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Arboga:
Sommar
på historisk
mark!

ORDLUST
Sara Olssons lustfyllda nya roman Dead & Alive

Besök slotten!

Sámi Teáhter

Konstrundor

Nio slott tronar på
sörmländska bygden

Alltid med utgångspunkt i samisk kultur

Folkfestlig kulturtradition
bjuder på upplevelser
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Ny explosiv
gangsterroman!
”Om det så är det sista
jag gör ska jag förinta
Limhamns Juveler!”
– Giovanna Cassata
”Den där kärringen
har satt sin sista
pastadeg!”
– Weschka Fommels
”Jag har aldrig
sett så här mycket
pengar. Är de
verkligen våra?”
– Charmelita
”Efter det här ska
jag nog sadla om och
starta en kyrka.”
– Kolja

Kent Jönedrög och Weschka Fommels
har varit bästa vänner ända sedan
Weschka spelade i punkbandet Sikket
mög i högstadiet. Numera driver de mest
runt i Malmö med omnejd, i en krets av
småkriminella och annat löst folk.
Men när Kent kommer över ett vadderat
kuvert med en bilnyckel i går tillvaron
från sävlig till actionspäckad. De har
muckat med fel personer. Votam Fes ser
ut som en discokung från åttiotalet men

visar sig vara en tvättäkta gangster med
kopplingar till Giovanna Cassata – den
farligaste personen i hela Malmö. I hela
Sverige. Kanske i hela världen?
Tillsammans med Kolja, Buga-Roine
och magdansösen Charmelita bildar de
två vännerna ligan Limhamns juveler.
Och de dras in i en katt och råtta-lek
med Malmös undre värld, som tar dem
hela vägen till Menorca och Casa de los
Ladrones …

Finns på Storytel, Bookbeat, Nextory, Adlibris, Bokus och andra digitala plattformar

Konsten
att blicka
framåt

Upplev en ny säsong på

KUNGLIGA
OPERAN
Alltid något nytt sedan 1773

Med opera och balett har vi erbjudit gemenskap i 250 år.
Det kommer vi fortsätta göra. På scen och digitalt.

operan.se

ordlust.se

Ædnan
EFTER LINNEA AXELSSONS AUGUSTPRISBELÖNADE BOK ÆDNAN

Riksteatern hösten 2020 • Foto: Harry Johansen och Ina-Theres Sparrok. • Tryck: Ale Tryckteam

Med Guldbaggebelönade
Lene Cecilia Sparrok från
Sameblod i en av rollerna

DRAMATISERING IRENA KRAUS, MALIN STENBERG
KOMPOSITION MAGNUS STINNERBOM
MEDVERKANDE PER BURELL, NINA FEX, VINCENT GRAHL, PAUL OL JONA UTSI, KRISTIN SOLBERG & LENE CECILIA SPARROK

URPREMIÄR | 4-5-6 SEPT 19.00
ORIONTEATERN, STOCKHOLM | FÖR TURNÉPLAN OCH BILJETTBOKNING:
WWW.GIRONSAMITEAHTER.ORG | WWW.RIKSTEATERN.SE.

FIRA HEMESTER PÅ
STARBY HOTELL I VADSTENA!

SOMMARPAKET
Fri Relax • Sommardrink
2-rätters • Logi & Frukost
Pris från
1.365:-/pers

ÄVENTYRSPAKET
Fri Relax • Middag
Logi & Frukost
Pris från
1.340:-/pers

Kanske finns det en alldeles speciell person som du vill bjuda på något extra i sommar.
Vi har fina sommarpaket att erbjuda er som vill semestra hemma. Det finns något för alla smaker.
Äventyr – Golf – Vandring, eller varför inte bara ta det lugnt och njuta av Vättern och Vadstenas utbud.

Vi ses i sommar!
Rabattkod: STAYCATION
595:- rabatt/bokning inkl. kostnadsfritt avbokningsskydd värde 295:Boka fler nätter och få ytterligare 300:- rabatt/natt!
Boka online: www.starbyhotell.se | Ring: 0143-751 00 | Mail: starby@starbyhotell.se
Starby Hotell, Ödeshögsvägen 2, 592 40 Vadstena

KonstAnten

Konstrundan runt sjön Anten
Alingsås Västra Götaland 5-6 september 2020

www.konstanten.nu

Din företagsmäklare
i Stockholm

NEXTOR GROUP AB | Folkungagatan 85 | 116 20 Stockholm
08-30 92 00 | info@nextor.se | www.nextor.se
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SOMMARSTADEN ARBOGA
Arboga har en lång och intressant
historia, och det finns massor av
härliga uteaktiviteter i regionen.
Arboga med omgivningar är
en underbar plats att besöka
sommartid!

57

26

SARA OLSSON
Den lustfyllda romanen
’Dead & Alive’ är ute nu,
läs utdrag och intervju!

62

KONSTRUNDOR
Konstrundor runt om i landet
bjuder in till spännande upplevelser
tillsammans med konstnärer och
konsthantverkare.

78

SÖRMLANDS SLOTT
Slotten som tronar
på den sörmländska
landsbygden bjuder
på historia, matupplevelser, visningar
och aktiviteter för
både små och stora.

TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG
Två städer som bildar
en destination fylld med
spännande historia,
vattenfall, älgar, Saabbilar, naturupplevelser,
en hel del god mat och
mycket mer.

82

60

SÁMI TEÁHTER

FALBYGDENS
MAT- OCH KONSTRUNDA
Sista helgen i september kan man
för tjugonde året uppleva en härlig
blandning av konst och lokalt
producerad mat i Falbygden.

Giron Sámi Teáhter är i
ständig rörelse. Med två
till tre egna teaterproduktioner per år, olika projekt
och samarbeten med andra
teatrar och aktörer finns
mycket att berätta.
Nu väntar Aednan.
SVERIGEMAGASINET
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Ledare
Caravan Club of Sweden är en ideell förening
för alla som gillar campinglivet och
mobil fritid.
FÖRMÅNER
Klubben bildades 1958 och
AKTIVITETER
har idag fler än
28 000 medlemsfamiljer.
TRYGGT

MERVÄRDE PÅ
DIN FRITID.
– Bli en av oss du också!
Du är välkommen med i ett härligt gäng
medlemsfamiljer som delar ditt mobila
fritidsintresse. Dessutom är ditt medlemskort i
Caravan Club laddat med många fina förmåner som
kan ge dig mervärde på din fritid.

Fritt fram!
Nä, det stämmer ju inte riktigt. Vi måste även fortsättningsvis hålla avståndet och ta hand om varandra, tänka extra
mycket på alla som befinner sig i riskzonen och inte för en
sekund inbilla oss att allt är som vanligt.
Men i alla fall.
Sedan 13 juni kan vi resa fritt inom Sverige, och det räcker långt nu i sommartider. Ingen behöver längre fundera på
vad två timmars bilresa betyder i realiteten, om det innebär
att man är tvungen att köra i 400 kilometer i timmen för
att hinna fram till sommarstället eller om man borde träna
extra på att runda evighetslånga bilköer på åkern intill.
Och för alla er som eventuellt brukar tillbringa sommarsemestern utomlands kan vi meddela följande: Sverige är
fantastiskt. Vi och norrmännen är till exempel de enda som
har en avslappnad hållning till traskande i naturen, med vår
allemansrätt. För folk som kommer utifrån är det en nästan
religiös upplevelse; man får vandra omkring i vårt underbara sommarlandskap utan att ägna en tanke på att man
eventuellt råkar trampa in på storbondens ägor och riskera
en salva med saltbössan. Så här skriver Wikipedia:
’Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas
över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där
och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter.
Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur
och djurliv, mot markägare och mot andra människor.’
På senare år har allemansrätten skrivits in i lagen i Sverige och Norge, men i Danmark saknas motsvarigheten till
allemansrätt. Man har helt enkelt en betydligt strängare syn
på allmänhetens tillgång till enskild mark. På privat mark får
man inte vistas fritt; i princip får man gå på privata vägar
och stigar, men det är ofta problem att vägarna går genom
gårdar eller att markägare spärrar av. På natten får man inte
alls vara i skogen. Inte ett dugg fritt fram, med andra ord.
Fast å andra sidan får de flesta av oss ändå inte åka till
Danmark just nu, så det kanske kan kvitta.
I det här numret möter du författaren Sara Olsson, och
läsa ett smakprov ur hennes kittlande roman Dead & Alive.
Du kan också läsa om häftiga bågar hos MC Collection och
botanisera bland massor av andra inspirerande sommartips
från hela vårt avlånga land.
Vi önskar dig trevlig läsning och hoppas att du tar vara på
både sommaren och dig själv!

www.caravanclub.se
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Tony Manieri, sommarälskare
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Noterat
Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

VÄRLDENS DYRASTE SOMMARSTUGA 18 000 kvadratmeter stora

Les Cèdres i Cap Ferrat på franska
Rivieran var senast till salu 2017
och gick då för 350 miljoner euro,
vilket motsvarar över 3,5 miljarder
svenska kronor. Huset byggdes
redan 1830 och köptes 1904 av den
belgiske regenten Leopold ll då han behövde ett sommarresidens.
Huset har även ägts av familjen bakom cognacen Grand Marnier.

Carl Johan De Geer på
Kulturen i Lund
Carl Johan De Geer (född 1938) har länge varit en framträdande gestalt
i det svenska kulturlivet. Han har verkat som bildkonstnär, formgivare,
filmare, fotograf, scenograf och författare, men från början var det textilformgivare han ville bli. I sommar visas utställningen ”Carl Johan De
Geer – Den stora missuppfattningen” på Kulturen i Lund.
På 1960-talet började De Geer trycka stormönstrade expressiva tyger
i starka och kontrastrika färgkombinationer. Det var en revolt mot tidens
brunmurrigt diskreta ideal och uppväxtens estetiska värderingar.
– Det hör ihop med en idé vi hade då: att det gick att skapa en ny och
bättre värld utan krig med hjälp av mönster, starka färger och musik. En
missuppfattning, säger han.
Tyger och mönsterskisser visas tillsammans med De Geers fotografier från samma tidsperiod. Här visas också filmer där Carl Johan De Geer
berättar om sin inspiration och produktion.
Utställningen är producerad av Bildmuseet i Umeå. Den visas på
Kulturen i Lund t o m 30 augusti 2020. MB
Tegnérsplatsen 6, Lund
www.kulturen.se

Tixis
tankar!
”Det är tur att social
distansering inte gäller
för mig och Scouse.”
Tixi, 1 år

Sverigesommar!
I Sverige behöver man aldrig åka långt för att hitta fantastiska semesterupplevelser. Med denna reseguide får du inspiration att upptäcka
guldkornen i Sverige och i området där du bor.
Varför inte åka linbana genom trädkronorna, cykla dressin genom
fantastisk natur eller prova på att klättra i berg? För upptäckaren finns
även världsarv att besöka och grottor att utforska. Om du istället vill
slappna av och släppa alla måsten kan getyoga vara rätt väg att gå, eller
kanske en rogivande promenad tillsammans med en alpacka. I det fria är
det lätt att hålla avstånd till varandra.
I denna bildrika guide finns tips på 555 roliga, spännande, vackra eller
annorlunda upplevelser över hela landet, för både stora och små. I rekordfart har tre av landets mest erfarna resejournalister skrivit en guide till
nära upplevelser – helt anpassad till denna sommar! TM
www.maxstrom.se
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Söderarms fyrplats
Söderarms fyrplats ligger på ön Torskär i yttersta havsbandet i Stockholms skärgård, på gränsen till Ålands hav. Sedan 1999 finns här en
åretruntöppen boende- och konferensanläggning.
Här får gruppen en unik upplevelse i lugn och ro, kombinerad med
events som Mag – Fed, åka RIB- eller stridsbåt, örn- och sälsafari, kajakpaddling med mera. När arbetsdagen är slut väntar bastu i en gammal
bunker från andra världskriget och vår stora, härliga badtunna med havet
på tre sidor.
Dagen avslutas med middag i Tornet, dukat med vita dukar, blommor
och ljus. Tornet är en helt underbar konferens- och middagslokal med
360° havsutsikt!
Söderarm är perfekt för konferens, bröllop, födelsedagsfest, svensexa,
möhippa eller ”bara” en träff för en grupp vänner. Natur och aktiviteter
ger fantastiska upplevelser.
Fram till 1997 var Söderarms fyrplats bemannad. Torskär, som ön
heter, är fortfarande militärt område, men inte längre ett aktivt skyddsområde. Fyren, som är från 1839, är inte aktiv, men lyser! Den är kulturminnesmärkt. RED
www.soderarm.com

Ta varvet runt Härnön
Sverigemagasinet tar en tur och upptäcker Härnäsand. Härnöleden är
en drygt två mil lång vandringsled runt den ö som gett Härnösand sitt
namn. Leden går både i stadsmiljö, genom skog, över berg och längs
havet.
Vi börjar vid Härnösand Central och efter att ha gått över Nybron
följer vi kajen, tittar på båtar och känner doften av hav.
Vi lämnar staden bakom oss, passerar en badstrand och tittar på de
gamla sjöbodarna på Sälsten.
Sedan svänger leden in genom skogen och allt blir lugnt och tyst.
Vi närmar oss en av vandringens höjdpunkter, Smitingen som inte
bara är ett fantastiskt havsbad med en lång sandstrand utan också ett
naturreservat med klippor, berg, grottor, svarvade raukar och en liten
badsjö i skogen.
Vandringen fortsätter i skogarna igen mellan höga berg. När vi
kommer fram till Vårdkasen går vi upp i utsiktstornet. Vi ser hela stan
och södra inloppet. Vilken utsikt! Det bär nedför och snart är du nere
vid havet och inne i stan igen. Vi tar ett sista dopp från bryggan innan vi
vandrar den sista biten över Mellanholmen och runt Nattviken.
Tillbaka vid Härnösand Central pustar vi nöjda ut på en bänk. Nu
känns det att kroppen har jobbat, en sådan där skön känsla av både lycka
och trötthet. Det här måste vi göra igen! RED
www.harnosand.se

Guidad tur under ytan
Runtom i Sverige finns ett gäng anlagda snorkelleder. En snorkelled är
en snitslad bana under havsytan där du följer leden – oftast med hjälp av
en lina eller ett färgat snöre – mellan olika informationsskyltar. Informationsskyltarna är fästa på botten. Ibland har de även en boj vid ytan så att
du ser var skylten finns. Vid själva skylten brukar det finnas ett handtag,
så att du kan hålla i dig medan du läser på om livet i havet, och vilka arter
du kan se på den specifika platsen. Fiffigt nog hänger det dessutom ofta
en diskborste vid skylten, så du kan skrubba av skylten om den blivit
grumlig!
Längden och djupet på lederna varierar. Vissa kräver ett djupare
andetag för att komma ner till skylten. En del är grundare, och passar
dig som är nybörjare på snorkling. De flesta lederna brukar vara ett par
hundra meter långa. Snorkellederna är oftast gratis och alla får använda
sig av dem. AE
www.naturskyddsforeningen.se
SVERIGEMAGASINET
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Noterat

Bergaliv landskapshotell

Hilma af Klint, De tio största, nr 3, Ynglingaåldern, 1907. © Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Hilma af Klint på
Moderna Museet Malmö
Årets i särklass största satsning på Moderna Museet Malmö är äntligen
här: ’Hilma af Klint - Konstnär, forskare, medium’. Det är en omfattande presentation av konstnärens arbete i en utställning som med cirka 230
verk tar hela museibyggnaden i anspråk.
Hilma af Klint (1862-1944) var en konstnär som tillät sig själv att ha
ett större perspektiv på tillvaron och som ville öppna upp nya vyer mot
verkligheten. Hennes gärning som pionjär inom den abstrakta konsten
har lyfts fram, men med utställningen vill Moderna Museet Malmö nu ge
nya insikter i Hilma af Klints systematiska forskande och gränsöverskridande arbetssätt.
Hela Moderna Museet Malmö har förvandlats till Hilma af Klints
tempel. Utställningen sträcker sig över konstnärens hela karriär och urvalet undersöker konstnärens forskning om naturen och hur den synliga
och osynliga världen är sammankopplade. Konstnärens egna reflektioner
över sitt skapande och dess olika metoder berörs också i denna omfattande utställning.
Tyngdpunkten ligger på ’Målningar till templet’ (1906-1915) som
konstnären själv ansåg som sitt viktigaste verk. Bland annat visas hela
den magnifika serien ’De tio största’ från 1907.
I samband med utställningen har en omfattande och rikt illustrerad
katalog producerats. Utställningskatalogen ges ut i två utgåvor, en på
svenska och en på engelska. ’Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium’ visas på Moderna Museet Malmö fram till 27 september. RED
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo
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Bo högt ovan trädtopparna på natursköna Åsberget vid Orbaden i Hälsingland. Begreppet landskapshotell är numera ett internationellt vedertaget koncept som syftar till att anpassa arkitektur och funktion till den
omgivande naturen och på så vis smälta in på ett naturligt sätt. Lofthuset,
det första av Bergalivs fyra retreathus, ligger strax nedanför toppen av
Åsberget, 373 meter över havet nära Orbaden i gammalt kulturlandskap
utefter Ljusnans dalgång.
I ljusa hotellrum av hög klass med vidöppna loft under tak, får
gästerna möjlighet att efter en stunds vandring upp för berget dra sig
bekvämt tillbaka för att hämta kraft ur naturens stillhet. Orbaden, en
kilometerlång sandstrand vid Orsjön intill bergets fot, går i folkmun
under namnet Hälsinglands Riviera. Här ligger anrika Orbaden Spa &
Resort där incheckning till Bergaliv sker. Tidernas väg går några mil
norr om Norrlandsporten och vandrare kan välja en kortare eller längre
sträcka av Helgonleden som förbinder de båda stiftsstäderna Uppsala och
Trondheim. Vill man ta del av kultur och aktiviteter finns här i närheten
Gästgivars: Hälsingegård på UNESCOs lista över världsarv, Orbaden Zip
& Climb: Äventyrspark med zipline och klättring, Järvsö med skidparadis,
cykelpark samt zoo. RED
Åsberget, Orbaden, Vallsta
www.bergaliv.se

Karlshamns Museum
Karlshamns museum är beläget i Karlshamns kulturkvarter och inryms
i Smithska huset men anor från 1700-talet. Här finns utställningar som
speglar stadens historia och näringar. Båtmodeller, fartygsmålningar och
fiskeredskap visar den nära anknytningen till havet.
Vackra takmålningar vittnar om de tidiga borgarnas konstintresse.
Allmogeföremål, b.l.a väggbonader och textilier, belyser den omgivande
landsbygdens kulturliv.
I kulturkvarteret finner man även Sveriges enda Punschmuseum och
handelsgården Skottsbergska gården. Entréavgiften om 50 kr inkluderar
inträde på samtliga sevärdheter. CL
Vinkelgatan 8, Karlshamn
www.karlshamnsmuseum.se

Noterat

Frys in hund- Skyadventures Sweden
mat som kuber

Foto: Marcus Eriksson

Foto: Peter Holgersson

www.doggy.se

Vår väderberoende sport ger dig möjlighet
att njuta av fågelperspektivet där hav och sjö
möter land på vackra Österlen.
Du flyger tillsammans med Sveriges mest
erfarna tandempiloter och vi garanterar dig ett
härligt minne för livet och lite kittel i magen.
Tandemflygning är en sport som passar alla
åldrar. RED
Ales väg 5, Kåseberga
www.skyadventures.se

Foto: Peter Holgersson

Under extra varma sommardagar behöver
vovven hjälp att kyla ner sig. Ett bra sätt är att
göra iskuber av våtmaten genom att frysa in
patén som isbitar och ge till vovven för extra
vätska och skön svalka. Smakar lika gott på
utflykten som hemma i trädgården. MT

Skyadventures i skånska Kåseberga arrangerar
kurser i skärmflyg, tandemflyg samt prova-på-dagar i skärmflyg för enskilda deltagare
samt grupper, de erbjuder också skärmflygresor
till spännande utländska destinationer. Skyadventures startade sin verksamhet 1987 och har
sedan dess bedrivit säker verksamhet året runt.
Här finns ett team av rutinerade tandempiloter och instruktörer som gärna delar med sig
av sina kunskaper. Tandemflygning är att på ett
enkelt och underbart sätt komma upp i det blå
utan några som helst förkunskaper.

Ett hus fullt av upplevelser
I hjärtat av Norrköpings industrilandskap, i den
ikoniska fabriksbyggnaden Strykjärnet, ligger
Arbetets museum. På de sju våningsplanen
finns massor att upptäcka för stora som små. I
sommar bjuds det på både nya utställningar och
småskaliga familjeaktiviteter. Alltid fri entré.
KUL FÖR ALLA ÅLDRAR

För familjer finns det massor att upptäcka på
museet. Testa olika detektivspår, en klurig aktivitet som är perfekt för det lilla sällskapet. Till
hösten siktar man på att återöppna den Kreativa verkstaden och inte minst Lilla Arbetets, den
populära utställningen för de yngsta.

Något som passar alla åldrar är nya storsatsningen Jobblabb – ett färgsprakande upptäckarlabb med fokus på arbetslivet. Här får du
möta Jobbhjältarna och testa dig själv. Vilken
Jobbhjälte är du?
Missa inte heller att ta en sväng till utställningen Hej robot! och hälsa på de sociala robotarna. Och passa på att uppleva den prisbelönta
utställning Framtidsland!
BANBRYTANDE FOTO OCH POLITISK
ILLUSTRATION

den årliga Dokumentärfotosalongen. 43
fotografer från hela Sverige visar sina verk på
temat ”Kaos”.
På plan 3 visas Med pennan genom glastaket, med 100 bilder från Women Cartoonists
International Award – världens första internationella tävling för enbart kvinnliga och
icke-binära politiska illustratörer. AE
Laxholmen, Norrköping
www.arbetetsmuseum.se

Högst upp i Strykjärnet visas rykande aktuellt
dokumentärfoto året om. 5 september öppnar
SVERIGEMAGASINET
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Noterat

Besök ett
kungarike för
stora och små i
Skogsmulle och naturboken
höst
Kungariket expanderar under sommaren för att
åter öppna i augusti. Just nu sliter rallarna med
att lägga räls och bygga hus i och kring Örebro
och vidare söderut. Fem personer bygger en
modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från
platser i Sverige.
Anläggningen är idag ca 170m2 och
innehåller delar av Bodens fästning ner till
Kungsör. Tåg, lastbilar och bussar rullar genom
miniatyr Sverige. På färden passerar de genom
Norrland, Stockholm och Västerås.
Den delen som först stod färdig är Norrland, 50 m2 stor och innehåller Åreskutan, Lapporten, Malmbanan och Dalhalla för att nämna några kända namn. Du hittar även en del
av Europaväg 4 med Högakustenbron. Ytterligare 120m2 börjar bli färdigt, där Stockholm
och Västmanland ryms. I Stockholm hittar du
byggnader som Stadshuset, Kaknästornet och
Globen. I Västerås finns Anundshög och gamla åÅngkraftverket med Kokpunkten, Domkyrkan och Skrapan.
Sätt av gott om tid för besöket eftersom det
kan vara mycket trafik på spåren. Det är totalt
25 tågset som rullar på anläggningen. MT

Med över 10.000 nedladdningar sedan november fortsätter Skogsmulle och Naturboken att
utvärderas, uppdateras och utvecklas. Många
har efterfrågat funktionen ”Lägg till fler naturböcker” och nu, kära pölplaskare, är den alldeles
strax här. Ta med syskonen och barngrupperna
ut på våräventyr!
Ni är många som efterfrågat funktionen att
kunna lägga till fler naturböcker och självklart
har vi tagit det till oss i utvecklingsarbetet. I
den nya lanseringen som kommer i dagarna är
funktonen på plats. Med det nya tillägget att
kunna lägga till fler naturböcker i samma app
hoppas vi nu att det ska bli betydligt lättare
att använda appen i till exempel en barngrupp

eller i familjer där flera barn använder samma
surfplatta.
Andra uppdateringar som tillkommit är
att flera grafiska inslag blivit mer utvecklade
och tydliga för en bättre känsla i appen. Flera
ljudfiler har också ersatts med nya och roliga
djurljud har tllkommit.
Skogsmulle och Naturboken är en app som
möter barnen där de är idag, och inspirerar dem
till att lägga ned mobilen. Sedan lanseringen i
november har över 10.000 personer laddat ner
appen, som finns tillgänglig både för Android
och iOS. Testa du också! RED
www.friluftsframjandet.se

Kungsgatan 35, Kungsör
www.miniaturekingdom.se

VÄRLDENS DYRASTE GLASS Sju tusen
kronor för en skopa – så mycket kostar
världens dyraste glass, som serveras i Dubai. ”Den svarta diamanten” består av en
skopa Madagascar vaniljglass toppad med
italiensk tryffel, iransk
saffran samt ätbara
23–karats guldflingor.
Men inte nog med
det – glassen serveras
i en skål från Versace.
Smaskens!
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Dala-Floda Operafest 2021
Årets operafest har vi som så många andra
arrangörer tvingats ställa in med anledning av
Covid 19. Den var planerad att äga rum vecka
32, men kommer igen 2021 då vi alla hoppas att
allt med coronaviruset är över.

Dala-Floda Operafest blir då 1/8 - 8/8 med
samma programpunkter som skulle ha varit i
år. Se hemsidan för mer information. AE
www.dalaflodaoperafest.se

Foto: Martin Drube

Noterat

Res i egen tågkupé
i sommar!
Snälltåget introducerar möjligheten att köpa en helt egen kupé när du
reser med tåg i sommar. Kupén har plats för upp till sex personer, men
du kan också resa helt själv. Priset är detsamma om du är en eller sex
personer i kupén.
- Genom att köpa en egen kupé kan du själv eller du och ditt resesällskap enklare hålla avstånd under resan till andra resenärer. Perfekt för er
som familj eller annat sällskap då ni får ett eget litet rum att umgås i under tågresan, säger Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget. AE

Mer glass till alla!
Corona-krisen har just nu lamslagit stora delar av Sverige och resten av
världen men efterfrågan på glass är stor.
SIA Glass i halländska Slöinge har en unik företagsfilosofi med egna
mjölkkor och 100% svenska mejeriråvaror i sin gräddglass. Nu väljer företaget att lyfta sin berättelse i kampanjen Heja Sverige, som syns i butik
från och med nu och hela sommaren.
– Vi har sett en ökning av glasskonsumtionen vilket jag tror beror på
att vi söker både glädje och tröst i njutningsprodukter. Vi håller igång
vår produktion som vanligt men med införda restriktioner. Våra medarbetare och medmänniskors hälsa är alltid första prioritet, avslutar Stefan
Carlsson, VD. RED
www.siaglass.se

www.snalltaget.se

rige
Sveag
m asinet
tidning
Sveriges STÖRSTA
EXTRA SOMMARBILAGA!

Dragspel är
sommarens
instrument!
För många kanske dragspel är förknippat med
gammeldans eller smäktande tango av Astor
Piazzola. Men inget kan vara mer fel. Man ser
fler och fler använda dragspel i olika sammanhang som allsång och popmusik.
Även många ungdomar och barn tycker idag
att dragspel kan vara riktigt coolt så kanske är
det en ny trend som vi ser! CL

Foto: Lars Petersson

Äskebackavägen 18, Fjärås
www.karlssonsmusik.se

SO

H
M EJ
M
AR

!

om turism och nöjen
2020
SOMMAREN I SVERIGE

Tips
utflykter
äventyr!

HÄRLIGA
SOMMAR
MAREXTRA
ASINET SOM
SVERIGEMAG
AV DIN SVEMESTER!
DU GÖR DET MESTA
LÄS ALLT OM HUR

Missa inte
sommarbilagan!
Sverigemagasinet lägger fullt
fokus på sommaren 2020!

Läs mer på
magasingruppen.se

SVERIGES BÄSTA PLATS FÖR FÅGELSKÅDNING I Ottenby
på södra Öland skådades i fjol 267 arter, tätt följd av Falsterbo i
det sydvästra hörnet av Skåne med 254. Men årets hittills ovanligaste pippi är Orientpiparen som siktades i Göteborg!
SVERIGEMAGASINET
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Arboga

Historisk stad med massor av härliga
upplevelser för hela familjen
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Arboga har en lång och intressant historia. Tack vare ett strategiskt läge och goda transportmöjligheter
blev staden tidigt en viktig handelsplats. Många har haft Arboga som mötesplats. Mest känt är det som
klassas som Sveriges första riksdag, 1435, då Engelbrekt valdes till rikshövitsman. Stadskärnan är fantastisk,
området runt Hjälmare kanal, som binder samman Mälaren och Hjälmaren likaså. Det finns massor av
härliga uteaktiviteter i regionen. Arboga med omgivningar är en underbar plats att besöka sommartid!

D

et finns många smultronställen både inne i
stan och längs Hjälmare kanal, och man kan
både fika och prova
lokalproducerad glass
på ett flertal ställen,
berättar Ulf Johansson, turismutvecklare i
Arboga Kommun. Som besökare kan man ta del
av Arbogas historia på olika sätt i sommar. Vi
kommer att ha både stadsvandringar och guidade turer, naturligtvis anpassade till rådande
rekommendationer från hälsomyndigheten.
– Vi har två nya guidningar i år, det ena
är en dramatisering där besökarna guidas av
Cecilia Vasa. Hon var Gustav Vasas dotter, och
bodde i Arboga under åtta år. Hon var ensamstående flerbarnsmor, men det hindrade henne
inte ifrån att driva både vapenfabrik och kapa
skepp ute på Östersjön!
– Sedan presenterar vi en helt ny barnguidning, där man får veta lite mer om stadens
historia på ett roligt sätt.
ARBOGAMYSTERIUM

– Ett annat kul sätt att bekanta sig med staden
är att genomföra ett ’Arbogamysterium’. Då
gäller det att försöka ta reda på vart Riddaren

Rikard har tagit vägen och vad som egentligen
har hänt. Det är en uppskattad aktivitet som
vänder sig både till vuxna och barnfamiljer.
Man går runt och löser olika uppgifter i våra
historiska miljöer, och sedan gäller det att klura
ut vad som har hänt stackars Rikard.
Omgivningarna runt Arboga erbjuder
många trevliga friluftsaktiviteter.
– Det stämmer. Arboga ligger vid Hjälmaren,
som ju är Sveriges fjärde största sjö, och där
finns mycket kul att hitta på i sommar. Det
finns härliga badplatser, vacker natur att ströva
eller cykla i, möjligheter till ståpaddling och
flera bra fiskeställen.
Och Ramstigen är en populär led, som
går genom underbar natur alldeles
utanför stan.
– Absolut. Naturen ligger verkligen runt
hörnet om man är i Arboga, och Ramstigen
är en väldigt uppskattad både som cykel- och
vandringsled. Det finns också flera naturreservat och unika fågelsjöar att besöka, där det
ligger fågeltorn och vindskydd med grillplatser
utplacerade.

förening, och erbjuder ett roligt antik-quiz
där man får svara på kluriga frågor när man
besöker butikerna.
– När det gäller matupplevelser finns det
mycket att välja på i Arboga. Anns Ost är en
välkänd butik som ligger i ett gammalt blått
trähus mitt i stans medeltida stadskärna. Strax
norr om Arboga ligger Travarbo Gårdsbutik
och Vilt. I Smedby, också det norr om stan, hittar man en charmig gårdsbutik som är inrymd i
ett gammalt sädesmagasin.
– Och i slutet av augusti hålls Matsafarin i
Västra Mälardalen, där man kan besöka gårdar
med allt ifrån småskaligt mathantverk till moderna lantbruk. Man kan både fika, provsmaka
och köpa med sig något gott hem, samtidigt
som barnen kan hälsa på grisar och får och
kanske provsitta de jättestora traktorerna.
– Så här i Arboga finns det verkligen något
för alla, och vi hälsar alla besökare välkomna
till oss i sommar, avslutar Ulf Johansson.
Text: Tony Manieri
Foto: Helene Wäfors samt Arboga Kommun

ANTIKVANDRING OCH MATSAFARI

– Det finns många trevliga antik-och kuriosabutiker i Arboga. De har gått samman i en
SVERIGEMAGASINET
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Besök Sveriges kryddbönder

Svenska mästare i glasstillverkning • Glassprovningar för grupper och besökare
Snapsprovningar med egen kryddad snaps • Välkommen!
www.osterlenkryddor.se Tel: +46 (0)411-550606

Munkamöllan Logi
Hotell, B&B och
Vandrarhem.
Idyll med närhet till
hela Österlen.

0417-203 30
info@munkamollan.com
www.munkamollan.com
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Landet Runt – Skåne
I Skåne finns allt du kan önska dig – och lite till!
”Vid Sverige är fäst en jordlapp som kallas Skåne,
för att visa detta Sverige hur det övriga Europa
ser ut”, skrev R.H Stjernsvärd redan 1838. Och
Skåne har verkligen mycket att erbjuda.
Här finns slott, borgar och kloster med anor
ända tillbaka till 1000-talet. I dag är många
av dem öppna för besökare, där du kan ta del
av fascinerande historia och uppleva de vackra
överklassmiljöerna från svunna tider.

Skånes storlek och skiftande miljöer gör det
enkelt att kombinera flera olika sorters upplevelser. Brusande storstäder, klippkuster som
stupar rakt ned i havet och vidsträckta stränder
kontrasterar mot mitt-Skånes frodiga gröna
skogar. Norra Skånes urskog och sjölandskap
förtrollar med sin exklusiva avskildhet och råa,
orörda natur. I Skåne ligger allting nära och är
lätt att nå med buss, tåg eller bil.

Genom hela Skåne löper Skåneleden, ett
1250 km långt system av vandringsleder Skåneleden är indelad i fem separata delleder som
tillsammans innehåller 105 olika delsträckor,
varav flera är sammanlänkade. Hela Skåneleden
är märkt med tydliga orange skyltar, vilket
gör det enkelt att hitta även i den lite tuffare
terrängen.
Välkommen till Skåne i sommar!

-

KIVIK HAR ÖPPET!

Ateljéer, boenden, butiker, caféer,
restauranger och massor av natur
och kultur. På Kivik finns något för
alla att se, uppleva och smaka! Service och tillgänglighet är viktigt

även i svåra tider. Vi följer därför
alla rekommendationer kring leveranser, öppethållanden hygien och
säkerhetsavstånd, och välkomnar
fortfarande våra gäster. Vi ber er dock

att ha överseende med vissa begränsningar i tillgänglighet och att ni följer
uppmaningar och sunt förnuft, och För alla våra öppettider:
att vi naturligtvis tänker på varandras www.kiviksturism.se
hälsa.

Konst, design, tyger,
glas, krit och kalkfärg
på Österlen.

CARINA
HÄGG
DESIGN
Butik - Galleri - Tyger - Inredning
Konst - Möbler - Glas - Krit &
Kalkfärger
Simrishamnsvägen 51
Annedalsgård
Hammenhög
+46 (0) 76 2215507
info@carinahaggdesign.se
www.carinahaggdesign.se
Carina Hägg Design
@carina.hagg
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KULLEN
KULLABERG
- en indbydende perle kun 1,5 time fra København
- en inbjudande pärla 30 minuter från Helsingborg

Skal du arrangere et anderledes teambuilding event, kick-off møde,
Vill du arrangera
ett annorlunda
ettdet
kickoff-möte,
kursus
eller gruppetur
og ønskerteambuildingevent,
du noget lidt ud over
sædvanlige?

kurser eller en gruppresa och söker efter något utöver det vanliga?
Kullen ligger kun 1,5 time fra København, og byder på dramatisk natur,
unikke
mødefaciliteter
ogdramatisk
fantastiske
omgivelser,
indbyder tilmed
både
Kullaberg
bjuder in till en
natur
och unikader
mötesplatser
afslapning og fordybelse eller en anderledes og action fyldt teambuilfantastiska omgivningar, både för dig som vill ha en lugn upplevelse med
ding aktivitet.
unika historier, eller annorlunda och actionfyllda teambuildingaktiviteter.
Skræddersyede oplevelser på Kullen
Skräddarsydda
upplevelser
Kullaberg
Kullen
Tours er lokalt
baserede på
eksperter
med danske rødder. Vi kender
Kullen
är lokalt
baserade
expertermed
med områdets
danska ochbedste
svenska
rötter.
de
småTours
og store
perler
og samarbejder
hoteller,

Vi har kunskap
om hela
Kullaberg och
med områdets bästa
golfbaner,
vingårde,
restauratører
ogsamarbetar
eventudbydere.
hotell, golfbanor, vingårdar, restauranger och eventorganisatörer.
Vi hjælper dig med ideer og planlægning til den perfekte gruppeoplevelse.
Vi hjälper dig med ideer, planering och bokning för den perfekta
gruppupplevelsen.
Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Kontakta oss och hör mer om möjligheterna!

Tlf. +45 3051 9523
www.kullentours.com
Tel. +46 733-613154

www.kullentours.com

KULLEN TOURS • TRANEKÄRRSVÄGEN 88 • SE-26392 JONSTROP • TLF: +45 3051 9523 • E-MAIL: KULLENTOURS@GMAIL.COM • WWW.KULLENTOURS.COM

MODUL ANNONCE KULLEN TOURS.indd 2

17/10/2019 13.52

Fantastiska unika tyger – lin, bomull, viscose, siden till bra priser.
Kuriosa, gammalt och nytt, för trädgård och innemiljö.
Udda unika föremål. Ett ställe att sitta ner, njuta och andas en stund.
Välkomna!
Fredag 12-17, lördag 11-14
Omvägen 13, Trelleborg
Se mer på Facebook

Landet Runt – Skåne

SARA

/Skåne/

THE SWEDISH ACADEMY OF REALIST ART

F I N E A RT I S T
3-year program

www.sara-academy.se

Ängelholms

Skärmflygning
på Österlen
Tandemflyg, Kurser,
Prova På Dagar
skyadventures.se

Foto: Anders Nylén

FLYG
MUSEUM
En upplevelse för alla åldrar!

u Flygplan – från andra
världskriget till den
moderna JAS 39 Gripen

u Tre flygsimulatorer för u Flygutrustning, uniformer
och interiörer från F 10-tiden!
alla åldersgrupper,
för besökare med och
u Café och välsorterad butik!
utan pilotbakgrund!

Vi har öppet tills vidare från 1 juli till 15 augusti.
Tisdag till söndag, 10 - 17, måndagar stängt.
Möjlighet att förhandsboka besökstid.
För övrig information besök vår hemsida
www.engelholmsflygmuseum.se
eller besök museets Facebook-sida!

Landet Runt – Skåne

Vi älskar
Skåne

Sverige
magasinet
Sveriges STÖRSTA tidning

om turism och nöjen

Begagnat Byggmaterial, från Golvstock
till Taknock Och allt däremellan.
Öppettider: Fred 12-16 Lörd 10-13
Omvägen 13 Trelleborg • 0410-412 42 • www.byggagnat.se

Sommarupplevelser

Förläng familjeäventyret och övernatta
i eget tentipitält mitt i Skånes Djurpark!
I Camp Oak övernattningspaket ingår två dagar i parken, middag med
grillad hamburgare, frukost samt unika djurmatningar och upplevelser
utanför parkens öppettider. Se en sida av parken du aldrig förr sett, efter
att andra gäster gått hem för dagen.

V

ackert inbäddad i frodig
bokskog ligger Camp
Oak, Skånes Djurparks
tältby. Här kan familjer
komma nära naturen och
uppleva en unik och bekväm campingupplevelse
utöver det vanliga. I
parken väntar familjevänliga upplevelser, lekplatser och hinderbanor,
ett stort Fåret Shaun-land med traktorbana
och mycket mer. Den som väljer att övernatta i
Camp Oak får dessutom ta del av guidade djurmatningar i skymning och gryning, matlagning under bar himmel och en natt mitt i den
skånska naturen.
Efter en dag fylld av roliga upplevelser i den
stora parken väntar nästa äventyr: nu kan hela

familjen sova över i Camp Oak, tältbyn mitt
i djurparkens vackra skogar. I eget uppvärmt
tält utrustat med el och tjocka bäddmadrasser
sover Camp Oaks gäster gott efter en heldag i
friska luften. I Skånes Djurpark finns massor
av roliga aktiviteter för hela familjen, stora som
små. Kör traktor i Fåret Shaun Land och hälsa
på favoritkaraktärerna från filmen, lek loss i
fina lekområden och hinderbanor, lär känna de
nordiska djuren och ta dig upp bland trädtopparna på svajande hängbroar. Varma sommardagar svalkar du dig i vattenleken eller tar en
tur nerför vattenrutschkanan. Alla aktiviteter
och områden ingår i entrén.
Ett minne för livet för hela familjen!

Camp Oak tältby
ADRESS: Skånes Djurpark, Höör
BO: I eget uppvärmt tält utrustade med
tjocka madrasser och el. Sovsäckar finns
att hyra. Det finns två olika tältstorlekar: 4-6 personer eller 7-10 personer.
PRIS: Från 3 995 kr, inkluderar övernattning, två dagar i parken, middag, frukost,
kaffe/te samt guidade djurupplevelser för
4 personer. Därefter 500 kr per extra person.
BOKA VIA: www.skanesdjurpark.se/
camp-oak eller ring 0413–55 30 60 för
mer information om Skånes Djurpark och
Camp Oak.

Text: Redaktionen
Foto: Christer Harrysson, Skånes Djurpark
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Sara Olsson

Dead & Alive är en roman med glimtar av många människors öden som vävs samman i en
berättelse med starkt erotiska underströmmar. Jess har bokat en dejt med sin man Jörn.
Han dyker inte upp och kvällen tar en annan vändning, verkligheter och fantasier vindlar
förbi Jess. Den blinde flygkaptenen Seth möter den blyga exhibitionisten Mina. Maria är
på väg bort från sin våldsamme man Leif. Den polyamorösa bröllopstårtbagerskan Grinda
processar varför hon hittills bara hittat en människa att älska.

S

ara Olsson är författare,
sexrådgivare och passionerad vinterbadare.
Spänningsromanen Dolt
under jord, som hon
skrivit med Martin Falkman, släpptes 2019. Hon
har fyra titlar bakom sig
inom biografigenren och
medverkade i antologin Svensk Haiku 2009.
Du utgår ofta från lust i ditt
författarskap, hur kom idén till den här
boken?
– Det här är en idé jag haft igång under en
längre tid, men andra projekt och annat skrivande har kommit emellan. Tanken föddes för
ungefär fyra år sedan, då en av karaktärerna
började ta form. Då handlade det mycket om
frågeställningen hur en människa gör om man
har en viss preferens när det gäller lust, och en
livsförändrande händelse gör att man inte längre kan leva ut den, berättar Sara Olsson.
– Man kan säga att det finns en viss inriktning på funktionsvariationer i den här berättelsen, som jag var nyfiken på att utforska. Det
finns hela spannet av lust – allt ifrån kvinnan
som är misshandlad och helst skulle vilja sitta
bredvid en man i en soffa och äta popcorn till
människor som lever ut fantasier och utmanar
normer i andra änden av skalan när det gäller
kärlek.
– Det är en väv av människor och levnadsbeskrivningar som går i och ur varandra, en av
karaktärerna är till exempel bröllopstårtbagerska och polyamorös. Hon vet att hon kan älska
flera, men har bara lyckats förälska sig i sin
sambo Lina. Hon undrar vad det är för fel på
henne, eftersom hon inte har lyckats hitta fler
att älska.
– I boken utmanar jag de gängse normerna, och beskriver att allting inte behöver vara
svart eller vitt. Strukturen i texten kom ganska
tidigt till mig, och karaktärerna kom efterhand.
För mig är det ett nytt sätt att arbeta, och
det tycker jag är väldigt spännande. Eftersom

karaktärerna och händelserna rör sig lite grann
i cirklar har det blivit som att lägga ett pussel.
Att skriva med erotiska undertoner är
något som många författare har svårt för.
Hur går du tillväga?
– Många gånger handlar det om att inte alltid
uttrycka i detalj vad som händer, utan lämna
det till läsarens egen fantasi. Det man inte
skriver blir liksom viktigare än det man faktiskt
skriver.
– Även om jag på en del ställen är ganska
explicit så är det mycket som lämnas kvar. Det

många som väljer att inte skriva om det för att
man inte vill eller inte känner att man kan göra
det på ett tillräckligt bra sätt. Men jag vill att
det ska finnas plats för lust i litteraturen. Med
min bakgrund som litteraturvetare har jag läst
många romaner med erotiskt tema, men då är
det ofta där allt fokus ligger och själva berättelsen hamnar i skymundan. Man har kanske fått
till hettan, medan storyn kan vara ganska tunn.
– För mig är det viktigt att skildra lust i
olika varianter, men aldrig på bekostnad av en
riktigt bra berättelse och riktiga, trovärdiga
karaktärer.
Du startade Ordlust i höstas. Hur kom du
på idén att starta ett bokförlag?

klipps i scener så att läsaren själv får lägga till
vad som händer eller hur en scen avslutas.
– Och även om boken är fylld av lust och
har erotiska underströmmar så är berättelsen
mycket viktigare än erotiken.
– I annan litteratur kan jag känna att man
ibland slarvar över passager som handlar om
lust och erotik, och det är synd eftersom det är
en så stor del av en människas liv. Det är nog

– Jag kände att det fanns en vit fläck på kartan i
just det att skriva om lust med olika preferenser
och olika läggningar och att det inte paketeras
som renodlad erotik utan att det handlar om
mycket mer. Dead & Alive är i första hand en
roman med berättelsen i fokus. För mig är det
viktigt att vår utgivning har temat lust, och sedan kan det vara såväl faktaböcker som fiktion.
– Till hösten kommer vi att släppa en
serie noveller, som redan har väckt intresse
internationellt. Men för mig är det viktigt att vi
kan styra utgivningen genom Ordlust, och just
nu känns det inte som vi vill blanda in andra
aktörer.
– Dessutom är det väldigt kul att göra det
själv och få möjlighet att göra det precis som
man vill ha det. Just nu håller till exempel Dead
& Alive på att läsas in till ljudbok och då är det
två personer som läser in texten, en man och en
kvinna, för att på ett bättre sätt kunna återge
vad som faktiskt sker i boken. Vissa passager i
texten ser man från ett manligt perspektiv och
andra från ett kvinnligt.
– Det tycker jag är ett spännande sätt att
öka upplevelsen för den som lyssnar, men
kanske inte ett sätt som andra förlag hade valt,
avslutar Sara Olsson.
Text: Tony Manieri
Foto: Ordlust förlag
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Sverigemagasinet publicerar här ett utdrag ur boken ”Dead & Alive” av Sara
Olsson, i samarbete med Ordlust Förlag.

Dead & Alive
Huden knottrade sig i en våg över Jess, hon visste vart hon ville nå
utan att riktigt kunna se nästa steg klart framför sig. Hennes nyfikenhet var en best hon hållit ordentligt inlåst, men nu var det som om den
bröt sig fri.
John var tyst, inga ord i meddelandefältet, antagligen var han redan på väg.
Den moderna människans digitala stumhet under rörelsen genom
världen.
Jess sneglade mot hissdörrarna som gled igen för några minuter
sedan. Betraktade skåran mellan vänster och höger skjutdörr i vilken
kvällen tagit slut innan den börjat om.
Alla dialoger online som de haft, hon och Jörn, som byggts upp inför det här mötet, i den här baren, i månader. Alla ord de skrivit till
varandra lyste kvar inom henne, i kursiv stil, men någonting hade
brustit eller klämts mellan hissdörrarna nyss.
Hjärtat hamrade hårt som om hon sprang efter honom. Efter Jörn.
Men han var inte redo för det. Tårarna steg.
Jävla Jörn.
Fingrarna kramade kring glasets fot. Jess övervägde att kasta det sköra dryckeskärlet i riktning mot kvällens omstart. Låta det
splittras i miljoner bitar över golvet. Men det var för sent eftersom
kraschen ljöd för mer än ett år sedan. Det enda ljud hon nu orsakade
var ett svagt pysande, som en suck, eller om hon helt enkelt tappade
luften. En utandning som drunknade i lokalens stilla sorl.
Maktlösheten gjorde att hon inte fick i sig luften igen, det var som
om hon måste lära sig att fylla sina lungor, som om livet inte riktigt
visste hur det skulle bete sig längre. Och nog kunde livet tappa fotfästet:
”Jag vill dö”, var det enda Jess hört Jörn säga med passion det senaste året.
Jess hade sörjt sedan dess och samtidigt hade hennes längtan efter
att verkligen leva vaknat. Hon hade önskat sig närmare men sökt sig
bort. Aktat sig för att falla ner i den djupa klyftan mellan här och där.
Nu var hon i mellanrummet.
Hotell var just platser mellan här och där, rum mellan rum. Baren
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var själva hjärtat. Hon tog sig tid att studera människorna, noggrant
se på alla som samlats här endera för att utforska mellanrummets
gränslöshet eller för att fly det avskalade rum de hyrt. Fly de rena lakan som förstärkte allt som var långt ifrån lika slätt och tillrättalagt.
Hotellbaren var nyvaken.
Alldeles för tidigt på kvällen att vara här, egentligen, men några
hade hittat hit. Människor var i rörelse på varsin sida av bardisken,
helt enligt det sociala kontraktet. Alla hade sina roller.
Golvet var svart, liksom bardisken. Väggarna var svarta, borden
svarta och om kvällarna när människor kröp fram ur sina hålor och
dök upp här tycktes till och med fönstren vara svarta eftersom rummet var så högt beläget, med natthimlen som fond utanför.
Öppet tak; om man såg uppåt mötte man byggnadens innanmäte. Några enkla glödlampor hängde i taket, här och där, på en svart
slinga.
Staden utanför; om man vinklade uppmärksamheten mot markplan såg man upplysta lokaler och människor som rörde sig över
trottoarernas rutor.
En lista över cocktails och drinkar hängde på väggen. Vinlistor låg spridda i rummet som flygblad. Kuddar stod uppradade mot
fönstren, glas och tyg löpte längs en hel vägg.
Hon lyfte det kylda glaset mot munnen. Sprittande bubblor lekte bekymmerslöst mot tungspetsen. Ett skratt från det fortfarande något sömniga vimlet klingade högre än rummets övriga skratt.
Jess fortsatte se sig omkring, sonderade längre inåt lokalen, men hon
kunde inte se dess ände eftersom rummet krökte sig bortanför baren.
Hon vaknade ur tankarna av frågan:
”Är det ledigt här?”
Jess vände sig om och upptäckte en kvinna i page som satte sig
ner utan att vänta på svar.
”Maria”, bekräftade Jess i samma sekund som kvinnan framför
henne landade på stolen.
Den blonda peruken passade Maria på något sätt, men kanske delvis för att Jess visste om den långa, mörka hårman som dolde sig
därunder. En vacker hemlighet. Perfekt makeup lyfte inte bara fram
Marias ansiktsdrag, utan även hennes smärta.
Jess undrade vad Maria gjorde här, utklädd på det sättet, men
frågade inte. Var de väninnor eller bara grannar? Jess var inte klar
över skillnaden, men det senare visste hon i alla fall med säkerhet.
Hon umgicks inte med så många, annat än på jobbet, och brukade samtala en stund med Maria då och då. Jess hade inte behövt mer.
Jörns värld hade varit ett socialt myller som hon uppslukats av. Men
sedan ett år tillbaka hade myllret successivt reducerats till en bedövande stumhet.
”Visst är det där Sixten?” sa Jess medan hunden i fråga stirrade på
henne.
Maria log och drog handen över djurets huvud, följde ett mjukt
öra med fingrarna hela vägen ut till spetsen.
”Leif ska träffa en man här”, sa Maria.
”Jag med”, sa Jess.
Två fraser senare och de var definitivt mer än bara grannar.
”Så Leif gillar män?” sa Jess.
Maria drack ur sitt glas i ett svep. En whisky. Sexa?
”Leif gillar inte någon.”
Maria sneglade mot Jess. Ett delat leende.
”Jag förstod för länge sedan att han var intresserad av män, det
märktes eftersom han gick i taket när någon ens nämnde en homosexuell människa. Han hatar det han älskar och han älskar att hata”,
fortsatte Maria.
Jess satt rak i ryggen utan att luta sig mot någonting.
”Så när kommer han?” sa Maria och sneglade bort mot hissen.
”Han åkte nyss”, sa Jess.
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”Men du sa ju ...?”
”Jörn. Jörn åkte nyss.”
Jess lät tystnaden få sin tid innan hon fortsatte:
”Så nu har jag hittat på något annat.”
”Förutsättningen för en dejt är att man infinner sig.”
”Han kunde ha ansträngt sig.”
”Jag är ledsen, Jess.”
”Jag med.” Ljuset föll mot Marias kind och Jess anade blåmärket
där.
Jörn hade åkt till alltings botten men hissen hade åter stigit upp.
Två människor tumlade ur den, uppslukade av varandra, i en kyss. De
färdades blint mot hotellets korridorer utan att deras läppar lämnade
den lek de gett sig in i.
”Tror du att de där två känner varandra sedan tidigare?” sa Jess.
”Jag vet inte”, sa Maria.
”Blir du inte nyfiken?”
Maria såg på paret som för att försöka avgöra svaret på frågan
mer än att avgöra om människorna mötte varandra för första gången eller inte.
”Undrar om de hinner fram till rummet”, sa Jess, mest till sig själv.
Hon ville veta detaljerna. Alla detaljer. Hon bara visste att de inte
var som vilket par som helst. Deras kläder var som hämtade ur ett
kostymdrama. Han i vitskjorta. Kostymbyxor. Väst. En käklinje som
utstrålade hunger och energi. Kvinnan i kjol med hög knäppning,
mängder av knappar i midjan på ena sidan, röd luftig blus som såg ut
att flyga upp ur kjolen – tunt tyg – känsla av tung parfym utan att Jess
kunde känna den, men hon ville. Särskilt när hon anade spetsunderkläder i blusens urringning och ett strumpeband vid kjolkanten. Kvinnans hår var uppsatt med en kam i form av en fjäril. Den gnistrade till
diskret, som om smycket var ytterst exklusivt men ändå anspråkslöst i
kontrast till ett par svarta, långa satinhandskar som blänkte utmanande i varje rörelse.
Jess stod emot nycken att smyga efter dem, se om den ene naglat
fast den andre mot en vägg någonstans. Hon ville veta om mannens
hand redan var under kvinnans kjol, men hon rättade istället till sin
egen kjol, det var den hon hade att hålla reda på.
Sitt eget liv.
Och i det fanns Jörn. För många år sedan hade de lovat att följa varandra tills döden skilde dem åt, men han hade valt att bege sig
härifrån, livs levande, för en stund sedan. Frågan var om han var på
väg hem eller bort. Lite på tröskeln till den frågan vacklade väl de
flesta härinne.
Jess strök bort tårar som sökte sig ner över kinderna, stirrade på
mobilen som vilade tyst. I väntan på John.
Paret var kvar borta vid hissen. Mannen viskade något till kvinnan som log mer och mer för varje sekund. Hon såg rakt på Jess.
”Han verkar inte se något annat än henne”, sa Jess.
”Tänk att en människa kan bli så blind”, sa Maria.

Blind
Han ser inte längre världen men ändå virvlar han genom den med
henne, över marmorgolv och in i ett rum för resande.
Hissens öga sluts och det lilla rummet stiger blundande genom
husets lager medan han kysser henne. Mellan fyra väggar är han fri,
här finns inga hinder. Han håller fast henne och för henne i en dans
utan gränser men inom en ram – förutsättningen för hans frihet är
hissens väggar. Hans tunga och läppar finner vägar.
Kropp mot kropp, utan fäste, glider fingrar mellan fingrar, hennes är klädda i tyg, han vill ha dem så, en visuell finess som han kan
uppskatta med känseln. Men senare ska de långa handskarna även bli

funktionsplagg. Ett leende vill leka med hans läppar när han känner
det glatta tyget mot sin nacke, men hans mun vill inte ens ödsla en
krökning som gör att kyssen inte blir djup nog. Hans händer rör sig
över blusens tyg och finner grepp om hennes midja.
Ett högre plan och väl utanför hissen hörs sorl från människor
från baren han planerat visat upp henne inför, flyktigt, men påtagligt,
på vägen förbi.
”Vem är det som ser oss, Mina?” viskar han.
”Två kvinnor sitter vid ett bord.”
”De sitter där medan de väntar.”
”Du har nog rätt, en av dem ser sig omkring som om hon söker
efter någon. Den andra kvinnan stirrar på sin mobil men sneglar mot
oss.
”Hon fantiserar, men hennes fantasi är knappast i närheten av din
verklighet.”
”Seth!”
Hon skrattar nerifrån ett djup han inte borde ha nått fram till
ännu. Det var bara ett par veckor sedan hon bokstavligen sprungit på
honom och att hinna så långt på så kort tid är overkligt.
Men han kan ta i henne, hans läppar kan vidröra hennes. Han faller djupare ner genom kyssen och han vill att kvinnan i baren ska
fortsätta se, att hon ska följa dem mentalt, det känns som om hon gör
det trots att sorlet avtar allteftersom de rör sig längre bort genom
korridoren.
Själv ser han ingenting. Om han kunde se skulle han bara se
Mina. Som han längtat! Han blundar. Hon är hans ögon nu. Snart är
rollerna ombytta.
Någon vecka före Minas hissfärd med Seth hade allt varit som vanligt.
Då hade hon knappt haft kontroll på vilket föremål som varit
framför eller bakom vilket i rörelsen genom världen. Det hade plågat
henne under uppväxten eftersom hennes konstnärliga familjemedlemmar ständigt, medvetet eller omedvetet, påmint henne om djupen
hon missat i rum efter rum.
Kanske var det förklaringen till att hon spillde kaffe på en man i
kostym under sin allra första lunchrast. Han stod stilla där hon skulle
fram, ut ur det som nu var hennes närbutik; allt var nytt och obekant
efter flytten.
Hon såg sig inte för och förstod inte att han inte kunde se henne,
förrän han själv påpekade det.
”Ursäkta att jag står i vägen för dig, men jag har en tendens att
göra det ibland eftersom jag är blind”, sa han med ett leende som fick
henne att vackla till, ana något utanför spelbrädets ytterkant. Han
sträckte fram handen och sa: ”Seth.”
Hon lyckades tydligen säga sitt namn, eftersom han sa det som för
att smaka på det:
”Mina.”
Och en evighet därefter fortsatte han:
”Nu får du hjälpa mig att köpa nya kläder.”
Mina öppnade munnen för att säga någonting, men stängde den
igen. Väl där, på andra sidan vägen, eller världen, innanför butikens
väggar, frågade han henne om smakråd.
”Jag vet inte ...” sa hon.
”Och jag är blind”, sa han och skrattade. Hon föll in i skrattet.
Han kunde inte se. Nog borde hon väl ändå kunna hjälpa honom?
Till sist stod han där i en ny tredelad kostym och såg alldeles fantastisk ut och det var Mina som målat honom inom spegelns ramar i
provhytten.
”Jag tolkar dina andetag och uttrycket i ditt ansikte som att jag är
godkänd”, sa han.
”Mitt ansikte?”
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Mobilen var snabbt framme och han tog ett foto av henne, gjorde
det svartvitt och frågade efter hennes nummer, så att han kunde sända bilden.
”Ditt ansikte. Jag börjar tro att jag ser mer än du. Och nu rodnar
du. Det klär dig. Dessutom har du blick för ekipering. Tack för hjälpen.”
Han gick fram och tog hennes hand, utan tvekan om var den
fanns, och lyfte den mot sina läppar. Kysste den. ”Kom hem till mig
klockan sju i morgon kväll”, sa han och ringde efter en taxi för att ta
sig vidare, kanske till ett möte någonstans.
Han försvann ut och hon stod kvar och mötte sig själv i bilden.
Åter i nuet, i hotellets nätverk av gångar, och hans fingertoppar ser.
Seths kropp rör sig mot Minas genom korridoren, allt längre bort
från hissen, från sorlet i baren, från människorna. Musiken. Hans läppar. Tungan. Mot hennes. Heltäckningsmattan gömmer varje ljud
djupt inom sig, behåller varje hemlighet som rör sig genom hotellet.
Dörrarna i rader, av sirligt trä, Seth vet att de är där, man får lita
till rummet. Han känner den första, den andra, beräknar intervallet,
vet vilken av dem som är deras, men han tänker inte låta henne öppna
den, inte med en gång. Han vill visa upp henne först.
Hotellets korridor är en tyst allé av dörrar. Hon är ett vilt djur
som andas hårt. Pulsen hamrar. Han hör hjärtat.
Omloppet, bultandet, i tinningarna, bröstet, ruset i honom, blodet
som samlats, han trycker sig mot henne, har henne mot dörren, utanför rummet, i korridoren, håller hennes händer med en hand. Den
andra handen tar med sig kjolens kant, uppåt, han känner värmen i
hennes hud, upp längs låret. Hon rör sig mot honom. Hennes tunga,
hennes läppar.
Han lyfter sin hand och lägger den kring hennes hals, känner takten i henne, andetagen, hennes ögon blir större, han vet av erfarenhet
att det sker när greppet om strupen hårdnar.
Han har hennes uppmärksamhet. Varje nerv vaknar, varje detalj är
viktig. Han längtar efter den njutning han kommer att få se henne uppleva, senare, på ett alldeles unikt sätt.
Ett rus av förväntan genom honom över gåvan han ska ge henne.
Tystnad, några sekunder. Stillhet, före storm.
Och så en rörelse i korridoren, en dörr som öppnas längre bort.
En harkling från någon som tycker eller misstycker.
Seth viftar famlande med sin vita käpp som han på något sätt burit
utan att Mina ens märkt det.
”Är jag övertygande?” säger han. ”Skrämde jag bort dem?”
”Det där var lågt”, säger Mina och skrattar, nafsar honom i underläppen.
”Jag är en lömsk man.”
”Det tvivlar jag inte på.”
”Vi ska stanna här ute ett tag till”, viskar han medan ett finger
mjukt glider in i henne och hon kramar runt det, som för att hålla det
kvar. ”Jag kommer att se dig i natt, med andras ögon”, fortsätter han.
”Kameran är du van vid nu, men den här gången blir det direktsändning.”
Hon viskar hans namn och han smeker henne, är i henne, och med
den andra handen håller han hennes händer i ett järngrepp, som om
hon skulle kunna försvinna från honom, bara tanken väcker tårar och
han viskar till henne, rösten bryts närapå:
”Det är du som har mig, just såhär”, säger han. ”Det har du haft
sedan du spillde kaffe på mig. Det här är bara en spegling. Glöm aldrig det.”
Klockan var exakt sju när hon ringde på dörren.
”Välkommen in, Mina”, sa mannen som hon mött för första gången i går. Varför var hon här? Inte var det för att hon spillt kaffe på
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honom. Snarare för att hon varit i ett Ingenting. Han hade fått henne
att skönja ett Någonting.
I hans hem, i rummet, Mina var i det, kände det. Väggarna, golvet. Taket. Möjliga att definiera om, när som helst. Modellera. Skillnaden mellan punkten där han stod, där hon stod, föremålen omkring, deras positioner. Hon rörde sig, i rummet, kring honom, doft,
vinddrag från ett fönster som stod på glänt, kanske uppfattade han
ljudet när ett leende tog tag i hennes läppar.
”Jag tänkte nog att du skulle dyka upp”, sa Seth.
”Det var väl det minsta jag kunde göra efter i går.”
”Och ändå är det inte därför du är här.”
”Varför är jag här?”
”En mycket lyckad fråga.”
Han tog emot vinflaskan hon haft med sig, kylt glas mot fingrar,
och stod stilla och tyst länge nog för att hon skulle hinna se sig omkring. Hon följde hans konturer med blicken, och i höjd med hans
höft stannade hon vid något som skymtade i bakgrunden.
En kamera stod på ett stativ mitt på golvet i rummet innanför.
Han hör hissarna röra sig genom hotellets kropp. Uppåt. Nedåt.
En hand mot hennes kind, hans hand. Hennes ansikte vänt åt sidan, rakt in i kameran som hon bara sneglat mot hemma hos honom,
den där första kvällen. Hon hade bekantat sig med den då.
Nu är det allvar.
Fingertoppar försiktigt över hennes ansikte. Hennes läppar en
aning åtskilda, ögonlocken en aning sänkta, allt det där som är en
aning, ett uns, som gör hela bilden. Kontraster mellan svart och vitt,
mellan skuggor och ljus. Hennes bleka axlar i den belysning han valt
och satinhandskarnas nattmörka glans.
Utanför fönstret fortfarande trafik och rörelse.
”Lyser det i kontorsbyggnaden mittemot?” frågar Seth. Som om
han inte redan vet att där är glömda lampor eller människor som
stannat för att spana mot hotellrummen på andra sidan vägen.
Hon skruvar på sig under hans hand efter att hon svarat med ett
tydligt ja.
”Voyeurer finns det gott om här ändå”, säger han. ”Där är vår publik. De kommer att vara tysta, mestadels, men jag vill att ni bekantar er en stund. De är mina ögon.”
Mina är iakttagen, i direktsändning – som han utlovat.
Han har placerat henne mitt i en intim videokonferens. Det hon
ser är en klassisk middag. Män. Betraktelser utan ord. Vita skjortor, uppknäppta vid det här laget (bara en aning, förstås, enligt instruktion). Hon förnimmer troligen doft av whisky och parfym, trots
att människorna hon har framför sig är på andra sidan skärmen. Ett
porträtt i rörelse, en scen han har regisserat in i minsta detalj och
bara den ansträngningen i sig, att han planerat i dagar, ömheten i
hans strävan efter perfektion i hennes upplevelse, kommer att göra
att hon landar tryggt inom sig själv. Någonstans där hon aldrig vistats förut. Han vill ta henne dit. Han känner henne landa där, i andetagen.
Seth tänker sig att hon ser deras läppar, lätt särade av förväntan.
Att hon ser den enorma bukett med vita rosor som lyser i bakgrunden för att han arrangerat bilden så. Han skänker henne ett mjukt
mörker när han tar på henne bindeln.
Nu när hon är blind kan han äntligen se henne.
Allt var nytt, det var ett under att hon lyssnat på honom, att hon faktiskt åkt hem till en främling. Visserligen en främling utan syn. Det
kunde han ha hittat på, men hon trodde inte det. Hon kände en oförklarlig tillit.
Mina rörde sig in till rummet där kameran stod för att hon inte
ville låta bli. Den lockade henne. Möjligheterna lockade – möjligheter hon aldrig ens tänkt på tidigare. Han följde efter henne, lade hän-
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derna på hennes axlar, lät dem glida ner, lade dem kring hennes bröst
som om det vore det enda rätta att göra just då. Behöver det självklara en förklaring?
Hans fingrar smekte bestämt hennes bröstvårtor, genom blusens
tyg, genom bh:n, och hon kände en oväntad lust att stå framför kameran.
”Den är på”, svarade Seth, utan att hon frågat. ”Ingen är där och
ser, ännu, men jag har tillgång till ögon som vill se. Någon gång
kommer de att vara uppkopplade. Är det uppfattat? Men nu ska vi
äta.”
Han ledde henne in till köket.
Hon tänkte inte på det först, men det fanns inte en enda färg,
någonstans, i det hon hittills sett av lägenheten. Allt var i svartvitt.
En särskild sorts frid nådde henne. Kanske för att hon alltid upplevt
livet som rutigt. Kontrastrikt. Inte grått alls, om än ensamt.
Var sak stod på sin plats här, och det var naturligtvis så av praktiska skäl. Han behövde veta var han lade ett ting senast för att finna
det igen. Ändå kändes det som om han skulle ha gjort likadant även
med synen i behåll.
”Jag märker att du granskar mitt hem”, sa han.
”Jag älskar det.”
Känsloyttringen skrämde henne nästan, men det hon sagt var
sant. Hon kände sig sällan hemma hos någon, knappt ens hos sig
själv.
”Tack”, sa han. ”Det gläder mig. Jag kan nog ana varför, men det
får vi tala om senare.”
Vita rosor stod i en hög vas på bordet intill en kandelaber. ”Tänd
ljusen”, sa han. ”Vi ska ha mycket glädje av dem.”
Hans hand snuddade vid hennes axel när han gick till sin sida av
bordet och satte sig.
Tystnaden infann sig där de satt på varsin stol och samtidigt i
någon sorts insikt. Ett bekvämt, mjukt slags mörker utanför den lilla sfären av ljussken.
Seth korkade upp en flaska och serverade henne vin. Drycken gled
ut ur sin gömma och Mina lyssnade till dess cirkelrörelse ner i glasen.
”Välkommen hit”, sa han och höjde sitt glas och hon följde med.
Drycken var torr och sjöng en särskild melodi som gick mot moll.
”Du är tyst”, sa Seth.
”Jag lyssnar.”
Hon drack mer av vinet för att få höra mer.
”Du är annorlunda”, sa han. ”Jag tycker om det.”
”Jag undviker oftast att umgås med människor. Det är enklare så.”
”Men du är här.”
”Jag kom nog hit mest för att du inte heller verkar vara riktigt
klok.”
Han skrattade.
”Så, om vi inte är som folk, vad ska två udda fåglar tala om?”
”Man brukar fråga vad någon gör, men jag vill hellre fråga vem
någon är”, sa hon.
”Brukar du göra så? Fråga vem bordsgrannen är när du för en
gångs skull går på fest någonstans?”
”Oftast börjar de prata om renoveringar eller jobb innan jag ens
hinner ställa frågan.”
En rörelse gled över hans kind och drog i hans munvinkel.
”Jag renoverade den här lägenheten för snart tio år sedan, när jag
förlorade synen”, sa han. ”Och jag är flygkapten.”
Han tog en tugga av maten. Ett skratt vällde in över Mina.
”Flygkapten?”
Han stämde in i skrattet.
”Det var svaret på frågan om vem jag är. Jag har inte tappat min
förmåga till överblick. Att navigera är det jag kan. Jag har förstås an-

dra mer markbundna uppgifter nu, men jag är fortfarande kvar på
samma arbetsplats.”
Mina lyfte sin gaffel mot munnen. Vit fisk som smälte mot tungan. En sås med toner av citrus och smör som var gudomlig mot gommen.
”Minns du hur det var?”
”Att se? Ibland är minnena klarare än bilderna i sig själva någonsin var.”
”Jag kan inte säga att jag relaterar.”
”Jag vet. Det är nog du som är blind.”
Ett delat skratt. Ljud av bestick mot porslin.
”Det här är märkligt”, sa hon.
”Självklart.”
”Du ger inte direkt normal respons på någonting.”
”Det ligger inte för mig. Du tycker att det är märkligt att du är
här. För mig är det också märkligt, men mest självklart. Lika självklart som att jag en dag såg allt, och nästa dag såg jag ingenting.”
”Den skillnaden måste ha varit svår att hantera.”
”Du har rätt i att det var just skillnaden som var svår. Jag såg mig
aldrig som seende eftersom människan tar saker för givna. Däremot
blev jag icke-seende samma sekund som jag förlorade synen.”
Mina lyfte glaset mot munnen och smakade på tonerna.
”Vad är det som driver dig om dagarna?” sa han.
En iver i henne nu och av hans min att döma var det som om han
fångade upp den. Ljusen slukade syret i rummet; hon drog efter andan.
”Beståndsdelar”, sa hon. ”Det jag ser i mitt mikroskop. Processen på glasskivan. Det är så mycket vilja i det som är levande, ändå är
viljan alldeles tyst.”
”Och utanför arbetet?”
”Jag får för mig att det mer är ditt område.”
Ett snett leende tog grepp om hans kind.
”Kanske det. Men går du aldrig ut och rör dig bland folk?”
”Helst inte.”
”Vad gör du när du är hemma?”
”Jag tycker om att räkna.”
”Hur många droppar vätska finns det i ett ljus?” sa han medan
skenet lekte i hans ansikte.
”Det finns kanske inte lika många svar på det som det finns ljus,
men variationen lär vara stor.”
Inget fanns kvar på tallrikarna, ingen ursäkt för att sitta kvar.
Han log och sa:
”Ta med dig kandelabern och kom.”
Hon tog den i sin hand och gick bakom honom tillbaka in till
rummet där kameran var uppställd.
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1. TYLÖSAND (HALMSTAD)

9. TOFTA STRAND (GOTLAND)

Tylösand, som flera år utnämnts till Sveriges
bästa strand, är flaggskeppet bland Halmstads
alla stränder. Här garanteras du många härliga
dopp längs den drygt 4 km långa stranden.

Västra Gotlands bästa sandstrand. Här finns
glasskiosker, utomhuspool, restaurang, camping
och strax söder om badstranden vattensport
med windsurfing.

2. BÖDA SAND (ÖLAND)

10. ÅHUS STRAND (KRISTIANSTAD)

Hit vallfärdar människor för att njuta av sol och
bad och avkoppling. Sanden är kritvit, mjuk och
varm och det sägs ofta att Böda Sand är ”som
utlandet fast hemma”.

Den mest populära stranden på Skånes östkust.
Mycket långgrunt, sanden är silkeslen och kritvit. I området finns toalett, kiosk, friluftsbad,
hotell, restaurang och beacharena.

3. SUDERSAND (FÅRÖ/GOTLAND)

BUBBLARE

En av världens bästa stränder. Mest behagligt
när det blåser sydlig vind, och plats finns det
för alla – sandstranden är så lång att en promenad är rena maratonloppet!

Sandhamn (Gotland), Skansenbadet (Båstad),
Torö strand (Nynäshamn), Haverdal (Halmstad),
Nordkoster (Strömstad), Smitingen (Härnösand),
Köpingsvik (Öland), Varamobaden (Motala).

4. PITE HAVSBAD (PITEÅ)

Kilometerlång finkornig sandstrand. Det långgrunda badet är perfekt för lata dagar med bad
och bus. Pite Havsbad har ett stort utbud av allt
från restauranger till aktiviteter för alla åldrar.
5. SKANÖR/FALSTERBO (VELLINGE)

Mjuk sand som knarrar under fötterna, långgrunt och barnvänligt. Stränderna i Skanör/
Falsterbo kom på femte plats av Sveriges stränder 2018. Kilometerlångt och vackert.

Bästa badet!
Finns det något bättre än ett svalkande dopp i sommarhettan? Som tur är
finns det massor av härliga badplatser över hela landet. Här är en lista på
en del klassiker och kanske några som du inte kände till. Simma lugnt!
6. SKREA STRAND (FALKENBERG)

Skrea strand är en lång sandstrand med höga
sanddyner hela vägen. Här hittar du den kända
badbryggan som är 250 meter lång. Sommartid
finns ett rikt utbud av kiosker och serveringar.
7. GETTERÖN (VARBERG)

Fem vikar med underbara bad. Fin sandstrand,
klippbad och bryggor om vartannat. Barnvänligt med både gungor och rutschbana. Det finns
även kiosk och restaurang bland vikarna.
8. SANDHAMMAREN (YSTAD)

Magasinet Skåne har utnämnt stranden till
”Världens största sandlåda”. De långa stränderna, sanddynerna och tallskogen i de inre delarna är sagolikt vackra.
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DALECARLIA HOTEL & SPA – TÄLLBERG

Längtan till Dalarna

NJUT AV
VÅRT SPA!

Den finns kanske redan där inom dig. Längtan efter lugn
och avkoppling. Lusten att hitta livsinspiration och viljan
att ge dig och din familj tid att njuta tillsammans i en
absolut unik miljö. Vi vill visa dig vårt Dalarna!
SE ALLA VÅRA PAKET OCH
ERBJUDANDEN PÅ DALECARLIA.SE

tel 0247-891 00 • dalecarlia.se

Sommarupplevelser

Sälsäterns
Fjällgård
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Sommaren i Sälen har något för alla! Fjället är grönt och dagarna långa och ljusa och under sommaren kan
man upptäcka en helt ny sida av Sälen. Sälsäterns Fjällgård ligger mitt i Sälenfjällen, med många fantastiska möjligheter till vandring, kanot, fiske, löpning och cykling. Runt knuten väntar underbara möjligheter till
friluftsliv och tid för andrum i en miljö som är både hänförande och storslagen.

F

ör många är Sälen synonymt med vinterresor och härlig skidåkning. Men här finns
allt man kan önska sig
även för en skön sommarsemester. Fjället är
detsamma, men i stället för att spänna på
skidorna tar man på vandringskängor och kan
ge sig ut i en miljö som inbjuder till vandring,
cykling och andra kul aktiviteter.
– Allting är ju lite annorlunda i år, men det
erbjuds många trevliga aktiviteter häromkring.
Cyklingen är nog det största, och här finns
ett stort utbud av allt ifrån lugna cykelturer i
vackert landskap, roliga anläggningar för barn
och familj till halsbrytande downhillcykling
med mountainbikes i slalombackarna. Så oavsett vilken typ av cykling man är intresserad av
så finns det något för alla i Sälenfjällen under
sommaren, berättar Elisabet Andersson på Sälsäterns Fjällgård.
– Vi har ju fjället alldeles runt knuten, så
möjligheterna till sköna vandringsturer i det
fantastiska landskapet är i stort sett obegränsade. Man kan vandra till en plats med hänförande utsikt, slå sig ner med sin picknick och bara
ta in allt som naturen har att erbjuda. Något
mer rogivande än att ta en vandringstur uppe
på fjället är svårt att tänka sig!

Många sommaraktiviteter i Sälenfjällen!
CROSSCOUNTRY I Lindvallen finns
XC-cykling för hela familjen, på fina grusvägar,
skogsvägar och stigar i olika svårighetsgrader
och karaktär. Möjligheten att ta liften upp på
fjället och testa fjällcykling utgör ytterligare en
dimension för crosscountry-cykling.
TRÄNA PÅ UTOMHUSGYM Utomhusgymmet är byggt helt i trä och ligger mellan
SkiStar Lodge Experium och Lindvallen Fäbod
- lättillgängligt för alla. Här hittar du träningsglädjen, inspirerad av den vackra utsikten och
en hög dos frisk fjälluft.
TROLLSKOGEN i Hundfjället är det perfekta
utflyktsmålet för hela familjen. Trollen spelar
och sjunger varje dag, även under sommar- och

höstsäsongen. Ta med fika och hela familjen
på en lättare vandring upp genom den gamla
urskog där trollen bor.
FISKE Fiske är något som roar gammal som
ung. Här finns möjlighet att fixa middagsmaten
samtidigt som du får en avkopplande stund vid
sjön. I Lindvallens fiskesjö erbjuds put & take
fiske. Sjön är lättillgänglig så hela familjen kan
följa med. Runt sjön finns slogbodar där du kan
njuta av lugnet och den medhavda matsäcken.
OLNISPAGÅRDEN i Sälen är Transtrands
sockens hembygdsgård. En mötesplats för
festligheter och kulturella evanemang. Olnispagården visar även gångna tiders kultur, möbler,
hantverk, textilier och litteratur.

Och hos er kan man hyra både
stugor och rum?
– Det stämmer, här finns möjlighet att hyra
för både små och stora sällskap. För en familj
som vill rå om sig själv har vi stugor med alla
bekvämligheter, och i det stora huset har vi 46
bäddar i olika rum. Där har vi ofta konfirmationslägerdeltagare, eller andra större sällskap
som kommer till oss för konferenser eller andra
sammankomster.
– Sälsäterns Fjällgård byggdes 1946, och
genom åren har vi varit noga med att vårda och
bevara det arvet. Känslan när man kommer hit
vill vi ska vara att man känner sig välkommen,
kan koppla av och bara njuta av att få uppleva en del av Dalarna som har så mycket att
erbjuda för alla. Vi inriktar oss till stor del mot
familjer, och är faktiskt landets äldsta nyktra
turistanläggning. Det är något vi är väldigt
stolta över, och något som vi vet att våra gäster
uppskattar.
– Sälen är ju ett väldigt känt vinterresmål,
men en av de stora fördelarna med att komma
hit under sommaren är att tempot är mycket
behagligare. Det finns ett lugn över hela fjällvärlden som både vi och våra gäster uppskattar
väldigt mycket, avslutar Elisabet Andersson.
Text: Tony Manieri
Foto: Sälsäterns Fjällgård

Sälsäterns Fjällgård har 123 bäddar och har funnits sedan 1946.

En milsvid utsikt över den fantastiska fjällvärlden väntar alla besökare.
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Lessebo Handpappersbruk
& Lessebo Camping
Vi erbjuder boende på vår camping vid sjön Läen mitt i det
småländska glasriket. Ställplatser för husbil, husvagn och tält.
Badplats, lekplats, stora gräsytor och möjlighet att fiska. Yogawalk, historia, sagostunder, musikquiz och andra arrangemang
där vi anpassat dem efter myndigheternas rekommendationer
för att undvika smittspridning. Frukostpaket kan bokas på
handpappersbruket där receptionen är belägen.
På det mer än 300 år gamla
handpappersbruket finns café,
konstutställningar, guidade
visningar, aktiviteter och butik
med handgjort papper.

Jönköping

Vetlanda
Oskarshamn
30
E22
Kalmar
Växjö
Lessebo
28

Öppettider: 15 juni–16 augusti kl 10–17
17 augusti–30 september kl 10–16
1 oktober–1 maj lördagar och söndagar
kl 12–16 eller förbokning enligt
överenskommelse
Adress:

Storgatan 79, LESSEBO

Telefon:

0478 - 77 00 10

Hemsida:

www.lessebohandpappersbruk.se
www.lessebocamping.se
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Svemestra med hunden!

Svemester, hemester eller staycation. Oavsett vad du vill kalla det så blir det
en sommar i Sverige för svenskarna. Men misströsta inte. Vårt avlånga land har fullt av
smultronställen att bjuda på. Varför inte upptäcka dem tillsammans med din hund?

E

n undersökning från
Doggy visar att 8 av 10
hundägare tar med sig
familjens fyrbenta bästis
på semestern. Då passar
husbil, husvagn och tält
perfekt. Doggy och First
Camp har samlat de viktigaste tipsen till dig som
vill upptäcka Sverige med hunden vid din sida.
Här är tipsen för dig som vill svemestra med
hund:
PLANERA I FÖRVÄG

Förbered er gemensamma semester genom
att nosa rätt på stadsparker, badplatser, caféer,
restauranger och campingar dit hunden är
välkommen. Till hjälp finns det många tjänster
som samlar hundvänliga alternativ, som till
exempel tamedhunden.se eller Facebookgrupper på ämnet.
KOPPLA PÅ – OCH KOPPLA AV

Ta semester på riktigt. För många är det
lättare att koppla av i naturen, och hunden är
din perfekta anledning att ge dig ut! Så koppla
hunden, koppla av från mobilen och jobbmailen
och ge er ut på kortare promenader och längre
utflykter som låter hjärnan fokusera på nuet.
Vill ni ta det lugnt hemmavid? Fäst en löplina
i en markspiral så kan hunden vistas säkert ute
med er.
VÄTSKELADDA

På sommaren kan en del hundar ha svårt att få
i sig tillräckligt med vätska. Då är våtmat är ett
extra bra alternativ. Är ni på utflykt funkar te-

traförpackningen som matskål, den är dessutom
enkel att ta med hem om det skulle bli något
över. Ett tips för riktigt varma sommardagar
är att skära patén i små bitar och frysa in. Sen
är det bara att plocka fram när vovven behöver
extra vätska och svalka.
VÄLJ ETT HUNDVÄNLIGT RESMÅL

En avslappnad vecka på campingplatsen, sommarstället eller andra hundvänliga alternativ
tillsammans med hela familjen är en riktig
höjdare för hunden! En storstadssemester eller
helgen på den högljudda nöjesparken är däremot inte hundens dröm. Ha hunden i åtanke när
ni planerar era stopp, så att hela familjen får en
härlig semester. Campingkedjan First Camp
har närme 40 destinationer där husdjur är välkomna. Flera av destinationerna har dessutom
hunddusch, rastgårdar och hundbad i närheten.
TA ETT HUNDVÄNLIGT DOPP

Vill hunden också svalka sig? Klart den ska
ta sig ett dopp! På internet finns listor med
hundvänliga badplatser runt om i landet dit
hundar är välkomna. Leksaker som flyter och
kanske till och med en flytväst är bra att packa
ner i badväskan. Kom också ihåg att torka
hunden torr efteråt för att undvika att den får
fukteksem.
RES SÄKERT

Hundar är oftast välkomna på tåg, tunnelbana
och buss. I bilen och husbilen ska hunden sitta
säkert, i en särskild bilbur eller fastspänd med
ett särskilt säkerhetsbälte för hund. Det finns
särskilda non-spillskålar med en kant som gör
att vattnet inte skvimpar ut även om bilresan

skulle råka gå på en gropig landsväg. På så
sätt kan hunden dricka när den själv vill under
resan. Ta pauser ofta och låt hunden sträcka på
benen!
AKTIVERA HUNDEN

Uttråkade hundar skäller mer, och är allmänt
rastlösa. Balansövningar, simträning, söklekar
eller klassisk apport passar fint på sommaren!
Tänk på att värme gör hunden både trött och
sugen på skugga. Det är därför klokt att spara
löpturen, långpromenaden eller cykelsvängen
till morgonen eller kvällskvisten.
AKTA VÄRMEN

Hundar blir lätt överhettade. En hund får aldrig
lämnas ensam i en bil på sommaren, och tänk på
också husvagn och husbil kan bli rejält varma
snabbt. Och återigen – glöm inte att hjälpa
hunden att fylla på med vätska!
OM OLYCKAN ÄR FRAMME

På resande fot är det än svårare för vilsna hundar att hitta tillbaka. Alla som semestrar med
sina hundar bör ID-märka dem och registrera
dem i Svenska Kennelklubbens ägarregister
via DjurID.se. På så sätt kan ni återförenas om
olyckan är framme. Att spara ner telefonnummer och adress till den lokala veterinären är
också en god idé. Det tar ungefär 25 sekunder,
men kan rädda livet på en hund som råkat illa
ut.
Text: Redaktionen
Foto: First Camp
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Bli ett med naturen i
undersköna Lofsdalen
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Lofsdalen är en lugn och barnvänlig fjällby i Härjedalen som har
allt för fjällsemestern. Lättillgänglig vandring i storslagen fjällmiljö,
familjevänlig bike park för downhillcykling, fiske och ett rikt djurliv.
Lofssjöns sandstrand som ligger mitt i byn är en perfekt oas för
avkoppling efter en varm dag. Här finns fjällstugor med lägen allt
ifrån Lofssjöns strand till högt uppe på fjällsidan med oändlig utsikt.

S

ommaren i Lofsdalen är
både aktiv och lugnande. Från sadeln kan du
upptäcka både Lofsdalen
Bikepark och de många
stigcykelleder runt om
på fjället. För vandraren
finns både lättillgängliga
leder för hela familjen
och mer häftiga leder för utmanande dagsturer.
Lofsdalen har också ett rikt djurliv värt att
utforska.
Lotta Anestedt är VD på Destination Lofsdalen som arrangerar boende och upplevelser i
härliga Härjedalen.
– Vi är den lilla byn med de stora möjligheterna. Många känner säkert till oss som ett
vinterresmål, men de senaste åren har vi även
lyckats etablera Lofsdalen som en åretruntdestination. Här finns underbara möjligheter till
vandring i spektakulär fjällmiljö, cykling och
vildmarksupplevelser av olika slag. Det kan
vara paddling, fiske eller björnspaning.

UTLÄNDSKA GÄSTER LETAR BJÖRN

– Många av våra utländska gäster kommer hit
för att få en möjlighet att se björn i sitt rätta
element. Härjedalen är landets mest björnrika
område, så chanserna är riktigt goda!
– En av våra styrkor är att man lätt kommer ut på fjället, vilket gör att det även är en
populär och prisvärd destination för barnfamiljer. Och vår fina Bike Park är tillgänglig för
alla – såväl nybörjaren som den mer erfarne
cyklisten.
– I Lofsdalen kan man välja mellan fiske i
sjöar eller åar, rofyllda promenader och cykelturer i en hänförande vildmarksmiljö. För den
som gillar riktiga utmaningar finns aktiviteter
som är mer krävande, som till exempel downhill-cykling som garanterat höjer pulsen. Vilket
du än väljer så är du uppe på fjället med oslagbar utsikt åt alla håll, avslutar Lotta Anestedt.
Text: Tony Manieri
Foto: Martin Olson och Peter Nilén

Sommaren i
Lofsdalen
I Lofsdalen finns vandrings- och cykelleder,
rika fiskevatten och oändliga vyer. Här finns
massor av naturaktiviteter av varierande svårighetsgrad – allt ifrån rogivande promenader
till adrenalinhöjande cykling utför berget!
• Modern Bike Park med 6-stolslift och stabila
cykelställ.
• 16 familjevänliga downhill-leder (cykling utför).
• 111 kilometer XC-leder (cykling på stig, väg
och grus - klara augusti 2020).
• 210 kilometer vandringsleder.
• Aktivitetshus med bowlinghall och lekland.
• Uthyrning av cyklar, båtar och SUP:ar.
• Närliggande fiskrika sjöar och åar.
BOENDE

Bokas genom Destination Lofsdalens hemsida
lofsdalen.com.
Prisexempel:
Tallbacken, budget: 4 bäddar, 2 500 kr/vecka.
Fjällterassen, medelnivå: 8 bäddar med bike-in/
bike-out, från 4 600 kr/vecka.
Ski Lodge, lyxigare boende: 12 bäddar, från
8 400 kr/vecka.
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Sommarstaden Helsingborg
Det finns många anledningar till att besöka Helsingborg i sommar. Titta på historiska monument,
konstutställningar, vackra slott eller vacker natur. Helsingborg är ett nav av kultur och när du tröttnat
kan du packa väskan och bege dig till någon av stadens centralt belägna stränder eller badplatser.

M

ed Öresunds
smalaste del
mot Helsingör
i Danmark har
Helsingborg alltid
haft en dragningskraft på turister
och boende. Och
det finns mycket
som lockar i den skånska sommarstaden.
Helsingborg bubblar av kultur och spännande arrangemang av alla slag. Du kan flanera
längs Sveriges äldsta gågata, botanisera bland
unika butiker eller fynda hos de populära kedjorna, tio minuter norr om centrum ligger Väla,
ett omtyckt och välbesökt shoppingcenter.
– Helsingborg är en fantastisk sommarstad,
och i år gör vi flera insatser för att våra besökares upplevelser ska bli så minnesvärda och
samtidigt trygga som möjligt, berättar Helena
Wennerström, försäljnings- och marknadschef
på Helsingborgs Stad.
SOFIERO OCH FREDRIKSDAL

– Något jag verkligen kan rekommendera en
vacker sommardag är att besöka Sofieros Slott
och slottsträdgård. Med sin unika historia
och fantastiska läge vid Öresund är slottet ett
oöverträffat besöksmål.
– Fredriksdal är en annan pärla. Det är ett
vackert strövområde med friluftsmuseum och

botanisk trädgård som bjuder in till sköna promenader och välgörande naturupplevelser.
TURA PÅ ÖRESUND

– Att tura är en mysig tradition i Helsingborg
som gärna görs av både gammal och ung. Varför inte beställa in klassikern ’Räkmacka’ med
något gott att dricka till, fortsätter Helena.
– Vill du ströva på egen hand kan du ladda

UPPLEVELSER TILL FOTS ELLER CYKEL

Runt Helsingborg finns det flera härliga
vandrings- och cykelleder. Här kan man stanna
till på många vackra platser – antingen längs
kusten eller en bit in i det kuperade landskapet
på Söderåsen. Flera av landets mest populära golfbanor ligger dessutom inom bekvämt
avstånd från staden.
STRANDLIVET LOCKAR

På Tropical Beach vajar palmerna i vinden och ger verkligen
en ”utomlands-känsla”. Blir du hungrig? Besök Tropic Bar,
restaurangen mitt på stranden.

ner Appen Guide Helsingborg som tar dig runt
bland besöksmål och offentlig konst i staden
med hjälp av så kallade beacons som känner av
vilket besöksmål du är närmast och berättar
vad du kan uppleva där. Det enda du behöver är
en smartphone.
– För alla barnfamiljer finns dessutom den
nya och jättefina lekplatsen ’Surflekan’ nere vid
vattnet.

En dag på stranden är ett måste om solen är
framme och vindarna är varma. Packa strandväskan och bege dig till någon av stadens centralt belägna stränder och badplatser. Passera
gärna Zoegas café & butik på vägen och få med
dig en alldeles nymald kaffe ”to-go”.
– Prova Tropical Beach eller Fria Bad som
är ganska långgrunda och lockar både stora
och små till bad.
– Det ska bli fantastiskt roligt att välkomna
både Helsingborgare som alla andra som väljer
att turista i staden. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och jobbar för att alla ska känna sig trygga och säkra i vår vackra stad. Besök
gärna vår hemsida ”visithelsingborg.se”, där
finns det mängder med tips på hur man kan
berika sin semester med det där lilla extra,
avslutar Helena Wennerström.
Text: Marie Tillman
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Frispel

Göteborgs stadsmuseum blickar tillbaka
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Under 1960- och 70-talet tog en banbrytande och radikal scenkonstgeneration plats i rampljuset.
De krossade traditioner, utmanade konventioner och förändrade spelreglerna för all framtida
scenkonst. I utställningen Frispel på Göteborgs stadsmuseum visas föremål ur museets samlingar
som aldrig tidigare ställts ut, både från Göteborgs institutionsteatrar och fria grupper. Här
presenteras välkända namn som Nationalteatern och Galenskaparna tillsammans med mindre
kända, men starkt inflytelserika grupper.

I

utställningen Frispel berättas om de förändringar som ägde rum när den
traditionella teaterkonsten i Göteborg vidgades
till en samtida scenkonst
med blandade genrer
och uttryck. Allt verkade
möjligt när en ny generation stormade fram på 60- och 70-talen och
ifrågasatte teatrarnas rådande konventioner
och hierarkier. De unga bildade fria grupper
med nya mål och arbetssätt som både skakade
om och inspirerade institutionerna under de
kommande decennierna. En ny och progressiv
scenkonst för en ny tid och en ny publik växte
fram. Förskolor, förorter och fritidsgårdar
förvandlades till självklara spelplatser.
– Frispel är en utställning som har skapats
i syfte att lyfta fram fria grupper som haft en
stor inverkan på utvecklingen av scenkonsten i
Göteborg från 1960-talet och framåt, berättar
Caroline Mårtensson, utställningsproducent.
– Det är en mycket spännande period inom
scenkonsten, både i Sverige och världen i stort.
I utställningen har vi fokuserat på att visa
hur scenkonsten förändrades i samband med
den radikala vänstervågen som hade så stort
genomslag på 1960- och -70-talet. Det fanns
ett stort nytänkande inom kulturpolitiken, och
teatrar och fria grupper influerades starkt av
detta. Nationalteatern är ju väldigt kända som
musikgrupp, men från början gjorde de många
uppmärksammade teaterföreställningar med ett
tydligt politiskt budskap för barn och unga.
I utställningen kan man även se exempel på
många teatergrupper som inte var lika välkända, men ändå gjorde viktiga avtryck. Jokergruppen, som jobbade mycket med barn- och
dockteater är ett sådant exempel, teater Sesam
är ett annat.

teatern mycket traditionstyngd, det spelades
nästan bara klassiker i de stora teaterhusen och
det hade i allmänhet en stämpel av finkultur.
Såklart fanns det även subkulturer och mindre
sällskap även tidigare, men det handlade ofta
om de stora föreställningarna på de stora
scenerna fram till 60-talet. Då började man
experimentera med scenkonsten på ett sätt som
var oerhört nyskapande. I många fall vände
man sig till barn och unga, eftersom de ofta har
en större nyfikenhet och inte var lika bundna
vid konventioner som de flesta vuxna vid den
här tiden.
Den nya och radikala scenkonströrelsen
drev utvecklingen framåt och la grunden till
scenkonsten som vi känner den idag. Utställningen visar också att det i första hand
var unga människor som gick i bräschen för
förvandlingen på scenkonstområdet.
– De var så att säga barn av sin tid, som
Nationalteatern sjöng. De bröt ju mot det
vuxna etablissemanget, som de i många stycken
uppfattade som gammalt och förlegat, säger
Caroline Mårtensson.
FÖRNYELSE EN GENERATIONSFRÅGA

– Likheterna är många med till exempel musiken, där punken på 1970-talet verkligen kastade

omkull alla oskrivna regler om hur musik skulle komponeras och framföras för att betraktas
som bra. Det är alltihop uttryck från en ung
generation som vill göra sig hörda och bli sedda
på ett sätt som aktuellt just här och nu, precis
som det är även idag. I de allra flesta fallen
har man dessutom inte så mycket pengar eller
andra resurser, utan drivs av lust och kärlek till
det man älskar att göra.
INGET FEL PÅ KLASSIKER

– Unga generationer vill vara nya och moderna
och samtidigt göra ett avtryck, och det var
verkligen vad de fria teatergrupperna gjorde
under den här epoken. Man kan fråga sig om vi
fortfarande suttit i fina salonger och njutit av
Molière om inte scenkonsten hade genomgått
den här radikala, bullriga utvecklingen. Klassisk teater bär också en viktig historia, men det
känns väldigt bra att det finns en stor bredd på
det som framförs på landets scener idag – och
extra spännande att kunna spåra det så tydligt
tillbaka till den tiden där utställningen Frispel
gör avstamp, avslutar Caroline Mårtensson.
Text: Tony Manieri
Foto: Kristin Lidell

SCENKONSTEN FÖRNYADES

– Alla dessa grupper hade en stor betydelse
när det kom till förnyelsen av scenkonsten.
Göteborg är även känt för sin revytradition,
och precis som Nationalteatern använde humor
blev Galenskaparna senare oerhört framgångsrika med sin varma, politiska satir och burleska
humor. Nationalteatern, Galenskaparna och
många andra teatergrupper använde dessutom
musiken som ett uttrycksmedel.
Utställningen Frispel är inte uteslutande är
en teaterutställning, utan här berörs även andra
scenkonstområden som musik, dans och opera.
– Under första halvan av 1900-talet var

T.v: Teaterfigur, Dirigenten Trollflöjten av Mozart, Teater Sesam, 1999 av Nasrin Barati och Natasha Kuznetsova. Inlån:
Teater Sesam. T.h: Skuggfigurer, Portvakterskan samt Han och Hon i båten Ett drömspel av August Strindberg. Teater Sesam,
1989 Nasrin Barati. Inlån: Teater Sesam. Foto: Kristin Lidell
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Fjärdhundraland
Mathantverk, trädgård och cykling –

5

utflyktstips!

Känslan av att hitta en alldeles egen småväg ... I Fjärdhundraland finns många!
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Forsby kvarn är kvarnen som blev musikscen och kafé – forsens brus ackompanjerar både konserter och
fikastunder vid kvarndammen.

Sunnansjö gård med egna grönsaker.

På Wiks slotts restaurang kan en dag i naturen
avslutas med en god middag.

Hos Alsta trädgårdar är du inne och ute samtidigt. I växthusen, på gården eller inne i utställningen,
överallt finns fina miljöer att vara i.

Wiks slott är ett medeltida slott som idag förutom
konferenser satsar på privatresenärer. Här finns både
god mat, kafé och aktiviteter som cykling, kanot och bad.

Gårdsbutiker, mathantverk, kaféer och vacker natur, nära storstäderna. Fjärdhundraland är området som
fick Stora Turismpriset 2019 och som bjuder in till det outforskade landsbygdsområdet mellan Stockholm,
Uppsala, Västerås och Enköping. Fjärdhundraland är känt för lokalproducerad mat, men här finns också
naturupplevelser, gårdsbutiker, kaféer och loppisar. Här plockar vi ut våra bästa tips på en corona-säker
semester nära stan!
1. CYKLA MEDELTIDA SMÅVÄGAR

Kurviga vägar i ett böljande landskap, perfekta
för cykling. Boka boende och cykel på Jädra
gårdshotell eller Wiks slott och ge dig ut på
runstenssafari eller kafékryssning! Längs vägarna finns ljudguidningar med spännande historia i appen Storyspot, och det är sällan långt
till ett kafé.
2. NÖRDA NER DIG I EKO, REKO OCH
LOKALPRODUCERAT

Stäm träff med charkuterimästaren Kristofer
Franzén och hans Linderöds-grisar på Franzéns charkuterier, besök det lilla mejeriet
Skogsbackens ost och besök den schweiziske
bagaren Oliver på Bergets gårds pasta och
bröd. Det är något speciellt att äta något som
är gjort med omsorg, av en person som brinner
för sina produkter. De lokala varorna finns
också på gårdsbutiker som Kvarnnibble
3. KAFÉER OCH LANTLIV I MÄSTARKLASS

Sköna timmar vid kvarndammen, med Ibbas
prisbelönta citronbulle och en kopp te, eller en
sandwich och ett glas vin. Forsby kvarn kafé
blev Årets värt en resa 2019/20 i White guide

och har liksom Hornuddens trädgård fått bedömningen Mästarklass. När det är dags att åka
vidare finns många fina kaféer att upptäcka,
såsom Salnecke slottskafé, Landsberga gård,
Broby gård, Sussis gårdsbageri, Alsta trädgårdar och många fler.

SALA

Svartbäckens trädgård
Forsby kvarn

Wiks slott

Gyllene brunnen
Jädra gårdshotel
VÄSTERÅS

ENKÖPING

Broby gård

4. TRÄFFA TRÄDGÅRDSMÄSTARNA

Visst är det fint att kunna odla sin egen mat och
att skapa en vacker trädgård? Tuna trädgård är
specialister på perenner, Härnevi plantskola har
egenodlade blommor, plantor, kryddväxter och
mycket mer. På Svartbäckens trädgård finns
fruktträd, bärbuskar och nötträd från egen
odling. Överallt får du kunskap och inspiration
på köpet!
5. LUGN OCH LYX PÅ LANDET

Andas ut. Lugnet på landet är en av Fjärdhundralands största attraktioner och ett av de bästa
sätten att njuta av det är hos Gyllene Brunnen
Glamping. Du tar en skön promenad i skogen,
tar en picknick avslutar med bubbelpool under
bar himmel och en skön natts sömn i lyxtält.

UPPSALA

Sussis gårdsbageri
Kvarnnibble
Butik och Musteri

Hornuddens trädgård
STRÄNGNÄS
STOCKHOLM

Fjärdhundraland
Fjärdhundraland är ett turismområde som
drivs av drygt hundra företag och föreningar
i samarbete. Medlemmarna finns i åtta
kommuner och fyra län i området mellan
Stockholm, Enköping, Västerås och Uppsala.
Fjärdhundraland vann 2019 Stora
Turismpriset.
Läs mer på www.fjardhundraland.se

Text: Mats Thorburn Foto: Fjärdhundraland
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Stockholms
auktoriserade
turistguider
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De är ovärderliga för hela
besöksnäringen och ser till att
besökarens tid i Stockholm blir fylld
av just det som de själva önskar.
Turistguiderna levandegör historien
mellan de två vattnen Östersjön och
Mälaren, från dåtid till nutid.
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Mario Delgado, en av de auktoriserade turistguiderna i Stockholm. Foto: Lieselotte van der Meijs

M

ånga av besökarna
i Stockholm vet
exakt vad de vill
se, andra vill ha
en guide för att
få hjälp med att
uppleva och se det
viktigaste.
– Vi skräddarsyr programmen för varje besökare, helt enkelt.
Det säger Karin Olsson Trollmo, talesperson
för de närmare 400 auktoriserade turistguiderna i FSAG (Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider). Föreningen har fler medlemmar
än någonsin och guidar på fler språk än någonsin, 31, inklusive teckenspråk.
– Att vara turistguide är inte minst att ha
ett stort mått av fingertoppskänsla för att kunna optimera innehållet i besöket i Stockholm.
Det är lätt att guida den som vet precis vad de
vill se, för andra måste man känna sig för och
diskutera mer och föreslå alternativ, förstå var
besökaren kommer ifrån och vilka specialintressen de har, förklarar Karin.
STOCKHOLMS STAD AUKTORISERAR

Besökare som stannar i flera dagar kan välja att
spendera den första tiden med en turistguide
för att sedan kunna göra saker på egen hand.
Det är ett bra sätt att vara säker på att de inte
missar det viktigaste och att lära sig hur man
tar sig runt. Det är lätt att promenera runt i
Stockholm, det finns mycket bra kommunala
transporter och man kan resa på vattnet.
Turistguiderna i Stockholm organiserade
sig och bildade FSAG 1953, i samband med att
Stockholm skulle fylla 700 år.

Idag är de allra flesta auktoriserade turistguiderna i Stockholm egna företagare. De har
genomgått en specialutbildning och därefter
auktoriserats av Stockholm stad. Uppdragen är
allt från att ta hand om t ex kryssningsbesökare i färdiga program, till familjer eller mindre
sällskap som vill ha en professionell guide.
En auktoriserad turistguide i Stockholm har
gedigna kunskaper om Stockholm, historiskt
och idag, kultur, miljö och stadens roll i Sverige
och i världen och de olika besöksmålen i staden.
Tack vare FSAG är det lätt för medlemmarna
att hela tiden fortbilda sig och byta erfarenheter
sinsemellan.
– Vi som arbetar med detta älskar vårt jobb
och att ständigt uppdatera våra kunskaper och
lära mer och nytt. Och ju mer man lär sig, desto
mer inser man att det finns att lära. Denna
dynamik gör arbetet så roligt och stimulerande. Vi träffar människor från hela världen och
får berätta för dem om Stockholm, och lika
ofta får vi höra deras berättelser. För många
besökare är den auktoriserade turistguiden den
enda stockholmare de möter under besöket. En
turistguide i Stockholm kan under en normal
säsong möta runt 3 000 besökare. Vi tar ett
stort ansvar för att representera vår stad på ett
korrekt och intressant sätt. Vi vill att besökarna
åker hem och säger till sina vänner att de borde
åka till Stockholm! fortsätter Karin Olsson
Trollmo.
SAMARBETEN I STADEN, NATIONELLT
OCH INTERNATIONELLT

FSAG har sedan länge ett nära samarbete med
de flesta besöksmålen, delar och byter
erfarenheter för att kunna justera och göra

FSAGs talesperson Karin Olsson Trollmo.
Foto: Lieselotte van der Meijs

bättre. Föreningen har också samarbete med de
förvaltningar i Stockholms stad som arbetar
med marknadsföringen av staden, och med
stadens service till besökare och nätverkar med
andra städer i Sverige för att lyfta och stärka
turistguidens roll.
FSAG, som drivs ideellt, deltar också i ett
viktigt internationellt samarbete genom sitt
medlemskap i världsorganisationen WFTGA
(World Federation of Tourist Guides Association).
BOKA GUIDE

På FSAGs hemsida presenterar sig alla medlemmar. Man kan ta direktkontakt med en
guide eller fylla i en bokningsförfrågan med
önskemål om innehåll och språk och därefter
välja sin guide.
Passa på att se och uppleva Stockholm med
en auktoriserad turistguide!
Text: Caroline Knutsson-Hall
SVERIGEMAGASINET
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Skisser av Klara Kristalova och skulptur av Cajsa von Zeipel. Foto: Marita Jonsson)

Körsbärsgårdens kafé/bistro med italienska specialiteter. Foto: Helga Jonsson

Körsbärsgården

”En större konsthall har glidit upp mot Storsudrets havshorisont. Utan att vi egentligen förstått hur det gått
till. Och nu ligger skeppet för ankar där . . . En vit skapelse som utan att förhäva sig lyckas flyta på heden,
foga in sig i gotländsk byggnadstradition och mäta sig med världen utanför.” (Ingela Lind)

I

Sundre på Gotlands sydspets ligger Körsbärsgården. Här har Marita
och Jon Jonsson låtit
bygga Konsthall, Skulpturgalleri och Paviljonger omgivna av en
Skulpturpark som öppnar sig mot den omgivande naturen och havet. Här visas svensk och
internationell samtidskonst. I Skulpturparken,
som är under uppbyggnad genom dess vänförening finns idag fyrtiotalet permanenta verk.
Konsthallen brukar kallas Gotlands Louisiana och rymmer 750 kvadrameter utställningar och en stor skulpturpark mot havet i söder.
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I år visas en installation av glasblåsaren Jennie Olofsson och fotograf Kalle Melander Svart
Skog, En temautställning med kvinnliga konstnärer Eurydikes systrar, med bland andra Klara
Kristalova och Cajsa von Zeipel, en retrospektiv
utställning om Björn Erling Evensen, keramik
av Per Hammarström, ett urval stora krukor
av Eva-Marie Kothe samt en utvald elev från
Konstfacks avgångsutställning.
I den permanenta samlingen återfinns verk
av Maria Miesenberger, Cajsa von Zeipel, Fredrik Wretman, Lars Olof Loeld, Eva Lange,
SIMKA, Dan Wolgers, Klara Kristalova, Anna
Bjerger, Shiro Tsujimura, Sadaharu Horio och
Evensen.
Körsbärsgården är en plats för samtidskonst,

arkitektur, litteratur, musik, och dans som utmanar vaneseendet och får besökarna att stanna
upp, reflektera och dela sina insikter med andra.
En plats i samklang med naturen och med hållbarhet som grundidé. Barnens Konstskola, tio
sommarkurser för små och stora barn pågår
med pedagog, utställande konstnärer och forskare och kretsar i år kring hållbart liv.
Särskild gäst i sommar är Mattias Käll med
sin lilla utställning om matsvinn, So sad to see
you go – allt jag slängde under ett år. En ny
paviljong visar engelske Street Art-konstnären
Pure Evil.
Text: Redaktionen
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Oxelösund
– alltid nära till havet
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En underbart somrig stund vid Västra Femöre.

Strax över en timme från Stockholm, vid Sörmlands kust mot Östersjön, ligger den lilla
bruksorten Oxelösund. Här är det gångavstånd till havet, och skärgården är en central del i
många Oxelösundsbors liv.

F

rån motorvägen möts
man direkt av det öppna
glittrande havet som är
just Oxelösunds signum.
Historiskt sett har det
här varit ett fiskesamhälle, med lotsar och sjömän
som slet till havs, senare
kom järnvägen och spelade en betydande roll för Oxelösunds utveckling.
I raketfart växte det från samhälle till stad
och för 70 år sedan, år 1950, blev Oxelösund
stad. Det är faktiskt en av Sveriges yngsta städer. Idag är hamnen och järnverket ett nav i staden och präglar både miljön och människorna.
Utöver de stora industrierna är det en hemvist för många småföretagare och det finns ett
starkt föreningsliv. Många är besöksnäringsföretag som tack vare sin speciella nisch har en
stark kundgrupp och återkommande besökare
år efter år.

– Med sommaren runt hörnet arbetar vi och
planerar för att det kommer mycket besökare,
även om det främst blir från närområdet. Vi har
enorm fördel av att ha mycket hav och natur,
det gör det såklart enklare med social distans.
Med flera sandstränder och hundratals klippor,
vandringsleder i naturreservat och turbåt ut till
skärgårdsöar, så finns det alla möjligheter för
en fin sommar, berättar Annie Rydstrand som
arbetar som Turismansvarig i kommunen.
– Genom dialog med aktörer gör de sitt bästa för att möta upp de önskemål som kan finnas, för att underlätta verksamheten. De satsar
även mycket på utbildning och värdskap, för att
stärka Oxelösunds varumärke och gå starkare
ur krisen.
Annie tillägger:
– Vi vill inte uppmana någon att resa långväga till oss, vi finns kvar här när det är säkert
att resa fritt igen. Många av våra följare på sociala medier bor i eller i närheten av Oxelösund,

Spänd förväntan vid kajen i Badhusviken inför en tripp med turbåten M/S Fiskeskär.

det gör att vi når ut på ett enkelt sätt och de
tips vi delar med oss av riktar sig till lokalbor
också. Vi arbetar alltid för att Oxelösundsbor
ska semestra hemma, vi har inte gjort det under
namnet hemester bara.
KULTUR PÅ DISTANS

Vid flera tillfällen under våren har kommunens
kulturkoordinator Marie Anstadius anordnat
alternativa lösningar på evenemang. Bland annat digitala högtidsfiranden, digitala konstutställningar och musik- och kulturframträdanden utanför fönstret på äldreboenden. Det är ett
sätt att hålla humöret uppe och att tala om att
kultur går att uppleva på många olika sätt. Fler
alternativa evenemang kommer under sommaren.
Text: Redaktionen
Foto: Jan Lindblad Jr

Klassisk vy över fyrvaktarbostaden på Femörehuvud.
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Utomhusmatlagning vid
den halländska kusten!
Råvaror från odlaren bredvid och örter från strandängarna ett stenkast från havet. På
stranden i Ugglarp söder om Falkenberg lagar Susanne Ottosson mat vid ett bokningsbart
bord tillsammans med sina gäster under bar himmel.

F

alkenberg har de
senaste åren gjort sig
känt som en liten och
härligt kaxig matdestination inom den
konkurrenskraftiga
matturismen i Sverige.
I kommunen samsas
många kulinariska
utropstecken och det duggar tätt mellan White
Guide-aktörer, odlare och nördar inom både
mat och dryck. Det är här Susanne Ottosson
är född och uppvuxen och det var hemma på
idylliska Klockaregården, där i backen på väg
ner mot Suseån i den lilla byn Eftra söder
om Falkenberg som hon i år valde att starta
hemmakrog. Ett beslut som togs innan det där
virusets framfart …
’THE EDIBLE COUNTRY’

Man kanske skulle kunna kalla det för tur i
oturen att Susanne Ottosson innan Corona
även tackat ja till att bli en av matprofilerna i
Falkenbergsversionen av ’The Edible Country’,
”som en kul grej”.
Upplevelsen går ut på att man som gäst blir
serverad mat från en lokal matkreatör utomhus,
på strandängarna i det vackra Ugglarp söder
om Falkenberg.
Nyfikna människor bokar, förutom det
permanenta bordet några stenkast från havet,
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kock, kunskap och mat på en och samma gång.
Maten tillverkas av råvaror från trakten och
örter från stranden och som gäst får man också
vara precis så involverad i matlagningen som
man vill - oavsett förkunskap.
– Det är 3 timmar av en otroligt härlig upplevelse, säger Susanne. Jag tycker att man får ut
mer om man är involverad i matlagningen men
många väljer också att bara sitta och umgås och
ha det trevligt, fortsätter hon.
Det som var tänkt att bli en lärorik hobby
för Susanne är nu betydligt större än så, och
alltså dessutom – Corona-säkrat.
FRÅN DIAKON TILL HEMMAKRÖGARE

Hon är uppvuxen i den lilla västkuststaden och
beskriver kyrkan som ”famnen i hela mitt yrkesliv”. Det är där hon har jobbat under större
delen av sitt vuxna liv, som kantor och diakon.
Däremot var det när hon fick jobb som husmor
på Wettershus Retreatgård utanför Gränna
2014 som hennes liv kom att ta en ordentlig
vändning.
– Jag har alltid varit matintresserad, berättar Susanne. Men det var när jag som husmor
fick laga mat och servera mitt första stora
sällskap som jag insåg att jag älskar det. Jag
blev nästan gråtfärdig, fortsätter hon.
Efter två år som pendlande husmor hamnade hon inom kyrkan i Falkenberg igen men det
där matintresset ville inte ge med sig. Susanne

började fundera på om hon inte kunde låta
människor bli hembjudna till henne på tidigare
nämnda Klockaregården 310, precis där det
salta halländska kustlandskapet möter bördiga
åkrar, vackra ängar och betesmark. Sagt och
gjort så tog hon tjänstledigt och började testa
sin idé för slutna sällskap under våren 2019 och
den 3 juli hade hon öppet för allmänheten för
första gången.
KALASKOKERSKA

På ungefär ett år har Susanne Ottosson alltså
gått från fast anställd diakon till hemmakrögare i Eftra och matprofil som lagar mat på
Ugglarps strand. Men kock vill hon ändå inte
kalla sig.
– Kalaskokerskor fanns förr i varje bygd.
De gjorde mat på just kalasen så kalaskokerska
känner jag mig nog mer bekväm med.
Det kanske låter klyschigt men det kommer
oftast något bra ur det mesta som händer. I och
med pandemin så får till exempel nu ännu fler
människor möjlighet att laga mat på en idyllisk,
halländsk strand med en före detta diakon,
hemmakrögare och kalaskokerska från en liten
by utanför Falkenberg.
Text: Alex Bennheden
Foto: Caroline Andersson, Jennifer Erlandsson

FRAMTIDENS
DRAGSPEL!

Beställ kostnadsfri katalog på 0300–54 51 19
eller ladda ner den på

www.dragspelsguiden.se
SVERIGEMAGASINET
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SVARTA BERGEN

Ligger i Hägghult, två mil öster om
centralorten Osby i norra Skåne.
Verksamheten startade 1994 och
har idag ca 200 medlemmar.
Svarta Bergen har ca 8000 besökare
under säsong och ytterligare flera
under resten av året.
Bokning av rundturer görs via
Svarta Bergens restaurang eller via
hemsidan.
Flotte och tältkåta finns att hyra
och fiskeutrustning finns att köpa i
serveringen.
ÖPPETTIDER

Maj och september:
Torsdag och fredag 11 - 15
Lördag och söndag 11 - 17
Juni, juli och augusti:
Tisdag till söndag 11 - 17
Telefon 0479-21520 för både Svarta
Bergen och Hjärtsasjön stugor.

Upplev magisk miljö
i Svarta Bergen
Gå en guidad tur i det storslagna landskapet, åk flotte med bergväggarna
som kuliss, ta en fika eller bara titta på utsikten. Föreningen Svarta
Bergen jobbar för att den unika miljön vid det gamla diabasstenbrottet
utanför Lönsboda i nordöstra Skåne tas om hand och bevaras.
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Fantastiska vyer och mysiga stugor i Svarta Bergen. Nederst i mitten unika skulpturer i diabas av Christer Bording.

D

iabasen från Lönsboda
är unik i sitt slag. I mer
än hundra år har diabasbrytningen spelat en
stor roll i bygdens historia och den svarta diabasen från Hägghult, strax
utanför Lönsboda, har
ett gott rykte internationellt tack vare sin erkänt höga kvalitet. Den
ideella föreningen Svarta Bergen tar hand om
miljön kring det gamla stenbrottet som lades
ner 1989 och erbjuder besökare guidade turer,
en storslagen utsikt och en chans att varva ner
i en unik miljö.
– Jag är ju väldigt partisk just nu, men det
är en underbar miljö att vandra och vistas i.
Det är något helt makalöst, säger Mari Arvidsson, restaurang- och bokningsansvarig.
– Några gäster såg glasskylten nere vid vä-

gen, körde hit och utbrast: ”Wow, var har vi
hamnat någonstans?”. Det slutade med att de
åt lunch, la sig på stenarna här utanför och låg
kvar där hela dagen. De sa att de inte ville åka
härifrån. Det beskriver den här platsen ganska
väl tycker jag. Det är något magiskt med stenarna, något alldeles speciellt, fortsätter hon.
Stenbrytningen pågår än idag i ett nytt
stenbrott alldeles i närheten. Där finns också
möjlighet att i lugn och ro njuta av utsikten.
Besökare erbjuds även möjligheten att åka
en tur med flotte nere i det gamla stenbrottet.
– Man ser området från en annan vy och
man förstår storheten på ett nytt sätt. Det är
magiskt att se stenbrottet från den synvinkeln,
säger Mari Arvidsson.

mellan dåtid och nutid. Det finns en mängd
konstverk på området som berättar diabasens
historia och visar vad den kan användas till.
– Att bara komma hit och njuta av utsikten och köpa en glass eller kaffe behöver man
inte betala entré för. Men jag rekommenderar
verkligen också en tur med någon av våra duktiga guider - eller med vår nya flotte. Historien
bakom den här platsen är fantastisk och unikt
bevarad, säger Mari Arvidsson.
Text: Anna Ekberg
Foto: Svarta Bergen

GUIDADE TURER

Alla gamla bilder, filmer och inte minst de guidade turerna vid stenbrottet skapar en länk
SVERIGEMAGASINET
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Måndag & Tisdag 11:00-17:00, Onsdag 12:00-19:00, Torsdag 12:00-18:00, Fredag 12:00-19:00, Lördag 11:00-18:00, Söndag 15:00-19:00
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Stora Sundby är ett otroligt vackert slott vid Hjälmaren. Foto: Pierre Pocs

Roadtrip till de sörmländska slotten
Slotten som tronar på den sörmländska landsbygden bjuder på historia, matupplevelser, visningar och
aktiviteter för både små och stora. Här hittar du nio av dom, väl värda att besöka. Tack vare korta avstånd
passar det perfekt om du är sugen på en längre utflykt med flera slottsbesök på en och samma dag.

V

i har packat picknick-korgen, filten
och paraplyet för att
ge oss av på en riktig
Sverige-sommar. Vi
reser runt med bil,
men i många fall funkar det lika bra att åka
kollektivt. Häng med
på en härlig resa till de fantastiska sörmländska
slotten!
1. TULLGARNS SLOTT

Tullgarns slott är ett av våra kungliga slott.
Vi hittar det på knapp en timmes bilresa
från Stockholm. Här finns under nuvarande
omständigheter ett café och en fantastiskt fin
slottspark att fika och leka i. Hela slottet är
också vackert att beundra från utsidan.
2. GRIPSHOLMS SLOTT

Gripsholms slott tronar upp framför Mälaren i
vackra Mariefred. Här har kungar härjat sedan
Gustav Vasas tid. Slottet öppnar upp för besökare den 1 juli och här kan vi se fina gemak från
vasakungarnas tid och en välbevarad 1700-tals
teater. Vill man stanna över natten finns flera
trevliga boenden i närheten.
3. STORA SUNDBY SLOTT

Stora Sundby är ett otroligt vackert slott vid
Hjälmaren. Sitt nuvarande utseende fick slottet

på 1840-talet. Slottet är än idag en privatbostad
men här finns en vacker slottspark att besöka
och under sommaren håller också caféet i det
gamla orangeriet öppet för besökare.
4. ERICBERGS SLOTT

Ericbergs slott ligger mitt i Sörmland och är
privatägt. Det vackra, stora, barockslottet är
en häftig upplevelse att se. Här finns också en
slottsbutik med begränsade öppettider.
5. SÄFSTAHOLMS SLOTT

Säfstaholms slott är nyrenoverat och planerar
en storslagen öppning under hösten. Här kommer man hitta museibutik, fik, utställningar och
mycket annat. Sväng förbi på din roadtrip och
känn de historiska vingslagen.

8. NYKÖPINGSHUS

Häng med på sommarens utomhusvisningar på
Nyköpingshus, här berättas om bränder, bröder
och gästabud. Särskilda visningar anordnas för
familjer. Självklart passar vi också på att besöka
slottets utställningar i Kungstornet.
9. STJÄRNHOLMS SLOTT

Stjärnholms slott bjuder på en avkopplande miljö med närhet till Östersjön och en
skulpturpark att strosa i. På söndagar serveras
söndagsmiddag i slottets matsalar. Här finns
även en liten museibutik och möjlighet till
övernattning.
Text: Jorun Ingre

6. SPARREHOLMS SLOTT

Sparreholms slott är ett sött slott i Flens kommun. Här samsas tre olika museer; bilmuseet,
vagn-museet och tekniska museet, alla värda ett
besök! Det är inte möjligt att göra besök inne i
själva slottet.
7. SÖDERTUNA SLOTT

Strax utanför Gnesta ligger Södertuna slott.
Hit anländer vi som som weekend-gäster. Det
går också bra att besöka slottets park och beundra utsikten över Frösjön. Slottet härstammar redan från medeltiden men är tillbyggt
under 1600- och 1700-talet.

SLOTTSAVSTÅND (MED BIL)

Ericbergs slott – Säfstaholms slott: 35 min
Sparreholms slott – Södertuna slott: 35 min
Nyköpinghus – Stjärnholms slott: 15 min
Håll dig uppdaterad kring aktuella
öppettider och aktiviteter på
www.visitsörmland.se
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MC Collection
Klassiska motorcyklar i unik miljö
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MC Collection är en privat samling motorcyklar inriktad på att
visa motorcykeln ur ett design-, konst- och tekniskt perspektiv.
Försommaren 2019 invigdes den nya utställningen på Tidö
Slott. Här får alla motorcykelentusiaster på nära håll studera
motorcyklar och hur de har utvecklats under mer än 100 år.

U

tställningen i Stenstallet på Tidö Slott är ett
initiativ av David von
Schinkel som äger och
förvaltar ett av Sveriges bäst bevarade slott
från stormaktstiden.
MC-utställningen har
skapats av Christer R
Christensson och Ove Johansson i samarbete
med utställningsformgivaren Caroline Romare samt ett team av hantverkare, textförfattare, ljussättare, dekormålare, attributmakare och
inte minst mc-experter och mc-åkare.
– Utställningen var från början som ett design- och teknikmuseum, men nu har vi anpassat den mer till den här otroligt vackra platsen,
och lyft fram väldigt mycket av det svenska som
är en stor del av samlingen, berättar Caroline
Romare. Det är ju en utställning som hela tiden
är i utveckling, och det köps regelbundet in nya
motorcyklar. Även om vi kallar det en fast utställning, så händer det nya saker hela tiden.
– Något vi har lagt stort fokus på den senaste tiden är människorna bakom motorcyklarna. Det är allt ifrån gamla legender som Oscar
Hedström, som i början av 1900-talet var med
och skapade mc-märket Indian i USA till Johanna Innerfors som har
nått stora internationella framgångar
i roadracing och tog
en tredjeplats i SM
förra året.
– Däremellan har
vi bland annat presentationer av ökendrottningen Annie Seel och isracing- och speedwaylegendaren Varg-Olle Nygren.

kan man förboka lunch som sedan serveras vid
Stenstallet eller i Värdshuset, beoende av väder.
Harley-Davidson har skapat en
elmotorcykel. Hur har mottagandet
varit för den i mc-kretsar?
– Det råder nog delade uppfattningar om den,
men det är ingen tvekan om att den drar blickarna till sig! Jag kan samtidigt passa på att
punktera myten att den skulle ha inspelat ljud,
för att man även skulle höra att det är en riktig
HD. Det är en renodlad elmotorcykel, och vi är
mycket stolta över att Sveriges första LiveWire
står i våra lokaler.
– Väldigt många uppskattar att glida fram
längs vägarna med en elmotorcykel och verkligen kunna njuta även av ljuden från till exempel havet eller trädens sus. Det blir en helt annan typ av upplevelse, som säkert många är
nyfikna på.
UNIK OCH VACKER PLATS

– Den här platsen är helt fantastisk. Tidö Slott
som det ser ut idag byggdes på 1630-talet, och
kallas faktiskt för ’det nya slottet’. Platsen och
omgivningarna har varit bebodd och brukad
mycket längre än så. Det är oerhört vackert att
promenera häromkring, och i dessa tider när friluftsliv står högt på agendan kan jag verkligen
rekommendera en
tripp hit.
– Vi har förutom mc-utställningen även visningar av
själva slottet. Våra
fasta visningstider
aviseras på hemsidan men det är alltid bra att
boka i förväg om man vill vara säker på att få
en plats, eftersom vi har färre antal i visningsgrupperna denna säsong.

”Vi betraktar motorcykeln
som ett samtida konstverk
och en mekanisk skulptur.”

NYSTART 15 AUGUSTI

– Våren har naturligtvis inte blivit som vi hade
planerat, men lite senare i sommar hoppas vi
att vi kan presentera en rad events. Bland annat kommer Annie Seel och Varg-Olle hit och
berättar om sina upplevelser på motorcykel.
Samtidigt kommer de att testa den nya svenska
elmotorcykeln Cake, som har rönt stort internationellt intresse.
– Från i höst kommer vi att presentera ett
nytt program. I september kommer till exempel
Ola Stenegärd, som är chefsdesigner på Indian hit och berättar om sina mc-erfarenheter och
passar samtidigt på att visa upp en av sina skapelser. Den stora skillnaden från tidigare år är
att vi inte kommer att ha vår restaurang öppen.
Det kommer att finnas en liten cafémeny, och
om man är ett sällskap som vill komma hit så

Säsongens
nyheter och
utställningar:
Från hösten finns det åter möjlighet att
boka specialvisningar, klubbmöten och
konferenser året om.

GRÖNA HOJAR – KALLA KRIGETS MC:

En utställning som gjorts i samarbete med MCHK
Militärsektionen. Utställningen finns en trappa
upp på Stenstallets fantastiska vind där det tidigare var ett militärt mobiliseringsförråd. Även det
knyter an till Kalla Kriget.

HÖGSPÄNNING – ELEKTRISKA HOJAR:

Här presenteras bland mycket annat Harley-Davidsons allra första elektriska motorcykel LiveWire. Man
visar också den svenska motorcykeln Cake, spännande
hembyggen och elcyklar som bär personliga historier.

CYKEL- OCH KRIGSHISTORIA

– Arbetet med vår nya cykelutställning pågår för
fullt, och som det ser ut nu kommer den att invigas efter sommaren. Här kommer vi att visa allt
ifrån de allra första cyklarna med träram till de
senaste och mest moderna elcyklarna.
– Det finns också en spännande militärutställning som vi kallar ’Gröna hojar’, med särskilt fokus på svenska motorcyklar från kalla
kriget och beredskapstiden. Utställningen är
faktiskt byggd i ett gammalt mobförråd, så autenciteten får man så att säga på köpet.
– På Tidö Slott finns helt säkert något för
alla att upptäcka – inte bara renodlade mc-entusiaster, avslutar Caroline Romare.
Text: Tony Manieri Foto: Caroline Romare

TIDÖ CYKELMUSEUM Arbetet är i full gång
med Tidö Cykelmuseum, en kavalkad från de allra
första träcyklarna fram till dagens elcyklar.
SVERIGEMAGASINET
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Falbygdens

Mat- och Kulturrunda

Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat
första genomförande av Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden år 2000. Sista helgen i
september kan man uppleva en härlig blandning av konst och lokalt producerad mat för
tjugonde året.

F

albygden är känt för
många saker, inte minst
tranor. Hornborgasjön
lockar varje vår mängder
av fågelintresserade som
kommer för att beskåda den fantastiska trandansen.
– När vi startade konstrundan var tanken att vi ville få till en andra
transäsong. Vi har ju över 140.000 fågelskådare
här under mars och april, och det är såklart en
stor händelse för besöksnäringen i Falbygden.
Sedan kommer ännu fler tranor tillbaka i augusti och början av september, och därav kom
idén att vi skulle skapa en andra transäsong, berättar Gerth Bragnå, ordförande i föreningen
Falbygdens Mat & Kultur.
Vad kan man se fram emot under årets
mat- och konstrunda?
– Det är ju lite grann av ett mellanår för oss,
precis som alla andra. Vi har ungefär en tredjedel så många utställare som vi brukar ha,
men även i år kommer det bli en trevlig blandning av mat och konst. Och eftersom vi försöker
undvika kommungränser så sträcker sig utställningen över Falköping, Tidaholm och till viss
del Skara och Skövde. Det gör att man som besökare får möjlighet att uppleva en stor del av
vårt vackra Västergötland.

man är amatör eller ett rutinerat proffs. Det är
också en sak som skänker extra charm, samtidigt som det ger många nybörjare chansen att
få visa upp sig i ett officiellt sammanhang. En
del har synpunkter på att vi även bjuder in amatörer, men vår ambition har alltid varit att alla
ska få vara med. Sen är det ju alltid publiken
som bestämmer om det är bra eller dåligt, men
på det här sättet blir det alltid en riktig folkfest
av evenemanget.
LOKAL MATPRODUKTION

– En stor del av konstrundan är inslaget av
lokalproducerad mat. Det blir en härlig kombination som uppskattas mycket av våra besökare. Det finns ett antal lokala matproducenter
som till och med bjuder in konstnärer att ställa
ut i deras lokaler, vilket verkligen ger en trevlig
upplevelse. Falbygden är ju vida känd för ostproduktion, och under konstrundan finns alla
möjligheter att provsmaka traktens goda ostar.
– Under de tjugo åren vi har haft konstrundan

har det vuxit fram många spännande samarbete mellan konstnärer och matmänniskor. Det är
en härlig bieffekt, och gör samtidigt att det finns
gott om trevliga mat- och fikaställen att stanna
till på under konstrundan.
– Det finns även många möjligheter till
övernattning, både på hotell och bed & breakfast, om man känner att man vill uppleva mer
än vad som hinns med på en dag.
TVÅ SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

– Vi har en samlingsutställning i Tidaholm och
en i Falköping, där besökarna kan få ett smakprov och kolla vilka konstnärer man vill se mer
av. Eftersom det är ganska stora avstånd mellan
utställarna, så är det väldigt uppskattat och gör
att man kan planera sin konstrunda på ett bra
sätt, avslutar Gerth Bragnå.
Text: Tony Manieri
Foto: Gerth Bragnå

Och då får man möjlighet att träffa
konstnärer och konsthantverkare i sin
egen miljö?
– Absolut! Det uppstår nya utställningslokaler över hela bygden i samband med konstrundan. Uppfinningsrikedomen är stor bland våra
aktörer, och många gånger är det väldigt fantasifyllda lösningar som presenteras. Det är alltifrån garage och ladugårdar till renodlade ateljeer och trädgårdsutställningar. Många gånger är
det just spontaniteten och de oväntade lösningarna som är en del av charmen med att besöka
konstrundan.
ÖPPET FÖR ALLA

– Vår konstrunda är öppen för alla – oavsett om

Flera utställare väljer att ställa ut i sin trädgård, och skapar därmed en extra mysig miljö för besökarna.
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Konstnärer öppnar
sina ateljéer för årets
konstrundor
Konstrundor runt om i landet bjuder in till spännande upplevelser tillsammans
med konstnärer och konsthantverkare. Här kommer ett axplock från det som har blivit
en populär folkfestlig kulturtradition i Sverige.

Röda vinbär, akryl av Ingrid Larsson Haglund.

Visingsö Konstrunda
Visingsö Konstrunda sär inne på sitt sjunde år. 31 konstnärer och konsthantverkare med anknytning till ön ställer ut på tjugo olika platser. Med
andra ord: ingen trängsel för publiken.
På Visingsö visas akvarell, broderi, textil, skulptur, masker, måleri,
keramik, snickeri, metallsmycken, glas, foto, mixed media och digital
konst. En del av konstnärerna och konsthantverkarna kommer att
demonstrera och berätta hur de arbetar.
EN CYKELBAR KONSTRUNDA

Visingsö är väl lämpad för en cykeltur, här finns knappt några backar och
medvind har man alltid åt något väderstreck. Du som vill ta det lugnt kan
välja övernattning på vandrarhem, pensionat, hotell eller i stuga.
7-9 augusti. Öppet 11-17.
www.visingso-konstrunda.se
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Kul-tur med
återvinning i fokus
Föreningen Solkusten Konstrunda bjuder in till konstrundan 2020,
som startar med samlingsutställningens vernissage den 28/8, 17:00, i
Kulturhusets konsthall, i Oskarshamn.
Samlingsutställningen som visar konst av 26 olika konstnärer, med
temat återvinning, kan du se fram till den 26/9.
Om du vill se mer konst av en specifik konstnär eller enbart njuta av
en härlig konsthelg, så besöker du konstrundan den 29-30/8, 11:00-17:00.
Under konstrundan möter du konstnären i sin hemmiljö, ateljé eller
verkstad.
På kulturhuset kan nyfikna hämta årets broschyr. I denna ser du
var konstnärerna ställer ut, samt årets lotterivinster, som har ett
samlat värde på över 13000 kr. Lotterna säljs för 30 kr, av utställande
konstnärer.
www.solkustenskonstrunda.se

Konst

Peter Hagman ställer ut sitt handblåsta glas på Främlingsvägen 25.

Konstrunda
Midsommarkransen
Konst i Roslagen
För 22:a året kommer Konst i Roslagen att genomföras även i år. 58
jurybedömda konstnärer, konsthantverkare och fotografer från Täby,
Vallentuna och Österåker öppnar sina ateljéer under lördagen och
söndagen 3-4 oktober klockan 10-17.
Samlingsutställningar öppnar redan i mitten av september och finns
i Täby på Karby Gård, i Vallentuna Kulturhus och på Länsmansgården
i Österåker. Caféer finns i anslutning till samlingsutställningarna.
Njut av en helg i konstens tecken i vackra Roslagen!
www.konstiroslagen.se.

Konstrunda Midsommarkransen, som hålls årligen i april och november,
firade 20-års jubileum förra året. Midsommarkransen ligger strax utanför Stockholms tullar vid Liljeholmen, ett område som expanderade när
telefonbolaget LM Ericson startade sin verksamhet i slutet av 1938 när
LM-staden byggdes ut.
Kreatörerna bor eller verkar i Midsommarkransen idag. Under den
senaste konstrundan deltog 40 konstnärer, designers, konsthantverkare,
grafiker med flera, som ställde ut i sina ateljéer, butiker och lokaler. Det
bidrog till att 800 besökare gick runt på 21 olika ”stationer” med tipsfrågor och möjligheter till fina konstpriser.
Höstens Konstrunda äger rum den 21 -22 november mellan kl 12-16.
Karta med deltagarlista finns på Tellus Bio, Vattenledningsvägen 46.
www.kransenrunt.se

Herrljunga Konst- och
Hantverksrunda
För 19:e gången anordnas rundan – en viktig kulturyttring i Herrljunga
Kommun, som i år har tilldelats 2020 års kulturpris.
Lördag 5-6 september visar 48 deltagare sina verk i 18 lokaler runt om i
kommunen.
Rundan inleds med en samlingsutställning 4 september och därefter
är det trevligt att ge sig ut i den vackra bygden, besöka deltagarna i den
egna miljön och ta del av kreativiteten i allehanda tekniker och material.
Här presenteras olika typer av måleri, keramik, grafik, foto, silversmide
och olika textila tekniker.
Konst-och Hantverksrundan är ett sätt att synliggöra konst och
hantverk, som utövas i bygden. Den skapar mötesplatser för samtal om
konst och hantverk mellan utövare och besökare och vill inspirera till
besökarnas eget skapande.
www.herrljungakonstrunda.nu
SVERIGEMAGASINET
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Vadstena Konstrunda
Vadstena Konstrunda fyller 15 år och detta firas i samband med årets
konstrunda, 11-13 september 2020. Vadstena konstrunda är Sveriges
mest gångbara konstrunda och ett årligen återkommande konstevenemang där konstnärer presenterar sin konst.
Foto, måleri, datagrafik, skulptur och konsthantverk fyller ateljéer,
gallerier och stadens historiska rum. Allt inom bara några minuters promenadavstånd. Hitta dina favoriter på den gemensamma utställningen i
Rödtornet, där alla konstnärer finns representerade.
Vadstena konstrunda stöds av Vadstena Kommun, Folkuniversitet och
Region Östergötland. Se även Konstrundor i Östergötland.
Konstrundan är självklart corona-anpassad.

29-30

augusti
Öppet 11:00-17:00

www.vadstena-konstrunda.se

Samlingsutställning med tema

visas 28/8 - 26/9 i Konsthallen,
Oskarshamns Kulturhus

Ljusstråk Konstrunda
Ljusstråk firar 20 år! Den 5 och 6 september är det återigen dags för
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora Bergslag som i år arrangeras för
tjugonde gången!
Här tar hantverkare och konstnärer emot i öppna ateljéer. Njut av utställningar, ord och musik, ta en fika eller en bit mat på mysiga caféer och
restauranger längs slingan och se ljusen glimma längs Norasjöns strand.
Redan en månad innan öppnar samlingsutställningen i Bryggeriet, där
man kan låta sig inspireras inför rundan i den vackra bygden. Symbolen
för Ljusstråk visar vägen till utställare och arrangemang.
www.ljusstrak.se
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Vernissage 28/8 kl.17:00

www.solkustenskonstrunda.se
Solkustens konstrunda
Solkustenskonstrunda
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Konst

Vi älskar konst!

Gästutställare: Helena Mustonen:
smycken

Matställen

Gästutställare: Britt-Marie Andersson,
keramik

A.Gäsene Tingshus

0702-464829
helenamustonen80@gmail.com

0723-416958
devasomkatten@hotmail.com

Ljung, intill Ljungs Järnvägsstation.

Sverige
magasinet
076-1460828

22. Lena Wendt: Akvarell och
blandteknik
0734-328041
wendtlena291@gmail.com

Crea Diem, Ods Bokcafé. Kyrkbyn Od, 524
96 Ljung, vid väg 182, mellan Timmele och
Annelund.

2020

Herrljunga

Koordinater: 57°56’40.6”N 13°11’12.1”E

23. Gudrun Carlander: Akvarell och
KONSTblandteknik &

Fika med hembakat på närodlade produkter.
Lördag och söndag 11:00-17:00

Byggnadsminnesmärkt Tingshus med nedre
botten från sent 1700-tal, med gammal
tingssal, häradshövdingens rum och fängelse
Sveriges
om turism och nöjen
från STÖRSTA
1700-tal.tidning

Guidningar:
Lördag och Söndag kl. 12:00, 14:00 och 16:00
6. Birgitta Swahn, Swahn Krukmakeri:
1.Herrljunga Konsthall
Vuxen 20 kr barn/ungdom
GRATIS.
Herrljunga Kulturhus, Trädgårdsgatan 14, 2:a
Bruksföremål och konstgods i keramik
vån. Härvar
kan du
se verknominerat
av alla deltagande
Gäsene Tingshus
2019
till ett 0706-442089, birgitta.swahn@gmail.com
konstnärer och hantverkare.
av Västra Götalands
sju underverk och Borås Storgatan 28, Herrljunga
Samlingsutställningen är öppen: lördag 5/9 och Källaren under City-klipp.
regionens Turistprofil.
söndag 6/9 kl. 11-17
Korsningen Storgatan-Järnvägsplatsen
Kartor finns att hämta här.
Vernissage fredag 4/9, kl 18.00.

0738-480500
HANTVERKSRUNDA
gubica@me.com

B. Trollabo Invigningstalare:
kvarn, Hudene
Sarah James Larsson, Alboga.

Väg 182 iKonsthall
Od.
Herrljunga
Vernissage med happenings
24. den
Elly Andersson:
Vävda
mattor,
fredag
4 september
kl. 18.00

Boka gärna bord, 0513-23324

Crea Diem Bokcafé. Od kyrkbyn. Skyltat från
SAMLINGSUTSTÄLLNING

2020

Invigningstalare
Sarahstickade
James Larsson
bordslöpare,
vantar
4
Underhållning trubadur Robin Lundahl

och sockar

Herrljunga
KONST- &
0513-23341

Hudene Västergården
3
ÖPPNA
ATELJÉER:

: Ylva Oldberg
5-6 Gästutställare
september kl. 11.00–17.00

Stickat med skinn Tovat Trådslöjd

0709-392578
HANTVERKSRUNDA
oldberg.ylva@gmail.com

SAMLINGSUTSTÄLLNING
Herrljunga Konsthall
Vernissage med happenings
fredag den 4 september kl. 18.00

Underhållning: Robin Lundahl trubadur från

Lördag 12-15Ulricehamn
Brunch
ateljéer lördag 5/9 och söndag 6/9
Söndag 13-16Öppna
Söndagsmiddag
kl. 11-17

Finns även

2. Frida Hellqvist: Måleri, keramik,
kaffe
med
dopp.
smycken
och
blandteknik.
0707-226285

www.trollabokvarn.se
fridahellqvist@outlook.com
8

D

1.Herrljunga
Konsthall
Elisabeth Berglund:
Olja, akryl och
Herrljunga Kulturhus, Trädgårdsgatan 14, 2:a
blandteknk
vån. Här kan du se verk av alla deltagande
Monica Sandin,
Fritt broderi
konstnärer
och hantverkare.

C. Crea Diem Bokcafé & Turistinfo
0706-440081

Samlingsutställningen
öppen: lördag 5/9 och
monica.sandin@telia.com
Bokbutik. Utställningar.
Tipsäroch
inspiration.
söndag 6/9 kl. 11-17
Focus
Herrljunga, Torget 2, Herrljunga.
Hembakat och
hemlagat.
Kartor
hämta här.
Skyltat finns
ifrån att
konsthallen.
Vernissage fredag 4/9, kl 18.00.
Finns på samma
plats
som
utställare
nr 22
B
Invigningstalare:
Sarah James
Larsson,
4.24
M Deway,
Marcus
Wålm:
konst,Alboga.
Underhållning:
Robin Lundahl trubadur från
och 23.
måleri
Ulricehamn
0738-288493

0513-60029 Öppna
ateljéer lördag 5/9 och söndag 6/9
mdeway10@gmail.com
kl.
11-17 Skogvaktaregården 1
7
Eggvena
info@creadiem.se
Mia
Wålm:
Foto Måleri, keramik,
www.creadiem.se
2.
Frida
Hellqvist:
0703-305473

smycken
och blandteknik.
mialojsan@hotmail.com

0706-963852, hasse.odvall@hotmail.com

7. Toppmurklans hantverk: Silver och
garnkonst
0706-441318
toppmurklanshantverk@gmail.com
Fb & Instagram
Lönnvägen 7, 524 32 Herrljunga

Gästutställare: Pia Gullberg, keramik
0708-989475, pia.gullberg@hotmail.com

6.
BirgittaPia
Swahn,
Swahn
Krukmakeri:
Facebook:
GullbergKeramik
för nöjes skull.
Bruksföremål och konstgods i keramik
0706-442089,
birgitta.swahn@gmail.com
8. Bygdefotograferna,
Herrljunga
5
Storgatan
28, Herrljungafotosektion
Hembygdsförenings
6
Källaren
under City-klipp.
2
Hembygdsgården
vid Haraberget
Korsningen Storgatan-Järnvägsplatsen
Fotogruppen arbetar med att dokumentera
Gästutställare:
Hans
Ödvall,
hembygden och dess
historia
menskulptur,
vi har
1 även
Fåglar
i järn
och sten
andra motiv
framför
våra objektiv.
0706-963852,
hasse.odvall@hotmail.com
Stellan Åström

HERRLJUNGA

0705-462617, stellanastrom@gmail.com

7.
Toppmurklans hantverk: Silver och
Annika Johansson, Anne-Cathrine Cammersand,
garnkonst
Bo Johansson, Bo Naumburg, C-G Grahn,
0706-441318
Göran Thörnell, Hans Andersson
toppmurklanshantverk@gmail.com
Fb
& Instagram i Ljung: Akvarell och
9. Tingshuset

Monica Sandin, Fritt broderi

Lönnvägen
7, 524 32 Herrljunga
akrylmålningar
Lena Kalenius
Gästutställare:
Pia Gullberg, keramik
0733-819422, pia.gullberg@hotmail.com
lena.64@live.se
0708-989475,
Facebook:
Pia GullbergKeramik
Eva Hermansson,
Kristina
Möller,för nöjes skull.
Ludmila Sauchanka, Marie Helgesson,
Sanna
Aho.
8.
Bygdefotograferna,
Herrljunga

monica.sandin@telia.com

Hembygdsgården vid Haraberget

0707-226285
Risto Turppa: konst, måleri
fridahellqvist@outlook.com
0725-130234
Elisabeth
Berglund: Olja, akryl och
risto.turppa46@gmail.com

Invigningstalare Sarah James Larsson
Underhållning trubadur Robin Lundahl

D. Herrljunga hembygdsgård,
Hararberget
blandteknk

ÖPPNA ATELJÉER:

5. Elenor Krantz: måleri, keramik,
0705-4626170706-440081
hantverk i trä o. papper

5-6 september
11.00–17.00
Foto: Elenorkl.
Krantz
Foto: C-G Grahn Bygdefotograferna

0767-84 00
75
Lördag och söndag
11-17
Focus Herrljunga, Torget 2, Herrljunga.

...nya möten, intryck och eftertanke...
www.herrljungakonstrunda.nu
www.herrljungakonstrunda.nu

4.
Mi hembygdsparkens
Deway,
Marcus Wålm: konst,
Skohusets
innergård
Gratis guidning
gamla
måleri
stugor.
0738-288493

elenor.krantz@gmail.com
Skyltat
ifrån konsthallen.
www.elenorkrantz.se

Hembygdsförenings
fotosektion
Tingshuset i Ljung, intill järnvägsstationen

Fotogruppen arbetar med att dokumentera

och dess historia men vi har även
Kaffe med hembakat dopp och korv med bröd.hembygden
andra motiv framför våra objektiv.
Storgatan 25, Herrljunga

mdeway10@gmail.com

Eggvena Skogvaktaregården 1

Mia Wålm: Foto

0703-305473
mialojsan@hotmail.com

Risto Turppa: konst, måleri
A

Gästutställare: Hans Ödvall, skulptur,
Fåglar i järn och sten

0725-130234
risto.turppa46@gmail.com

Stellan Åström
17
0705-462617, stellanastrom@gmail.com
15 Cammersand,
Annika Johansson, Anne-Cathrine
13
Bo Johansson, Bo Naumburg,
C-G Grahn,
14
Göran Thörnell, Hans Andersson

9. Tingshuset i Ljung: Akvarell och
akrylmålningar
Lena Kalenius
0733-819422, lena.64@live.se

Eva Hermansson, Kristina Möller,
Ludmila Sauchanka, Marie Helgesson,
22 16
Sanna Aho.
5. Elenor Krantz: måleri, keramik,23 C
Tingshuset i Ljung, intill järnvägsstationen
hantverk i trä o. papper

9

0767-84 00 75

och Konsthantverksföreningen
har i år tilldelats
elenor.krantz@gmail.com
www.elenorkrantz.se
kulturpriset i Herrljunga kommun
för att under 19 år
Storgatan 25, Herrljunga
www.herrljungakonstrunda.nu
anordnat Konst-och Hantverksrundan!
10

Foto: Elenor Krantz

KulturFoto: C-G Grahn Bygdefotograferna

Skohusets innergård
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Ladda ner kartan
i din smartphone
genom att scanna
denna QR-kod.

Upplevelser

Märkvärdiga Kinnekulle

Den som en gång besökt Kinnekulle kommer gärna tillbaka. För här finns många upplevelser
under alla årstider. Redan när Carl von Linné besökte detta 306 meter höga platåberg på
1700-talet berömde han det och kallade Kinnekulle ”en plats bland de märkvärdigaste i riket”.

B

erget Kinnekulle utnämndes även nyligen
till en av Sveriges
vackraste platser av
tidningen Svensk Naturs
läsare. Den unika geologiska uppbyggnaden
särpräglar området och
ger upphov till ett flertal
sällsynta växter, bland dem den vackra och
goda ramslöken samt ett flertal olika orkidéer.
Kinnekulle är ett av Västergötlands säregna
platåberg som har skapat förutsättningar för ett
rikt kulturarv och värdefulla naturtyper.
Kinnekulle har också en lång och spännande
historia som går tillbaka ända till den tidiga
medeltiden varför man inte behöver åka långt
för att upptäcka flera sevärdheter kring kultur
och historia. Ingen annanstans finns så många
vackra medeltida kyrkor så tätt som här och
längs med Vänerns kust ligger också de ståtliga
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herrgårdarna och säterierna som man kan skåda längs vägen.
Den vackra naturen på Kinnekulle inbjuder
också till aktiva upplevelser. Så passa på att gå

på det vackra vandringslederna eller varför inte
cykla mitt i naturen längs MTB-lederna. Till
sist så har historiken av skapande gjort området till en kreativ bygd med många konsthant-

verkare som gärna bjuder in besökare att ta del
av deras alster. Ett utmärkt tillfälle att göra det
är under Höstrundan Kinnekulle.
– Höstrundan Kinnekulle kommer att gå
av stapeln 12–13 september, och det blir precis
som tidigare år fokus på mat, återbruk, byggnadsvård och såklart konst, berättar Juliane
Thorin, kommunutvecklare i Götene kommun
och styrelsemedlem i föreningen Mötesplats
Kinnekulle som anordnar Höstrundan.
– Under konstrundan kommer det att finnas
många möjligheter att träffa lokala konstnärer
och konsthantverkare i deras egna miljöer, och
förhoppningsvis få en trevlig upplevelse i vår
vackra ände av Västergötland. Kinnekulle kal�las ju för det blommande berget, eftersom det
är en speciell plats där man kan uppleva en flora
och fauna som inte finns på så många platser i
Sverige.
– Och trots att sommaren kommer att bli
annorlunda för oss alla, går det alldeles utmärkt

Upplevelser

Upptäck LäcköKinnekulleområdet
att njuta av naturen och friluftslivet häromkring. Här finns många möjligheter till en
skön och livgivande vandrings- eller cykeltur,
som gör upplevelsen vid Kinnekulle till ett
fint sommarminne.
Och i höst blir det stor uppslutning
bland de lokala konstnärerna.
– Det stämmer. Kinnekulle upplevs som
väldigt inspirerande för alla som jobbar med
kreativt arbete, och vi är väldigt glada över
att så många konstnärer och konsthantverkare passar på att hälsa besökare välkomna till
sina hem och ateljeer i september.
– Vi är också noga med att det blir en fin
blandning av konstnärer som är väletablerade
och andra som är nykomlingar. Det som är
unikt med vår konstrunda är att det är en
riktig folkfest. Det är inte bara konstnärer
och konsthantverkare som deltar, utan även
restauranger, boenden och lokala matproducenter hälsar besökare välkomna i höst.
– Det kommer även att finnas möjligheter
att besöka lantbruk, vilket brukar vara mycket uppskattat inte minst av barnfamiljer. Så i
Kinnekulle finns det helt säkert något för alla,
avslutar Juliane Thorin.
Text: Tony Manieri
Foto: Läckö-Kinnekulle

Cykla, vandra eller ta bilen längs slingriga
småvägar, smaka på det lokala köket och leta
unika minnen i personliga butiker. Här kan
man uppleva natur, kultur och historia i sköna
omgivningar.
En skärgård med tusentals öar, kobbar och
skär. Ett bördigt kulturlandskap med fascinerande spår från medeltiden. Ett lokalt kök
med genuina smakupplevelser. Romantiska
hotellrum, personliga butiker och massor med
möjligheter att cykla, paddla och vandra. Destination Läckö-Kinnekulle har något för alla, med
de bästa förutsättningarna för njutbara dagar.
KINNEKULLE UTSIKTSTORN

För alla som gillar vida vyer så är ett besök
i Kinnekulles utsiktstorn ett måste. Tornet
är byggt på Kinnekulles topp och utsikten är
magnifik. Utsiktstornet är även en perfekt plats
att starta från om man vill gå på några av de
underbara vandringslederna på Kinnekulles
topp.
HELLEKIS SÄTERIS TRÄDGÅRD

Trädgården har anor sedan långt tillbaka i tiden och redan 1746 omtalades den av Carl von
Linné under hans Wästgötaresa. Exotiska träd,
perenna rabatter med 300 olika sorters växter
och en magnifik rosengård med gammaldags
rosor hör till det som inte bör missas.

Vandring för alla smaker
Destination Läckö-Kinnekulle har många
vandringsleder att välja bland. De löper genom
ett storslaget och omväxlande landskap, där en
unik fauna blandas med historiska minnesmärken och andra sevärdheter.
Den längsta leden är Kinnekulle vandringsled - en 45 km lång men lättvandrad led runt
hela det magiska berget. För den som inte vill
vandra så långt finns kortare promenadalternativ på mellan 2 och 7,5 km att välja bland.
På Kållandsö finns flera fina vandringsleder mellan 3-7 km i omväxlande terräng.
Ett förslag är Kinneviken där man startar vid
Läckö Strand och går längs en bred stig genom
tät granskog som mynnar ut på bergskanten
där utsikten är sagolikt vacker i alla väder. Vid
slutet av leden passerar man lagunen - en restaurering av en gammal damm där man förr tog
upp is men som nu blivit en fin badplats.
Vid Källstorp finns tre fina vandringsleder
som löper genom ett lätt kuperat landskap
mellan 1,6 km till 5 km. Övärlden vid Källstorp
är en unik led som leder ut till öarna via en hel
del spångar.
Längs många av lederna finns grillplatser
och vid några även vindskydd och tillgång till
vatten.
Vill man ta med dig en matsäck till vandringen så finns det många caféer i området där
det finns allt från matiga smörgåsar till något
sött. Glöm inte att ta med en termos till kaffet!
SVERIGEMAGASINET
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ALLTID SISTA HELGEN I SEPTEMBER
FREDAG 18 - 22, LÖRDAG 14 - 01, SÖNDAG 11 - 14

www.matokultur.se
Ett mindre motstånd.
Konstnär Kristian Jensen, Jensen Ateljé, Vårkumla

9 ti
7 –gus
au

Konstrunda i öppna ateljéer
TÄBY

•

VALLENTUNA

•

ÖSTERÅKER

Lördag och söndag 3-4 oktober, öppet 10–17
www.konstiroslagen.se

år!
20

30 konstnärer och konsthantverkare från norr till

30
konstnärer
ochkonst
konsthantverkare
från norr till
söder
på ön visar
och konsthantverk.
söder på ön visar konst och konsthantverk.
Välkomna till en unik, cykelbar konstrunda!

Välkomna
till en unik, cykelbar konstrunda!
www.visingso-konstrunda.se

5-6

september

Arts and Cultural events

Öppna ateljéer, program: 5-6/9
Ljusstråk Samlingsutställning i Bryggeriet: 8/8-6/9

www.ljusstrak.se

www.visingso-konstrunda.se

11-13
september
2020

MIDSOMMARKRANSENS

KONSTRUNDA
20 –21 nov 2020
25 utställare visar
konst, design och konsthantverk
Tipsrunda & priser
Välkommen!

vadstenakonstrunda.se

www.kransenrunt.se

KRANSENRUNT
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!
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KonstAnten

Konstrundan KonstAnten sker första helgen i september vid sjön Anten i Alingsås kommun, cirka en timme
norr om Göteborg. KonstAnten är en liten men populär konstrunda som besöks av konstintresserade
såväl som konstsamlare och konstföreningar. Inom KonstAnten finns konstnärer som rätt nyligen har startat
med sin konstart medan andra har lång erfarenhet av arbete inom konst och konsthantverk.

F

öreningen och konstrundan drivs med hjälp av
sponsorer och medlemmarnas egna engagemang. KonstAnten började år 2007 och har
bestått av olika konstnärer under årens lopp. I år
är det 18 konstnärer med
på konstrundan. Samlingsutställningen är på
Slottscafeet Lindelöv i Slottsparken vid Gräfsnäs Slottsruin vid sjön Antens norra strand.
Inne i Slottsruinen i Gräfsnäsparken finner man under konstrundan några av KonstAntens konstnärer med sina visningar. Här finns
även en av årets gästkonstnärer. Vid södra delen av sjön ligger ytterligare en utställningshall i Sågverket i Loo med fler av KonstAntens
konstnärer.
VILL ÖKA INTRESSET FÖR KONST

– Ett av våra syften är att öka intresset för
konst, så därför känns det väldigt kul att kunna
erbjuda en konstrunda även i år, berättar Carina
Höijer, vice ordförande och kontaktperson i
KonstAnten. Besökarna kommer att få en fin
rundtur. Man kan göra besök i konstnärsateljéer i Sollebrunn, Magra, Hällnäs och Kvarnabo
Arelid. Naturligtvis tar vi hänsyn till rådande
omständigheter, så antalet besökare inomhus är
begränsat. Delar av utställningarna kan dessutom komma att ske utomhus.
SAMLINGSUTSTÄLLNING
HELA SOMMAREN

– Samlingsutställningen i Gräfsnäs Slottspark
är öppen hela sommaren, så besökare kan redan

i förväg få ett smakprov av vad som erbjuds
under konstrundan. Då får man möjlighet att
kolla vilka konstnärer och konsthantverkare
man vill se mer av i september, samtidigt som
man kan uppleva den fantastiska miljön i slottsparken. En del av våra medlemmar ställer dessutom ut i slottsruinen vid Gräfsnäs kulturreservat tillsammans med en av våra inbjudna
gästkonstnärer, vilket såklart ger en extra dimension till upplevelsen. Ruinen är från
1500-talet, och att ställa ut där har blivit en tradition för oss.
LITEN MEN POPULÄR

– Vi är ju en ganska liten konstrunda, och besökarna kan möta alla konstnärer på en eller två
dagar. Längs vägen finns det restauranger och
caféer, om man vill göra en paus på vägen. I
Sollebrunn finns till exempel ett populärt retrocafé i gammaldags mysig stil som heter
Kaffekoppen. Skattegårdens Lantmejeri, där
man gör väldigt god getost är också värt ett
besök.
– Och det finns andra trevliga aktiviteter
man kan prova på. Vi har till exempel ett ånglok, som går mellan samhället Anten och Gräfsnäs. Det brukar vara väldigt populärt, inte
minst för barnfamiljer. Vid sjön finns det även
badplats och lekplats för att göra upplevelsen
riktigt somrig. Det är väldigt vackert runt sjön
Anten, så man kan få en härlig naturupplevelse
samtidigt som man njuter av konsten, avslutar
Carina Höijer.

Carina Svensson, Pia Carlsson, Carina Höijer, Anna
Samuelsson och Sigbritt Larsson är några av medlemmarna
i KonstAnten. I bakgrunden syns slottsruinen en av gruppens
utställningslokaler för KonstAntens konstrunda i Gräfsnäs,
Alingsås i Västra Götaland.

Text: Tony Manieri
Foto: KonstAnten

UTSTÄLLARE PÅ KONSTRUNDAN KONSTANTEN 2020 Carina Höijer, Pia Carlsson,
Lillemor Larsson, Anna Samuelsson, Jerry Öijerson, Carina Svensson, Maia Alverby, Siv Petersson,
Klara Grunnegård, Sigbritt Larsson, Gunilla Eriksson och Terése Arvidsson

Carina Höijer, vice ordförande i konstföreningen KonstAnten.
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Under restaureringen som påbörjades 1956 fann man inte bara
ett gammalt kloster utan delar av ett kungapalats från 1200-talet.
Bilden från restaureringstiden. Foto: Iwar Anderson

Folkungaättens palats visar efter restaureringen 1956-1969 upp spår efter drygt 50 byggnadsstilar.
Fasaden avslöjar spår av större fönster från palatstiden och mindre från klostertiden. Den dekorerade
porten i mitten av huset är från 1600-talet. Foto: Mikael Söderquist

Sancta Birgitta Klostermuseum

I Vadstena känner du vibrationer av historien nästan vart än du går. Nära Vätterns strand i den norra änden av
staden hittar du en plats med mäktiga spår av flydda tider: Sancta Birgitta Klostermuseum. Museet är inrymt i
Folkungaättens palats, ett slags historiskt kinderägg med både kungapalats, kloster och krigsmanshus i ett.

S

jälva byggnaden uppfördes i mitten av 1200-talet
av Birger jarl och hans
son kung Valdemar som
ett lustslott, en kunglig
sommarstuga utan den
tidens brukliga värn och
försvarsattiraljer. Byggt
i tegel, en nymodighet,
blev det medeltidens största profana byggnad
i Sverige.
Något senare hette kungen Magnus Eriksson, fortfarande av Folkungaätt, och drottningen hette Blanka. Drottning Blankas personliga
rådgivare var Birgitta Birgersdotter, senare
känd som den heliga Birgitta.
Birgitta föddes in i de finare kretsarna.
Platsen vid hovet var praktiskt taget självskriven. Här kom Birgitta att utöva sitt inflytande
över kungaparet, följa med på deras resor men
även företa egna resor. Hon och hennes make
Ulf gjorde 1341 en pilgrimsresa till Santiago
de Compostela.
Under resan insjuknade Ulf och väl hemma
avled han efter en tid. I samband med detta fick
Birgitta återigen uppenbarelser. Det var något
som följt henne sedan barndomen, men nu kom
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uppenbarelserna allt oftare. Somliga handlade om klostret hon skulle grunda, andra om
politik och andra världsliga ting. Hon använde
sina uppenbarelser som påtryckningar och
var en framstående lobbyist och influencer på
1300-talet.
Birgitta reste på ännu en pilgrimsfärd, nu
till Rom. Hon blev kvar där till sin död 1373,
men därifrån kunde hon fortsätta sitt påverkansarbete och Birgittas klosterregler godkändes av påven.
Det i Birgittas ögon ganska vräkiga palatset
passade egentligen inte till kloster som det såg
ut, med sina dekorationer och målningar. För att
bli kloster måste huset ”ödmjukas” – väggarna
sänktes och målningar målades över, dekorlister
och utsirade pelare murades in i slät puts.
Klostertiden räckte till reformationen och
en bit till, de sista nunnorna lämnade klostret
1595 för att antingen återgå till civila liv eller
fortsätta klosterlivet i ett annat kloster i Polen.
Därefter fyllde byggnaden ett flertal
funktioner för att på 1800-talet bli en del av
ett mentalsjukhus, vilket fortfarande var dess
uppgift när Birgittastiftelsen bildades 1920.
Då Birgittastiftelsen äntligen på 1950-talet fick disponera det gamla nunneklostret

var tanken att man skulle förvandla det till
folkhögskolans elevhem. För att kunna göra
denna ombyggnation behövdes en förberedande
antikvarisk undersökning, eftersom byggnaden
var så gammal. Riktigt hur gammal, visade sig
vara en riktig överraskning.
Arbetet som satte igång i och runt klostret
1956 kantades av sådana. En oväntad sak var
att arbetena skulle pågå i tretton år. En annan
överraskning var förstås den som blev ett av
århundradets arkeologiska och byggnadsantikvariska ”scoop”. När byggarbetarna försiktigt
började knacka ner putsen skymtade inte bara
de väntade resterna av det gamla klostret.
Den antikvariske kontrollanten stoppade
arbetet och kopplade in Riksantikvarieämbetet.
Man hade förstås vetat att det funnits ett kungapalats i Vadstena före Vasarna, men inte var
det låg. Det försvunna medeltidspalatset trädde
nu fram i klostrets väggar och sensationen var
ett faktum.
Detta och mycket annat avhandlas i Sancta
Birgittas Klostermuseum intill Klosterkyrkan
i Vadstena. Öppet dagligen 11-17, guidade
visningar kl 12 och 15.
Text: Cecilia Lindheimer
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för att våra bidragssökande barn och vuxna
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Bostad

Nextor red

Lokaler och
verksamheter i
Stockholm
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Bostad
Nextor är en företagsmäklare och företagsförmedlare med konsulter
som är specialiserade på affärsöverlåtelser. Fastighetskonsulter
hjälper kunder med kontor, butik, restaurang eller café inom
Stockholmsområdet, med särskilt fokus på innerstaden. Det kan handla
om exempelvis överlåtelse, uthyrning eller konkurs. Nextors mäklare
marknadsför, beräknar värden och ger juridisk vägledning. Allt för att
säljare och köpare ska bli nöjda med affären.

S

tockholm är i likhet med
de flesta huvudstäder
i världen i fokus för de
flesta som vill etablera en
framgångsrik verksamhet. För att vara säker på
att man hittar rätt läge,
rätt lokal eller verksamhet till rätt kostnad
så är det klokt att anlita en fastighetsmäklare
med stor erfarenhet. Nextor har vuxit år för år
sedan starten 2006, och har idag en ansenlig bredd på verksamheten. Man sköter hela
processen, från strategi och marknadsföring till
visningar, förhandling och avslut.
– Vi jobbar dels med en renodlad företagsförmedling, där vi säljer hela verksamheter
och rörelser, berättar Jörgen Ritterstrandh,
fastighetskonsult på Nextor. Det har genom
åren blivit många restauranger, nattklubbar, frisörsalonger, hotell och liknande. Det är något
som vi medvetet nischat oss på.
– En annan del är så kallade överlåtelse av
lokaler, det vill säga när en hyresgäst har en
lokal som de vill komma ur. Då kan vi hjälpa till
med att hitta en ny hyresgäst.
– Sedan jobbar vi mycket på uppdrag av
fastighetsägare. Det kan ofta handla om att

hitta lämpliga hyresgäster till lokaler, men även
att hjälpa dem med allehanda frågor kring till
exempel nivåer för marknadshyror eller omförhandlingar av hyresvillkor.
INGA FASTIGHETSMÄKLARE

– Vi jobbar uteslutande med kommeriella
lokaler, även om vi i vissa fall kan hjälpa våra
kunder med privatbostäder om behovet uppstår.
Det kan till exempel handla om företag som
behöver hyra en bostad för en anställd, och då
samarbetar vi nära med en mäklare som hanterar företagsbostäder.

ARHOLMA Restaurang med riktigt härlig Skärgårdskänsla,
stor härlig uteservering med kvällssol och brygganläggning.

FOKUS PÅ STOCKHOLM

– Vi har genom åren arbetat en del med större
projekt ute i landet, men i huvudsak verkar vi
inom Stockholm. Här har vi etablerat oss som
en betydande aktör inom vårt område, och ser
goda möjligheter till fortsatt expansion.
– Vi växer sakta med säkert, och ser hela
tiden till att inte tappa fokus på vår kärnverksamhet, avslutar Jörgen Ritterstrandh.

KARL AVÄGEN En mycket påkostad lokal med en fantastisk
takrymd och fin planlösning belägen på Solsidan av Karlavägens Allè.

Text: Tony Manieri
Foto: Nextor

Nextor erbjuder helhetslösningar
En fastighetsaffär eller verksamhetsöverlåtelse innehåller många element, som alla
är viktiga för att helheten ska bli så bra
som möjligt för båda parter. Nextor lotsar
genom hela processen, från ax till limpa.

kan Nextor agera ombud. Med en stor kundkrets
av stora som små företag som söker nya lokaler
i Stockholmsområdet vet man på Nextor hur
efterfrågan ser ut i ett specifikt område eller för en
lokal.

UTHYRNING

Nextors företagsmäklare har sedan 80-talet
företrätt företagare i Stockholm i att finna köpare
till exempelvis restauranger, cafeer, salonger och
butikverksamheter. Nextor samarbetar även med
expertis inom juridik och skatterådgiving.

Nextor agerar som fastighetsägarens representant genom hela uthyrningsprocessen. Med lång
erfarenhet kan man tryggt lotsa fastighetsägare
hyresgäst fram till ett långsiktigt och stabilt hyresförhållande.
Nextors uthyrningsteam har sedan 1980-talet
stått till Stockholms Fastighetsägares förfogande
när det kommer till frågor rörande till exempel
uthyrning, hyresförhandlingar, evakueringar,
hyreskontrakt och marknadshyror.
LOKALÖVERLÅTELSER

Om man som hyresgäst har fått ändrade planer och
därför vill överlåta sin lokal till en ny hyresgäst så

FÖRETAGSFÖRMEDLING

MUNKBROGATAN En fantastisk kontorslokal högst upp i
Piperska palatset med underbar sjöutsikt i fyra väderstreck.

HYRESFÖRHANDLING

Att företräda fastighetsägare i en hyresförhandling
sär en förtroendefråga. Nextor förhandlar om
hyresnivåerna för ett hundratal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare varje år.
Utöver detta kan Nextor även fungera som ett
”bollplank” i en framtida hyresförhandling avseende andra villkorsändringar.

TRIEWALDSGR ÄND Gamla Stans kanske vackraste
butikslokal med ett ypperligt affärsläge invid Västerlånggatan,
Järntorget och Kornhamnstorg.
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Se fördelarna du också!

Bli medlem för 150 kr/kalenderår
Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du
råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.
Medlemskapet är personligt och gäller för alla motorfordon som du är
registrerad ägare till oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.
Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 8 000 kr/olyckstillfälle
för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet
viltolyckor i trafiken. Vi är idag Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhetsområdet.
Verksamheten inriktar sig på att informera om viltolycksrisken samt påverka berörda aktörer för att
förebygga viltolyckor. Föreningen har cirka 80 000 medlemmar.

Älgskadefondsföreningen
Läs mer på vår hemsida www.algen.se

Gillar
du fika?

Är du nyfiken på den svenska
kafé- och bagerihistorien? Då är
du varmt välkommen till Sveriges
fikahuvudstad Alingsås för en
guidad fikavandring.
Under lördagar från maj till december anordnas 1,5 timmes
guidad tur bland kullerstensgator och innergårdar runtom i
Alingsås stadskärna. Vi provsmakar godsaker från några av
stadens många kaféer med temat svenska klassiker.

BOKNING OCH INFORMATION
Alingsås turistbyrå
Bankgatan 3 44130 Alingsås
Telefon: 0322-616200
Mejl: turistbyran@alingsas.se
Webb: www.kaféstaden.se
Facebook: Upplev Alingsås
Instagram: upplevalingsas

Grymma groddar!
Gör goda groddbiffar, ha dem i en wok,
dekorera din mat med spännande smak
och färg, ha dem i salladen eller spetsa
din smoothie med extra nyttigheter.
Mer information och recept hittar du på
www.munkagrodden.se
ww

Svenska Groddar och Skott
Munkagrodden

Fikavandringen arrangeras
i samarbete med Café Viola,
Nygrens Café, Gerdas bageri,
Nolbygårds ekobageri & café,
Ekstedts bageri & café, och
Grand Hotel.

Vegobiffar på svenskodlade
ekologiska groddar!

Sommarupplevelser

Välkommen på upptäcktsfärd till

Foto: Sören Lindqvist

Trollhättan &
Vänersborg
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Två städer som bildar en destination fylld med spännande historia, vattenfall, älgar, Saabbilar, naturupplevelser, en hel del god mat och mycket mer. Här hittar du Trollhättans falloch slussområde, Sveriges största sjö Vänern och Ekoparken Halle- och Hunneberg.

V

änerns sydvästra spets
- här smakar kallsuparna bättre! Vänern
är Sveriges största sjö
och Europas tredje
största och bjuder
Vänersborg på en 10
mil lång kuststräcka.
Här hittar du några
av landets mest paradisiska och långgrunda
sandstränder där du kan njut av strandliv och
bad i renaste sötvatten.
Här kan du ta en kajaktur, bada eller fiska
ute på vattnet och på land finns golfbanor och
vackra vandrings- och cykelleder.
TROLLHÄTTANS KANAL
OCH SLUSSAR

Ett unikt område där kraft och skönhet möts.
Nere i det lugna, natursköna Gamle Dal omges
du av den gamla slussmiljön där tre olika slussled möts. För bara hundra år sedan myllrade
platsen av liv när träfartygen sakta tog sig
genom de vackra omgivningarna. Den senaste
leden stod klar 1916, samma år som Trollhättan blev stad. Den består av fyra djupa slussar
där båtarna passerar än idag.
Trollhättans vackraste besöksmål är utan
tvekan de mäktiga fallen och de imponerande
slussarna - ett område med storslagna omgivningar som lockat lokalbefolkning och turister i
flera århundraden.

Det fantastiska fall- och slussområdet är ett av Trollhättans mest dramatiska landmärken. Foto: Joachim Nywall

KUNGLIGA ÄVENTYR
PÅ ÄLGARNAS BERG

Floran och faunan på Halle- och Hunneberg är
unik för hela Sverige. Lika unik är också bergens historia. Men mest kända är de som älgens
Berg, eftersom Sveriges kungar har jagat här
sedan 1351. Idag är det fortfarande kungen och
hans gäster som jagar här, men annars är det
mesta förändrat. Idag är bergen ett turistmål
och ett friluftsområde med Kungajaktmuseet
Älgens Berg.
På museet får du lära dig om livet på bergen
och dess dramatiska geologi med hisnande
rasbranter, fängslande kulturhistoria, fantastisk natur och Vitteneguldet och möte skogens
konung älgen.
Text: Maria Weber

Mallorca? Costa Rica? Nej, Vänersborg – en härlig sandstrand som leder ut i Vänerns klarblå vatten. Foto: Atelje Clas
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Karlshamns Museum

WWW.TYREVENT.SE

- helt unikt -

SÖDERARM

UPP

Året om

Konferans - Aktiviteter - Fester

Välkomna till Karlshamns Museum,
Punschmuseet och Skottsbergska
Gården!
50 kr entré inkluderar inträde på
samtliga museum
Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn Tel: 0454 - 148 68
Epost: kontakt@karlshamnsmuseum.se

HUNDGRINDAR

Grindar till upp emot 200 bilmodeller. Krocktestade
lastgaller till de vanligaste modellerna.

HUNDBURAR

Krocktestade, måttanpassade burar till de vanligaste
kombibilarna. Finns även som hel och trekvartsbur.

FÖR DIG SOM VILL ÅKA TYST OCH SÄKERT

Hundsp0907a013_Jeppe 1

09-06-23 07.15.39

Teater

Sámi
teáhter
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Teater
Tvångsförflyttningarna

Giron Sámi Teáhter är i ständig rörelse. Med två till tre egna teaterproduktioner per år, olika projekt och samarbeten med andra teatrar
och aktörer finns mycket att berätta. Och allting görs med utgångspunkt i den samiska kulturen. Nu återupptas äntligen repetitionerna
av det episka dramat Ædnan inför höstens föreställningar i samarbete
med Riksteatern.

Æ

dnan är en berättelse om tre generationers kvinnor
och deras levnadsöden från tidigt
1900-tal till vår
tid. Det är en berättelse om rätten
till land som förvägrats. Om gruvor och reglerade älvar som beskär deras liv. Om ett språk som ger sig av från
människorna. Det är en berättelse om dem som
söker sig till rötterna. Och dem som söker sig
till svenskheten. Skärva för skärva, generation
för generation, växer det känslomässiga landskapet fram i detta storslagna drama.
Det rika persongalleriet skildras på scen av
sex skådespelare. Den blir en föreställning för
alla sinnen, där språket, koreografin och musiken förstärker upplevelsen. Föreställningen
bygger på Linnea Axelssons framgångsrika bok
med samma namn.
Hur ser förberedelserna ut under
rådande omständigheter?
– Vi följer faktiskt den ursprungliga planen, vilket såklart är glädjande. Repetitionerna inleddes 11 maj i Riksteaterns lokaler i Stockholm,
och nu har hela ensemblen samlats i Kiruna för
det fortsatta arbetet. Premiär blir den 4 september på Orionteatern i Stockholm, berättar Åsa
Simma, teaterchef på Sami Teáhter.
– Det är ju speciella omständigheter som råder i dessa dagar, men vi hoppas och tror att det
kommer att gå att genomföra planerna för hösten. Naturligtvis förhåller vi oss till och respekterar myndigheternas rekommendationer, vilket
till exempel innebär att vi under repetitionerna
är noga med att skådespelarna håller lämpligt
avstånd till varandra även på scenen.
MÅNGA UTMANINGAR

– Vi är ju ett turnerande teatersällskap precis som Riksteatern, och har alltså inte en fast

scen. Det gör oss på ett sätt mer flexibla, men
samtidigt innebär det stora utmaningar. Vi
måste till exempel bygga upp scen och dekor
för varje enskild föreställning, och eftersom vi
i dagsläget inte får ha en publik som överstiger
50 personer så är det såklart mycket som är annorlunda jämfört med ett normalår.
– Ædnan är dessutom en föreställning som
inte går att spela utomhus, vilket annars hade
kunnat vara ett spännande alternativ. Men tyvärr fungerar det inte på grund av tekniska omständigheter kring ljussättning och annat.
Föreställningen bygger ju på Linnea
Axelssons epos om samer, där
beskrivningen av tvångsförflyttningarna
är en smärtsam del.
– Så är det verkligen. En stor grupp samiska familjer blev tvingade att lämna sina marker
i norra Norrbotten och flytta söderut i landet.
Vid ungefär samma tid pågick det som kal�las ’trail of tears’ i USA, där indianstammar
tvångsförflyttades på liknande sätt. Förflyttningarna handlade i båda fallen om att man ville få bort ursprungsbefolkningen för att kunna
göra anspråk på marken. I Sverige var det vatten, skog och gruvor man ville komma åt.
DÅTID OCH FRAMTID

– Under arbetet med Ædnan har vi haft stor
hjälp av samtal med samer som har många
berättelser kring detta. Det är berättelser som
har gått i arv genom generationer, och för oss
har det varit oerhört värdefullt. Det är viktigt –
inte minst för kommande generationer – att den
här delen av Sveriges historia inte glöms bort.
– Det som händer är en del av det som har
varit. Det tankesättet är väldigt starkt inom
den samiska kulturen, avslutar Åsa Simma.
Text: Tony Manieri
Foto: Hans-Ola Utsi

Linnea Axelssons diktepos Ædnan har hyllats
och prisats sedan den kom 2018, inte minst
som vinnare av Augustpriset för årets bästa
skönlitterära samma år. I sitt vinnartal tackade hon alla samer som gått före och berättat
om sina liv, långt innan någon utanför den
innersta kretsen var intresserad av att lyssna.
De beryktade tvångsförflyttningarna av samer
som genomfördes i Sverige är en tagg i hjärtat, som fortfarande sitter djupt.
Tvångsförflyttningen av Karesuandosamer var en process genom vilken renskötande
samer från nordligaste Sverige förflyttades
söderut under 1900-talets första decennier.
Torne lappmark var länge ett i praktiken
gränslöst område som sträckte sig från norra
Sverige och Finland upp till Norra Ishavet.
Området var i huvudsak bebott av samer
som fritt kunde flytta med sina renar mellan
traditionella betesmarker.
Efter det att Sverige förlorat Finland
genom 1809 års krig stängde Ryssland emellertid gränsen mellan Finland och Norge för
norska medborgare 1852. Detta ledde till att
många samer från Kautokeinoområdet flyttade
till Karesuando och blev svenska medborgare.
Inflyttningen av samer till Sverige
medförde ett ökat nyttjande av Karesuandosamernas traditionella sommarbeten inom
Troms fylke i Norge, vilket ledde till klagomål
från både bönder och samer på norsk sida. De
svenska förhandlarna menade att detta skulle
lösas genom att en del av samerna förflyttades
söderut, något som ansågs oproblematiskt
eftersom det handlade om nomader.
Omedelbart efter att konventionen slutits
1919, började Lappväsendet i Norrbottens
län organisera de nödvändiga förflyttningarna. Det har diskuterats i vilken utsträckning
samerna flyttade frivilligt, men i realiteten
hade de inget alternativ om de ville fortsätta
inom renskötseln.
Förflyttningarna fick stora konsekvenser
för det samiska samhället. De förflyttade talade nordsamiska och finska men sällan svenska,
medan de mottagande samerna talade andra
varieteter av samiska och som regel även
svenska. De hade alltså till en början svårt att
kommunicera med varandra. Detta försvårade
förståelsen för de kulturella skillnader som
fanns, inte minst i fråga om renskötseln.
Förhoppningsvis kommer Sami Teáhters
föreställning Ædnan att sprida ljus över detta
mörka kapitel av Sveriges historia och öka
förståelsen för samernas situation som minoritet i ett land som varit deras i generationer.
’Trail of Tears’ kallas den vandring de
tvångsförflyttade nordamerikanska indianstammarna gjorde från sin mark öster om
Mississippifloden till indianterritoriet, det
område som senare blev Oklahoma, under
Andrew Jacksons presidentskap på 1830-talet.
SVERIGEMAGASINET
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GLENN
EDELL
VERA
VELJOVIC
KALLE
MALMBERG
STEFAN
CLARIN
ENSEMBLE
JÖNKÖPINGS
SINFONIETTA

Regi, manus och dialog STAFFAN ASPEGREN Kompositör och repetitör JAN-ERIK SÄÄF
Kostymdesign CAMILLA THULIN Koreografi KARL DYALL Scenografi BENGT FRÖDERBERG
Ljusdesign ANNA WEMMERT Videodesign/bildteknik FREDRIK EGERSTRAND
Dirigent NILS-PETTER ANKARBLOM Orkesterarrangemang KALLE ANKARBLOM

www.tillmanstextil.se

Louise Dream Collection
Svensk utformning och design. Säljs exklusivt hos tillmanstextil.se
Exklusivt sänglinné i finaste makosatin, av ädlaste Egyptisk långfibrig Makobomull.
Kammad satinvävd – merceriserat för en fantastisk känsla och lyster. Med trådtäthet 600 TC.
Materialet är spunnet och vävt på ett av Italiens förnämsta väverier.
I Sverige ges dess slutliga utformning, design och atelje-sömnad.

Photo: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen i Lund
Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med
kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev
livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja
bland ett tjugotal utställningar, både tillfälliga och de som står tillsvidare. Förebered
gärna ditt besök genom att besöka vår webb! Varmt välkommen!

Kulturen i Lund | www.kulturen.com

Sommarträning

Oktay Aliyev, som varit med i ungdomslandslaget i karate och nu tränar MMA, demonstrerar
ett explosivt hoppknä med hjälp av Bea Malecki.
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HE Fitness
Bröderna Carl-Henrik ’Charlan’ och Fredrik Söderström har drivit HE Fitness i drygt tio år. Från
att ha importerat träningsutrustning i liten skala är de idag leverantörer till i stort sett alla större
gymkedjor, de har byggt ett flertal hotell- och företagsgym samt leverat otaliga hemmagym och
träningsprodukter för privatpersoner. Och allting styrs från butiken på Sveavägen i Stockholm.

A

lla som jobbar på HE
Fitness har ett genuint
träningsinresse. Förutom
Charlan och Fredrik
möts kunderna bland
annat av Bea Malecki,
som har vunnit VM i
Thaiboxning och är
Sveriges enda kvinnliga
UFC-fighter, Elina Moestam är regerande
världsmästare i Brasiliansk Jiu Jitsu, Erik Friberg är Svensk Mästare i samma sport.
Det gör naturligtvis att man aldrig behöver
fundera på om man får rätt hjälp när man vänder sig till HE Fitness – oavsett om det handlar
om träningstekniker, redskap, kost eller annat
som handlar om fitness.
– Att genom våra produkter och erfarenhet få vara en del av att hjälpa personer till en
bättre hälsa, förbättra eller att bygga ett nytt
gym är det mest givande och bästa vi vet, berättar Charlan Söderström. Om vi inte behövde
arbeta, skulle vi hålla på med med exakt det vi
gör ändå. Målet har sedan början varit att driva
ett schysst företag där vi själva vill vara kunder.
Och att döma av alla positiva reaktioner vi får
från våra kunder så är vi på rätt väg!
– I början hade vi mest produkter under

Fredrik Söderström och Bea Malecki tränar
styrka och smidighet med Slamballs.

eget märke, men i takt med att vi har vuxit så
erbjuder vi i stort sett alla de största märkena
på marknaden. Våra egna produkter går mest
till gymkedjorna, medan kunder i butik eller på
nätet även väljer bland andra märken.
Hur har tillvaron förändrats för er under
de besvärliga tider vi är i just nu?
– Man kan ju tydligt se att träning hemma har
blivit väldigt stort sedan Corona-pandemin
utbröt. Vi har femdubblat vår omsättning under
de senaste månaderna, och det är mycket på
grund av att flera stora gymkedjor har tvingats
hålla stängt. Men eftersom vi är ett ganska litet
företag så har vi hela tiden möjlighet att agera
snabbt och anpassa oss efter ändrade förhållanden.
Hur ser trenderna ut inom träning?
– Crossfit har ju vuxit enormt under de senaste
åren. En av anledningarna till det är den sociala
samvaron som på något sätt hänger samman
med träningen. Man peppar varandra och
jobbar ofta i grupp på ett sätt som inte liknar
träning på ett ”vanligt” gym. Tillsammans med
övningarna man gör under ett crossfit-pass
gör det att det blir en väldigt speciell community-känsla i lokalen. Det är säkert ett av de
största skälen till att det blivit så populärt, inte

Personalen på HE Fitness går igenom en ny leverans. Fredrik Söderström till
höger uppe på lådorna och ”Charlan” Söderström vid pirran.

minst för folk som inte är vana vid träning eller
är nybörjare.
Vad har du för bra tips till alla landets
soffpotatisar, som inte riktigt kommer
igång?
– Det finns ett enkelt sätt att komma igång, och
det är att ha något hemma som man kan ta tag i
direkt. För många blir tröskeln för hög när man
ska packa en väska och ge sig av till ett gym
en viss tid. Det kräver en viss planering, och
många har svårt att passa in det i det dagliga
livet. Då är det betydligt enklare att ha en
träningsgrej tillgänglig precis när andan faller
på. Och det behöver inte vara något dyrt eller
avancerat. Det kan vara en träningsmatta, en
kettlebell, ett träningshjul eller ett hopprep.
– Man behöver heller inte lägga en viss tid
på träningen varje gång. Det viktigaste är att
man verkligen gör något, och att man gör det
regelbundet. För min egen del kan det räcka
med att jag kör lite armhävningar eller upphopp
för att det ska kännas att jag gjort något som
gör gott i både kropp och själ, avslutar Charlan
Söderström.
Text: Tony Manieri
Foto: HE Fitness

Bea Malecki, Sveriges enda kvinnliga UFC-fighter och
världsmästare i Thaiboxning, kör Monkey system.
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FÅGELFORS
HATT-ATELJÉ

www.fagelforshatt.se

Bruksgatan 17, Fågelfors. Telefon: 0491-515 99

HC3 Customer Quote
”scale has
Computing’s
has
”scale
allowed usHC3
to find
made
our work/life
balance
other
working
alternatives
that
balanced
again,
No
fuss,
are more cost-effective.”it
just works.”
Läs mer om Scale HC3
Läs mer om scale HC3 här i
på sidorna 96 – 97
sverigemagasinet på sidan XX

info@rattviksknuten-massan.com
Mobil: 070-652 89 78

De som återvände

Din tebutik
på nätet!

Ny roman av Anita Hammarstedt

070 – 609 30 57
Fri

från smärta

utan

medicin !

Novafon har använts med stor
framgång i Sverige i 40 år för
effektiv smärtlindring, bättre rörlighet och terapi. Prova själv
en Novafon – den hjälper! Alltid
30 dagars returrätt.

NOVAFON ger effektvt snabb smärtlindring på
djupet med ljudvågor utan biverkningar - ett
komplement till medicinsk behandling. Minska
förbrukningen av smärtstillande mediciner!
Du kan själv behandla de flesta tillfälliga smärtor utan mediciner. Värk i muskler, kontorsnacke, spänningar och ischias, ryggskott,
arbetsskador m.m. Kontakta oss nu för mer
information eller rådgivning eller beställ direkt
från vår hemsida för omgående leverans.

Lars Johan Eriksson återvänder till Sverige med tre
av sina barn 1892 efter
ett ohyggligt år i Brasilien.
Vi får följa familjen från
1892-1965 och handlingen
utspelar sig i Stockholm
och Amerika. Boken är en
fristående fortsättning på
dokumentärromanen
Från Rörstrand till Rio.
Det här är författarens femte
bok. Hon har tidigare gett
ut Mitt liv, Fyra generationer
kvinnor, Tillfälligheter och
Från Rörstrand till Rio.
Samtliga har tryckts upp i
många upplagor.

De som återvände

Anita Hammarstedt

Beställ och få boken signerad på www.avh-forlag.se
DEWE IMPORT & EXPORT
200 41 MALMÖ
BOX 8038
Tel: 040 - 29 36 35

www.novafon.dewe.m.se

Finns även att beställa hos internetbokhandlare
och vanliga bokhandlare.
Kontakt med Anita: info@avh-forlag.se
eller mobil nr 0709-82 00 16

Lyssna och njut

LYSSNA
OCH NJUT

av Ramona Franssons verklighetsbaserade
trilogi uppläst av Gunilla Leining,
vinnare av Storytels Stora
Ljudbokspris.
Finns att laddas ner som
Den andra delen i Ramona Franssons nya
Mp3 ljudbok eller
E-bok deckarserie
hos samtliga
verklighetsbaserade
fristående
med
Hassim Wiklund
i huvudrollen
här!
näthandlare
eller
bibliotekärsamt

um t!
uset anna
m
Ett inge
som

Välkommen till

Jamtli
i Östersund

välsorterade
bokhandlare.
Deckaren
utspelar sig i Göteborg
och i Bohuslän.
Tidigare har Ramona skrivit 11 böcker med
spaningschef Greger Thulin och en trilogi med
Leah Quiller.

Jamtli Historieland öppnar 8 juli!
I sommar vaknar återigen filuftsmuseet till liv med rollspel
och aktiviteter i friluftsmuseets historiska gårdar och stadskvarter. Jamtli Historieland är öppet ons–sön
8 juli–16 augusti kl 11–17.
Museet öppet även måndagar och tisdagar denna period.
Besök Nationalmuseum Jamtli – en arena för konst- och
designupplevelser som visar måleri, skulptur, konsthantverk
och design ur Nationalmuseums samlingar.

Jamtli – alltid något att se och göra!
Läs mer på
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

www.jamtli.com

EN TRILOGI

DEL I

BEGYNNELSEN utkommer hösten 2017

EN TRILOGI DEL III GÄRNINGEN
BEGYNNELSEN
utkommer
hösten 2017
utkommer
våren 2018
UPPGÖRELSEN utkommer
hösten
20182018
DEL III
II GÄRNINGEN
utkommer
våren
DEL III UPPGÖRELSEN utkommer hösten 2018

Gå in på vår hemsida och se filmen http://anomar-forlag.se/nyheter.html
Böckerna
finns på Storytel, Bookbeat och de
Gåandra
in på vår
hemsida/nyheter
och se trailern
stora
digitala plattformarna!

www.anomar-forlag.se
Fotograf: Linda Lundquist

Upptäck Höga Kusten
Vandra längs Härnöleden en drygt två mil lång vandringsled
runt den ö som gett Härnösand sitt namn. Leden börjar i
stadskärnan, går längs kajen, via sjöbodar, genom skog och
längs med havet. När du gått ungefär halvvägs når du en
fantastisk, bred och stor sandstrand - Smitingen. Här finns
ett naturreservat med klippor, läckra grottor och svarvade
raukar. Leden fortsätter upp på höjden till Vårdkasberget
som bjuder på en magnifik utsikt över
Härnösand och Höga Kusten.
www.harnosand.se

Clinic Strömstad
Estetisk plastikkirurgi

www.clinicstromstad.se
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HAR DU FUNDERAT PÅ ETT
PLASTIKKIRURGISKT INGREPP?
Välkommen till
den trygga
trygga kliniken
klinikenmed
medpatienten
patienteni ifokus.
fokus.
Välkommen
till den
Hos oss
oss träffar
träffardu
dualltid
alltidkirurgen
kirurgenpersonligen
personligenoch
ochkan
kandiskutera
diskuteradina
dinaönskemål
önskemåloch
och
möjligheter.
Du
kan
välja
att
komma
på
konsultation
i
Strömstad,
Skara,
Moss
i
möjligheter. Du kan välja att komma på konsultation i Strömstad, Skara, Moss
iNorge
Norgeeller
elleri Stockholm.
i Stockholm. Om du väljer att operera dig hos oss i Strömstad kan
Om du väljer att genomföra ett ingrepp så utförs det i Moss, nära svenska gränsen
du stanna över natten i vacker och avstressande skärgårdsmiljö.
och då betalar du ingen moms, vilket ger en fördelaktig prisbild.

www.clinicstromstad.se | 0526 667 60 | 08 33 82 80

Foto: Mika Rogers
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Njut av skärgården
på Lillsved
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Foto: Stephan Styfberg

Foto: Stephan Styfberg

Foto: Stephan Styfberg

På Lillsved korsbefruktar skärgårdsnaturen och den långa traditionen med
idrott och hälsa varandra. Och numera är alla välkomna till denna unika
plats, på bekvämt avstånd från storstaden. Här finns det plats för alla och du
behöver varken bil eller båt för att ta dig hit.

OMFATTANDE VERKSAMHET

Svenska Gymnastikförbundet startade Sveriges första gymnastikfolkhögskola här, 1937.
I dag är idrottsfolkhögskolan, som den numera heter, fortfarande navet i verksamheten, men
här finns också en omfattande konferens- kursoch lägerverksamhet dels i egen regi och dels
med Lillsved som värd för andra arrangörer.
Du hittar också ett STF-vandrarhem med god
standard.
På Lillsved finns gedigen erfarenhet av
teambuilding och coachande ledarskap, vilket
gör det till en utmärkt plats för konferenser och
kick off- arrangemang.
Förutom all natur, finns här idrottshallar,
gym, utomhusgym, kafé, matsal, cyklar och kajaker samt stora strövområden med stigar och
vandringsleder. Och framför allt: denna pärla
välkomnar numera alla som vill njuta av den.
Med betoning på alla.
– Det är inte alla som har tillgång till skärgården, men det har man via Lillsved. Antingen som studerande, turist, lägerdeltagare eller
konferensgrupp. Och du behöver inte ha egen
båt för att komma hit, säger Stephan Styfberg
och nämner alternativen buss, bil eller reguljär
båt från Stockholm.
UNDERBAR NATUR

Intill Lillsved ligger dessutom försvarets
gamla obebyggda övningsområde Myttinge,
vilket innebär att det finns gott om natur att

röra sig i. Från djupa skogar med bär, svamp
och örter, till öppna landskap med betande djur.
Och en lång kuststräcka med vikar, små stränder och klippor för sol, bad samt fiske efter bl.a.
abborre, gädda, gös eller öring.
För den som tar sig fram med barnvagn,
rollator, rullstol eller cykel finns grusade gångvägar, liksom joggingspår och markerade vandringsleder med spänger över blöta områden
Vintertid åks här skidor och – om isarna bär
– skridskor. Sommartid paddlas, ros, seglas och
dyks det. Det finns två sjunkna vrak, markerade med bojar, att dyka på. I det ena, Harm, som
ligger på 18 meters djup, lär det finnas en luftficka där sportdykare kan prata med varandra!

Foto: Stephan Styfberg

L

illsved på norra Värmdö utanför Stockholm är
intimt förknippat med
idrott och hälsa. Nacka
Skoglund och Gunnar
Gren har laddat upp här,
liksom Charlotte Kalla,
Emil Jönsson och åtskilliga andra idrottsstjärnor. Och självaste prins Daniel har utbildat sig
till fritidsledare på Lillsveds idrottsfolkhögskola.
– Förr var Lillsved tillslutet och stängt och
därmed inte så känt. Numera är portarna öppna på vid gavel och vi bjuder in alla som gillar
idrott, träning, upplevelser, friluftsliv, kultur
och skärgård, berättar marknadschef Stephan
Styfberg.
– Det är unikt med så mycket natur, och
tystnad, så nära Stockholm.

Foto: Stephan Styfberg

Foto: Stephan Styfberg

Foto: Albin Händig
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MYCKET ATT UTFORSKA

Med karta och kompass kan man ägna
sig åt orientering och med mobiltelefon åt
geocaching; på Lillsved finns flera gömda skatter för denna gps-baserade variant av orientering.
– Lillsved ger möjligheter att fylla på med
kraft och energi som vi alla behöver, säger Stephan Styfberg.
Den som vill utforska Lillsveds omgivningar, och inte tycker att ett besök över dagen
räcker, kan övernatta på Svenska Turistföreningens största skärgårdsvandrarhem. Precis
som matsalen, med fullständiga rättigheter, håller det öppet året runt.
LIVGIVANDE SKÄRGÅRDSENERGI

Även om Stephan Styfberg gärna ser att så
många som möjligt stannar på Lillsved så är det
ett faktum att platsen kan vara en utmärkt utgångspunkt för vidare strövtåg ut i skärgården.
Här passerar ett stort antal båtlinjer innan
de fortsätter ut mot öarna.
– Porten till skärgården, brukar vi säga.
Just tillgängligheten, att det är enkelt att ta
sig hit, samtidigt som alla, oavsett fysisk kondition, kan njuta av naturen och omgivningarna på Lillsved, är det som gör platsen så unik,
menar Stephan Styfberg.
– Alla som hittar oss åker härifrån nöjda
och ganska överraskade över att hitta så mycket
natur och skärgårdsenergi så nära Stockholm.
Och de som en gång hittat oss kommer tillbaka,
avslutar han.
Text: Marie Tillman

Så hittar du till
Lillsved
Buss 437 har sin ändhållplats på Lillsved.
Restid från Slussen cirka 50 min. Tidtabell: www.sl.se
Waxholmsbolaget trafikerar Lillsved
med ett flertal båtar. Restid från Strömkajen mellan 1:40 – 2:15 tim.
Tidtabell: www.waxholmsbolaget.se
För den som kör bil är avståndet från
Slussen 40 kilometer, körtid cirka 40 minuter. Fri parkering på anvisad plats gäller
för gäster på anläggningen. För övriga
besökare finns betalparkering.
FAKTA

På 1600-talet hette Lillsved Lilla Swedie,
vilket avslöjar att här bedrevs svedjebruk;
icke önskvärd vegetation brändes för att
göra marken odlingsbar.
Gården Lillsveds storhetstid inträffade
i början av 1900-talet, då den ägdes av
varuhuset NK:s skapare Joseph Sachs.
Lillsveds idrottsfolkhögskola ägs av
Svenska gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och
många idrottsorganisationer och föreningar har sina ledarutbildningar och läger här.
Folkhögskolekurserna har genom åren
förändrats, men idrott, hälsa och ledarskap
är fortfarande grunden i verksamheten.
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HC3 Customer Quote
”scale Computing’s HC3 has
made our work/life balance
balanced again, No fuss, it
just works.”

www.green-star.se

Vegangodis
smakar gott
– och gör gott!

Läs mer om Scale HC3
på sidorna 96 – 97

greenstarvegan
Green Star VEGAN
www.veganchoklad.se

Grymma groddar!
Gör goda groddbiffar, ha dem i en wok,
dekorera din mat med spännande smak
och färg, ha dem i salladen eller spetsa
din smoothie med extra nyttigheter.
Mer information och recept hittar du på
www.munkagrodden.se
ww

Svenska Groddar och Skott
Munkagrodden

Vegobiffar på svenskodlade
ekologiska groddar!

Skånska innovationer som ger

Hållbarhet på riktigt

I den lilla fiskebyn Viken
på Kullahalvön i Nordvästra Skåne
finns en av världens modernaste golv fabriker.
Här produceras bland annat golv i Härdat trä som är
tre gånger hårdare än traditionellt trägolv men som behåller
den varma känslan av äkta trä. Samtidigt används 100% av trä
råvaran och från samma kubikmeter trä producerar vi tio gånger fler golv
jämfört mot traditionell parkettgolvs tillverkning.
Fabriken drivs av Bjelins systerbolag Välinge Innovation och tillsammans
erbjuder vi marknadens bästa och miljövänligaste trägolv. Världsledande
svensk golvteknik från företaget som uppfann klickgolvet.
Läs mer på www.bjelin.se/härdatträ

Teknik

Konsten att frigöra tid
Ny teknik skapar nya möjligheter
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Teknik

Varje organisation söker ständigt efter sätt att minska total ägandekostnad för sin IT-infrastruktur. Scale HC3 sänker kostnaden både på kort och lång sikt. Per-Ola Mård, vd på Data Resilience,
erbjuder marknadens snabbaste virtualiseringsplattform och samtidigt den enklaste. Efter många
år i branschen, bland annat som delaktig i uppbyggnaden av Bank-Id och Swish, vet Per-Ola precis
vad marknaden behöver. Även om den inte alltid själv gör det.

S

cale HC3 fungerar
som ett väl avvägt och
genomtänkt spel, med
fler bollar direkt på mål,
mindre dribblande och
färre omvägar. Det är
vackert väder, grönare
gräs, vitare linjer som
leder till tydligare mer
fokuserat spel, berättar Per-Ola Mård.
– Vi tar bort, ersätter och förenklar vilket
skapar en miljö som i stort sett är självgående.
Resultatet av en meningsfull teknisk förändring
handlar om att få tillbaka tid och inte behöva ägna nätter och helger för att fixa saker.
Underhåll av systemet sker dagtid helt utan att
störa verksamheten. Scale Computing testar
alla delar kontinuerligt och när det väl ligger
i kundens system så är allt, så att säga avlusat.
En traditionell virtualisering kan ta veckor,
vi sätter upp HC3 på 1 timme och 20 minuter.
I jämförelse med andra produkter så är Scale
Computings HC3-plattform det närmaste man
kan komma för att uppfylla kraven på enkel
hantering och kostnadseffektivitet.
– En jämförelse med andra liknande produkter visar att kunderna får betala för en mängd
funktioner som de ändå inte använder till
skillnad från HC3 som visserligen inte har lika
många funktioner men ändå innehåller allt man
behöver för både virtualisering, katastrofåterställning och hög tillgänglighet.
HC3 SNURRAR ALLTID

– Vi riktar oss till såväl små och medelstora
företag som stora koncerner med geografisk
spridning. Där man till exempel finns på platser
där det inte finns tillgång till lokal teknisk
kompetens. En kritisk produktionsort måste ha
nära till ett system som fungerar dygnet runt,
men som kräver minimal hantering. Med Scale
kan du sprida ut HC3 överallt och sedan mycket
enkelt säkra hem kritisk information och kritiska system till huvudkontoret. Din virtuella

maskin snurrar alltid, från det att du slår på
den till en dag om kanske 15 år när du av någon
anledning bestämmer dig för att stänga den,
berättar Per-Ola.
SMÄRTFRI ÖVERGÅNG

Wesley Lundberg, systemtekniker på Kalix
Tele24 AB är mycket nöjd med den nya lösningen för företaget:
– Arbetssättet har kanske inte ändrats så
mycket, men det kommer det att göra. Med
gamla miljön så var man tvungen att ta hjälp

eller parametrar är borta. Miljön sköter sig
själv och händer det något, så finns supporten
att tillgå 24/7 för hjälp med hela miljön.
Ser ni några långsiktiga förtjänster för
ert företag?
– Det är i nuläget att man bland annat slipper
dyra utökade licenskostnader och konsultarvoden. Förlängda support- och serviceavtal hos
flera leverantörer. Nu betalar vi Service och
support endast till Scale. Licenskostnader är
engångskostnad och man får tillgång till alla
”features”.
– Att migrera över till nytt system eller
byte av leverantörer har aldrig gått så smärtfritt som nu. Per-Ola och hans kollegor på Data
Resilience är verkligen bra. De hör av sig och
kör briefing varje vecka för att säkerställa att
det går bra för oss. Och det går alltid att nå
dem om man har frågor och funderingar, avslutar Wesley Lundberg.
HC3 ÄR ALL INCLUSIVE

av konsulter, kontakta 3-4 externa support avdelningar när man behövde hjälp. Nu kontaktar
vi bara en support som hjälper till med allt.
Behovet av hjälp från konsulter finns inte kvar.
– I nya miljön kör vi både DR och backup
på egen köpt hårdvara från Scale, så antalet
gränssnitt vi behöver gå in i har minskat till det
minimala.
– Största fördelarna med Data Resiliences
lösning är att man känner sig tryggare som
administratör, man behöver inte sätta sig i för
mycket tekniska detaljer. Rädslan att man har
gjort något fel eller missat några inställningar

– Kostnaderna är förutsägbara och produkten
är skalbar, fortsätter Per-Ola Mård. Du kan
enkelt lägga till kapacitet i takt med att ditt
företag växer. Komplexiteten ökar inte bara
för att omfattningen blir större till skillnad
från traditionella system som ofta blir allt mer
komplicerade i takt med att dessa växer. HC3 är
ett all-inclusive, där kostnaden är förutsägbar
och låg: vi reducerar risk och bygger trygghet
för kunden.
– Tyvärr är det många beslutsfattare som
inte riktigt vågar lita på att ett förhållandevis
litet företag som Data Resilience och Scale Hc3
kan göra så stora positiva förändringar i deras
verksamheter, men vi vet att det fungerar. Det
intygar våra kunder, som i samtliga fall fått
en betydligt enklare och mer kostnadseffektiv
IT-tillvaro.
Text: Tony Manieri
Foto: Adobe Stock, Data Resilience
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Laktosfri choklad
smakar gott
– och gör
gott!

laktosfrichoklad

Laktosfri choklad

www.laktosfrichoklad.se

Hälsa

Delvis förlamning är en vanligt bieffekt efter en stroke.

Stroke

– plötsligt förändras allt

Ungefär var tjugonde minut drabbas någon i Sverige av en stroke. Men det finns många saker man
kan göra för att väsentligt minska riskerna: Håll koll på blodtrycket. Sluta röka. Ät fiberrik mat
samt mycket frukt och grönsaker. Var måttlig med salt och socker. Och rör på dig! Cykla eller promenera en runda varje dag. Och inte minst – stressa mindre. Låter ganska enkelt, eller hur?
100
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S

troke, eller hjärninfarkt,
uppstår oftast genom att
en blodpropp täpper till
någon av pulsådrorna i
hjärnan. Resultatet blir
en försämrad tillförsel
av blod och därmed också av syre till den del av
hjärnan som försörjs av
kärlet. Det uppstår en syrebrist i området kring
proppen, vilket gör att vissa nervceller skadas
eller dör och en hjärnskada uppstår.
Men det finns mycket som vi kan göra själv
för att förebygga riskerna. Och det handlar inte
om att göra väldigt stora ingrepp i våra rutiner.
Rör på dig, ät bra och stressa inte.
– Det kan synas ganska enkelt att förebygga
en stroke, och i många avseenden är det så. Ta
en promenad på en kvart, tjugo minuter varje dag. Det behöver inte vara mer än så – all
form av motion fungerar förebyggande, berättar Kjell Holm, verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.
– Att resa sig från datorn några gånger om
dagen hjälper också. Det låter ju som ganska
enkla saker. Problemet är att vi människor har
en massa vanor för oss. Stillasittande är till exempel inte särskilt bra. Men många har ju ett
arbete som innebär att man ofta sitter framför
en dator eller i möten. Kostvanor är något annat man skulle behöva se över. Här i Sverige
saltar vi mycket på maten, och socker är en annan sak som inte alls är bra för kroppen.
– Sammantaget kan man säga att om vi rörde på oss lite mer, stressade mindre och tänkte
på vad vi stoppar i oss, så skulle betydligt färre
drabbas av sådana här sjukdomar.
– Rökning och stor alkoholkonsumtion är
riskfaktorer som de flesta känner till, och båda
kan leda till en lång rad av allvarliga problem.
Som tur är har rökningen minskat i Sverige,
och det är en stakt bidragande faktor till att
även stroke har minskat.
INFORMATION OM FRISKFAKTORER

– Vi jobbar ständigt med att sprida information
kring de här frågorna, och då handlar det inte
i första hand om att belysa riskfaktorerna, utan
det vi har valt att kalla friskfaktorerna, fortsätter Kjell Holm.
– Vi vill vända på tankesättet. När vi står på
mässor eller liknande så delar vi ut träningskort till besökare. Det är en sak som har mottagits väldigt positivt, eftersom det ofta handlar om att man måste bryta mönstret. Tar man

bara första steget till ett mer hälsosamt tänkande så ökar man chanserna för att inte drabbas
av de här problemen.
– En annan viktig sak är att hålla koll på
sitt blodtryck. Det är något man kan göra varje gång man är på vårdcentralen eller träffar
en läkare – oavsett varför man är där. Vi förespråkar att man vid varje tillfälle man uppsöker
sjukvården ska få sitt blodtryck kollat, eftersom
det är så intimt förknippat med vårt allmänna
hälsotillstånd.
– Det är många unga och medelålders
människor som inte har en aning om att de har
högt blodtryck, något som ju är väldigt enkelt att kolla. Sen ska man komma ihåg att det
är viktigt att försöka leva så att man mår bra.
Stress är ett utbrett problem, som även påverkar blodtrycket.
– Vi tycker att man i samhället borde arbeta
mycket mer proaktivt när det gäller folkhälsan.
Ett led i det arbetet vore att man med automatik kontrollerade blodtrycket hos alla patienter
– oavsett varför man har sökt upp sjukvården.

Kjell Holm, verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.

HOPP FÖR FRAMTIDEN

– En annan avgörande faktor som man inte nog
kan understryka är att sprida information om
friskvård. Man behöver inte köra Vasaloppet
för att det ska ha en positiv effekt – en promenad eller cykeltur varje dag gör en väldigt stor
skillnad. Och dessutom får man en nypa luft,
vilket i sig bidrar till mindre stress och ökat
välbefinnande. Alla människor har en kvart
om dagen, oavsett vad man har för jobb eller
hur ens liv ser ut. Den kvarten kan ge oerhört
mycket.
– Om man dessutom hade ännu mer hälsoinformation i skolorna, så skulle allt fler unga
inse allvaret och få upp ögonen för vikten av
motion och en hälsosam kost. Idag sitter de allra flesta barn och unga med sina mobiler framför sig så fort en möjlighet ges. Man ser nästan
aldrig barn som samlas för all spela fotboll eller
leka utomhus längre, vilket så klart är väldigt
allvarligt.
– Om vi lyckades övertyga våra barn och
unga att det både är kul och väldigt nyttigt att
röra på sig lite mer, skulle vi minska riskerna
för att fler drabbas av stroke i framtiden – och
samtidigt få en befolkning som mår bättre i alla
avseenden, avslutar Kjell Holm.
Text: Tony Manieri
Foto: STROKE-Riksförbundet

Vad är stroke?
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Det är cirka 85 procent som får
hjärninfarkt och omkring 15 procent som
får hjärnblödning. Stroke är en av våra
största folksjukdomar.
I Sverige får cirka 25 000 personer
stroke varje år, en person var 20:e minut.
Medelåldern för insjuknande i stroke är
75 år, men hela 20 procent är under 65 år.
Stroke är den sjukdom som kräver flest
vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år (i enlighet
med Riksstroke).
Internationellt sett är stroke den
största orsaken till invaliditet och den
tredje största orsaken till död. Ungefär 80
miljoner människor i världen lever med
konsekvenserna efter stroke, för att inte
tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas
av stroke. Stroke är således ett globalt
hälsoproblem.		
Källa: STROKE-Riksförbundet

SVERIGEMAGASINET

101

Sommarupplevelser

Moderna Museet håller öppet med Hilma af
Klint, Walid Raad och John Baldessari
Den 16 juni öppnade Moderna Museet i Stockholm och Malmö efter att ha hållit tillfälligt
stängt sedan mitten av mars. Återöppningen föregicks av ett flertal förändringar
för att verksamheten ska vara anpassad till rådande situation med coronaviruset.

M

oderna Museet i
både Stockholm
och Malmö
säkerställer bland
annat att besökarna
håller ett avstånd
av minst 1,5 meter
till varandra och
att det hålls ett stabilt flöde genom lokalerna så att ingen trängsel
uppstår. Därtill tillkommer en rad andra förändringar för att besökare och personal ska känna
sig säkra i mötet med varandra.
– När vi bestämde oss för att tillfälligt
stänga museet var coronasituationen ny och
vi stod som samhälle handfallna inför detta
virus, berättar Gitte Ørskou, överindentent på
Moderna Museet. Beslutet att tillfälligt stänga
var vårt eget och när vi nu åter har öppnat
museet har vi anpassat oss till det som blivit det
nya normala.
– Att vi åter öppnar beror på att vi tror att
människor nu behöver konsten mer än någonsin. Det är genom mötet med konsten och dess
institutioner som vi kan reflektera över och hitta tröst i en situation där världen som vi känner
den är skakad. När museet åter öppnar kommer
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det att vara med alla försiktighetsåtgärder som
vi kan vidta, fortsätter Gitte Ørskou.
STOCKHOLM

Öppettiderna kommer att justeras tillfälligt.
Inga publika visningar på plats i samlingen
eller utställningarna inomhus kommer att äga
rum i nuläget men visningar av museets utomhusskulpturer kommer att erbjudas. De digitala
soffvisningarna fortsätter med en visning i
veckan. Barnverksamheten flyttar utomhus
under sommaren. Övrig programverksamhet är
fortsatt inställd tills vidare.
Besökarna får åter en chans att se utställningen av Walid Raad: Helt ärligt, vädret
hjälpte. Utställningen som öppnade 15 februari
är förlängd till och med 16 augusti.
Den första postuma utställningen med John Baldessari som skulle ha öppnat 21 mars öppnade
för första gången 16 juni. Också den utställningen är förlängd och visas till 25 oktober.
Moderna Museets restaurang i Stockholm
håller öppet men den tidigare lunchbuffén är
ersatt av lunch på tallrik.
MALMÖ

Öppettiderna är samma som innan den
tillfälliga stängningen. Utställningen Hilma

af Klint - Konstnär, forskare, medium skulle
ha öppnat 4 april, men håller öppet sedan 16
juni. Förköpsbiljett krävs för entré, även för
barn och andra grupper som går in gratis. Mer
information om detta kommer att finnas på
hemsidan i anslutning till öppningsdatumet.
Inga publika visningar på plats i museet
kommer att erbjudas i nuläget men digitala
visningar av Hilma af Klint finns på museets
Youtubekanal. Barnverksamheten flyttar utomhus under sommaren. Övrig programverksamhet är fortsatt inställd tills vidare.
Även Bröd och Vänner som driver museets café håller öppet. För att erbjuda en trygg
cafémiljö har de bland annat infört ett begränsat
antal sittplatser och bordsbeställning.
För mer information om utställningarna
vänligen besök Moderna Museets hemsida.
Text: Redaktionen
Foto: Moderna Museet

”Get used to being noticed”

W W W. J O S E F I N C U M M I N G S .C O M
INSTAGR A M: @JOSEFINCUM MINGS

Välkommen in till Arboga!
Alla vet väl att Arbogas gamla stadskärna är vacker. Men du kan också aktivera dig här.
Vandra, cykla eller ta en tur med paddelbräda längs ån. Och så slutligen koppla av
med en kaffe i solen. Vi ses!
Information om evenemang och aktiviteter på www.arboga.se/visit

Prova MTB-lederna

Vandra i vacker natur

Njut av svalkande glass

