
raden. Men det är inte ospännande 
att titta ner i fängelsehålorna.

Människor dras till naturliga mötes-
platser. Så har det alltid varit och trots 
alla möjligheter som kommunika-
tionstekniken erbjuder, kommer det 
alltid att finnas behov att träffas ansikte 
mot ansikte. Gästrikland är en sådan 
naturlig mötesplats. 

Så det var med sorg i hjärtat vi 
lämnar Gästrikland. Landskapets unika  
upplevelser och storslagna platser  
gick rakt in i våra annars ganska så 
luttrade svenska semesterhjärtan.”

GÄSTRIKLAND
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På Högbo Brukshotell bor du när du vill koppla av på spa, gå en 
golfrunda eller äta gott. Här finns boendepaketen som passar 
just dig. Vi är extra stolta över vårt kök som ständigt utmanar 
smaklökarna till nya höjder och där dessertbuffén blivit ett 
smakfullt signum genom åren. Varmt välkommen till oss! 

Högbo Brukshotell
Tel: 026-24 52 00
www.hogbobrukshotell.se

På Högbo Brukshotell bor du när du vill koppla av på spa, gå en
golfrunda eller äta gott. Här �nns boendepaketen som passar
just dig. Vi är extra stolta över vårt kök som ständigt utmanar

smakfullt signum genom åren. Varmt välkommen till oss!

Högbo Brukshotell
Tel: 026-24 52 00
www.hogbobrukshotell.se

Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsgatan 1, Gävle

Telefon: 026-14 46 15
www.trafikverket.se/museer

Program i Gävle, urval
Påsklov: 16/4 – 25/4
Familjedag: 22/5
Sommarprogram: 20/6 – 21/8 
Motordag: 17/9
Modelltåg 11: 8-9/10
Spöklov 10 år: 31/10 – 6/11
Café, museibutik och mer kul!
Fri entré t.o.m. 19 år
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Följ ett fat på dess resa från tom tunna 
till ett löfte på lagerhyllan. På Mack-
myraresan får du lukta på rökmalten, 
smaka på sötvörten och vattnet från 

Åk in i Gävle!
Besök och berörs i museet med starka 
utställningar i två gamla fängelser.

www.fangelsemuseet.se

VÄLKOMNA TILL PÄRLAN 
VID DALÄLVEN I JÄRNRIKET 
GÄSTRIKLAND – GYSINGE

Där natur möter kultur!

Mackmyraresan

Bokning sker via hemsidan. 
www.mackmyra.se
info@mackmyra.se
Mackmyra Svensk Whisky
Tel: 026–54 18 80 

För privatpersoner
Antal deltagare: 2–8 personer
Tidsåtgång: ca 2 h
Pris: 350 kr per person*
Åldergräns: 18 år

*Introduktionspris för privatpersoner, 
inkl. moms. Gäller t.o.m. 2011-08-31.
För företag och grupper, var god ring 
026-54 18 80 för bokning och offert.

Följ ett fat på vägen 
– upplev Mackmyra inifrån

Valboåsen. På vägen får du även följa 
med på Mackmyras resa genom åren, 
från den allra första kopparpannan 
till framtiden för svensk maltwhisky 

GÄSTRIKLAND

I destilleriet på Mackmyra Bruk har de 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.
Deras kunniga whiskyreseledare 

tar dig med i ett litet sällskap från 
Gävle till destilleriet på Mackmyra 
Bruk. Här väljer du själv ut det fat 
som de sedan fyller med väldoftande 
nydestillat.

Från Mackmyra Bruk fortsätter 
man till Mackmyra Whiskyby. Lyssna 
till gransus och fågelsång när du går 
genom skogen till Skogslagret där du 
får lägga fatet på hyllan. Ta sedan ett kliv 
in framtiden vid det nya Gravitations- 
destilleriet - ett av världens modernaste 
whiskydestillerier.

Mackmyraresan är en chans att 
få uppleva tillverkningen av svensk 
maltwhisky från insidan. Mackmyra  
erbjuder annorlunda whiskyupplevelser 
för livsnjutare och nytänkare.

Ecke Hedbergs 
Konstnärshem TALLBO
Ett unikt konstnärshem. 
Ecke Hedberg bodde och verkade här och familjens 
hem är numera museum med många av hans tavlor. 
I anslutning till museet kan man se tre perioder 
konstutställningar av nu verksamma konstnärer. 
Vissa helger anordnas dessutom underhållning.

Öppet lördagar och söndagar, 21 maj till 14 aug. 

Kungsforsv. 416 
811 95  Järbo 
Tfn 0290-621 89
www.tallbo.se

Rosenlöfs
Tryckerimuseum

Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Telefon 0290-376 18

www.rosenlofsvanner.se
GPS: N 60º 36.103’ E 16º 37.333’



”Vid foten av den pampiga fjällkedjan  
och i den bedövande vackra Storsjö-
bygden hittar vi en av de bäst bevarade  
kulinariska hemligheterna i norra 
Europa. 

En rik kulturhistoria kryddad av 
entusiastiska matälskare har skapat 
ett aptitretande kluster av alle-

Smakupplevelser i matriket
Jämtland är Sveriges svar på Toscana och Provence. Möt en kreativ och snabbt framväxande matregion 
där traditioner och genuint mathantverk får nytt liv i samklang med den storslagna naturen.

Go Slow Travel erbjuder kompletta 
prsivärda paket med trivsamt och genuint 
boende samt förstklassig, lokalt producerad 
mat. Som pricken över i: et, blir du guidad 
mellan smultronställena med den GPS du 
får på köpet!  För information och bokning 
ring 08-717 90 70 eller besök 
www.goslowtravel.se

Jämtland/Härjedalen Turism/
Gastronomy of Jämtland Härjedalen
Rådhusgatan 44, 831 32 Östersund. 
För mer information ring Mårten Wikner på 
070-373 70 07, mejla marten.wikner@jht.se 
eller besök www.jamtland.se

�1Semestertips 2011

handa mathantverkare, lantbrukare 
och krögare. Prisbelönta bryggerier, 
levande fäbodar, genuina gårds- 
mejerier och getostproducenter blandas 
med fiskrökerier, tunnbrödsbagerier, 
charmiga gårdsrestauranger, spän-
nande kvarterskrogar och kulinariska 
innovatörer. 

Nu är det också enklare än någon-
sin att ta sig till alla dessa smultron-
ställen. Tillsammans med Jämtland  
Härjedalen Turism lanserar Go Slow 
Travel mat- och måltidsbaserade 
”smakresor” till Jämtlands pärlor. 
Besök grönskande betesmarker och 
glittrande sjöar med täta bestånd av 

röding, åk från gård till gård i det 
traditionsrika jordbrukslandskapet 
och njut av den näringsrika, nyttiga 
och välsmakande lokalt producerade 
maten. 

Det är sommaren 2011 du ska 
vässa smaklökarna och ge dig ut på 
kulinarisk pilgrimsfärd!”

JÄMTLAND
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www.vasterbotten.net

Besök Västerbotten Lappland och upplev sköna 

äventyr. Utmana dig själv på en tuff downhill

cykling i fjällen, vandra på Kungsleden eller 

paddla i vilda forsar.

 Ta med dig familjen på strapatsen eller sök 

er till något av de skojiga leklanden eller någon 

av de soliga, roliga badstränderna.

 Och förresten, gillar du god mat, kultur och 

skön avslappning har du också hittat rätt. Här 

kittlar urgamla samiska traditioner, lyxiga delika

tesser ur naturens skafferi och fantastiska vyer.

På www.vasterbotten.net hittar du många  

attraktiva resepaket.

Välkommen!

För sköna äventyr 

och njutning

Mer information om Västerbottens härliga upplevelser hittar 
du på www.vasterbotten.net. Här kan du också beställa vår 
guide till Västerbotten Lappland – Sommarvägar i norr 2011.

Sommarvägar 

i norr 2011

ktiviteter | Evenemang

– din guide till

västerbotten Lappland

_svensk_020

2011-02-04   08.2

Sommarvägar i norr 2011
– din guide till
västerbotten Lappland

sommarvägar_svensk_020

Sommarvägar 
Sommarvägar 
Sommarvägar i norr 
Sommarvägar i norr 
Sommarvägar 

2011
– din guide till
västerbotten Lappland

sommarvägar 2011    1

Sommarvägar 
i norr 2011

Kartor | sevärdheter | aktiviteter | Evenemang

– din guide till
västerbotten Lappland

VLT 26459.indd   1 2011-04-26   08.11
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Tavling@provisa.se
Tror du fortfarande på sommaren eller har de tunga blygrå molnen 
helt fått dig att tappa hoppet? Känns det ”alldeles, alldeles underbara”, 
så väldigt långt borta?
Frukta inte, vi skall hjälpa dig.

Vi kanske inte kan göra så mycket åt vare sig väder, vind eller tid, men hav förtröstan, resten 
– det kan vi ordna! För den perfekta sommaren handlar ju som bekant inte om vädret, utan 
om upplevelserna och i år ger vi dig möjligheten till bättre minnen än någonsin. Eller vad 
sägs om konsertbiljetter, en fantastisk sagopark eller en romantisk övernattning för två? 

Fina priser kräver dock sin läsare så för att vinna måste du lusläsa Svenska Semestertips,  
svara på frågorna nedan och ge en kort motivering till vad som är bäst, respektive 
sämst, med årets nummer. (Behöver vi nämna att de bidrag som jämför med tidigare  
års utgåvor kommer att premieras?). 

Ditt svar vill vi ha oss tillhanda senast den 30 maj 2011. Du kan antingen mejla till tavling@
provisa.se eller skicka dina svar per post till adressen Provisa Sverige AB/Svenska Semestertips 
2011, Strandvägen 19, 114 56, Stockholm. Glöm inte att ange vilket pris du helst vill vinna och 

hur många biljetter du behöver (gäller konsertvinsten).

Årets vinnarskallar ska kunna svara på följande:

Fråga 1. Sommaren 2011 invigs Astrid Lindgrens största satsning någonsin; Mattisskogen. 
Vilken av Mattiskogens alla figurer som enligt uppgift kommer att finnas på plats, vill du helst 

träffa och varför?

Fråga 2. Vad tycker Lasse Holm är det bästa med Diggiloturnén?

Fråga 3. Vilken kändiskock har komponerat ihop smaskiga sommarmenyer på Scandics restauranger?

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

2011 års priser:

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. 

    Upp till fyra biljetter till Diggiloos stockholmskonsert den 14 augusti 2011. 

Övernattningar på valfritt Scandic-hotell i Sverige, Norge eller 
Finland. Alla med sin speciella charm och atmosfär. Totalt 

finns nio olika pris att vinna. Förstapriset innehåller fem 
övernattningar, andrapriset tre övernattningar och 
sju priser ger vardera en övernattning. I över-
nattningspriset ingår boende i dubbelrum. Barn 

under 13 år bor gratis i föräldrars rum, 
extrasängar i mån av plats.
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FÅ FÖRSTA STUGNATTEN PÅ KÖPET

Våra stugor har Sveriges bästa lägen. Oavsett hur långt bort ni vill åka eller hur nära hem 
ni vill vara. Våra 9 000 stugor ligger utspridda från Bohusläns kustpärlor till Härjedalens 
skidparadis, vid foten av Norrlands fjäll eller med citylivets puls inom räckhåll. Vi har stugor för 
alla semesterplånböcker, vare sig ni vill ha plats för spring i benen eller bara rum att umgås. 
Just nu bjuder vi på första natten i maj och september. Läs mer och boka på camping.se

Semester i sikte?

Svenska Semestertips 210x265.indd   1 11-04-04   14.02.30


