2022

Destination
NATUREN • KULTUREN • HISTORIEN • MÄNNISKORNA

Varsågod!
Ta hem och
inspireras

Låt

äventyret
börja

INSPIRERANDE
SMAKRESA

GULDKORN I
SAGOLAND

OFÖRGLÖMLIGA
UPPLEVELSER

UTFLYKTSPÄRLOR • VILDMARK • SKÄRGÅRDSLIV • CAMPING
KULTURHISTORIA • FISKEPARADIS • STADSPULS • FINNSKOGSMYSTIK

Foto: Roger Borgelid

Innehåll

Följ oss
#visitvarmland

Guldkorn i sagoland

08

Njutningsfull smakresa

09

Porten till vildmarken

10

Hantverk, musik & natur

12

Kvalitetsmärkt vandring

14

Skärgårdsliv & historia

16

Bland mineraler & knäckebröd

17

Sjönära upplevelser

18

Strövtåg i solstaden

22

Njutning med kustkänsla

23

Upplev innanhavet

24

Fiskeparadiset

25

Färgat av Fryken

26

Explosiv blandning

28

Härligt campingliv

29

Kulturarv & modern konst

30

Folkfest & vita älgar

31

Vildmarksmagi

32

Finnskogen

34

Östvärmländska pärlor

35

Bland 1 000 sjöar

36

Vinterlängtan

En plats att
älska och längta
tillbaka till

V

Ansvarig utgivare: Mia Landin Chefredaktör & produktionsledare: Pål Johansson
Projektledare Visit Värmland: Jenny Nohrén Art Director: Ronja Willners Skribenter: Emmy Hedman,
Pål Johansson, Niklas Simonsson, Eva-Lotta Sigurdh, Ola Claësson Fotografer: Anges vid respektive bild.
Omslagsfoto: Faisal Aimal

visitvarmland.com

Kontakt: info@visitvarmland.com Webb: visitvarmland.com Facebook & Instagram: @visitvarmland
Redaktionen reserverar sig för tryckfel och eventuella programändringar. Citera oss gärna, men ange källan.

DU SOM UPPLEVT en flottfärd på
Klarälven, blickat ut över nejderna från
Tossebergsklätten eller vandrat genom
milsvida skogar vet vad jag pratar om.
Detsamma gäller troligtvis även dig som
hänförts av föreställningar i Berättarladan och Wermland Opera, susat
nedför pisterna i Branäs eller avnjutit
en middag vid Vänerns eller Kyrkvikens
strand.
Värmland är fantastiskt och här
skapas minnen som etsar sig fast. Det
är heller aldrig speciellt långt mellan
upplevelserna, många av dem väntar
där bakom knuten.

HUR DU VÄLJER att utforska vårt
landskap är givetvis upp till dig. Många
har fått upp ögonen för cykeldestinationen
Värmland. Här finns goda möjligheter
att lägga grunden till såväl härliga
semesterminnen som en bättre kondition
längs slingrande vägar, leder och stigar.
Från den helt bilfria, nio mil långa
Klarälvsbanan från Karlstad till Uddeholm, Unionsleden som tar dig ända in
i Norge eller den nyinvigda Vänerleden
kan du uppleva varierande natur, mysiga
samhällen och utflyktsmål för alla smaker.
Lägg därtill 96 mil kvalitetssäkrade
mountainbikeleder och du har ett
mångfacetterat cykelparadis.

visitvarmland.com

Instagram
En säker inspirationskälla
fylld av värmländsk natur,
kultur, människor och
historia.
@visitvarmland

I DETTA NUMMER av Destination
Värmland har vi försökt paketera och ge
en försmak av det mesta och bästa som
väntar i våra olika kommuner från norr
till söder, öst till väst.
Foto: Tommy Andersson

Redaktionen
Destination Värmland 2022 produceras av Glory Days AB på uppdrag av Visit Värmland.

ad är det egentligen som
gör att Värmland lockar
allt fler besökare? Är det
den fantastiska naturen
med de vildmarkslika
skogarna, bergen och vattendragen,
det stora utbudet av aktiviteter och
upplevelser eller de varma, gästvänliga
värmlänningarna?
Jag är övertygad om att det är
kombinationen som attraherar och gör
oss unika. Varje besökare har säkert
sina egna specifika anledningar och
guldkorn – sommar som vinter.

Webben
Samlingsplatsen med allt du
behöver inför din Värmester.
Boende, aktiviteter, mat,
kultur, evenemang och
shopping – allt på ett ställe.

Foto: Alex Waldner
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Semester på två hjul

Foto: Tommy Andersson
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2022

Trevlig läsning & väl mött!

Mia Landin
CEO, Visit Värmland

Facebook
Här hittar du de senaste
nyheterna toppat med utvalda utflykts- och resetips.
@visitvarmland
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CYKLING

CYKLING

Trampa
runt
Värmland

MTB i skidbacken
I såväl Sunne som Branäs
storsatsas det nu på aktiva
sommarbesökare. Hos
Sunne Ski & Bike kan du
susa fram i den nybyggda
Bike Parken och i Branäs
finns cykelleder för alla
smaker.
Läs mer:
sunneskibike.se
branas.se

En längre cykelsemester eller mysig dagstur – oavsett
vad du är sugen på finns det en sträcka som passar dig.
Cykla dig runt Värmland med hjälp av vår cykelguide.
Text: Emmy HedmanFoto: Roger Borgelid

För mer info
om cykling

Här
Här hyr
hyr du
du hoj:
hoj:
Alcatraz, Gustavsfors
Alevi Camping, Stöllet
Arvika Kanot- & Turistcenter
Bulten Bike /
Värmland by bike, Karlstad
Dömle Herrgård, Forshaga
Guesthouse Eleven, Arvika
Långbergets Sporthotell,
Sysslebäck
Nature Adventure, Gräsmark
Outdoor Center Värmland,
Hagfors
Rådastrands Camping,
Hagfors
Selma Spa, Sunne
The Lodge, Torsby
Uddeholms Hotell
Valbergsängen, Torsby

4.

A

tt cykla är något
som passar de allra
flesta, vare sig du är
ung eller gammal,
atlet eller helt vanlig
nöjescyklist. På värmländsk mark
finns goda möjligheter att rulla
längs skogsslingor, vid vattenbrynet,
nedför slalombackar eller längs
landsvägar. Låt dagsformen avgöra.
DEN VÄRMLÄNDSKA floran
av cykelvägar och leder är både
välfylld och mångfacetterad. Ett
nytillskott som invigs i sommar
är Vänerleden, en 640 kilometer
lång led runt Sveriges största sjö.
Leden tar dig genom en varierande
natur, förbi en mängd sevärdheter
och badstränder, som gjorda för en
svalkande paus. Klassificeringen
är lätt och passar därmed de flesta
cyklister, och vägvisningsskyltarna
finns redan på plats.
UNIONSLEDEN ÄR EN 350
kilometer lång cykelled som sträcker
sig hela vägen från norska Moss i
väster till Karlstad öster. Namnet

kommer från den union mellan
Norge och Sverige som bildades i
Moss 1814 och upplöstes i Karlstad
1905. Längs denna led finns mängder med sevärdheter som speglar
dess historia. Du kan njuta av konst,
besöka ett whiskydestilleri, gårdsbutiker och slussar eller bara rulla
fram genom de vackra miljöerna.
Glöm inte de spontana stoppen och
unna dig en aktivitet, som båtturer,
paddling eller fiske – och så klart ett
och annat dopp.
UNIONSLEDEN ÄR INDELAD
i sju etapper – perfekta att dela upp
i dagsturer. Etappstoppen finns i
Askim, Töcksfors, Lennartsfors,
Bengtsfors, Edsleskog och Borgvik
innan slutdestinationen Karlstad.

Cykel på buss
Visste du att du kan ta med cykeln på
bussen? På linje 505, 600, 700 och 800
finns en särskild tidtabell för dig som vill
cykla och bussa genom Värmland.
Läs mer: varmlandstrafik.se

Varje etapp bjuder på sina egna
sevärdheter och tar dig genom
skogar, öppna landskap och fina sjöar.
Längs vägen finns boenden och
restauranger så att du kan vila upp
dig ordentligt innan nästa etapp.
FRÅN KARLSTAD och
Hammarö utgår också en totalt
220 kilometer lång cykelled som
består av Klarälvsbanan och Klarälvsleden. Den förstnämnda är
en 90 kilometer lång nedlagd och
asfalterad banvall mellan Karlstad
och Hagfors. Sträckan är lättcyklad
och garanterat bilfri, vilket gör den
ypperlig för en utflykt med familjen.
I Uddeholm tar Klarälvsleden
vid. En snirklande tur som följer
älven hela vägen upp till Sysslebäck
och bjuder på många upplevelser.
Här kan du bland annat stanna
till vid det vackra Brattfallet, Vildmark i Värmlands byggplatser för
timmerflottar och Branäs skidanläggning, där du bland annat kan ta
cykeln på en downhill-tur.
FÖR KORTARE cykelturer finns
mängder med kvalitetssäkrade
leder, till exempel Rävviksturen i
på 5,7 kilometer och Gruvturen på
7,2 kilometer, båda i Persberg. Är
du sugen på MTB-cyckling finns ett
helt nätverk av bra leder söder om
Arvika, i Ingestrandsskogen. Via
Biking Värmland hittar du 16 olika
leder med varierande svårighetsgrad och upplägg, allt ifrån MTB
till lugnare dagsturer.
LÄNGS ALLA LEDER finns
trivsamma boenden, god mat och
spännande upplevelser. Ta gärna
med picknick på resan för att kunna
styra din tid efter eget huvud, och
göra det ni känner för. Semester är
som bäst när det finns utrymme för
spontanitet, eller hur?
5.

SUNNE

SUNNE

En 50-åring värd att fira

Guldkorn
i sagoland

Västanå Teater lockar varje
år tusentals besökare till de
drygt 50 föreställningarna i
Berättarladan vid Rottneros
Park. I år firar teatern 50 år
med den nyskrivna föreställningen ”En saga om en saga”,
ett sprakande möte mellan
Västanå och Selma Lagerlöf.
Missa inte det!
Läs mer: vastanateater.se

Hisnande åkturer, avslappnande spabehandlingar eller
oförglömliga teaterupplevelser. I Sunne finns det mesta
för att göra semestern komplett. Varmt välkommen till
en sagolik liten stad där övre möter mellan.
Foto: Håkan Larsson

Text: Emmy Hedman

S

unne ligger i hjärtat av
Värmland, i knutpunkten
Frykensundet mellan Övre
och Mellan-Fryken. Det är
lätt att förstå att de första
människorna sökte sig hit redan 3 000
år före Kristus. Platsen och läget är det
bästa tänkbara, men intilliggande berg
och utsikt över den glittrande sjön. Idag
är det dock andra parametrar än på
järnåldern som gör att folk besöker
orten. Här finns nämligen ett stort
utbud av alltifrån konst och kultur till
sport, fiske och familjeaktiviteter.
FÖR DEN RASTLÖSA finns det
gott om valmöjligheter. Ta en runda
äventyrsgolf med vacker utsikt över
Fryken, vandra längs någon av de 20
vandringslederna eller njut av en stilla
tur i kanot
Snäppet mer fartfyllt är det på
Sunne Bike & Ski som året runt bjuder
på adrenalinfyllda aktiviteter för hela
familjen. Ta liften upp till toppen och
susa ner för någon av de många nedfarterna i olika svårighetsgrad – på
cykel sommartid och skidor vintertid.
6.

LOCKAS DU AV vildmarken och
behöver ett avbrott från vardagens
stress? Då är Vildmarksbyn Eden platsen
att besöka. Här bor du i handtimrade
stugor omsluten av vajande granar och
tallar med fiske, paddling och svampplockning inpå knuten.

Smarriga Sunne
En lunch med utsikt,
middag med guldkant
eller ett energigivande
mellanmål kan vara
nyckeln till en lyckad dag.
I trakterna runt Sunne
hittar du allt från maffiga
glasskreationer på
Mormors Glasscafé till
herrgårdsmiddag på
Ulvsby Herrgård. Eller
varför inte något från
Fuzzy-menyn på Frykens
Pärla på deras härliga
uteservering alldeles vid
Fryken?

Blöt sommarlek
På Sunne Sommarland finns allt från kluriga
hinderbanor till hissnande rutschkanor. Slappa
vid poolen eller ge dig ut på äventyr. För en
lyxig och lite avskild plats i skuggan går det att
boka en egen paviljong med solsängar.
Läs mer:
sunnesommarland.se

SUNNE ÄR OCKSÅ en klassisk
kulturbygd som format många kända
författare och konstnärer. Den största
är Selma Lagerlöf, vars välbesökta
barndomshem Mårbacka ligger i Östra
Ämtervik strax söder om tätorten. Här
kan du följa med på guidade turer i den
vackra minnesgården och ta en fika under de gamla äppelträden i trädgården.
NÄR DET ÄR dags att varva ned med
en god middag och en härlig säng finns
flera trivsamma alternativ, där Hotell
Frykenstrand, Broby Gästgivaregård och
Ulvsby herrgård är några exempel. Vill
du i tillägg ha en skön spabehandling
finns Selma Spa med stort utbud för den
som vill unna kroppen det lilla extra.
Läs mer: visitvarmland.com/sunne

Selma Spa är platsen där
avkoppling, njutning och
aktiviteter går hand i hand.
7.

För mer info
om Sunne

MAT &
DRYCK

TORSBY

En

njutning
smaker
för alla

Porten
till

Mat engagerar, inspirerar
och intresserar. Är den
dessutom lokalt och hållbart producerad känns
det gott både i magen
och själen. Välkommen till
matdestinationen Värmland och en resa genom
hela smakpaletten.

D

et bubblar och fräser
verkligen om den
värmländska mat- och
dryck-scenen. För att
använda ett slitet, men
passande, uttryck så är det ett välfyllt
smörgåsbord som väntar besökaren på
jakt efter kulinariska äventyr.
TROTS ATT DEN första Michelinstjärnan ännu inte fallit över värmländsk mark så kan vi garantera minnesvärda smakupplevelser. Och det gäller
inte enbart från besök hos någon av
alla de ambitiösa krögare som du hittar
över hela landskapet. Nej, ta gärna
tiden att även utforska och upptäcka de
små, lokala bryggerierna och musterierna, de mysiga gårdsbutikerna med
egenproducerade delikatesser och bege
dig ut på en fikarunda bland alla caféer
och bagerier.
ETT BRA SÄTT att få en inblick
i och smakprov av det värmländska
mathantverket är på festivalen Smaka på
Värmland, som går av stapeln den 24–25
september. Festivalnavet är Stadsparken
8.

Foto: Michaela Zabel

Text: Pål Johansson

vildmarken

Är det inte mat snart?
Här har vi samlat en handfull
av länets bästa matupplevelser. Smaklig spis!
Almars Krog, Karlstad
Sliperiet Gastronomi,
Borgvik
Ölme Prästgård, Kristinehamn (t.o.m. hösten 2022)
Matbruket, Karlstad
Frykens pärla, Lysvik
Big Hill Lodge, Filipstad
Sahlströmsgården, Torsby
Olssons Brygga, Arvika
Wedbränt, Säffle

Redo för en aktiv semester i naturen?
Då är Torsby den perfekta utgångspunkten. Härifrån hittar du snabbt
rakt ut i vildmarkens äventyr – både
i skog, fjäll och på vatten.
Text: Niklas Simonsson
För mer info
om mat & dryck

i Kristinehamn där besökaren bland
annat bjuds på ett spännande scenprogram, workshops, barnaktiviteter
och en lång rad utställare. Nytt för i år
är den andra samlingspunkten, Wiksfors Bruk i Säffle, där du hittar lokala
matproducenter både inom- och utomhus. Du kan även bege dig ut på en
smakrunda och besöka olika tillverkare
– och köpa med godsaker hem.
FÖR DIG SOM söker helhetsupplevelsen med goda middagar i anrika
miljöer är ett besök på någon av
Värmlands alla herrgårdar ett givet val.
Landskapet har en stark herrgårdskultur
med ett flertal vackra och välbevarade
byggnader, inte sällan i minst lika tilltalande omgivningar. Här pratar vi
njutning för alla sinnen, där ofta maten
och drycken har en central roll.

För mer info
om Torsby

N

aturen i de norra
delarna av Värmland
är som gjord för äventyr under årets alla
månader. I Torsby
ligger exempelvis Vildmark i Värmland, ett företag specialiserat på
upplevelser utöver det vanliga. En
av dessa är att prova på livet som en
värmländsk Huckleberry Finn, eller
flottare om man så vill. En timmerflottfärd på den mäktiga Klarälven
blir en resa genom både tid och
natur. Delta från scratch med att
själv bygga flotten, till att färdas
längs älven och avnjuta dagar
bortom moderna bekvämligheter.
FÖREDRAR DU HELLRE mer
traditionell camping är Värmlands
Sjö och Fjällcamping ett passande

alternativ. Campingen ligger vid sjön
Övre Brocken, med Hovfjällsmassivet
och skogen som närmsta granne.
Utforska omgivningarna från
kanoten eller vandringsleden.

– eller tvärtom? Relaxavdelningen
med bastu och bubbelpool höjer
upplevelsen ytterligare.

EN ANNAN KONTRAST till
vildmarken är Torsby Skidtunnel
& Sportcenter. Sveriges första skidBEHÖVER DU DRA till dig
tunnel öppnades 2006 och erbjuder
tillbaka efter skogsutflykter med en
1,3 kilometers längdåkning i kuperad
skön hotellnatt finns flera alternativ.
terräng – året runt. I tunnelns
Vattennära The Lodge Torsby eller
arenadel kan du prova på skidskytte
Sahlströmsgården, där du även kan
i anslutning till din åkning, eller
boka in en guidad visning av sekelbyta om och prova på skridskor.
skiftesbyggnaden och dess konstMed Torsby som
samling.
utgångspunkt blir din
Med kroppen fylld av
Visste du att…
vistelse i Värmland
nytankad energi är ett
alltid en minnesvärd
dopp i centrala Torsby…Torsby kommun har
upplevelse.
badet perfekt start på en
över 70 naturreservat?
semesterdag. Simbanor
Många med vandringsLäs mer: visitvarmland.
för de vuxna, vattenleder och fina utsiktscom/torsby
platser.
rutschbana för de yngre
9.

ARVIKA

Foto: Per Eriksson

ARVIKA

Foto: Alex Waldner

varje år. Besök sagudden.se för uppdaterad info om eventuella ändringar.

Kulturen
naturen
i centrum

ÄVEN OM DEN uppskattade musikfesten Arvikafestivalen gått i graven
bjuder sommarhalvåret på flera välbesökta arrangemang med musiken i
centrum. Kronan på verket är Arvika
Hamnfest nere vid Olssons Brygga, där
varje år väl valda delar av den svenska
artisteliten intar scenen med utsikt över
sjön. I år går festivalen av stapeln den
4–6 augusti med akter som Thomas
Stenström, The Sounds, Magnus
Uggla, The Ark och Myra Granberg.

och

LIKA STARKT FÖRKNIPPAT med
trakten, och då främst Klässbol strax
söder om Arvika, är vackra produkter
och textilier av linne. Det är nämligen
här som kungliga hovleverantören och
världskända Klässbols Linneväveri har
sin tillverkning och säte. Här kan du
få se hur de vackra tygerna tar form,
fynda produkter till fabrikspriser och
njuta av omgivningarna på den mysiga
Kaffekvarnen.

Med en bedårande utsikt över Kyrkviken och
Glafsfjordens vatten ligger den, staden som
gett oss hantverk i världsklass, bejublade
musikfester och svårslagna naturupplevelser.
Välkommen till Arvika!

Foto: Per Eriksson

Text: Pål Johansson

O

avsett varifrån i världen
du utgår från är det
möjligt att ta sig till
Arvika med båt. Staden
med Sveriges innersta
hamn knyts, via sjöar och älvar, ihop
med Vänern och vidare ut i Kattegatt.
Anledningarna att bege sig till denna
västvärmländska pärla är många.
KULTUREN HAR EN given plats i
Arvika, både vad gäller hantverk, konst
och musik. På Rackstadsmuseet visas
verk från den berömda Rackstad10.

Upplev den gamla
världen
Sedan 1963 har besökare
sökt sig till Brunskogs
Hembygdsgård för att
uppleva livet för länge
sedan. Under Gammelvala,
23–28 juli, får du träffa
människor som utför
sysslor från självhushållningens era, testa typiska
maträtter och vandra runt
i den historiska miljön.
Läs mer: gammelvala.se

kolonin och Arts & Crafts-rörelsen,
som samlade ett flertal unga konstnärer
vid sjön Racken i början av 1900-talet.
Paret Fjæstad och de övrigas konst
kompletteras under året av ett antal
olika gästutställare.
En av dessa utställningar är om och
med 100-årsjubilerande hantverkskooperativet Arvika Konsthantverk.
Jubileumsutställningen, som pågår från
maj till november, bjuder på såväl en
historisk tillbakablick som alster från
dagens aktiva medlemmar. Butiken,
som faktiskt är Sveriges äldsta

För mer info
om Arvika

konsthantverksbutik, hittar du på
Kyrkogatan 17B i Arvika centrum.
EN ANNAN HUNDRAÅRING
är Arvikas eget Skansen, Såguddens
Friluftsmuseum. I det gemytliga området
nere vid Kyrkvikens strand kan du
utforska ett 20-tal olika byggnader från
1600–1800-talet och en stor samling
vackra allmogeföremål. Väl här
kan du även ta en fika på det mysiga
kaféet eller ta en tur med museitåget
Färdinand. Här anordnas även populära
och stämningsfulla Jul på Sågudden

Motornostalgi
Över 100 fordon från 1903 till
1990-talet är vad som väntar
på Arvika Fordonsmuseum.
I detta mecka för motorentusiasten hittar du inte
enbart gnistrande bilar i
originalskick utan även
motorcyklar, mopeder, cyklar
och en rad andra fortskaffningsmedel.
Läs mer: arvikafordon.se

OM DU BEHÖVER en paus från
kulturella intryck och istället söker
stillhet och storslagna vildmarksupplevelser är Glaskogens Naturreservat
den självklara destinationen. Här möts
du av vidsträckta skogar, genomsyrade
av en mängd sjöar och vattendrag. Detta
faktum är något som gjort området
vida känt även utanför landets gränser,
inte minst bland alla på jakt efter
spännande vandrings-, kanot- och fiskeäventyr. Bra startplatser för dig som
söker en aktiv semester ute i skog och
mark är Arvika Kanot & Turistcenter,
Guesthouse Eleven eller varför inte
Ingestrands Camping alldeles intill
Glafsfjorden.
Läs mer: visitvarmland.com/arvika
11.

VANDRING

VANDRING

De tar dig genom djupa skogar, kulturbygder och öppna ängsområden. Dessutom
har de alla välskötta rastplatser, som
skapar trygghet under din vandring.

Allemansrätten
Allemansrätten är unik
i världen. Den gör det
möjligt för alla att fritt
röra sig i naturen, men
är inte bara en rättighet,
utan kommer också med
ansvaret att inte förstöra
och skräpa ned. Det gäller
såklart i allra högsta grad
när du är ute och vandrar
på någon av Värmlandslederna.

Oförglömliga
naturupplevelser
till fots
Vandring är ett oslagbart sätt att upptäcka det värmländska
natur- och kulturlandskapet på. Utbudet är stort och här finns
leder för både nybörjaren och den mer rutinerade vandraren.
Text: Ola Claësson Foto: Roger Borgelid

För mer info
om 12.
vandring

F

ör den som vill upptäcka
Värmland till fots finns
det gott om alternativ
över hela landskapet.
De kvalitetsmärkta
vandringslederna är ett bra första
steg ut i naturen. Kvalitetssäkringssystemet Värmlandsleder förvaltas
av Visit Värmland, och lederna
är framtagna för att erbjuda olika
svårighetsgrader, och är utspridda
över hela landskapet. De tar dig
genom djupa skogar, kulturbygder
och öppna ängsområden. Dessutom
har de alla välskötta rastplatser, som
skapar trygghet under din vandring.
Här presenterar vi tre exempel
av det 20-tal vandringsleder som
Värmlandsleder erbjuder.
ÄNGENLEDEN
Ängenleden är en vandringsled
på 17 km som går runt Ängsjön.
Vandringsleden ligger en bit utanför Sunne i norra Värmland och
betecknas som svår. Det innebär
att du bör vara en någorlunda van
vandrare som vill ha en utmaning
med din strapats, då leden bjuder
på relativt stora nivåskillnader. Den
passerar genom både skogs- och
kulturlandskap. I området har det
under lång tid bott människor som
levt i samklang med naturen, och
du kommer att se finnbosättningar,
säterbruk och torparstugor. Dessutom ska du inte bli förvånad om
du stöter på en älg eller en tjäder.

NÖTÖLEDEN
Nötöleden är en medelsvår
vandringsled på sex kilometer som
går genom ett gammalt kulturlandskap på Österön strax söder om
Kristinehamn. Här präglas naturupplevelsen av stora ekar, lindar
och hasselträd. Vandringsleden har
en rastplats vid Hästudden med en
fantastisk utsikt över Vänern. Ett
perfekt ställe att ta en fika på. Hela
området genom vilken vandringsleden går är ett naturreservat, och
en del av leden går genom betesmark med kor.

Vandringstips
Innan du ger dig ut på vandring
är det viktigt att vara väl förberedd. Ett par bra vandringskängor är A och O, och under
sommaren kommer även ett
par bekväma gymnastikskor
fungera utmärkt. Men kom ihåg
att alltid ha med dig lite varma
kläder samt rikligt med vatten.
Dessutom är det en bra idé
att packa ned matsäck och ett
extra mellanmål i ryggsäcken.

TORPRUNDAN
Torprundan är belägen i norra
Värmland, i de djupa Finnskogarna
nära den norska gränsen. Den
sträcker sig fyra kilometer och
erbjuder bland annat ett utsiktstorn
med milsvida vyer. Leden tar dig
genom tallskog och stora myrar,
och in i djup granskog. Den här
leden har fått sitt namn från raststugan Bondfugestorp, vilket är ett
gammalt torp från 1800-talet. Här
kan du grilla och ta igen dig innan
du fortsätter din strapats. Längs
leden kommer du på skyltar också
att kunna läsa om naturen du
vandrar i. En perfekt och informativ
vandringsled för hela familjen.
Läs mer: visitvarmland.com/
destinationer/varmlandsleder

13.

Foto: John Persson

KRISTINEHAMN

KRISTINEHAMN

Vidsträckt
skärgård
och
rik historia

Kristinehamn bjuder sina besökare på många aktiviteter
och spännande utflyktsmål. Med en unik historia och
läge invid Vänern är det ett uppskattat resmål.
Text: Ola Claësson

14.

centrum. Det går båtturer med
flera stopp på öarna som även tar
dig via Inre farleden ända till Karlstad. Härliga solbadaröarna Alvön
och Långön har slipade och mjukt
formade hällar där du kan finna en
egen klippa. Åk båt till en av Vänerskärgårdens finaste sandstränder,
som finns på Vålön. Härifrån kan
du promenera 4 km via broar till
öarna Kalvön och Sibberön. Den
sistnämnda är ett naturreservat, och
längst ut på Lakholmarna njuter du
av den magiska och obrutna vänerhorisonten.

MEN NATURLIGTVIS ÄR en
inblick i Kristinehamns rika historia ett
måste. Det var nämligen här världsmarknadspriset på järn beslutades
under 150 år. Efter en lunch på populära Mastmagasinet i det historiska
kvarteret är det nära till Kristinehamns
historiska museum. Här lär man sig
om hur järnhanteringen i Värmland
påverkade Kristinehamns
framväxt.
Pelargonparadiset
Mer historia? MöjNiklasdams Trädgård
ligheterna är många:
är platsen för dig
följ med fru Nordenfeldt
som älskar blommor i
på en stadsvandring
allmänhet och pelartillbaka till storhetstiden,
goner i synnerhet. Här
gå på egen rundtur via
väntar nämligen, förskyltar eller questen
utom en handelsträdLivet i Kristinehamn
gård och ett mysigt
café, även ett pelar1800–1850.
KRISTINEHAMNS
skärgård är ett måste.
Om du inte har en egen
båt kliver du sommartid ombord på en från

gonmuseum med
över 400 varianter av
den omtyckta växten.
Många finns att köpa i
trädgårdsbutiken.

Läs mer: niklasdam.se

Foto: Faisal Aimal

FÖR DE FLESTA är Kristinehamn synonymt med Picassoskulpturen, som står vid Vålösundet
där Vänerhavet börjar. Skulpturen
är den största betongskulpturen av
Pablo Picasso och hittade sin plats
tack vare konstnären Bengt Olson,
som är född i staden. Efter ett besök
vid Picassoparken kan du fortsätta
till Kristinehamns konstmuseum,
där fokus ligger på just modern
konst. Här varvas temporära utställningar med uppvisningar av verk
från konstnärer kopplade till regionen. Sommarens utställning visar

Sveriges första internationellt kända
modedesigner, nämligen Katja of
Sweden och i höst fortsätter samma
tema med Evigt stolt, evigt ljus med
Sara Danius och modet.

Foto: Viveca Ohlsson

K

ristinehamn fick sina
stadsprivilegier av
Drottning Kristinas
förmyndarregering
år 1642. Det strategiska läget vid Vänerns nordöstliga
ände, gjorde det snabbt till en
betydande stad, varifrån mycket av
det järn som producerades i Värmland kom att skeppas vidare mot
Göteborg.
Idag erbjuder staden museer
och sevärdheter, där inte minst den
vidsträckta skärgården erbjuder
fina bad- och naturupplevelser för
besökare året runt.

EN DAG AV intensiva
upplevelser i och omkring Kristinehamn kan
med fördel avslutas med
ett glas på Statt, Ölme
Prästgård och Park
Hotell. Eller njut i en
modern stuga på Kristinehamn Herrgårdscamping som är nära
centrum och Vänern,
dit faktiskt båten går.
Läs mer:
visitvarmland.com/
kristinehamn
15.

För mer info
om Kristinehamn

FILIPSTAD

SÄFFLE

Sveriges
yngsta
stad
bjuder på mycket

Världens
mineralrikaste
område

Säffle fick sina stadsprivilegier år 1951, och är därmed Sveriges
yngsta stad. Men platsen har varit bebodd i årtusenden och
bjuder sina besökare på många spännande upplevelser.
Text: Ola Claësson

Foto: Jenny Nohrén

Natur, kultur och geologi
utöver det vanliga. Upptäck
vackra Filipstad längs vandringsleder, skidspår eller via
någon av de 46 sjöar som
finns i kommunen och njut
av historiska guldkorn.
Text: Emmy Hedman

D

en historie- och
geologiintresserade
har en massa spännande att upptäcka i
Filipstads kommun.
Visste du till exempel att lilla samhället Långban spelade en viktig roll
i den svenska industrirevolutionen?
Platsen är nämligen ett av de mineralrikaste i världen, och här påbörjades
brytning av järnmalm redan på
1500-talet. Gruvdriften pågick fram
till 1972 och förutom järn bröts även
mangan och dolomit. I Långbans
Gruv- och Kulturby kan du färdas
tillbaka i historien och ta del av
välbevarade miljöer och spännande
berättelser.
VID RESERVATET Högbergsfältet finns ett 15-tal välbevarade
gruvhål att beskåda. En extra
spännande sådan är Tilas Stoll – en
horisontell gruvgång som löper 25
meter där du kan se hur gruvan ser
ut från insidan. En stoll är en gång
som förr vanligtvis användes för att
dränera gruvan från vatten, just den
här är från 1767.
Förutom de historiska skatterna
16.

Marknadsfest
Här hyr du hoj:
Filipstad är klassisk marknadsmark. Veckoslutet 2–4 september
hålls den anrika Oxhälja marknad
i stadens centrala delar. Marknaden är en av Sveriges äldsta och
lockar årligen över 1 000 knallar,
tivolin, serveringar och tiotusentals besökare på fyndjakt.

bjuder det natursköna området
även på godbitar för den botanikintresserade. Med lite tur kan du här
hitta den sällsynta orkidén Purpur
Knipperot, som trivs alldeles ypperligt i den mineralrika jorden.
FRÅN MINERALER TILL fibrer.
Filipstad är nämligen Värmlands
knäckebrödshuvudstad, då Barilla/
Wasabröd har sin produktion här.
Passa på att fylla på skafferiet i
fabrikens butik, ta en titt i museet
eller en fika i caféet.
Till natten checkar ni in på något

För mer info
om Säffle

För mer info
om Filipstad

av de trevliga boenden som trakterna
runt staden erbjuder. Såväl Hennickehammars Herrgård som Saxå Bruk
är helhetsupplevelser både vad gäller
omgivningen och maten.
På toppen av vackra Storhöjden
hittar du Big Hill Lodge, en familjeägd restaurang, bar och café med
gemytlig atmosfär. Som grädde på
moset har du en fantastisk utsikt
över de värmländska skogarna,
varifrån inspirationen till maten
också är hämtad.
Läs mer: visitvarmland.com/filipstad

S

äffle är en pittoresk stad som
i stor utsträckning präglats av
handelsmän och hantverkare.
Stadens landmärke, vattentornet, är ritat av Ivar
Tengbom och har under de senaste
åren blivit en samlingsplats för kulturintresserade. Sedan 2016 finns här
en konsthall där besökare erbjuds en
konstupplevelse i direkt anslutning till
stadens butiker, caféer och andra nöjen.
Om magen kurrar efter besöket är det
sedan väl värt att ta en tur strax utanför
staden för att äta lunch eller middag på
Grön Ko Café & Saluhall. Här serveras
förstklassig husmanskost med lokala
råvaror som självklar utgångspunkt.
BEGER MAN SIG vidare för att
utforska omgivningarna söder om
Säffle, väntar många vackra natur- och
kulturupplevelser. Vid Byälvens utlopp i
Vänern ligger Krokstad Herrgård som

Kreativa Wiksfors
De gamla fabrikslokalerna på Wiksfors Bruk i
Långserud har återigen
fyllts med nytt liv och
spännande verksamheter. Däribland Wiksfors
Bryggeri, restaurang
Wedbränt, som serverar
fantastiska pizzor, samt
Wiksfors Bruksbutik och
Bruket Interiör, där du
hittar med inredning och
bruksföremål från lokala
och kända varumärken.
Läs mer: wiksforsbruk.se

har anor från 1200-talet. Förutom att
njuta av den vackra engelska parken,
finns här också möjlighet till övernattning
och goda måltider med lokala råvaror
i en välrenommerad restaurang. Andra
utflyktsmål är Duse Udde, som i direkt
anslutning till Vänern erbjuder fina
natur- och cykelstigar samt ett rikt djurliv. Här finns även First Camp Duse
Udde för den som vill ha ett prisvärt
och härligt boende strax utanför staden.
SIST MEN INTE minst har du som
besökare i Säffle direkt tillgång till hela
Lurö skärgård, vida känd för sin vackra
natur. Du tar dig enkelt hit med turbåtar som går dagligen från Ekenäs
under sommarmånaderna.
Så trots att Säffle är Sveriges yngsta
stad, finns här mycket att uppleva.
Läs mer: visitvarmland.com/saffle
17.

Foto: Christine Holm

KARLSTAD

KARLSTAD

Foto: Christine Holm

På

strövtåg
i residensstaden

Det finns mycket som lockar i Värmlands största stad.
För vissa är det läget och miljön, för andra utbudet av
kultur, nöje och shopping och för de flesta är det den
varma och gästfria atmosfären och människorna.
Text: Pål Johansson

18.

V

ackert omfamnad av
Klarälvens böljande
armar och innanhavet
Vänern ligger Värmlands
residensstad Karlstad.
Här, i ett deltalandskap fyllt av vikar
och behagligt strömmande vatten, är
avstånden mellan nöjen, kultur och
matupplevelser aldrig speciellt långa.
Stadens utbud och omgivningar är
som gjorda för att utforska till fots, från
cykelsadeln eller i båtbuss, SUP eller
kajak. Med båtbussarna tar du dig både
runt i stan och vidare ut i skärgården.
RULLAR DU IN i staden med tåg
kommer du inte ha speciellt långt till
boendet. Förutsatt att du väljer något
av de över 1 000 hotellrum som ligger
inom tio minuters promenad från
Centralstationen. Så checka in och
följ med ut på en rundtur i staden som
förgyllt våra kaffestunder, bjudit på
mängder av hockey- och bandygodis
och inte minst gett Sola ett ansikte.

VI BÖRJAR UTE på den grönskande
parken på Sandgrundsudden, där Klarälven förgrenar sig i en östlig och västlig
riktning. Platsen är ett självklart tillhåll
för picknickar under sommarens
varma dagar. För den konst- och kulturintresserade finns här två godbitar att
sätta tänderna i. På Värmlands Museum
bjuds besökaren på såväl internationella
utställningar som en inblick i den
värmländska kulturhistorien. Här kan
också familjens yngre medlemmar försvinna in i lekutställningen Sandbergs
sagovärld för en stund. Museets lokaler
inhyser även en kulinarisk upplevelse i
form av Matbruket, där du kan avnjuta
en god lunch innan du på mätta ben
beger dig in till grannen Sandgrund
Lars Lerin.
I det mytomspunna danspalatset
Sandgrund har buggfantaster och
panelhönor bytts mot dukar fyllda av
imponerande penseldrag från en av
Nordens främsta akvarellister. Förutom
den stora egna samlingen bjuds
19.

KARLSTAD

Här, i ett deltalandskap
fyllt av vikar och behagligt
strömmande vatten, är
avstånden mellan nöjen,
kultur och matupplevelser
aldrig speciellt långa.

besökaren på verk från olika gästutställare. Den 23 juni – 21 augusti ställer
H.M. drottning Sonja av Norge ut.
EN FORTSATT PROMENAD längs
älven österut tar dig till ett av Nordens
största kongresshus, Karlstad Congress
Culture Center, och den intilliggande
gamla stenbron – Karlstads kanske
vackraste landmärke. Häromkring finns
dessutom flera av de fasadmålningar,
som staden förärades med under street
art-festivalen Artscape.
NÄR KARLSTADSSOLEN börjar
sänka sig öppnar sig ett nytt utbud av
upplevelser. Valmöjligheterna för den
hungriga är goda oavsett smakpreferenser
och den partysugna har flera välbesökta
nattklubbar, barer och pubar att botanisera bland – både i centrum och i
populära Inre hamn. Med lite tur har
du prickat in en dag då favoritartisten
kliver upp på Nöjesfabrikens scen eller
att Wermland Opera eller Värmlandsteatern ger en ny bejublad uppsättning.
20.

Karlstad från ovan
Vi gillar ju takterrasser,
eller hur? På Rooftop by
Vana på Elite Stadshotellet
kan du njuta av en fantastisk utsikt över stadens
takåsar och Klarälven,
samtidigt som du tar ett
dopp i poolen eller något
gott att dricka från baren.
På hotellet finns även
Vana Spa, för avkopplande
behandlingar och ännu
mer bad.
Läs mer: elite.se

DAG TVÅ FÖRESLÅR vi att du
startar ute i den natursköna stadsparken
Mariebergsskogen. För barnfamiljen
är detta ett litet paradis med en stor
lekpark, badstrand, minigolf och
rundturståget Conrad Höök. Uppe
i Lillskogen väntar djuren på att bli
klappade och nere vid Mariebergsvikens strand ligger Naturum Värmland,
med specialanpassade utställningar för
både barn och vuxna. Eller så tar ni
bara en tur längs skogsstigar och spångar,
stannar till vid fågeltornet och njuter av
det säregna deltalandskapet.
BEHÖVER VI ENS nämna att ett
Karlstadbesök inte är helt komplett
utan lite shopping och en mysig fika på
stan? Eller för den delen en SHL-match
eller konsert i Löfbergs Arena och lite
hästsport på Färjestads Travbana. Som
ni förstår är valmöjligheterna goda och
förutsättningarna för en lyckad vistelse
de bästa tänkbara.
Läs mer: visitvarmland.com/karlstad
För mer info
om Karlstad
21.
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KARLSTAD

HAMMARÖ

VÄNERN

Omfamnad
avVänern

På tur i

Text: Pål Johansson
Foto: Tommy Andersson

Europas
vackraste

skärgård

För många av oss är Sveriges största insjö relativt outforskad. Och
få vet att vi har en av Europas vackraste skärgårdar en kort båttur
bort. Kasta loss och följ med ut på vårt alldeles egna innanhav.
Text: Pål Johansson

D

et är många som kanske
inte känner till det, men
Värmland är faktiskt en
del av norra Europas
största sötvattensskärgård.
Här i hjärtat av den över 22 000 öar
stora arkipelagen ligger Hammarö,
vackert omgiven av skär och holmar
med vindpinad tallskog och slipade
klippstränder.
KOMMER DU MED egen båt är
chansen stor att du intar värmländsk
mark på just Hammarö och gästhamnen
i Lillängshamnen. Det är passande
nog en helt ypperlig plats att starta sitt
ö-äventyr på. I den lilla mysiga hamnen
ligger nämligen Lillängshamnens
Fiskrökeri, ett familjeföretag som i
generationer lockat nära och långväga
besökare att handla egenrökta delikatesser eller njuta av en god lunch med
Vänerutsikt.
HAMNEN LIGGER I öns tätort
Skoghall, där du kan fylla på med
22.

För mer info
om Vänern

För mer info
om Hammarö

Kustkänsla
vid sydspetsen
En promenad längs med
klippstranden vid öns
sydspets är en njutbar
upplevelse. Här ligger
den gamla Skage Fyr och
blickar ut över innanhavet samt fågelstationen, där du med kikare
och lite tur kan få se en
mängd olika arter.

förnödenheter och preparera picknickkorgen innan upptäcktsfärden går
vidare. Avstånden i den lilla skärgårdskommunen är cykelvänligt behändiga
och utbudet är stort. Oavsett om du
vill utforska den vackra naturen, öns
historia eller prova fiskelyckan, letar
efter den perfekta badstranden eller vill
bättra på handicapet på Hammarö GK
finns möjligheterna bara en kort tur
bort. Vi är säkra på att du kommer att
hitta dina alldeles egna smultronställen.
Och när behovet av stadspuls, nöjen
och shopping blir för påträngande tar
du bara bron över till grannkommunen
Karlstad.
Läs mer: visitvarmland.com/hammaro

U

ttrycket ”de värmländska
skogarna” har du säkerligen stött på mer än en
gång. ”Kustlandskapet
Värmland” med dess närhet till innanhavet Vänern är inte fullt
lika vedertaget. Visste du till exempel att
hela fem värmländska kommuner har
kustlinje mot Europas största insjö (ryska
Ladoga och Onega borträknade)?

MED EN YTA på 5 650 kvadratkilometer, en kuststräcka på 1 790
kilometer och ett maxdjup på 106
meter är det lätt att förstå sjöns likheter
med ett mindre hav. Det vittnar även
alla de sjömän, seglare och båtfolk som
befunnit sig mitt på det stora blå.
Sjöfarten har genom århundradena
varit betydande, inte minst för gruvorna
i Bergslagen, men även för många
värmländska bönder och fiskare. Idag

är det dock mestadels fritidsbåtar som
trafikerar sjön – för segling, trollingfiske
eller utflykter till någon av Vänerskärgårdens 22 000 öar.

Vandra på Väneröar
Mellan Vålön, Kalvön och
Sibberön går en fyra kilometer lång vandringdsled.
Längs stigen finns badvikar och klipphällar
där du kan bada ostört
medan du spanar ut
över Vänerskärgården.
Här kan du njuta av den
obrutna Vänerhorisonten,
sandstränder, klippbad,
fiske, grillning och härlig
övandring.

OM DU SAKNAR egen båt, men
ändå vill njuta av den vackra värmländska delen av arkipelagen finns flera
alternativ. Under sommarmånaderna
kan du ta någon av Karlstadsbuss båtbussar som trafikerar Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums samt
kringliggande öar. Biljetten kostar som
en bussresa på land och går även att
köpa i förväg. Ett perfekt sätt att uppleva
Värmland från en ny sida och dessutom
hitta sina egna smultronställen bland
mysiga stränder och vindpinad tallskog.
Och du, glöm inte picknickkorgen,
vandrarkängorna, fiskespöet och badkläderna när du utforskar Europas
vackraste insjöskärgård.
23.

FORSHAGA

KIL

Kastaloss i
laxforsen

Text: Pål Johansson

För mer info
om Forshaga

Inte nog med att Forshagaforsen bjuder in till ett av
Nordens bästa laxfiskevatten, runt om i Forshaga kommun
finns mängder av fiskealternativ. Kasta, meta, flug- eller
spinnfiska samtidigt som du njuter av naturen.

F

iskevatten finns det gott
om i Forshaga. Mest
berömt är kanske spinnoch flugfisket i Forshagaforsen i Klarälven.
Ett utmärkt strömfiskevatten för
storvuxen insjölax och öring. Passa
på att utmana dig själv i flugfiske
och tvåhandsfiske – men glöm inte
fiskekortet!
FISKET I VÄRMLAND är
välkänt för många entusiaster och
det är inte för inte som Forshagaakademin är ett populärt gymnasium.
En av de gymnasielinjer som går att
läsa är inom just Sportfiske, vilken
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Foto: Agneta Hultin Karlsson

Färgat
av
Fryken

Text: Emmy Hedman Foto: Øyvind Lund

lockar ungdomar från hela Sverige,
våra grannländer och övriga Europa.

ekologiskt café med utsikt över
konst och Klarälven.

LÄNGRE UPP LÄNGS Klarälven
hittar du en av Värmlands mest
intressanta kulturpärlor – Gamla
Kraftstationen i Deje. Konsthallen
är inhyst i en vacker industribyggnad från tidigt 1900-tal intill
Dejeforsens brusande vatten. Här
kan du varje år njuta av en unik mix
av konst och utställningar – under
sommarens Salong 22 med bland
andra Carolina Falkholt, Chantal
Guyot, Elin Klar och Niklas Pix
Bodin. I anslutning till konsthallen
hittar du Culinarum Café, ett

EFTER EN LÅNG dag med fiske
eller konstrundor är det skönt att
få landa lite. Ta dig till Dömle
Herrgård intill Smårissjön, en oas
där du kan njuta av spa, de vackra
omgivningarna, mat av hög kvalitet
och trivsamt boende i herrgårdsmiljö. Vid herrgården finns också
golf- och padelbanor, badstrand och
konferens. Bäddat för en komplett
upplevelse – oavsett årstid.
Läs mer: visitvarmland.com/
forshaga

J

ärnvägen har länge spelat
en avgörande roll i Kils
historia. I Fryksta, strax utanför tätorten, finns minnen
från Sveriges första järnväg
för allmän trafik som 1849–1871 transporterade resenärer och gods den åtta
kilometer långa sträckan mellan Fryken
och Lyckan vid Klarälvens strand. I
det välbevarade gamla stationshuset i
Fryksta, även det landets äldsta, huserar
idag det mysiga Sköna Rum som är
ett kombinerat B&B, vandrarhem och
konferenslokal.
MEN DET FINNS förstås annat än
järnvägshistoria att utforska om du
befinner dig i dessa trakter. Här nere
vid Frykens sydligaste ände möts du av
en hänförande utsikt över den långsmala sjön. Vid kajen, ett stenkast från
sandstranden, ligger ångbåten Freja af
Fryken. Båten trafikerade sjön under
1800-talet tills hon förliste under en
häftig storm och förblev på sjöns
botten i nära 100 år. 1994 bärgades
hon, restaurerades av eldsjälar och är
nu åter i drift.
OM DU ÄR ute efter att ladda batterierna och avnjuta morgonkaffet med
sjöutsikt är Frykenbadens Camping

För mer info
om Kil

På besök i fårgården
På Ruds Gård i Kil föder
man upp får av rasen
White Dorper. Boka in ett
besök eller bo kvar någon
natt, kanske i kombination
med jakt och fiske.
Och om du vill köpa med
något gott hem kan du
ta en sväng förbi den lilla
gårdsbutiken, som drivs
av Gårdarna i Värmland.
Läs mer: facebook.com/
rudsgard

eller Villa Fryksta ypperliga alternativ.
Härifrån kan du sedan fortsätta att
utforska omgivningarna. Gå en runda
på Kils GK eller discgolfbanan, ge dig
in i den tropiska grönskan i Kilsravinerna
eller låt dig hänföras av magiska vyer
från utkikstornet i naturreservatet
Rennstadsnipan. Orten bjuder under
året på flera välbesökta arrangemang,
däribland Fårfesten i mars, Kils Kulturdagar i juni och folkfesten Kil hela
veckan i augusti.
Läs mer: visitvarmland.com/kil
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KARLSKOGA

KARLSKOGA

Foto: Janne Höglund

Anta utmaningen
Har du vad som krävs
för att lösa någon av de
kluriga utmaningarna
som väntar på Boda Borg
i Karlskoga? Så samla
familjen, kollegorna eller
möhippegänget och välj
mellan totalt 25 olika
questar i över 100 celler.
Läs mer: bodaborg.se

Fartfyllda

äventyr
i Nobels stad

Foto: Øyvind Lund

Välkomnande, klokt och innovativt. Så
kan Karlskoga sammanfattas. Staden är
under spännande tillväxt, som gör orten
till en intressant blandning av historia
och framtid – och äventyr.
Text: Niklas Simonsson Foto: Roger Gleisner
För mer info
om Karlskoga

V

ackert inbäddad vid
Möckelns norra strand
hittar du Karlskoga.
Med sina drygt 30 000
invånare är staden faktiskt
landskapet Värmlands näst största
tätort. Så här finns mycket att besöka
och beskåda.
De många spännande museerna
till exempel, där Nobelmuseet har en
självskriven plats. Björkborns Herrgård,
där museet ligger, var uppfinnaren och
innovatören Alfred Nobels sista hem i
Sverige. Det var i Karlskoga han köpte
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Framtidsplaner
Det pågår flera spännande
byggprojekt i Karlskoga,
med vattennära och
attraktiva bostäder. En
ny KTH-framtagen Björkbornsbro gör det lättare
att gå eller cykla till Alfred
Nobels Björkborn. Dessutom planeras Nobelhallen
att byggas om, för att
anpassas till en multievenemangsarena värdig
framtidens händelser.

AB Bofors-Gullspång 1894 och byggde
ett laboratorium för sina krutrelaterade
innovationer. Bofors har sedan dess haft
oerhört stor betydelse för hela Karlskoga.
Fiffiga Huset i anslutning till museet
är ett spännande science center för
vetgiriga barn.
OM SPORT OCH idrott ligger dig
närmare hjärtat finns både ishockeyoch fotbollslag att heja fram. BIK
Karlskoga har gjort Nobelhallen till sin
hockeyborg, dit inga lag kommer utan
fruktan. På Nobelstadion (ja, Nobels

inverkan är enorm) huserar KB Karlskoga, med härlig sport på gräsrotsnivå,
ett par divisioner under Allsvenskans
toppstrid. På fotbollsplanen i området
Kilsta kan du njuta av damlaget
Rävåsens IK:s matcher i Elitettan.
Centralt finns även Karlskoga
Konsthall, beläget i Tingshusparken.
Här avnjuter du utställningar inom
konst, hantverk och foto. Kultur- och
föreningskalaset, som anordnas i maj
varje år, är också ett måste. Här samsas
massor av spännande aktiviteter – som
ett knytkalas för hela familjen.

Vandringsleder
Angsjöleden: 8 km
rundslinga kring Angsjön.
Lunnedsleden: 13 km
från Odlingen i söder till
Lunnedet i norr.
Åsjöleden: Drygt 25 km
vandring mellan Knappfors och Lårhöjden
Tio sjöars led: 11 km led
Från Svinsjöstugan till
Valåsen, med olika alternativa avstickare.

MÖJLIGHETERNA TILL skogsnära
upplevelser finns alltid i Karlskoga.
Här finns många vackra naturreservat,
där Rävåsen, Bullerdalen och Fisksjön
är tre fina exempel. Och den glade fiskaren har alltid flera alternativ, oavsett
årstiden för besök. Ädelfiskevatten, sjöar
eller älvar – kring Karlskoga nappar
det alltid, med lite tur och skicklighet.
Och där det finns vatten finns det
badplatser. Njut av ett dopp i vackra
sjöar, bland långgrunda vatten eller
från en vykortsvacker brygga. Näset,
Sandviksbadet och Lunedet har allting
vad du önskar och behöver för lyckade,
svalkande bad. Är du på blixtbesök
finns många mysiga hotellboenden i
Karlskoga, som Hotell Alfred Nobel,
Bofors Hotell eller Hotell Zlafen B&B.
NORR OM KARLSKOGA ligger
anrika Gelleråsen Arena, där det
både körts Formel 1 och på senare år
STCC-tävlingar. Här kan du prova
på banorna med gokart tillsammans
med familjen eller Volvo C30-race
som roligt event med jobbkollegor eller
kompisgäng. Eller förverkliga drömmen
att köra en Porsche på bana. Smaka
på 365 hästkrafter med en rutinerad
racerförare vid din sida, eller kör helt
själv. De fartfyllda valmöjligheterna är
många.
Läs mer: visitvarmland.com/karlskoga
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CAMPING

GRUMS

området finns möjlighet att spela både
beachvolley, padel och discgolf. Dessutom finns en minigolfbana som kan vara
utgångspunkt för många roliga och
nervkittlande tävlingskvällar. Efteråt
kan du med fördel slappna av i områdets spa- och relaxavdelning.
Läs mer: bomstadbaden.se

Att campa är populärare
än någonsin, och Värmland
erbjuder ett stort och varierat
utbud av campingplatser.
Här är ett axplock som du
absolut inte får missa i
sommar. För hela utbudet se
visitvarmland.com.

Läs mer: torsbycamping.se

FIRST CAMP DUSE UDDE
På Duse Udde strax utanför Säffle
bor du granne med såväl Vänern som
den härliga naturen. Njut av bad- och
strandlek på barnvänliga sandstränder
och klippor, ta en vandrings- eller
cykeltur längs stigarna och fyll på
energidepåerna i den gamla fyrens
mysiga restaurang. Här finns även fler
kul aktiviteter att testa på – både på
land och till sjöss.

Text: Ola Claësson Foto: Alex Waldner

A

llt fler svenskar väljer att
semestra inom Sveriges
gränser, och många spår
att campingtrenden är
här för att stanna. Värmland, med sina djupa skogar och vackra
badstränder, erbjuder campingplatser
för alla åldrar och intressen. Vill du bo
mitt i den stilla skogen eller med storstaden Karlstad alldeles runt hörnet?
Här kommer fyra alternativ som garanterar en lyckad campingsemester.
SOMMARVIK
I Årjäng, omgiven av sjöar och vackra
skogar, hittar du Sommarvik, en av
Sveriges femstjärniga campingar. På
anläggningen finner du allt från pool
till minigolf och relaxavdelning, liksom
glassbarer och restauranger. Du kan
välja mellan bland ett stort utbud av
aktiviteter, där kanotpaddling är en.
Här finns även glampingboende, för
dig som söker lite extra friluftslyx.
28.

Läs mer: firstcamp.se/destination/
duse-udde-saffle

Friluftsboende
med guldkant
Happie Camp erbjuder
en möjlighet att fly vardagens stress i avskilda,
exklusiva tältboenden i
harmoni med den kringliggande naturen. Finn
lugnet och njut av de
härliga omgivningarna
i Hagfors, Arvika eller
Vänerskärgården.
Läs mer: happiecamp.se

Ur årets utställning
En av årets utställare är
Johanna Robleto med sina
abstrakta oljemålningar där
starka färgkombinationer
tar plats. Nyckelorden är
rörelse, handling, komposition och interaktion mellan
färg och form.
Öppnar 3 juni 2022.

För mer info
om Grums

Kulturarv och
modern konst
I Vänerkommunen Grums har du nära
till natur, vatten och upplevelser. Vill du
uppleva något utöver det vanliga ska du
ta en tur till Sliperiet i den välbevarade
järnbruksorten Borgvik. I en av Värmlands
största privatägda konsthallar kan du njuta
av både konst och mat av högsta klass.

Sommarvik är det perfekta alternativet
för familjen som vill ha tillgång till alla
bekvämligheter mitt i den storslagna
naturen.
Läs mer: sommarvik.se

BOMSTADBADEN
Bomstadbaden erbjuder en 4-stjärnig
campingupplevelse invid Vänerns
strand. Det innebär att du har direkt
tillgång till några av Sveriges mest
natursköna sandstränder. Samtidigt tar
det bara några minuter att ta sig in till
Karlstad. Bomstadbaden är en camping
som passar den aktiva familjen. På

Foto: Stefan Vanersand

Aktivitetsfyllt
eller
avslappnande?

…järn från
Borgvik
användes vid
bygget av
Eiffeltornet i
Paris?

Foto: Alex Waldner

TORSBY CAMPING
Torsby Camping erbjuder en campingupplevelse nära naturen. Med storslagna djupa skogar omkring, har du också
tillgång till en bra restaurang och alla
andra bekvämligheter på campingområdet. Fröknarna Fräs, som restaurangen heter, erbjuder en vacker lokal med
oslagbar mat av lokala råvaror. Det
finns möjlighet att anlända med såväl
husbil, husvagn och tält. Dessutom kan
man hyra stugor om man vill ha extra
bekvämlighet.

Visste
du att…

För hela utbudet
av camping

I det vackra gamla träsliperiet hittar du
verk i olika former och tekniker. Världskända konstnärer delar yta med nya
talanger i en urban miljö – mitt på den
värmländska landsbygden. Avnjut sedan
en måltid hos Kungskvarnen en kort
promenad bort, eller Sliperiet Gastronomi,
där maten tillagas på fina råvaror helt
från grunden. Restaurangen är väl värd
ett besök, liksom resten av underbara
Borgvik. Kanske tar du båtbussen dit?
Läs mer: visitvarmland.com/grums
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Foto: Andy Lind

MUNKFORS

HAGFORS

Historia, konst
& folkfest
Vad har folklustspelet Värmlänningarna
och Nordic Dog Show gemensamt? Jo,
de är båda exempel på stora populära
sommarevenemang vid Ransäters Hembygdsgård. Den mysiga och historiska
miljön lockar många besökare.

Munkforshistorier
i mobilen
Med appen Storyspot kan du lyssna
på över 80 spännande, intressanta
och ibland lite kusliga berättelser
om sevärdheter, besöksmål och
natur i Munkfors-trakten. Finns att
ladda ned där appar finns.

För mer info
om Munkfors

I Morokulien hittar du det pampiga Fredsmonumentet som restes till minne av 100
år av fred mellan Sverige och Norge. Den
kulturintresserade styr sedan vidare till något
av kommunens museum, som Eda Glasmuseum med spännande temautställningar
varje sommar.
För dig som hellre utforskar skog och mark
finns tolv naturreservat och flera sjöar,
perfekta för avslappnande paddlings- och
fisketurer. Med lite tur stöter du kanske på
någon av de vita älgarna som lever i dessa
trakter. Den vågade avslutar med ett besök
på hemsökta Skillingmarks Hembygdsgård,
även kallad ”Spökhuset”.

Boende & upplevelser
Det 149 rum stora Hotell
Charlottenberg ligger
med en fantastisk utsikt över Vrångsälven.
Med ett rikt aktivitetsutbud och närhet till
både Valfjället, golf,
löparbanor och kajak
lämpar det sig lika bra
för konferensen som
den aktiva familjen.
Läs mer:
hotellcharlottenberg.se
Finnskogsleden 30 år
Vandra genom Finnskogens vackra kulturlandskap och njut av
lugnet och de härliga
vyerna.

För mer info
om Eda

upplevelser

Text: Pål Johansson
Foto: Per Eriksson

Läs mer: visitvarmland.com/munkfors

Läs mer: visitvarmland.com/eda
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- Naturnära

Foto: Anders Tedeholm

För många är Eda kommun mest känt som
ett shoppingparadis, där Charlottenbergs
Shoppingcenter är kronan på verket. Men
Eda är mer än gränshandel.

Hagfors

I Ransäter hittar du även minnesgårdarna
Geijersgården och Erlandergården. Ett
annat givet stopp i Munkfors kommun
är vackra Bruksparken med Gamla
Brukets museer och café. Här kan du se
Munkforsen, Klarälvens högsta naturliga
vattenfall, med påsläpp vissa dagar under
sommaren. I området finns naturreservatet
Hästskoholmen med badplats samt
Laxholmen Kulturhus med varierande
konstutställningar. I år medverkar ett
20-tal konstnärer, däribland musikerna
Dregen och CajsaStina Åkerström.

EDA

Den vita älgens
förlovade land

Magiska

D

et var här hon tog
sina första stapplande
steg, Sveriges odödliga
jazzdrottning Monica
Zetterlund. Eller ”ett
lingonris i ett cocktailglas” som Tage
Danielsson så vackert diktade.
På Hagfors Minnesmuseum kan du
lära dig mer om den varma världsstjärnan
med glimten i ögat, där både hennes och
ortens historia skildras genom bilder
och musik. Det naturliga steget blir
sedan att ta turisttåget ZÄTA på en tur
genom stadens centrala delar.
DEN STORSLAGNA naturen är
annars det som är mest lockande i
dessa trakter. Vildmarken som väntar
runt hörnet spar inte på krafterna och
bjuder på såväl goda möjligheter till
ett aktivt friluftsliv som spektakulära
naturupplevelser. Som det mäktiga
Brattfallet, de kristallklara sjöarna eller
den minst lika imponerande Klarälven
som slingrar sig genom skogarna. Hos
Rådastrands Camping, Outdoor Center,
Värmlandsgården, Happie Camp och
Björnbyn har du lyxen att bo mitt i naturen och kunna välja mellan mängder av
olika aktiviteter sommar som vinter – som
kanot, safariturer, MTB och gruppevenemang. Utrustar du dig dessutom med ett
kommunfiskekort är du redo att ge dig i
kast(!) med ett 100-tal olika vattendrag.

För mer info
om Hagfors

Trevlig älg!
Nyfiken på skogens
kungligheter? Hos Värmlands Älgpark i Ekshärad
får du stifta bekantskap
med de mäktiga djuren
på riktigt nära håll under
ledning av kunniga
guider. Ett mysigt möte
för hela familjen.
Läs mer: moose-world.se

PÅ DEN BILFRIA Klarälvsbanan
kan du färdas nio mil mellan Karlstad
till Uddeholm. Härifrån kan du fortsätta den 12 mil långa Klarälvsleden
ända upp till Sysslebäck. Stannar du
till i Ekshärad ska du testa westernlivet
hos Our Little Farm eller Sun Dance
Ranch. Här får du uppleva de vackra
omgivningarna från hästsadeln.
I en annan del av Hagfors kommun
väntar den pampiga Uddeholmsladan,
som varje sommar bjuder in till unika
upplevelser. Här arrangeras konserter
med några av landets bästa artister och
dansband.
Läs mer: visitvarmland.com/hagfors
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FINNSKOGEN

FINNSKOGEN

Stillheten
mystiken

För mer info
om Finnskogen

och

lockar allt fler

Finnskogen är ett område i norra Värmland med en unik
kulturell historia som går tillbaka till 1600-talet. Det är en
plats som erbjuder ett naturnära semestrande och
en möjlighet att finna stillhet och inspiration.
Text: Ola Claësson Foto: Alex Waldner & Lars Sjöqvist
Läs mer: visitvarmland.com/finnskogen

F

ör knappt fyra år sedan bestämde sig Bengt Fjellstedt
och hans fru för att hitta ett
resmål för avkoppling efter
en intensiv arbetsperiod. De
fann Finnskogen och förstod genast att
de hittat en unik plats att semestra på.
– Jag övermannades av miljön och
dess historia. Tystnaden och den kristallklara stjärnhimlen gav en stillhet som
jag aldrig upplevt tidigare. Där och då
bestämde jag mig för att området var
någonting som jag ville arbeta med att
förvalta, säger Bengt Fjellstedt.
Idag arbetar han med att få fler att

32.

Smaka på Finnskogen
Ulrika Jäger är utbildad
skogsguide, med inriktning på natur och kultur
i Finnskogen. Hon leder
bl.a. aktiviteten Smaka
på Finnskogen i sommar.
Här får du smaka på ätbara växter och förädlade
produkter som använts i
trakterna, samt ta del av
berättelser om dem. En
lunchlåda med smak av
Finnskogen ingår.
Läs mer: mattila.se

upptäcka Finnskogen. Genom den
nystartade föreningen Mattila Naturoch Kulturförening, utvecklar han
tillsammans med andra eldsjälar vandringsleder och aktiviteter som drar till
sig besökare från hela Sverige.
EN UNIK HISTORIA
Innan 1600-talet ansågs området i
norra Värmland vara en ödemark.
Men under århundradet kom den att
befolkas av släkter från Finland som var
specialiserade på så kallat svedjebruk,
en odlingsteknik som lämpade sig
ytterst väl för den moränjord som

Finnskogen har. Tekniken går ut på att
man bränner ned skog, för att ur askan
odla råg med väldigt hög avkastning.
Olov Henriksson, som tillsammans
med Bengt Fjellstedt är aktiv i Mattila
Natur- och Kulturförening, härstammar
själv från en finsk släkt som kom till
Finnskogen på 1600-talet.
– Skogsfinnarna, som de kom att
kallas, förde med sig uråldriga finska
traditioner och en kultur som kom att
leva vidare här. De var experter på
att ta tillvara alla naturens resurser.
Här pratade man också en form av
ålderdomlig 1600-talsfinska ända fram

Finnskogen
har ett rikt utbud
av ätbara växter,
som använts
traditionellt i
århundraden.

till början av 1900-talet, säger Olov
Henriksson.
En viktig del av deras kultur var tron
på att naturen var besjälad, och att det
var viktigt att förhålla sig till både
växter och djur med stor respekt. Men
allt eftersom det svenska samhället förändrades, skulle också skogsfinnarnas
sätt att leva börja hotas.
– När de kom hit på 1600-talet var
de uppskattade eftersom de odlade
upp mark som ansågs obrukbar. Men
i samband med att bergsnäringen och
träindustrins framväxt kom skogen
de bodde i att få ett större värde, och
man började anse att deras sätt att leva
utmanade en idé om svenskhet.
Han tillägger:
– Men på senare år, tack vare ett
större intresse för naturen, har även
intresset för skogsfinnarnas kultur
väckts på nytt.
MÅNGA AKTIVITETER
I SOMMAR
För den som vill ta del av Finnskogen
anordnar Mattila Natur- och Kulturförening en rad olika aktiviteter i sommar. Dels erbjuder man vandringar där
besökarna guidas genom Finnskogens
olika rum. Dessutom har föreningen
utvecklat en egen app, som gör att man
kan ta del av starka berättelser kopplade
till olika platser längs vandringslederna.
Sen finns också möjligheten att utforska
Finnskogen via smaker och dofter.
Ulrika Jäger, etnolog som arbetar
med folktro och folkmedicin, har
utvecklat aktiviteten Smaka på Finnskogen.
– Finnskogen har ett rikt utbud av
ätbara växter, som använts traditionellt
i århundraden. Under aktiviteten kommer deltagarna att få smaka på bland
annat granskott och dricka björksav,
men också ta del av mer förädlade
ätbara produkter med kulturell koppling till området, säger Ulrika Jäger.
Hon tillägger:
– Finnskogen är verkligen den
perfekta platsen för en annorlunda och
avkopplande semester långt borta från
storstadsstressen.
Artikeln är ett resultat av projektet
Stärkt Affärsutveckling Finnskogen som Visit Värmland genomfört 2021/2022 med finansiering av
Tillväxtverket.
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DEGERFORS

ÅRJÄNG

Pärlan vid
Möckeln
För många är bruksorten Degerfors, vid
sjön Möckelns södra strand, synonymt
med järnbruket och Degerfors IF. Men vid
sidan av att avnjuta allsvensk fotboll med
de rödvita på Stora Valla, ta en tur förbi
Fotbollsmuseet eller gå en runda på den
omtyckta golfbanan finns här flera platser
väl värda ett besök.

Historisk harmoni
I Svartå, strax sydost om Degerfors, ligger
anrika Villa Lugnsbo. Trävillans vackra
salonger och harmoniska miljö är som
gjorda för härliga middagar, bröllopsfirande eller en personlig konferens.
Läs mer: villalugnsbo.se

STORFORS

I östvärmländska Storfors har vattnet
och naturen en central roll. Många lockas
till orten av den 65 km långa Bergslagskanalen, där du via kanot eller båt kan
färdas genom de vackra omgivningarna.
Förutsättningarna för fiske och bad är
de bästa tänkbara. Letar du en lite annorlunda badupplevelse ska du bege dig
till Hättälven, där forsen och de mossbeklädda stenarna skapar ett naturligt
bubbelbad.

Läs mer: visitvarmland.com/degerfors

Visste
dudu
att…
Här hyr
hoj:
…Värmlands största
ö ligger i Storfors?
Storforsön, som
omgärdas av sjöarna
Daglösen, Östersjön,
Storlungen och
Öjevettern samt
mindre älvar, mäter
5 411 ha och är därmed Sveriges 23:e
största ö.

Vid Bjurbäckens slussar bör du stanna
till för en fika vid det mysiga slusskaféet
innan du utforskar det gamla bruksområdet med anor från 1600-talet.
Härifrån kan du dessutom ta dig vidare
till fots på någon av alla vandringsleder
som slingrar sig genom de kringliggande
skogarna.

Text: Pål Johansson

D

et är en krispig, vindstilla morgon. Dimman
hänger fortfarande
över den spegelblanka
vattenytan och ska snart
upplösas av solens värmande strålar. Ni
lyfter ned kanoten i vattnet, kliver i och
låter paddlarna föra er i riktning mot
dagens äventyr.
TRAKTERNA RUNT ÅRJÄNG är
ett av landets sjörikaste, med över 1 000
vattendrag i olika storlekar. Att dessutom Dalslands kanal, som sträcker sig
från Vänern ända in i Norge, genomkorsar området gör det till ett mecka
för alla paddlings- och fiskeentusiaster.
Bra utgångspunkter för din vistelse är
Nordmarkens Kanot Center, Camp
Grinsby och Alcatraz, med allt du
behöver för att starta upptäcktsfärden.
Om du väljer att paddla längs
kanalen är slusstrappan i Lennartsfors
ett självklart stopp. Den vackra trappan,
som är insprängd i berget, har en total
nivåskillnad på 7,5 meter.
EN HALVMETER HÖGRE är en
annan av ortens kändisar – lek- och
busvänliga Årjängstrollet, alldeles intill
Hotell Årjäng. Efter en ”trollfie” är du
redo för nästa, minst lika välbesökta

Läs mer: visitvarmland.com/storfors
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För mer info
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För mer info
om Årjäng

Med himlen som fond
Ett av Värmlands häftigaste boenden hittar du
i Töcksfors. Hos Yggdrasil
Igloo Water Huts bor du i
glasigloos på vattnet med
en panoramautsikt över
sjön och den stjärnklara
himlen.
Läs mer: yggdrasiligloo.se

plats. Årjängs travbana har utsetts till
Sveriges vackraste, och om du inte
tajmar in ett lopp kan du alltid förkovra
dig i hästsport och travets historia
på Nordiska Travmuseet. Under folkfesten Hästkrafthelgen i mitten av juli
arrangeras såväl V75-tävlingar som
rallylopp och veteranbilsutställning.
Årjäng är också känd för sin marknad,
som sedan 1600-talet årligen lockat
tiotusentals shoppingsugna besökare
till stadens gator och torg. Den tredje
helgen i september är datumet att
kryssa för i kalendern.
Läs mer: visitvarmland.com/arjang
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Foto: Visit Årjäng

Slussa i
Bergslagen

För mer info
om Degefors

Varför inte testa dressin på den vackra
Trelänsbanan eller snöra på vandringskängorna och utforska någon av de över
200 jättegrytorna och andra lämningar
från istiden i naturreservatet Sveafallen?
En familjefavorit är Kulturcentrum Berget,
med kafé, djurhage, hantverks- och handelsbodar i de gamla arbetarbostäderna från
1800-talet. Här arrangeras även en lång
rad evenemang, konserter och teater varje år.

De tusen

Foto: Branäs
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Foto: Roger Borgelid

T

änk dig gnistrande snö,
några minusgrader och
strålande sol. Du står på
toppen av Hovfjället med
vidunderlig utsikt åt alla
håll och bara njuter av stunden. Snart
väntar en behaglig eller fartfylld färd
utför. Du väljer.

Vinterlängtan
Lapplandsfjäll och Alperna i all ära. Men varför färdas långväga när det mesta finns inom behagligt
räckhåll? I Värmland kan du njuta av ett rikt och
varierat utbud av både längd- och utförsåkning i
fantastiska miljöer. Eller varför inte bo i en
”äkta” igloo eller testa snöskovandring.
Text: Eva-Lotta Sigurdh
36.

JO, FÖR FJÄLLEN börjar redan
här i Värmland. Här finns Sveriges
sydligaste fjällnatur, med samma upplevelser som den nordligare svenska
fjällvärlden erbjuder – på behagligt
avstånd var du än bor i södra Sverige.
Trots det sydliga läget är det snösäkert i
de värmländska skidorterna.
OCH UTBUDET AV backar är stort
och varierat. Uppe i Torsby väntar den
familjära anläggningen Hovfjället, med
härliga backar och en bekväm fallhöjd. I
Sysslebäck, ytterligare några mil norrut,
ligger det betydligt större Branäs med
flest liftar och landskapets längsta

nedfart. Ytterligare alternativ för dig
som älskar att åka utför är barnvänliga
Ski Sunne och Valfjället – där den våghalsige även erbjuds södra Sveriges
högsta fallhöjd.
FLERA AV skidanläggningarna
erbjuder även längdskidåkning, med väl
preparerade, milslånga spår. Och är du
en riktigt ihärdig skidåkare, kanske med
ett Vasalopp i sikte, kan du hänge dig åt
din träning medan vännerna ligger på
stranden. I Torsby finner du nämligen
Sveriges första skidtunnel, som har
öppet under hela året förutom marsapril då snöbyte sker.
ANNARS ÄR VÄRMLANDS
vackra natur i all sin egen magnifika
prakt att rekommendera för såväl
skidåkning som ett rikt utbud av andra
alternativa vinteraktiviteter.
Några mil nordväst om Torsby,
djupt inne bland vildmarkens bergstoppar och barrskogar, ligger
37.
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I Mattila finns bland annat ett
längdspårsystem som omfattar hela
170 km med olika svårighetsgrad och
terräng och med möjlighet att ta sig
ända in i Norge.
Snöra på dig
skridskorna

Foto: Branäsgruppen

Väck skridskostjärnan i
dig och glid ut på
Värmlands isar i vinter.
Här finns både spolade
banor för allmänheten,
men även ett otal
alternativa naturisar att
välja bland under kalla
men snöfattiga vintrar.
Ett tips är Mariebergsviken i Karlstad, som
många har som utgångspunkt för långskridskofärden.
Läs mer: mariebergsskogen.se/vinter

VÄRMLANDSGÅRDEN, naturskönt
belägen mellan två sjöar i Hagfors
kommun är en annan plats väl värd att
besöka om du vill uppleva spektakulära
vyer, sann vildmark och en uppsjö av
friluftsaktiviteter. Som till exempel
vandring med snöskor vintertid, där du
38.

Foto: Øyvind Lund

exempelvis Mattila, Nordvärmlands
äldsta turistanläggning som byggts upp
kring den magiska Finnskogen. Här
finns bland annat ett längdspårsystem
som omfattar hela 17 mil med olika
svårighetsgrad och terräng och med
möjlighet att ta sig ända in i Norge.
Eller varför inte låna en kälke och återuppliva gamla barndomsminnen i den
rikt kuperade natur som platsen bjuder
på. Vinter som sommar kan du också
upptäcka mer av finnskogsmystiken –
och även få lite kulturhistoria på köpet
– genom ett besök på Torsby Finnskogscentrum och Juhola Finngård,
som byggdes redan på 1600-talet.

Upplev Värmland
med skoter
Om du gillar fart och fläkt
kan snöskoter vara ett
alternativ. Värmland
bjuder på flera fina skoterleder under snörika
vintrar. Guidade turer
genom snöbeklädda
sagoskogar och frusna
vattendrag erbjuds
bland annat på Fredros
Gård och Hovfjällets skidanläggning.
Läs mer: fredrosgard.se &
hovfjallet.se

traskar ovanpå snötäcket i stället för att
pulsa igenom. Definitivt en upplevelse
utöver det vanliga.
Det finns även goda möjligheter till
isfiske både här och på ett flertal andra
ställen i Värmland. Som på Fredros
Gård, familje- och ekoturismföretaget
med devisen ”för naturen med naturen”.
FÖR DIG SOM vill uppleva naturen,
men samtidigt befinna dig i stadsmiljö
är Karlstads stadspark, Mariebergsskogen, det perfekta valet. Parken
skänktes till staden på 1800-talet av
doktor Conrad Höök. Det är därför
du idag kan njuta av de härliga omgivningarna, den gamla trollskogen och
strandängarna.
I vacker vinterskrud är det som att
kliva in i en sagovärld, där du kan träffa
djuren i Lillskogen och åka skridskor
på isbanan. Självklart anordnas här
också en traditionsenlig julmarknad i
december varje år.

För mer info
om vinter i
Värmland
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