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DAGARNA VI MINNS ÄR DE SOM RÄKNAS. Stunder i livet 
som får en speciell plats i hjärtats innersta rum och som 
vi plockar fram då och då för att påminna oss själva om 
just hur härligt livet kan vara. Kvällen när du badade 
naken i en sjö under en stjärnklar himmel, mötet med 
älgen, skogens konung, under älgsafarin eller när din 
barndomsönskan om att bygga en egen timmerflotte blev 
verklighet. I Hagfors väntar äventyret och naturen på dig 
– här kan du fylla dina dagar med aktiviteter som skapar 
minnen för livet. 

I vår bygd är det Moder Natur som står för de största 
attraktionerna. Hon gillar att ta plats och stå i centrum, 
vilket är ganska förståeligt med tanke på allt det vackra 
som hon har att erbjuda. Utbudet av aktiviteter är rikt och 
varierat, oavsett om du är vuxen eller barn med en massa 
spring i benen. Glid fram i en kanot på en glasklar sjö 
eller upplev urkraften vid Brattfallets mäktiga vattenfall. 
Utforska skogarna, djuren och växterna som bor där. 
Häng med på safari och leta efter skogens konung, eller 
varför inte se älgen från första parkett i Värmlands enda 
älgpark?

Vi som bor här, lever sida vid sida med naturen och 
vi är extra bra på att förvalta det Moder Natur har att 
erbjuda från sitt skafferi. Tack vare lokala producenter 
tas allt detta om hand med största ödmjukhet och 
av detta skapas genuin mat med själ. Låt den goda 
maten leda dig och dina smaklökar på en resa genom 
kommunens alla orter. 
 
Vad skapar du för minnen?

DAYS WE REMEMBER ARE THE ONES THAT COUNT. 
Moments in life that receive a special place in our hearts 
and which we occasionally pick up to remind ourselves 
just how wonderful life can be. The night when you went 
skinny dipping under a starry sky, meeting a moose, the 
king of the forest, during a moose safari or when your 
childhood dream of building a timber raft became a reality. 
The adventure and nature are waiting for you in Hagfors 
– here you can fill your days with activities that will create 
memories for life.   

In our neighbourhood, Mother Nature is the main 
attraction. She likes to take up a lot of space and being 
the centre of attention. Pretty understandable considering 
all the beauty she has to offer. The range of activities is 
rich and varied, regardless if you are an adult or a child 
with restless legs. Glide in a canoe on a crystal clear lake 
or experience the immense power of the waterfall at 
Brattfallet. Explore the woods, animals and plants that 
live there. Come along on a safari and search for the king 
of the forest, or why not see the moose from front row in 
the only moose park in Värmland? 

The locals here in Hagfors live side by side with nature 
and we are especially good at taking care of all the things 
Mother Nature has to offer from her pantry. Thanks to local 
producers, all of this is taken care of in the most humble 
of ways. This is how genuine food with soul is created. Let 
the good food guide you and your taste buds on a journey 
through the villages of the municipality. 

 
What memories will you create? 

BLI RIK PÅ 
MINNEN 
I MAGISKA 
HAGFORS
—
BECOME RICH 
IN MEMORIES 
FROM MAGICAL 
HAGFORS
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Det är något speciellt med att vara på en plats där två 
helt skilda världar lever sida vid sida. Att ena stunden 
ha foten inne i dagens moderna samhälle för att sedan 
helt plötsligt befinna sig på en plats där tiden har stått 
stilla och där svunna tider påminner om livet före dig 
och mig.

I Hagfors kan du få det bästa av dessa två världar. 
Här förenas moderna innovationer och bekvämligheter 
med ett rikt kulturarv i form av hembygdsgårdar, 
hantverk, musik och traditioner. 

Vill du kanske veta mer om personerna som har 
levt och verkat här? Välkommen att möta Monica 
Zetterlund i bild och musik på Hagfors Minnesmuseum. 
Du får också uppleva livet på bruksorten och den 
omfattande musik- och idrottshistoria som präglade 
världsartistens uppväxt. En annan viktig bärare av 
vårt kulturarv är vår unika och charmiga dialekt  
som präglas av en varm humor och stor personlighet. 
Vi lovar att den får dig att känna dig precis som hemma 
och i mycket gott sällskap. 

There is something special about being in a place where 
two completely different worlds live side by side with 
each other. To have one foot in modern society and then 
suddenly end up in a place where time has stood still  
and where past times reminds you about life before you 
and me. 

In Hagfors you can get the best of both these worlds. 
Here, modern innovations and comforts are united with a 
rich cultural heritage in the form of craftsmanship, music 
and traditions.  

Perhaps you would like to know more about the 
people who have lived and worked here? Welcome to 
meet the world famous star, Monica Zetterlund, in image 
and music at Hagfors Minnesmuseum. You also get 
to experience life in the small town and the extensive 
musical and sports history that characterized Monica’s 
childhood. Another important bearer of our cultural 
heritage is our unique and charming dialect that is 
characterized by a warm sense of humour and great 
personality. We promise that it will make you feel right 
at home and in very good company.

KÄNN HISTORIENS 
VINGSLAG
—
FEEL THE TIDE OF 
HISTORY



HISTORISKT UTFLYKTSMÅL 
Ekshärads kyrka är en av Värmlands bäst bevarade 1600-tals kyrkor 
med föremål och inredningsdetaljer från 1200-talet. Här finns också 
ett unikt kulturarv bevarat i form av 450 smidda gravkors från 1700- 
och 1800-talen som pryder kyrkogården intill Klarälven. Korsen som 
är tillverkade i järn symboliserar livets träd med spelande löv. En av 
männen bakom korsen på kyrkogården var smeden och urmakaren 
Johan Tinglöf (1751-1812) som sades ha övernaturliga förmågor som 
gav honom makt över människor och djur. 

A HISTORICAL EXCURSION 
The church in Ekshärad dates back to the 17th century and is one of 
Värmland’s best preserved churches with objects and furnishings from 
the 13th century. Here you will also find a unique cultural heritage 
in the form of 450 forged grave crosses from the 1700 and 1800s that 
adorn the cemetery next to the river Klarälven. The crosses which are 
made of iron symbolize the tree of life with leaves that are playing 
in the wind. One of the men behind the crosses was blacksmith and 
clockmaker Johan Tinglöf (1751-1812) who was said to have paranormal 
skills that gave him power over both humans and animals. 

EKSHÄRADS STAVKYRKA
Ekshärads Stavkyrka eller Sankta Annas Kapell har byggts till minne av 
medeltidens pilgrimsled som gick längs Klarälvdalen genom Ekshärad 
till St Olafs grav i Nidaros, nuvarande Trondheim, Norge. Här finns en 
gammaldags örtagård och kapellet används som ekumenisk kyrka. 

THE STAVE CHURCH IN EKSHÄRAD
The Stave church in Ekshärad or Saint Annas chapel was built in memory 
of the medieval pilgrimage route that ran along the Klarälven valley via 
Ekshärad to St Olafs grave in Nidaros, now Trondheim, Norway. Up here 
you can find an old-fashioned herb garden and the chapel is used as an 
ecumenical church. 

HEMBYGDSGÅRDEN GUBBKROKEN
Timmerhus från 1700-talet med museum och vävstuga. Gårdsbutik 
i loftboden med försäljning av hemslöjd, mattor och Sunnemobröd 
bakat i vedeldad bakugn på gammaldags vis. Besök också Hyttdalen 
med vandringsled i trolsk natur med rester från gammal bruksbygd.

Timber houses from the 18th century with a museum and a weaving 
studio. A shop in which you find handicrafts, carpets and the local 
Sunnemo bread baked in a wood heated oven in the old fashioned way. 
Also pay Hyttdalen a visit with its walking path in forest surroundings, 
with remains of the old industrial community.

HITTA OCH FYNDA UNIKA FÖREMÅL 
Du ser dem lite överallt: på träd, i diken eller uppspikade på husfasader. Skyltarna 
som det står loppis på, ofta skrivna för hand med målarfärg. Här kan du fynda unika 
begagnade saker som du kan ta med dig hem som minne från Hagfors.

FIND BARGAINS AND UNIQUE ITEMS 
They are all over the place: on trees, in ditches or nailed on house facades. Signs with the 
text loppis (flea market) written on them, often by hand with house paint. Here you can find 
real bargains and unique items to bring home as a memory from Hagfors. 



6 chapter

ÄVENTYR FÖR 
STORA 
OCH SMÅ
—
ADVENTURES 
FOR BOTH 
YOUNG AND 
OLD

6 Barnens Hagfors / The children’s Hagfors

ÄVENTYR SOM GÅR PÅ RÄLS
I barnvänliga Hagfors järnvägs-
museum visas gamla ånglok, 
elektriska lok, vagnar och arbets-
redskap. Du kan gå ombord på lok 
och vagnar och känna atmosfären 
från förr. Ta en fika eller glass i 
muséets café, se den stora modell-
järnvägen eller åk dressin på den 
gamla järnvägsbanan, en unik 
naturupplevelse. 

A RAILWAY ADVENTURE 
Old steam engines, electric engines, 
wagons and old working tools are 
displayed in the child friendly railway 
museum. Go aboard the trains 
at Hagfors Järnvägsmuseum and 
experience the historic atmosphere. 
Take a break in the café and enjoy the 
taste of ice cream or some fika, see the 
model railway or take a trolley ride 
on the old railway, a unique nature 
experience.

BLINKENBERGSPARKEN
Blinkenbergsparken är ett 
smultronställe mitt i centrala 
Hagfors. Här finns en spännande 
modern lekplats som är populär hos 
barnfamiljerna. På scenen i parken 
bjuds det sommartid på musik 
och underhållning. Ta gärna en 
rogivande promenad på stigar i den 
vackra parken med blommor och 
växter av alla dess slag. Avsluta 
besöket i Blinkenbergsparken med 
att utmana dina kompisar i discgolf 
på niohålsbanan. 

Blinkenbergsparken is found in central 
Hagfors. The children can discover an 
exciting contemporary playground. 
Enjoy music and entertainment from the 
stage in summertime. Stroll along the 
paths of the beautiful park with flowers 
and plants of all kinds. End your visit 
in the park by challenging your friends 
or family to a game of disc golf on the 
9-hole course.

Ljudet av ren, skär glädje. Det där 
speciella skrattet som barn gör 
när de har riktigt roligt och trivs. 
Visst smittar det av sig? I Hagfors 
kommun är det alltid nära till 
lek, bus och skratt. Här kan du 
besöka barnvänliga badstränder, 
grönområden och lekparker. 
Utmana familjen i bowling, lek 
lokförare ombord på tågen på 
järnvägsmuseet eller varför inte 
ta en tur på dressinbanan mellan 
Hagfors och Uddeholm?

The sound of pure and sheer joy. 
That special laughter children 
make when they thrive and have 
fun. A little contagious, don’t 
you think? Here in Hagfors 
municipality, you are always close 
to play, fun and laughter. Visit 
child friendly beaches, green 
areas and playgrounds. Challenge 
your family members in bowling, 
play engine driver on board the 
trains at the railway museum 
or why not take a trolley ride on 
the railway between Hagfors and 
Uddeholm? 



BADA OCH BOWLA
I Hagforsbadet är det alltid bra 
badväder.  Tävla mot varandra i 
vattenrutschkanan, gör ett svandyk 
från högsta trampolinen eller bara 
må gott i bubbelpoolen eller  bastun. 
När du plaskat klart, testa  gärna 
att utmana varandra i Moonlight  
Bowling hos Café Käglan. Ett plus är 
också att bowlingen  ligger i samma 
byggnad som badhuset, nära och bra!

BATH AND BOWLING
The weather for swimming is always  
perfect in the local public pool. Compete  
against each other on the water slide, 
jump  from the highest trampoline or 
just chill  in the jacuzzi or sauna. When 
you have  splashed around, challenge 
each other in  Moonlight Bowling at 
Café Käglan. The bowling court is  also 
situated in the same building as the  
public pool. Can it get any better?

EKESBERGET
Ekesberget erbjuder aktiviteter och boende året om.  
Med fem nedfarter, två liftar och en fallhöjd på 110 meter 
är Ekesbergets utförsbacke en rolig upplevelse för hela 
familjen på vintern. Sommartid finns ett rikt utbud av 
natur- och kulturupplevelser att upptäcka i närheten.

Ekesberget offers activities and accommodation all year round. 
With 5 slopes, 2 lifts and a fall height of 110 meters, the ski 
slope offers a fun experience for the entire family during the 
winter. Summertime, there is a rich variety of nature and cultural 
experiences to explore nearby.

GÅRD BJÖRKE
Gård Björke driver en dygnet runt 
öppen gårdsbutik men du kan 
även boka mysstund med deras 
får. Perfekt för barnfamiljen, som 
balsam för själen. 

Gård Björke runs a 24h open farm 
shop but you can also book some 
cozytime with their sheep. Perfect for 
families, does wonders for the soul. 

SAGOSTIGEN
Skapad som upplevelsevandring för 
både stora och små. Skaparen hittar 
alltid på nya föremål så även om du 
gått den förut kommer du hitta något 
nytt nästa gång du vandrar här. 

Created as an adventurous hike for 
both young and old. The originator 
always creates new objects so even 
if you have experienced it before you 
will find something new and unseen 
the next time you visit.

GLASSCAFÉ
Sunnemos Lantliv ligger i utkanten 
av Sunnemo och här finner du en 
stor glassmeny med nya smaker 
varje säsong, kanske kan det 
smaka med en freakshake eller 
bubbelvåffla? Öppet sommartid och 
vissa storhelger/helger under resten 
av året. 

ICE CREAM CAFÉ
Sunnemos Lantliv is located in the 
outskirts of Sunnemo and here you will 
find a large menu with a wide selection 
of flavours, maybe yoú ll fancy a 
freakshake or a bubble waffle? Open 
during the summer season and certain 
holidays/weekends during the rest of 
the year.

TURISTTÅGET Z
Ta en tur med Z-tåget som avgår från Järnvägsmuséet och runt Hagfors 
centrum med hållplatser längs slingan. Turen tar ca 45 minuter.

Take a seat on the Z-train which departs from the Railway Museum and ride 
around the center of Hagfors, with a few stops along the way. The tour takes 
about 45 minutes. 
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Skymning. Älvorna dansar i dimman som har lagt sig 
som en tunn slöja av bomull på ängen. Allt är tyst och 
du kan känna råheten i diset. Du går in i skogen och 
nästan omedelbart tränger sig känslan på att du är i 
någons hem på besök. Vem eller vad kommer du träffa 
på, frågar du dig själv när äventyret snart ska börja. 
Tystnaden bryts helt plötsligt av guidens lockrop som 
ekar i den tysta skogen. Du stannar till och spetsar 
öronen. En älgtjur svarar på långt håll, du känner hur 
pulsen stiger. Snart visar sig en siluett i dimman och 
helt plötsligt träder han fram. Nu står du öga mot öga 
med skogens konung. Mäktigare än så blir det inte. 

Att träffa djur i deras naturliga miljö och få komma 
dem riktigt nära är en upplevelse för hela familjen. Häng 
med på en safari och träffa älgen, byggingenjören bävern 
eller den mytomspunna vargen. Upptäck naturen från 
hästryggen, paddla kanot, vandra eller cykla. Flyt fram på 
en flotte, åk fyrhjuling eller vad sägs om att åka dressin på 
det gamla järnvägsspåret? Hur du än väljer att ta dig fram 
kan vi lova dig en fantastisk naturupplevelse längs vägen. 

Dusk. The fairies are dancing in the fog that has settled 
like a thin veil of cotton in the meadow. Everything is silent 
and you can feel the rawness of the haze. You go into the 
woods and almost immediately you get the feeling that you 
are a visitor in somebody’s home. You ask yourself; who or 
what will I encounter when the adventure is about to begin? 
The silence is suddenly broken by the guide’s horn that 
echoes in the silent forest. You stop and listen. A moose bull 
answers from afar, and you can feel how your pulse starts 
to rise. Soon a silhouette appears in the fog and suddenly 
he comes forward. You are now standing eye to eye with the 
king of the forest. It can hardly get more powerful than this. 

Meeting animals in their natural habitat and seeing them 
up close is an experience for the entire family. Embark on a 
safari and meet the moose, the skilled beaver or the mythical 
wolf. Discover nature from the horseback, go canoeing, hiking 
or cycling. Float on a raft, ride on a quad or how about going 
on a trolley ride on the abandoned railway track? However you 
choose to discover Hagfors, we can promise you a fantastic 
nature experience along the way.

VÄLKOMMEN IN 
I DJURENS VARDAGSRUM 
—
WELCOME TO THE LIVINGROOM 
OF THE ANIMALS



KLAPPA MULEN PÅ SKOGENS KONUNG
Värmlands Älgpark är en av få platser i världen där 
du kan uppleva skogens konung på riktigt nära håll, 
utan staket eller hinder mellan er. Följ med till fots 
in i parken där älgarna bor och stå sida vid sida med 
dessa ståtliga djur. Du kommer kunna klappa och mata 
de tama älgarna under en guidad tur där du får veta 
mer om djuren och miljön som de lever i. Visste du att 
en fullvuxen älg kan hoppa över ett viltstängsel utan 
problem? Snacka om smidighet! 

PET THE MUZZLE OF THE KING OF THE FOREST
Värmlands Moose Park is one of the few places in the world 
where you can experience the king of the forest at close 
quarters, with no fence or barriers between you. Follow on 
foot into the park where the mooses live and stand side by side 
with these magnificent animals. You will be able to pet and 
feed the tame moose on a guided tour where you can learn 
more about the animals and the environment in which they 
live in. Did you know that an adult moose can skip a high 
fence without any problems? Talk about agility!

HÄSTKRAFTER
Our Little Farm är en mysig och charmig farm 
som erbjuder flertalet utomhusaktiviteter som kan 
anpassas efter dina personliga önskningar. Om du 
söker en vacker utomhusaktivitet med personlig  
prägel så finner du den här. Ridturer både korta 
och långa med flerdagsturer där du sover under 
stjärnorna och känner dig som en riktig cowboy.  
Här finns flertalet aktiviteter även för dig som inte är 
hästintresserad. 

HORSE POWER
Our Little Farm is a cosy and charmful farm that offers 
various outdoor activities that can be adapted to your 
personal wishes. If you are looking for a beautiful 
outdoor experience with a personal touch this is the 
place for you. Horseback riding tours both short and 
long, including multi day trails where you will be 
sleeping under the stars and feel like a real cowboy.  
The farm also offers activities for the non-riders.

SAFARI I VÅR VÄNLIGA VILDMARK
Vill du se en älg eller bäver i deras naturliga miljö? 
Följ med på en spännande safari! Här i Hagfors kan du 
utforska naturen och dess invånare med våra företagare 
som guider och de erbjuder förstklassig service och 
information för dig och dina nära. 

EXPERIENCE OUR FRIENDLY WILDERNESS
Do you want to see moose or beaver in their natural habitat? 
Go on an exciting safari! Here in Hagfors you can explore 
nature and its inhabitants via our entrepreneurs as your 
guides and they offer first-class service and information for 
you and your loved ones.
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UTOMHUS VAKNAR 
SMAKERNA TILL LIV
—
FLAVOURS COME TO 
LIFE OUTDOORS

Sommaren är utflykternas och äventyrens tid. Har 
du dessutom mat, dryck och härligt sällskap med på 
färden så har du det perfekta receptet på hur man 
skapar minnesvärda stunder - tillsammans. I Hagfors 
kan du njuta av lokala smaker i en orörd natur. Och 
kombinationen av de två, ja de blir helt oslagbara under 
en mysig picknick i det fria. Stunden att avnjuta mat som 
är tillagad runt knuten har aldrig smakat bättre än just då.

Packa korgen full med lokala delikatesser, välj en 
plats som talar till dig och hugg in när hungern gör sig 
påmind. För visst smakar allt lite bättre under en klarblå 
himmel? Helt plötsligt kan de enklaste av råvaror smaka 
ljuvligt gott och nå oanade, gastronomiska höjder. Den 
friska luften, lugnet och naturen är dessutom ett alldeles 
utomordentligt sällskap. 

Välkommen till bords. 

Summer is the perfect time for excursions and adventures. 
Bring food, beverages and wonderful company along on the 
trip and you will have the perfect recipe on how to create 
memorable moments together. In Hagfors municipality you 
can enjoy local flavours in an untouched nature. And the 
combination of the two, well, they become unbeatable during 
a cozy picnic. The moment to enjoy food that is prepared 
just around the corner has never tasted better than at that 
moment. 

Pack your basket with local delicacies, pick a place 
that speaks to you and dig in when hunger reveals itself. 
Because everything tastes just a little bit better under a 
clear blue sky, right? 

All of a sudden, the simplest of ingredients tastes 
deliciously good and reach new gastronomic heights. The 
fresh air, tranquility and nature are in addition to this an 
extraordinary company. 

Welcome to be seated.  



TORFOLK GÅRD GÖR MAT 
SOM DE SJÄLVA VILL ÄTA
Precis intill Klarälven ligger den 
lilla byn Östra Skymnäs. Här 
odlar Torfolk Gård grönsaker samt 
tillverkar smarrig sylt, saft och 
marmelad. Alla deras produkter är 
ekologiska och godkända enligt KRAV 
– Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat som ägarna Olle och Marica 
var med och startade i början av 
1980-talet.

TORFOLK GÅRD 
ORGANIC TASTY FOOD 
Right next to the river Klarälven lies  
the small village of Östra Skymnäs. 
The farm Torfolk Gård grows vege-
tables and produces yummy jam, 
lemonade and marmalade. All of their 
products are organic and approved 
by KRAV, which is Sweden’s most 
famous labeling of organic food that 
the owners, Olle and Marica, helped 
to start in the early 1980s. 

LAKENE OSTGÅRD
I natursköna Lakene ligger en ostgård, vackert belägen mellan skog, glittrande 
sjöar och vida ängar. Här tillverkar Romana och Mischa ost med både tradition och 
nytänkande. Flera av deras sorter har på senare år vunnit priser i SM i mathantverk. 
Låt dig överraskas av smaken i deras kryddostar eller upptäck deras goda glass i 
sommarcaféet. 

THE CHEESE FARM, LAKENE OSTGÅRD 
Lakene is the home of a cheese farm that is beautifully situated between forests, 
sparkling lakes and wide meadows. Here Romana and Mischa produce cheese with 
both tradition and innovation. Several of their products have won prices in the 
Swedish Mastership in Artisan Food. Let yourself be surprised of the taste of their 
seed-spiced cheese or discover their delicious ice cream in the summer cafe.  

REKO-RING HAGFORS/EKSHÄRAD
REKO står för rejäl konsumtion och är ett sätt att handla 
lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Här har 
konsumenter och producenter i Hagfors kommun gått 
samman och startat en REKO-ring. Försäljning sker 
regelbundet, varannan torsdag. Du beställer genom direkt 
kontakt med producenten, via kontaktuppgifter eller 
Facebookgruppen REKO-ring Hagfors/Ekshärad. Alla affärer 
görs upp i förväg, du kan alltså inte handla på plats. 

REKO is a way of shopping locally produced food 
completely without intermediaries. Consumers and 
producers in Hagfors municipality have joined forces 
and formed REKO-ring Hagfors/Ekshärad. Sales are 
conducted regularly, every other Thursday. You order 
through direct contact with the producer, via contact 
information or the Facebook group REKO-ring Hagfors/
Ekshärad. All transactions are settled in advance which 
means that you cannot shop on site.

MJÖNÄS GÄSTABUD
Mjönäs Gästabud är en sommar-
öppen restaurang med butik där 
du kan köpa allt du behöver till 
utematlagningen. Här finns även en 
minigolfbana som passar perfekt 
som aktivitet efter en god bit mat. 

Mjönäs Gästabud is a restaurant and 
store open during the summer, where 
you can buy everything you need for 
your outdoor cooking. You can also 
find a miniature golf course here 
which is a great activity after a nice 
meal.

HÖJE VEDUGNSBAGERI
Cyklar du på Klarälvsbanan en varm 
sommardag kan du helt plötsligt 
känna doften av nybakat bröd. Följ 
bara den ljuvliga doften så kommer 
du till Höje Vedugnsbageri som 
inryms i byns gamla lanthandel. 
Här kan du förgylla frukoststunden 
med nybakat surdegsbröd eller njuta 
av kanelbullar under blommande 
äppelträd i bageriets trädgård. 

When travelling by bike on the track 
Klarälvsbanan on a warm summer’s 
day, all of a sudden you can smell the 
scent of freshly baked bread. Just follow 
the lovely smell and you will come to the 
wood oven bakery Höje Vedugnsbageri 
that is housed in the village’s old 
country store. Here you can brighten the 
breakfast moment with freshly baked 
sourdough bread or enjoy cinnamon 
buns under the flowering apple trees in 
the bakery’s garden.
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Du sätter betet på kroken och kastar i flötet. Små ringar 
bildas på vattnets yta och skapar små tillfälliga avtryck 
i den spegelblanka sjön. Nu är det bara att vänta. Du 
lutar dig tillbaka och ser dig omkring. Sjön ligger 
inbäddad i vacker natur och inte en människa finns i 
sikte. Lugnet börjar komma, kroppen varvar ner. 
Du hinner reflektera och ta dig tid i tystnaden. Plötsligt 
spänns linan, flötet dyker snabbt under ytan och du 
riktar allt fokus mot det som finns i andra änden. 
Kanske blir det nygrillad abborre till kvällsmat? 

 Här i Hagfors kommun finns det gott om fina platser 
där du kan vakta ditt flöte, oavsett om du är nybörjare 
eller proffs. Fiska harr, lax och öring i den livliga 
Klarälven, kommunens ryggrad och Sveriges längsta 
älv. Meta centralt i Uvån eller fiska abborre, gädda och 
vitfisk i trolska skogssjöar. Vad sägs om att hyra en 
alldeles egen tjärn för dig själv och dina vänner? 

Vintertid lockar isfisket. Inte mycket går upp mot 
den naturupplevelse pimpelfiskaren får en strålande 
vinterdag när isen ligger tjock och Kung Bore har 
bäddat in landskapet med ett mjukt, vitt snötäcke. 

You put the lure on the hook and throw in the float. Small 
rings start to form on the water surface creating temporary 
impressions in the glassy lake. The only thing remaining now is 
to wait. You lean back and take a look at the surroundings. The 
lake is embedded in beautiful nature and no human being is in 
sight. The calmness appears, the body unwinds. You have time 
to reflect and take time in the surrounding silence. Suddenly, 
the fishing-line begins to strain, the float makes a dive under 
the surface and now your focus is targeted towards whatever is 
hooked on the other end of the line. Maybe, you will have freshly 
grilled bass for supper? 

In Hagfors municipality, there are plenty of beautiful places 
where you can guard your float, regardless if you are a beginner 
or a pro. Fish grayling, salmon or trout in the lively Klarälven, 
the spine of the municipality and Sweden’s longest river.  Angle 
centrally in Uvån or fish bass, pike and whitefish in enchanting 
forest lakes. Or how about renting your own, private lake for you 
and your friends? 

Winter is the perfect time for ice fishing. There’s nothing like 
the nature experience that the fisherman gets a sunny winters 
day when the ice is thick and Jack Frost has embedded the 
landscape with a soft, white cover of snow. 

HÄR NAPPAR DET
—
GO WHERE THE 
FISH BITE



ÄTBARA FISKAR 
I VÅRA VATTENDRAG 

Abborre 
Gädda

Gös
Lax
Ål

Lake
Sik

Röding
Laxöring

Burbot
Whitefish
Red char
Salmon 

trout

Perch 
Pike

Pike-Perch
Salmon

Eel

EDIBLE FISH IN 
OUR WATERS

PUT AND TAKE
Här har ädelfisk inplanterats i en sjö där dessa arter normalt inte 
kan reproducera sig. Ett tips är att besöka Sönner- och Mellantjärn 
i Överberga. Här finns en timrad vildmarksstuga som du kan hyra 
samt grillplats och vindskydd. Och du, glöm inte att köpa fiskekort.

Fish has been implanted in these waters where these species cań t 
normally reproduce. One tip is to visit the woodland lakes Sönnertjärn and 
Mellantjärn in Överberga. Here you will find a rentable wooded cottage, 
barbecue area and wind shelter. And hey, don’t forget to buy a fishing 
license.

FISKEKORT
Kom ihåg att köpa fiskekort innan du ger dig ut för att 
testa fiskelyckan. Med kommunfiskekortet får du fiska i de 
flesta sjöar av skiftande karaktär och den del av Klarälven 
som finns i Hagfors kommun. Är du under 16 år fiskar du 
gratis. Du får även en karta över vilka vatten som ingår. 
Vill du fiska i andra sjöar löser du ett kort hos den lokala 
fiskevårdsföreningen. 

FISHING LICENSE
Before you try your fishing luck remember to buy a fishing 
license. With the fishing license for the munici-pality you are 
allowed to fish in most lakes of diverse nature and the part of 
Klarälven that runs through Hagfors municipality. If you are 
under 16 years old you fish for free. You also get a map over 
the lakes included in the license. Do you want to fish in other 
waters, you buy a local fishing license. 

SVARTÄLVEN (RIVER)
Paddla genom en kombination av 
älvar och sjöar som är hoplänkade 
via landtransporter. Sträckan är 
totalt 85 kilometer och passar för 
turer mellan 5–6 dagar. Turen 
passar alla nivåer av paddlare men 
kom ihåg att landgångarna kan vara 
tungjobbade och att det därför kan 
vara svårt för mindre barn. 

Paddle through a combination of 
rivers and lakes that are linked by 
land transport. The route is a total 
of 85 kilometers and is suitable for 
trips between 5–6 days. The trip fits 
all levels of paddlers but keep in mind 
that the landings can be tricky for 
small children. 

KLARÄLVEN (RIVER) 
Klarälven är Sveriges längsta älv 
och är perfekt att upptäcka i kanot 
eller kajak. Normalt rinner den i en 
hastighet av 2 kilometer per timme. 
Passar både nybörjare och familjer. 

Klarälven is Sweden’s longest river 
and is perfect to explore in a canoe or 
kayak. Usually it runs at a speed of 2 
kilometers per hour. Suitable for both 
beginners and families. 

ROTTNAN (RIVER) 
Hyr en kanot och paddla på älven 
Rottnan. Passar bäst för kortare 
dagsturer på tre eller fyra dagar. 
Lämpligt för alla sorters kanotister.

Rent a canoe and paddle on the river 
Rottnan. Suitable for shorter day trips 
in three or four days. Suitable for all 
types of canoeists.   

RÅDASJÖN-LIDSJÖN-GRÄS 
(LAKES)
Du börjar din tur på vackra Rådasjön 
och fortsätter genom en kanal in till 
Lidsjön och Grässjön. Längs vägen 
hittar du flera fina badstränder.

You start your trip on the beautiful 
lake Rådasjön and then continue 
through a canal into the lakes Lidsjön 
and Grässjön. Along the way you will 
find several nice beaches.

UPPLUNDEN-DEGLUNDEN 
(LAKE)
Upplev den värmländska 
vildmarken längs med sjön 
Upplunden och Deglunden med 
kanot eller båt. Här finns flertalet 
olika turer att välja på.

Experience the wilderness along 
the lake Upplunden and Deglunden 
by canoe or boat. There are several 
different tours to choose from here.

Fem paddelleder/ 
Five places to paddle
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De bästa sätten att komma nära naturen är att vandra 
eller cykla. I Hagfors kommun kryllar det av stigar och 
leder som väntar på just dig. Korta och långa, lätta och 
lite mer utmanande – här finns något för alla. Och när 
benen hittar sin lunk, ja då dröjer det inte länge förrän 
tankarna hittar sin och vandrar iväg. Naturens skönhet 
får dig att lyfta blicken och se bortom vardagens alla 
måsten och krav. 

The best ways to come close to nature is by hiking or 
biking. In Hagfors municipality there are loads of paths 
and tracks just waiting for you. Short or long, easy or a 
little bit more challenging – here, there is something for 
everyone. And when your legs find their plod, well it will 
not take long before your thoughts find their own and 
wander off too. The beauty of nature enables you to look 
beyond the horizon.

LÅT NATUREN 
LEDA DIG
—
LET NATURE 
LEAD YOU



MANA-ÖRBÄCKEN
Mitt i centrala Hagfors, sida vid sida av det 
moderna livet finns en orörd oas där tiden 
har stått stilla och där naturen har fått sköta 
sig själv i århundraden. Vandra bredvid 
den porlande Örbäcken som är omgiven av 
gammal naturskog, upplev det unika växt- 
och djurlivet eller gå Åsenslingan upp till 
Värmullsåsens topp där du får en majestätisk 
utsikt över centrala Hagfors.

In Hagfors city center, beside modern life 
there is an untouched oasis where time has 
stood still and where nature has taken care 
of itself for centuries. Hike next to the purling 
stream Örbäcken that is surrounded by old 
natural forests, experience the unique plants 
and wildlife or hike the trail Åsenslingan up 
to the top of Värmullsåsen where you get a 
majestic view of central Hagfors.

BRATTFALLET/HALGÅLEDEN 
Det mäktiga vattenfallet Brattfallet är 
startpunkten för den 7 km långa Halgåleden. Den 
äventyrliga vandringen är bitvis krävande med 
stora nivåskillnader men bjuder på storslagen 
utsikt över Klarälvdalen.

The mighty waterfall Brattfallet is the starting point for 
the 7 km long trail Halgåleden. The adventurous hike 
can be demanding at times with big level differences 
but offers a grand view over the valley Klarälvdalen. 

UPPLEV HAGFORS KOMMUN 
FRÅN CYKELSADELN 
Ett fartfyllt alternativ till att upptäcka 
Hagfors till fots är att cykla. Gillar du 
att mixa naturupplevelser med ett högt 
tempo kan du åka mountainbike. Vill du 
ta det lite lugnare kan du både vandra 
och cykla på Klarälvsbanan, en 90 km 
lång naturupplevelse på bilfri asfalt från 
Uddeholm i norr till Karlstad i söder. 
I Uddeholm tar Klarälvsleden vid. Följ den 
120 km långa leden ända upp till Sysslebäck.  

EXPERIENCE HAGFORS 
FROM THE SADDLE
A speedy alternative to discovering Hagfors 
on foot is through cycling. If you like to mix 
outdoor experiences with a high tempo, 
you can go mountain biking. Would you 
like to take it easy, you can both hike and 
go cycling on Klarälvsbanan, a 90 km long 
natural experience on traffic-free asphalt 
from Uddeholm in the north to Karlstad in the 
south. In Uddeholm the trail Klarälvsleden 
begins. Follow the 120 km long trail up to 
Sysslebäck.

BIKING VÄRMLAND
Hagfors kommun är en del av Biking Värmland, kvalitetssäkrade 
mountainbikeleder med gemensam skyltning och olika 
svårighetsgrader. Allt från lätt cykling till krävande endurocykling. 
Lederna erbjuder skyltning som fungerar både nationellt och 
internationellt, ett härligt sätt att uppleva vår underbara natur med 
allt den har att erbjuda. Idag finns fyra leder i kommunen. Tre toppar 
och Blåbärskullen i Ekshärad. I Hagfors finns enduroslingan Ragnarök 
samt "tur och returslingan" Upplunden med start i Hagfors eller vid 
Värmlandsgården.

Hagfors is a part of Biking Värmland, quality assured mountainbike 
trails with signposts common for all of Värmland and different degrees 
of difficulty. Everything from easy biking to more demanding endurance 
cykling. The trails offer signposts that work both nationally and 
internationally, a lovely way to experience our wonderful nature with all 
it has to offer. Today yoú ll find four trails in our municipality. Tre toppar 
and Blåbärskullen in Ekshärad. In Hagfors yoú ll find the endurance trail 
Ragnarök and the round trip Upplunden that you can start in Hagfors or at 
Värmlandsgården.  
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Solens strålar väcker dig och smeker varsamt ditt redan varma täcke. Fåglarna 
kvittrar utanför och hela din kropp fylls av både lugn och välbehag. Naturens 
väckarklocka ringer – det är dags för en ny dag i Hagfors. Hemma hos oss vill vi att 
du fyller dagarna med aktivitet, äventyr och frisk luft. Och när du kommer tillbaka; 
trött, lycklig och fylld av nya intryck lovar vi att ta väl hand om dig så att du orkar 
uppleva ännu mer. Här är boendealternativen många och varierande, oavsett om du 
vill campa, bo bekvämt på hotell eller i en mysig stuga. 

Rays of sunlight wake you up and gently caress your already warm bedcover. Birds outside 
are twittering and you feel your entire body being filled with a certain calm and sense of 
well-being. Nature’s alarm clock is ringing – it’s time for a new day in Hagfors. In our home, 
we would like you to fill your days with activity, adventure and fresh air. And when you come 
back feeling tired, happy and filled with new impressions, we promise to take very good care 
of you so that you can explore even more. We offer a range of options for accommodation, 
regardless if you want to camp, stay comfortably in a hotel or in a cozy cottage. 

BO GRANNE MED NATUREN
—
STAY NEXT DOOR TO 
NATURE

VÄRMLANDSGÅRDEN
CAMPINGFLOTTE
Upplev Sveriges natur på 
ett unikt sätt. Ta din kanot 
och paddla i 10 minuter 
till den vackert belägna 
campingflotten nära den 
obebodda ön Getön. Njut 
av en vacker solnedgång 
från vattnet med ljudet 
från storlommen. Att sova 
på vattnet är en speciell 
upplevelse som du inte 
kommer att glömma.

Experience Swedish nature 
in a unique way near the 
uninhabited island of Getön. 
Using your canoe, it takes 
only 10 minutes to the reach 
the beautifully situated raft. 
You will enjoy breathtaking 
sunsets and be listening 
to the sound of the loom. 
Sleeping on water is a great 
experience that you will 
never forget.



EKESBERGET STUGBY
Fullständig frid, praktfull natur, äventyr och avkoppling. Allt detta finner du här. 
Din välförtjänta semester påbörjas i den småskaliga semesterparken Ekesberget 
Stugby, belägen i utkanten av den vackra tätorten Ekshärad. Här kan du njuta av 
en  antingen aktiv eller lugn och avkopplande semester.

Ultimate peace, refreshing nature, adventure and relaxation. Your well-deserved 
holiday in Sweden starts on the small-scale holiday park Ekesberget Stugby, 
situated in the outskirts of the beautiful town Ekshärad. Come and enjoy an active 
or peaceful and relaxing holiday.

HYR RISBERG HERRGÅRD
Vackert belägen vid Rådasjön endast 
tio minuter från Hagfors. Konceptet 
”hyr en herrgård” innebär att man 
bor på gården genom att hyra en hel 
flygel eller separata rum. Härliga 
bad i sjön och närhet till vandrings- 
och mountainbikeleder samt 
Klarälvsbanan.

RENT RISBERG MANSION
Rent a mansion situated beautifully 
by lake Rådasjön only a 10 minute 
drive from Hagfors. You stay at the 
mansion, either by renting an entire 
wing or separate rooms. You will be 
close to water and nature which offers 
opportunities for hiking, swimming 
and biking. 

BO VID VÄRMLANDS RIVIERA
Bo granne med vackra Rådastrand, även kallad Värmlands 
Riviera. Här är det nära till det mesta, oavsett om du vill vandra, 
cykla, promenera, åka båt eller bada. Här hittar du Björnbyn 
som hyr ut mysiga stugor med utsikt över sjön samt Rådastrands 
camping där du kan slå upp ditt tält eller ställa din husvagn. Vill 
du campa på ett äventyrligt sätt kan du göra det i unika safaritält 
som både har kök, vardagsrum och sovplatser för upp till sex 
personer.

THE RIVIERA OF VÄRMLAND
Live next door to the beautiful beach Rådastrand, also known as 
Värmland ś riviera. Enjoy the closeness to activities such as hiking, 
biking, walking, boat riding or swimming. Here you can rent a cozy 
cottage with a beautiful lake view at Björnbyn or stay at Rådastrands 
camping where you can set up your tent or caravan. Would you like 
to camp in a more adventurous manner? Try spending the night in 
a unique safari tent that is equipped with a kitchen, living room and 
beds for up to six people. 

CAMPA BEKVÄMT
Tycker du att det är obekvämt att semestra i naturen och att storslagna 
naturupplevelser är otillgängliga och svåra att ta sig till? Happie Camp har 
lösningen på problemet. Du kan hyra fullt möblerade tält som har allt du 
behöver för en bekväm vistelse i naturen. Platserna där tälten står ligger 
avskilt. Där har du möjlighet att sola och bada. Promenera eller paddla. Lyssna 
på tystnaden. Eller bara uppleva naturens olika skådespel. Oavsett vad du 
väljer får du en Happie Camp.  

CAMP IN A COMFORTABLE WAY
Do you find the outdoor lifestyle uncomfortable and the wild nature inaccessible? 
Happie Camp offers an easy way out by hosting premium canvas tents located 
along the beautiful countryside. The locations are remote and private. The 
possibilities are endless here. Sunbathe or swim. Walk and paddle the landscape. 
Listen to the sounds of silence. Experience the spectacles of nature. Whatever 
you decide to do, we wish you a happie camp!
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FART, FEST OCH UPPLEVELSER
—
ACTION, PARTY AND HAPPENINGS
Oavsett årstid så bubblar Hagfors kommun av 
evenemang som passar alla. Här har vi samlat några av 
årets absoluta höjdpunkter där du kan uppleva alla våra 
kulturer som tillsammans skapar vår unika identitet 
via mat, kultur, idrott, motor, hantverk och musik. Titta 
gärna i vår evenemangskalender på visithagfors.se och 
hitta evenemang som passar dig.

Regardless of season, we can offer events that suits 
everyone. Here, we have gathered some of the absolute 
highlights of the year where you can experience all our 
cultures that together create our unique identity through 
food, culture, sports, motor sport, crafts and music. Have a 
look at our event calendar at visithagfors.se and find events 
that suits you.

HAGFORS
YRAN 3

AUG
2

AUG

1
AUG

2019

3
AUG

2
AUG

1
AUG

2019

EKSHÄRAD — UDDEHOLM  —  HAGFORS

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

FÖR HELA FAMILJEN

HAGFORS
YRAN

I HAGFORS KOMMUN

HAGFORSYRAN
Sommartid bjuder vi in till Hagforsyran, 
vår egen stadsfest, som är fullspäckad 
med aktiviteter för både stora och små. 
Evenemanget är ett perfekt exempel på 
när alla våra kulturella uttryck visar sig 
från sina allra bästa sidor med idrott, 
musik, motor, hantverk och mat.

Summertime we invite you to our very own 
city festival, Hagforsyran, which is packed 
with activities for both young and old. The 
event is a perfect example of where all our 
cultural expressions emerge through sport, 
music, motor sport, crafts and food.

KLARÄLVDALEN CHALLENGE
Välkommen att uppleva Skandinaviens längsta kanot- och 
kajaktävling på Klarälven. Följ deltagarna när de paddlar  
84 kilometer från Branäs till Ekshärad.

Welcome to experience the longest canoe and kayak competition 
in Scandinavia on the river Klarälven. Follow the participants as 
they paddle 84 kilometers from Branäs to Ekshärad.

UDDEHOLMSLADAN
Uddeholmsladan är en pampig byggnad som bjuder på en unik 
upplevelse när man kliver in i det gamla höloftet. Förr var gården 
en av Värmlands främsta mjölkproducenter, idag är det en arena 
för konserter, shower, musik, mässor, bröllop och konferenser. 
Maj till september får du som besökare uppleva förstklassig 
underhållning av både svenska och internationella artister i en 
magisk miljö.

Uddeholmsladan is a magnificent building that offers a unique 
experience as soon as you set foot into the old hayloft. In the past, the 
farm was one of Värmland’s premier dairy producers, today it is a 
venue for concerts, shows, music, fairs, weddings and conferences. 
May to September, visitors will experience first-class entertainment 
by both Swedish and international artists in a magical environment.
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KULTUR MITT   
I SKOGEN
Tiomilaskogen kan tyckas 
ligga mitt i ingenstans, i 
utkanten av världen. Men 
den gamla finnskogen har 
mot alla odds blivit ett 
centrum för kultur och 
varmhjärtade möten på 
gårdstun och logar i 15 olika 
byar under en helg i juli. 

CULTURE IN THE 
WOODS
Tiomilaskogen may seem to 
be in the middle of nowhere, 
in the outskirts of the world. 
But the old Finn Forest has 
become a center for culture 
and warm-hearted meetings 
at the farms and logs in 15 
different villages during one 
weekend in July.

KLARÄLVSLOPPET
Klarälvsbanan skär rakt igenom 
det värmländska landskapet med 
älven som närmsta granne – nio mil 
asfalterad och bilfri naturupplevelse. 
Här går Sveriges längsta rullskidlopp, 
från Uddeholm till Karlstad. 
Dag två går också ett cykellopp av 
stapeln på samma sträcka.

The bike track Klarälvsbanan cuts 
through the Värmland county 
landscape with the river as it́ s nearest 
neighbour - 90 km of paved and traffic-
free track through beautiful nature. 
Sweden's longest rollerski competition 
takes place here. On day two, a bicycle 
race takes place here as well. 

SPEEDWAY
Kom till Tallhult 
Motorstadion och heja på 
hemmalaget Valsarna som 
kör i Speedwayallsvenskan. 

Come to Tallhult arena 
and root for the local 
Speedway team, Valsarna, 
who compete in the Swedish 
national league.  

BONDEMARKNAD I EKSHÄRAD

Bondemarknaden vid Ekshärads Hembygdsgård 

blev en succé redan första året. Här kan du fynda 

lokala råvaror och produkter, lära känna dina 

lokala producenter i Hagforsområdet och stifta nya 

bekantskaper. 

The farmers market at Ekshärads homestead was a 

given success already in its first year. Here you can find 

locally grown products, get to know the producers in the 

Hagfors area and make new acquaintances. 

KLAR-HÄLJA
Klar-Hälja är den årliga veckofesten som har sedan 1970 firats 
under juli månad på Kärnåsens Hembygdsgård. Klar kommer från 
Klarälven och Hälja betyder helt enkelt helgen. Här får du uppleva hur 
människorna levde i slutet av 1800-talet i Klarälvdalen med levande 
sätervallar och säterkullor. Du bjuds på livemusik, bilutställningar, 
matservering, bygdespel och mycket mer.

Klar-Hälja is the annual weeklong festival that has been celebrated in 
July since 1970 at Kärnåsens homestead. Klar comes from the river
Klarälven and Hälja means weekend in the local dialect. Here you get 
to experience how the people lived in the Klarälven valley during the
late 1900s. You can take part of live music, car exhibits, food, plays 
and much more.

Välkommen!
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—
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BOENDE / ACCOMMODATION
BED & BREAKFAST
Geijersholms Herrgård B&B
683 91 Hagfors
+46 (0)79 079 14 24
geijersholms.herrgard@telia.com
geijersholms-herrgard.se

Livet på Landet i Hagfors
Trollbäcken
683 92 Hagfors
+46 (0)72 231 62 05
info@adventuretravelsweden.com
adventuretravelsweden.com

Mon Bed & Breakfast
Mon 40
683 95 Sunnemo
+46 (0)72 535 08 49
sandra@bedorwhat.com
bedorwhat.com

Sunnemos Lantliv B&B
Sunnemohyttan 1
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 136 94 25
sunnemoslantliv@gmail.com
sunnemoslantliv.com

The Green House Sunnemo
Viljamsbol 7
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 828 84 65
info@thegreenhousesunnemo.se
thegreenhousesunnemo.se

BO PÅ EGEN HERRGÅRD
Risberg Herrgård
Risberg Herrgård 
683 40 Uddeholm
+46 (0)70 264 40 08
christina@risbergherrgard.se
risbergherrgard.se

CAMPING
Byns Camping
683 62 Ekshärad
+46 (0)76 835 49 39
info@bynscamping.se
bynscamping.se

Camping Djupdalen
Hara Djupdalen
683 62 Ekshärad
+46 (0)563 403 04
campingdjupdalen@outlook.com
campingdjupdalen.se

Happie Camp
+46 (0)10 222 93 96
info@happiecamp.com
happiecamp.com

Old Skool Accommodations
Nybacka 8
684 95 Höje
+31 683 656 362
info@oldskool.se
oldskool.se

Rådastrands Camping
Rådastrand 1 
683 93 Råda
+46 (0)70 816 62 13
info@radastrand.com
radastrand.com

Sun Dance Ranch
Yggenäs Björkhaga
683 62 Ekshärad
+46 (0)563 401 22
info@sundanceranch.eu
sundanceranch.eu

Värmlandsgården
Upplund, Värmlandsgården 2 
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

HOTELL / HOTELS
Geijersholms Herrgård B&B
683 91 Hagfors
+46 (0)79 079 14 24
geijersholms.herrgard@telia.com
geijersholms-herrgard.se

Hotell Monica
Folkets väg 1
683 31 Hagfors
+46 (0)563 156 50
info@hotellmonica.se
hotellmonica.se

Råda Hotel
Rådavägen 11
683 93 Råda
+46 (0)563 600 03
radahotel@outlook.com
radahotel.com

Värmland Hotel
Patron Carls väg 2
683 40 Uddeholm
+46 (0)563 230 07
varmlandhotel@hotmail.com
varmlandhotel.com

Wärdshuset Pilgrimen
Klarälvsvägen 35
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 405 90
info@wardshusetpilgrimen.com

LÄGENHETER / 
APARTMENTS
Old Skool Accommodations
Nybacka 8
684 95 Höje
+31 683 656 362
info@oldskool.se
oldskool.se

Sunnemos Lantliv
Sunnemohyttan 1
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 136 94 25
sunnemoslantliv@gmail.com
sunnemoslantliv.com

The Green House Sunnemo
Viljamsbol 7
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 828 84 65
info@thegreenhousesunnemo.se
thegreenhousesunnemo.se

STUGOR / COTTAGES
Adventure Travel Sweden
Täppåsen, Ängåsen
683 92 Hagfors
+46 (0)72 231 62 05
info@adventuretravelsweden.com
adventuretravelsweden.com

Björnbyn
Rådastrand 
683 93 Råda
+46 (0)563 600 62
info@bjornbyn.com
bjornbyn.com
Byns Camping
683 62 Ekshärad
+46 (0)76 835 49 39
info@bynscamping.se
bynscamping.se
Ekesberget Stugby
Torsbyvägen 
683 60 Ekshärad
+46 (0)70 251 08 58
info@ekesberget.se
ekesberget.se
Råda Hotel
Rådavägen 11
683 93 Råda
+46 (0)563 600 03
radahotel@outlook.com
radahotel.com
Värmlandsgården
Upplund, Värmlandsgården 2
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

VANDRARHEM / HOSTELS
Hotell Monica
Folkets väg 1
683 31 Hagfors
+46 (0)563 156 50
info@hotellmonica.se
hotellmonica.se
Råda Hotel
Rådavägen 11
683 93 Råda
+46 (0)563 600 03
radahotel@outlook.com
radahotel.com



AKTIVITETER /
ACTIVITIES
CYKEL / CYCLING/ 
CYKELUTHYRNING/BIKE 
RENTAL
Byns Camping
Cykeluthyrning/Bike rental 
683 62 Ekshärad
+46 (0)76 835 49 39
info@bynscamping.se
bynscamping.se

Hagfors Järnvägsmuseum
Dressinuthyrning/Rent a Trolley
Uvedsvägen 7
683 33 Hagfors
+46 (0)563 149 00
info@jvmuseet.se
jvmuseet.se

Outdoorcenter Värmland
Cykeluthyrning/Bike rental
Smedliden 1, Högheden, 
683 61 Ekshärad
+46 (0)70 288 90 67
info@outdoorcentervarmland.com
outdoorcentervarmland.com

Värmlandsgården
Cykeluthyrning/Bike rental
Upplund, Värmlandsgården 2
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

DJUR OCH VILDMARK /
ANIMALS AND 
WILDERNESS
Adventure Travel Sweden
Natur- och vildmarksexkursioner/
Nature and wilderness excursions
Täppåsen, Ängåsen
683 92 Hagfors
+46 (0)72 231 62 05
info@adventuretravelsweden.com
adventuretravelsweden.com 

Huskyfarm Björkilsätern
Älgäventyr/Moose adventures
Björkilsätern
683 95 Sunnemo
+46 (0)563 924 38
fwherwig@gmail.com
huskyfarm.com

Our little farm
Westernridning/
Horseback riding western style
Yggenäs Norra Heden
683 62 Ekshärad
+46 (0)70 559 39 67
info@ourlittlefarm.se
ourlittlefarm.se

PJ-Erlebnis Profis
Natur- och vildmarksexkursioner/
Nature and wilderness excursions
+46 (0)70 354 41 66
info@erlebnis-profis.de
erlebnis-profis.de

Sun Dance Ranch
Westernridning/
Horseback riding western style
Yggenäs Björkhaga
683 62 Ekshärad
+46 (0)563 401 22
info@sundanceranch.eu
sundanceranch.eu

Värmlands Moose Park
Holeberg
683 61 Ekshärad
moose-world@hotmail.com
moose-world.se

FAMILJEKUL / FAMILY FUN
Café Käglan
Bowling
Älvstrandsvägen 2
683 30 Hagfors
+46 (0)76 020 31 25
cafe.kaglan@gmail.com 

Discgolf
Täppevi, Sunnemo 
Blinkenbergsparken Hagfors
Bergsängs skola

Ekesberget
Längdskidor/alpint
eksharadsslk.se
facebook.com/eksharadssf 

Ekshärads Bangolf
Bangolf/Miniature golf
Klarälvsvägen 7
683 60 Ekshärad 
+46 (0)70 218 25 81

Fritidsbanken Hagfors
Borrow sport- and leisure 
eqiupment for free
Järnvägsgatan 2
683 30 Hagfors
+46 (0)70 256 64 29

Hagfors Badhus
Swimming 
Älvstrandsvägen 2
683 30 Hagfors
+46 (0)72 011 18 46
hagforsbob@gmail.com

Hagfors Bangolf
Norrings väg 
+46 (0)76-112 79 09
nadia_nana66@hotmail.com

Mjönäs Gästabud
Minigolf/Miniature golf
Mjönäsvägen 4
684 92 Munkfors
rene@mjonas.se
mjonas.se

Moose Adventure & Outdoor
Aktiviteter för barn och vuxna/
Activities for children and adults
Rådastrand 1 
683 93 Råda
+46 (0)70 816 62 13
info@moose-adventure.com
moose-adventure.com

Turisttåget Z
Tourist train
+46 (0)563 149 00
info@jvmuseet.se
jvmuseet.se

Uddeholms GK
Golfbana/Golf course
Risäter 20
683 93 Råda
+46 (0)563 605 64
info@uddeholmsgk.se
uddeholmsgk.se

KULTUR / CULTURE
Ekshärads Hembygdsgård
Hembygdsgård/Homestead
+46 (0)563 403 67

Gubbkroken och Hyttdalen
Hembygdsgård/Homestead
+46 (0)70-289 84 12

Gustavsfors Hembygdsgård
Hembygdsgård/Homestead
+46 (0)70 845 68 78

Hagfors Hembygdsgård
Hembygdsgård/Homestead
+46 (0)563 257 55

Hagfors Järnvägsmuseum
Railway Museum
Uvedsvägen 7
683 33 Hagfors
+46 (0)563 149 00
info@jvmuseet.se
jvmuseet.se

Hamra Vadmalsstamp
Farm museum with old fashioned
domestic production
+46 (0)563 403 67

Kärnåsens Hembygdsgård
Rovdjursexpo
Homestead/Predator expo
+46 (0)70 315 57 24
karnasen@karnasen.nu
karnasen.nu

Monica Z – Hagfors Minnes-
museum
Uvedsvägen 22
683 33 Hagfors
+46 (0)563 151 20
info@monicazetterlundmuseet.se
monicazetterlundmuseet.se

S:ta Annas kapell 
– Ekshärads Stavkyrka
Stave church
+46 (0)76 141 48 53
jennyheinen48@gmail.com

VATTEN / WATER
Adventure Travel Sweden
Kanot/Canoe, Båt/Boat
Täppåsen, Ängåsen
683 92 Hagfors
+46 (0)72 231 62 05
info@adventuretravelsweden.com
adventuretravelsweden.com

Byns Camping/Klarälvdalen 
Kanot
Kanot/Canoe
683 62 Ekshärad
+46 (0)76 835 49 39
info@bynscamping.se
bynscamping.se

Djupdalen Waterfun
Vattenaktiviteter/Water activities
Camping Djupdalen
Hara Djupdalen
683 62 Ekshärad
+46 (0)73 740 30 49
campingdjupdalen@outlook.com
campingdjupdalen.se

Klarälven Kanot
Kanot & kajak/Canoe & kayak
Flotte/Raft
Smedliden 1, Högheden
683 92 Ekshärad
+46 (0)70 349 91 93
info@klaralvenkanot.com
klaralvenkanot.com

Moose Adventure & Outdoor
Kanot/Canoe
683 93 Råda
+46 (0)70 816 62 13
info@moose-adventure.com
moose_adventure.com

PJ-Erlebnis Profis
Kanot/Canoe
+46 (0)70 354 41 66
info@erlebnis-profis.de
erlebnis-profis.de

Sunnemos Lantliv
Vattenaktiviteter/Water activities
Sunnemohyttan 1
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 136 94 25
sunnemoslantliv@gmail.com
sunnemoslantliv.com

Vildmark i Värmland
Flotte/Raft
+46 (0)560 140 40
info@vildmark.se
vildmark.se

Värmlandsgården
SUP, kanot, båt, flotte/
SUP, canoe, boat, raft
Upplund, Värmlandsgården 2
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

MAT / FOOD
LOKAL MAT / LOCAL FOOD
Enbackens Musteri
Gårdsbutik/Farm shop
Mossängsvägen 186
684 91 Munkfors
+46 (0)73 908 06 13
musteri@enbackens.se

Gustavalax AB
Odling och förädling av lax
Growing and processing of salmon
+46 (0)563 269 00
info@gustavalax.se
gustavalax.se

Hemgården Chark
Charkuteri/Charcuterie
+46 (0)563 602 40
info@hemgardenchark.se
hemgardenchark.se

Höje Vedugnsbageri
Ekologiskt bageri och gårdsbutik/
Organic bakery and farm shop
Höje 81
684 95 Höje
+46 (0)70 635 80 75
info@vedugnsbageriet.se
vedugnsbageriet.se

Lakene Ostgård
Ost- och glasstillverkning och
gårdsbutik/ Cheese and Ice-cream
factory and farm shop
Lakenestorp 3
683 94 Lakene
+46 (0)70 364 18 48
info@ostgard.se
ostgard.se

Swedish Forest Honey
Honungsproduktion/ 
Honey production
Österrike 41
683 91 Hagfors
+46 (0)73 028 25 75
info@swedish-forest-honey.com
swedish-forest-honey.com

Torfolk Gård
Ekologisk gård och gårdsbutik/
Organic farm and farm shop
Östra Skymnäs
684 95 Höje
+46 (0)563 723 68
torfolk@torfolk.se
torfolk.se
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RESTAURANGER / 
RESTAURANTS 
Ayasofya Pub & Restaurang
Torsbyvägen 4
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 413 80

E-mat restaurang
Köpmangatan 9B
683 30 Hagfors
+46 (0)73 657 03 78
ematsushirestaurant@gmail.com

Hagfors Brukshotell
Uvedsvägen 24
683 33 Hagfors
+46 (0)563 103 30
caterobokningar@brukshotellet.nu
brukshotellet.nu

Hagforsgrillen
Dalavägen 23
683 30 Hagfors
+46 (0) 563 121 20

Hagfors Pizzeria
Storgatan 9
683 32 Hagfors
+46 (0)563 100 63
hagforspizzeria.se

Mjönäs Gästabud
Mjönäsvägen 4
684 92 Munkfors
rene@mjonas.se
mjonas.se

Moccacino Café & Bistro
Torsbyvägen 4
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 407 60
moccacino.eksharad@telia.com

Nacks Thaikök
Storgatan 3-5
683 32 Hagfors
+46 (0)72 017 73 18

Pizza House Grillköket Ekshärad
Klarälvsvägen 8
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 402 02

Pizzeria Milano
Sjukhusvägen 4
683 33 Hagfors
+46 (0)563 120 28

Restaurang Indianen
ICA Supermarket Indianen
Torsbyvägen 1
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 406 22

Restaurang Kronan
Kyrkogatan 6
683 30 Hagfors
+46 (0)73 145 78 66
restaurang_kronan@outlook.com
restaurang_kronan.se

Restaurang & Pub Bryggan
Norrings väg 
+46 (0)76-112 79 09
nadia_nana66@hotmail.com

Restaurang & Pizzeria Uwån
Norrings väg 2
683 31 Hagfors
+46 (0)563 259 25

Råda Rastplats
Sommaröppet/Open during  
Summer 
Rv 62
+46 (0)70 683 30 09

Sun Dance Ranch
Sommaröppet/Open during 
Summer 
Yggenäs Björkhaga
683 62 Ekshärad
+46 (0)563 401 22
info@sundanceranch.eu
sundanceranch.eu

Värmullen Restaurang Pizzeria 
& Pub
Köpmangatan 4
683 30 Hagfors
+46 (0)563 120 60
nadia_nana66@hotmail.com

Wärdshuset Pilgrimen
Klarälvsvägen 35
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 405 90
info@wardshusetpilgrimen.com

Zolboo´s Thai & Sushi
Skolgatan 2
683 30 Hagfors
+46 (0)70 866 41 88

CAFÉER / CAFES 
Café Sjögränd
Sommaröppet/Summer café
Sjögränd 1
683 40 Uddeholm
+46 (0)70 563 41 82 

Geijers Glasscafé
Geijersvägen 4
683 40 Uddeholm
+46 (0)76 013 20 00
info@geijersglasscafe.se
geijersglasscafe.se

Hagfors Järnvägsmuseum
Railway Museum
Sommarcafé/Summer café
Uvedsvägen 7
683 33 Hagfors
+46 (0)563 149 00
info@jvmuseet.se
jvmuseet.se

Höje Vedugnsbageri
Sommarcafé/Summer café
Höje 81
684 95 Höje
+46 (0)70 635 80 75
info@vedugnsbageriet.se
vedugnsbageriet.se

Kaffestugans Konditori
Kyrkogatan 9
683 30 Hagfors
+46 (0)563 102 23

Lakene Ostgård
Ost- och glasstillverkning/
Cheese and Ice-cream factory
Sommarcafé/Summer café
Lakenestorp 3
683 94 Lakene
+46 (0)70 364 18 48
info@ostgard.se
ostgard.se

Moccacino Café & Bistro
Torsbyvägen 4
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 407 60
moccacino.eksharad@telia.com

Monica Z – Hagfors Minnesmu-
seum
Uvedsvägen 22
683 33 Hagfors
+46 (0)563 151 20
info@monicazetterlundmuseet.se
monicazetterlundmuseet.se

Stinsens Glasscafé & Presenter
Järnvägsgatan 2
683 30 Hagfors

Sunnemos Lantliv
Sommarcafé/Summer café
Sunnemohyttan 1
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 136 94 25
sunnemoslantliv@gmail.com
sunnemoslantlivglasscafe.com

Värmlandsgården
Sommarcafé/Summer café
Upplund, Värmlandsgården 2
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

MAT / FOOD



  

BRA ATT VETA / GOOD TO KNOW

TURISTINFORMATION /
TOURIST INFORMATION
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
+46 (0) 563 187 50
turist@hagfors.se
visithagfors.se

INFOPOINTS
Coop Nära
Björkil 110
683 95 Sunnemo
+46 (0)563 920 14

Enghs Sport
Klarälvsvägen 21
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 412 40

Hagfors Pappershandel
Skolgatan 4
683 30 Hagfors
+46 (0) 563 101 56

ICA Nära Åhströms Livs
Rådavägen 31
683 93 Råda
+46 (0)563 600 65

OKQ8 Hagfors
Blomvägen 2
683 33 Hagfors
+46 (0)563 104 78

VÅRDCENTRALER /
HEALTH CARE CENTRES
Hagfors
Sjukhusvägen 22
Box 704
683 33 Hagfors
+46 (0)10 834 76 00
1177.se

Ekshärad
Postvägen 1D
Box 134
683 60 Ekshärad
+46 (0)10 834 76 00
1177.se

APOTEK / PHARMACY
Hagfors
Storgatan 3-5
683 32 Hagfors
apotekhjartat.se

Ekshärad
Postvägen 1
683 60 Ekshärad
apotekhjartat.se

TANDLÄKARE / DENTIST 
Folktandvården Hagfors
Dalavägen 8, Hagfors
683 30 Hagfors
+46 (0)10 834 78 10
regionvarmland.se/tandvard

Folktandvården Ekshärad
Postvägen 1, 
683 60 Ekshärad
+46 (0)10 834 79 30
regionvarmland.se/tandvard

Klaran Tandvård
Kyrkogatan 10 B
683 30 Hagfors
+46 (0)563 107 25
ptj.se/klaran-tandvard

VETERINÄR / VETERINARY
Mjönäs Djurklinik AB
Mjönäsvägen 36
684 92 Munkfors
+46 (0)563 723 33
mjonasdjurklinik.se

VÄXLA PENGAR 
/ MONEY EXCHANGE
Forex, Karlstad
Drottninggatan 27
652 25 Karlstad
+46 (0)10 211 16 45
forex.se

POLIS / POLICE
Dalavägen 6-8
683 30 Hagfors
+46 114 14
polisen.se

MÄKLARE / REALTORS 
Fastighetsbyrån
Kyrkogatan 8
683 30 Hagfors
+46 (0)563 505 00
fastighetsbyran.com

Mäklarhuset Hagfors
Kyrkogatan 1
683 23 Hagfors
+46 (0)563 120 00
maklarhuset.se

Skogsmäklarna
Kjelléns väg 3
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 419 00
skogsmaklarna.com

BIBLIOTEK / LIBRARIES
Hagfors bibliotek
Älvstrandsvägen 2
683 30 Hagfors
+46 (0)563 187 70
bibliotekvarmland.se

Kyrkhedens bibliotek
Skolvägen 10
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 187 70
bibliotekvarmland.se

KOMMUNIKATIONER /
COMMUNICATIONS
BILUTHYRNING / CAR 
RENTAL
EM Biluthyrning
Norevägen 2
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 404 99
andersisolberg@telia.com

MED TÅG / BY TRAIN
SJ
+46 (0)771 75 75 75
sj.se

MED FLYG / BY AIR
Biljettbokning/Tickets
+46 (0)770 790 700
amapola.nu

HAGFORS AIRPORT
Flygplatsvägen 13
683 93 Råda
+46 (0)563 603 68
flygplats@hagfors.se

MED BUSS / BY BUS
Värmlandstrafik
+46(0)771 32 32 00
varmlandstrafik.se



24 chapter

VÄRMLAND

HAGFORS TURISTINFORMATION
+46 (0) 563 187 50
turist@hagfors.se

Dalavägen 10 
683 80 Hagfors

visithagfors.se
facebook.com/VisitHagfors

Instagram: Visithagfors

HAGFORS


