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Skaraborg
RETROVÄGEN

En tidsresa mellan 
bensinmackar och loppisar

HÄR VILL VI
SEMESTRA!
Kända skaraborgare
berättar om sina
egna smultronställen

Härliga upplevelser mellan 
Vänern och Vättern

MATGLÄDJE
FRÅN LOKALA
GÅRDAR
Från jord 
till bord

M A G A S I N

PLASK, LEK
OCH ÄVENTYR

för hela familjen

Med cykel längs 
GÖTA KANAL
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FALKÖPINGS TURISTBYRÅ 
Stora Torget 11, Falköping 
Tel +46 (0)515-88 70 50 
turism@falkoping.se 
www.falkoping.se/turism

GRÄSTORP TURISTINFO 
Oskarsgatan 25, Grästorp 
Tel +46 (0)514-100 80 
medborgakontoret@grastorp.se 
www.grastorp.se

GÖTENE-LIDKÖPING  
TURISTBYRÅ 
Gamla Rådhuset 
Nya stadens torg, Lidköping 
Tel +46 (0)510-200 20 
info@lackokinnekulle.se 
www.lackokinnekulle.se 

HJO TURISTBYRÅ 
Bangatan 1 B, Hjo 
Tel +46 (0)503-352 55 
tourism@hjo.se 
www.hjo.eu 

HOVA TURISTINFORMATION 
Riddarborgen 
Örebrovägen 
Tel +46 (0)506-301 20 
turist@gullspang.se 
www.gullspang.info

INFOCENTER KARLSBORG  
Storgatan 65, Karlsborg 
Tel +46 (0)505-173 50 
info@karlsborg.se 
www.karlsborg.se

MARIESTADS TURISTBYRÅ 
Esplanaden 5, Mariestad 
Tel +46 (0)501-75 58 50 
turistbyran@mariestad.se 
www.mariestad.se

SKARA TURISTBYRÅ 
Biblioteksgatan 3, Skara 
Tel +46 (0)511-325 80 
turistbyran@skara.se 
www.skara.se/turism 

SKÖVDE TURISTBYRÅ 
Staketgatan 12, Skövde 
Tel +46 (0)500-44 66 88 
info@nextskovde.se 
www.nextskovde.se 

TIBRO  
BESÖKSCENTER INREDIA 
Brovägen 26, Tibro 
Tel +46 (0)504-184 00 
info@tibro.se    
www.tibro.se 

TIDAHOLMS TURISTBYRÅ 
Vulcanön 
Vulcans väg 5, Tidaholm 
Tel +46 (0)502-60 62 08 
turistbyran@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

TÖREBODA TURISTBYRÅ 
Gästhamnen, Töreboda 
Tel +46 (0)506-101 30 
turistbyra@toreboda.se 
www.toreboda.se

TURISTINFO PÅ NOSSEBROBADET 
Marknadsgatan 4  
Tel +46 (0)512-570 43 
kommun@essunga.se 
www.essunga.se 

VARA TURISTINFORMATION 
Stora Torget 8, Vara.  
Tel +46 (0)512-107 80 
turism@vara.se 
www.vara.se

 TURIST- 
BYRÅER
 RUNT OM I SKARABORG
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Skaraborg nästa!

I
I Skaraborg mellan Vänern och Vättern finns ett Sverige i  
miniatyr. Här kan du både besöka, turista och bo med underbar 
livskvalitet ”mett i väla” ! 
       Skaraborg är känt för djur, natur och kultur. Här föds var  
tredje häst i landet, här är Sveriges ko-mecca, här finns en  

mångfald av vilda djur och fantastisk natur på våra platåberg och 
vidsträckta slätter. Dessutom är vi Sveriges Finland avseende sjöar och 
vattendrag. Förutom Sveriges två största sjöar med härliga badkuster  
och bra fiske, finns även Vallebygden, Hökensås, Viken och Unden med  
flera. Lägg därtill Sveriges blå band Göta Kanal, som liksom flera åar  
korsar kulturlandskapet. Det är framförallt som Svea Rikes vagga vi är 
kända, ända sedan Västgötalagens bildande. Här finns Varnhems  
klosterkyrka där Birger Jarl är begravd, Läckö Slott, Skara Domkyrka  
och Karlsborgs fästning. Tillsammans erbjuder de en kulturresa i tid  
och rum genom hela Skaraborg.   
       I nutid har vi berikats med nya destinationsmål som bland annat 
Sommarland i Skara, Upplevelsebadet i Skövde och Vara Konserthus.  
I detta magasin tipsar flera kända Skaraborgare om sina egna smultron-
ställen, som även du kan besöka! 
       Vi blir både glada, tacksamma och stolta om du bestämmer dig för 
”Skaraborg nästa”, vare sig du redan bor här och vill stärka stoltheten  
över hembygden genom att ” turista hemmavé” eller kommer hit med  
tåg, bil, buss eller båt. Vi lovar att göra vårt yttersta för att ta hand om 
dig och de dina på bästa sätt. Vi vill ge dig en personlig totalupplevelse 
som varar längre så att du vill återkomma och njuta av det goda livet 
och Skaraborgs skafferi!

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB  

 Next Stop Skaraborg! Skaraborg, the area between the lakes Vänern and Vättern, is a 
miniature version of Sweden.

Skaraborg is famous for its natural landscape, flora and fauna. Fishing and swimming are 
popular activities – apart from the two largest lakes in Sweden, there are countless smaller 
lakes and rivers to choose from. Göta Canal is a unique feature of this area, and a must-see 
for any visitor. Skaraborg is known as the cradle of Sweden; many historic events have taken 
place here and heritage sights include Varnhem Abbey, Läckö Castle, Skara Cathedral and 
Karlsborg Fortress. More recent favourites include Skara Sommarland, the Adventure Pool in 
Skövde and Vara Concert Hall. This magazine offers tips and advice on great places to visit. 

It would make us very happy if you were to choose Skaraborg as your ‘next stop’. We promise  
to do our best to make your stay both enjoyable and memorable, and to give you the  
opportunity to experience all the delicious locally produced food and interesting places that 
Skaraborg has to offer. 

Carl Henrik Ohlsson, Chairman of the board

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB

Magasinet är ett samarbete mellan kommuner och näringsliv  
i Skaraborg samt Skaraborgs kommunalförbund.
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Magasin Skaraborg är turistbyråernas egen guide till upplevelser i de 15 
kommunerna som ingår i Skaraborg. Projektledare: Jessica Bergstrand, Next 
Skövde. Formgivning och produktion: Jippie designbyrå. Texter: Katarina Averås. 
Översättning: Christina Greaney. Tryck: Sörmlands Grafi ska. Upplaga: 150.000 ex. 
Framsidesbild: Fotograf Tuana. Produktionsår: 2016. Med reservation för 
eventuellt feltryck.
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Lek, äventyr och 
naturliga upplevelser

B A R N  &  F A M I L J

Vi vill att barnen ska trivas extra bra här i Skaraborg. Bli inte förvånad om de vill komma 
tillbaka ofta. Det kan nämligen bli svårt att hinna med allt det roliga. Bad och lek, naturliga 

upplevelser, upptäcktsfärder till spännande grottor, stilla kanotfärder, tekniska experiment, 
skaparverkstäder och historier från förr. Andra dagar är det allra bästa som fi nns att bara 

få äta sin matsäck vid en sjö eller strosa runt i en barn- och smådjursvänlig park.

 Games, adventures and nature experiences. We want children to love Skaraborg – and with so many exciting activities to choose from, this is 
not diffi  cult to achieve. Swimming, nature walks, deep caves to explore, canoeing, experimental workshops and historic tales are but a few examples. 
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Kastar du dig gärna ut i vågorna eller lockas du av varma pooler och 
vattenrutschkanor? Då kan vi hälsa dig välkommen till Sveriges häftigaste bad! 

Med över 370 meter vattenattraktioner har vi något för alla.

www.arenaskovde.se

Vattenglädje 
för hela familjen

Våra yngsta gäster älskar vår drakpool 
Sim-sala-bim med bubblande och 
skvättande vatten 

Behöver du fylla på med energi? Vårt kafé når du både från 
badet och receptionen. Om du hellre vill ta med egen matsäck 
fi nns sittplatser vid motionsbassängen.
     Arena Skövde är mer än bad. Det är en plats för evenemang, 
konserter och möten. Här fi nns även O’Learys bowling & 
restaurang samt Actic gym.

B A R N  &  F A M I L J

! Barnfamiljer har röstat fram 
Arena Skövde till Sveriges bästa 
äventysbad fl era år i rad, läs mer 
på www.barnsemester.se

 Welcome to Sweden’s coolest adventure pool – open every day all year round with, exciting rides for adults and older children and gentler ones for younger 
visitors. If swimming makes you feel peckish, there is a cafeteria which can be reached both from the pool and the outside. Arena Skövde is more than just a pool. 
It is also a popular venue for events, concerts, and meetings. Not to mention the 10-pin bowling, restaurant and gym. Arena Skövde has been voted Sweden’s 
Best Adventure Pool on the website www.barnsemester.se  Relax and enjoy! Aqua Vitalis is our relax area. A place to wind down, enjoy good food and socialise. 
Activities include hot tub, steam room, and an outdoor pool. You can also enjoy a massage or beauty treatment or simply relax in a sun-lounger and feel the sunshine 
and the warm breeze.

Koppla av och njut! 
Aqua Vitalis är vår fi na relax-avdelning. Här hittar du en riktig 
oas där du får tid att gå ner i varv, njuta av god mat och umgås 
med dina vänner. Eller vad sägs om avkopplande aktiviteter 
som till exempel varmpool, hamamsten, ångbastu, utomhus-
bassäng och upplevelsedusch. I vår lounge slår du dig ner i en 
fåtölj och njuter av god mat och dryck. Här fi nns också möjlighet 
att få massage och skönhetsbehandlingar. 
       Solljuset är något alldeles speciellt på Aqua Vitalis. Koppla av 
i en solstol och känn strålarna och den varma brisen mot huden. 
Solljuset skadar inte huden och gör dig inte solbränd – däremot 
kommer du att bli mycket piggare!
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Leken är viktig för alla barn. Den tränar kroppen, övar upp 
motorik och balans. Magpirrande studsmattor och rutschkanor, 
härliga bollhav och utmanande hängbroar högt upp i luften. 
Bordtennis- och biljardbord, sportplan för basket, fotboll och 
innebandy samt en skön cykelbana med låga cyklar som passar 
de fl esta. Här tar aktiviteterna aldrig slut!
       På Stellas Lekland trivs barn i alla åldrar. Småbarnsavdel-
ningen är anpassad och utrustad med rutschkanor och bollhav 
för alla yngre besökare, upp till tre år. 

Lek och ha kul så länge ni orkar och vill! 
Sväng förbi en timme eller stanna hela dagen. När ni behöver 
fylla på med ny energi fi nns en restaurang som serverar varm 
mat och fi ka med favoriträtter för både små och stora. I vuxen-
loungen ges möjligheter till en lugn stund med en kopp kaff e 
medan barnen leker.

Välkommen på kalas 
Det är enkelt och roligt att ha kalas hos oss. Här fi nns fyra 
kalasrum med olika teman och du väljer mellan tre populära 
kalasmenyer – festlig tårta, mättande hamburgare eller frestande 
pannkakor. Alla gäster tas emot redan i entrén av en kalasvärd 
som visar till rätta och fi nns med den första stunden. Efter maten 
väntar allt skoj i det stora leklandet! 

Läs mer på www.stellaslekland.se

Roligaste lekplatsen

! Gratis för vuxna. Vid leklandet fi nns 
gott om parkeringsplatser för dig som 
kommer med bil. Stadsbussarnas linje 6 
stannar vid Stallsiken.

 Loads of fun for kids Stellas Lekland at Stallsikens Retail Park in Skövde is a 
huge play land, off ering a safe and exciting way for children to let off  steam! There 
are exhilarating trampolines and slides, generous ball ponds and challenging 
rope bridges high above the fl oor, as well as table tennis and pool tables and multi-
sport pitches. Stellas Lekland has activities for children of all ages. The toddler 
area is equipped with smaller slides and ball ponds, suitable for children up to 
three years. Play for as long as you like! If you run out of energy, why not recharge 
the batteries with a meal in our restaurant or a coff ee in the adult lounge. Free 
for adults. Car park outside, and bus service 6 stops at Stallsiken.Party time! 
We have four diff erent party rooms and off er full-service parties, including food, 
play leader and free play in the huge play barn!

B A R N  &  F A M I L J

Stellas Lekland vid Stallsikens handelsområde i Skövde är precis vad 
namnet utlovar – ett paradis på 2 000 kvadratmeter för alla som älskar att klättra, studsa, 

spela spel och leka. Det fi nns här för att alla barn ska få ha det riktigt skoj och 
på ett tryggt och säkert sätt få utlopp för all energi!

Vildmarkslekplatsen är en fantasifull miljö som lockar till rörelse. Testa de olika redskapen 
– ta er runt banan på olika sätt. Här kan ni också grilla under tak. På Mösseberg fi nns även 
en djurpark som uppskattas av de yngsta, med bland annat hjortar, getter, ponnyer, höns, 
grisar och kaniner. Nära parken fi nns ett utsiktstorn med en vacker vy över Falköping.  
       Falköping Alpin, Mössebergsbacken, har fyra liftar och fyra nedfarter med elljus. 
Snökanonerna har hög kapacitet. Så snart det är kallt är de igång! På Mösseberg fi nns det 
gott om olika vandringsleder, motionsspår och skidspår, varav ett med konstsnö.

Läs mer på www.falkoping.se/turism

 Child-friendly Mösseberg – all year round The Wilderness Playground is fun for children of all ages 
and has a covered BBQ area. The animal park is popular with younger children and shows deer, goats, ponies, 
chickens, pigs and rabbits. Nearby is a viewing tower overlooking Falköping. Falköping Alpine has four lifts and 
lit slopes with snow cannons, as well as several trails for running, walking and cross-country skiing.

Tre lekfulla 
     våningar
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Barnens Hus i Tidaholm lockar med en 
härlig dag i lekparadiset. Tre våningar med 
rum inredda i olika miljöer som inspirerar 
till fri lek, fantasi och skaparglädje. Alla 
sinnen stimuleras. 

Samla hela familjen Ett besök på Hökensås 
blir enkelt en spännande utfl ykt. Alla får sin 
egen upplevelse – både nybörjare och vana 
fi skare. Prova till exempel på familjefi ske med 
guide som anordnas varje tisdag och torsdag 

på sommaren. Glöm inte att packa picknick-
korgen för en fi ka i den trollska naturen. 

Läs mer på www.vastsverige.com
/tidaholm/hokensas

  Paradise for children Visit Barnens Hus in 
Tidaholm and play on three fl oors designed to inspire 
imagination and creativity. Fun for all the family 
Hökensås off ers fi shing for everyone, irrespective of 
age and previous experience. Try family fi shing with 
a guide and don’t forget the picnic.

Barnens Mösseberg – alla årstider

Gilla Barnens Hus Tidaholm på Facebook
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FOTO: SEBASTIAN STREITH
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Plask och lek 
vid minikanalen
Barnens minikanal i Norrkvarn, utanför Lyrestad, är 
en favoritplats för många barnfamiljer. Här fi nns västgöta-
delen av Göta kanal uppbyggd i miniatyr. Här är det tillåtet 
med plask och lek! 
       På området fi nns trollstubbar och svampar för över-
nattning – en upplevelse för såväl liten som stor. Hyr gärna 
en cykel eller en kanot och utforska den riktiga kanalen 
för en dag. Passa också på att besöka en av alla fi na 
badplatser kring Mariestad. Med 14 mil strandlinje längs 
Vänern fi nns en egen badvik eller klippa för oss alla.

Läs mer på www.mariestad.se

 Wet fun by the mini canal The child-friendly miniature canal 
in Norrkvarn, near Lyrestad, is a favourite with families and off ers 
plenty of opportunity for splashing. Rent a bicycle or canoe, or 
spend the night in a mushroom or tree stump! The area also has 
lovely places to swim.

Familjeutfl ykt till Göta kanal
Hajstorp är en by vid Göta kanal norr om Töreboda. Titta på 
båtarna som slussar och njut av folklivet vid kanalen. I magasinet 
har traktens hantverkare utställning och försäljning av sina alster. 
På övre våningen visas en utställning som skildrar arbetsåret för 
en bondefamilj för 100 år sedan. Barnen kan skapa, bygga och sjö-
sätta sin egen barkbåt i vattnet. Hajstorp Slusscafé serverar glass, 
smörgåsar, matiga pajer och kakor – närproducerat, ekologiskt 
eller fairtrade. Grönsakerna kommer från granngårdarna. 
Dragvägen längs kanalen bjuder på en fi n cykeltur utan biltrafi k. 

Läs mer på www.gotakanal.se

 Family outing by Göta Canal Hajstorp is a village by Göta Canal, north 
of Töreboda and the perfect place to watch the boats travelling through the 
lock. There is a local history exhibition, activities for children and a café serving 
locally produced, organic and fair-trade food. The tow path off ers car-free 
cycling along the water. 

FOTO: LISA NESTORSSON

Bo i en svamp
Vid Norrqvarn har motorsågs-
konstnären Sören Niklasson 
skapat två helt fantastiska 
svampar, en fl ugsvamp och 
en Karl-Johansvamp. Här kan 
du boka övernattning för 
hela familjen.

 By Norrqvarn the chainsaw artist 
Sören Niklasson has created two 
amazing mushrooms. Here you can 
book accommodation for the whole 
family.  
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Ta hela familjen med till Hjo!
Här fi nns många aktiviteter som alla gillar. 
Spela minigolf, lös knep i Experimenthuset 
och se er omkring i trästaden med sight-
seeingtåget Lok-Hjo-Motivet eller på turist-
byråns tipspromenad. Lekplatser fi nns till 
exempel i stadsparken och nära hamnen.   
       Sköna bad erbjuds helt gratis på Guld-
kroksbadet, både i Vättern och i uppvärmda 
pooler. Längs Hjoån sträcker sig en skulptur-
vandring där ni får uppleva naturreservatet 
genom sagans värld.

Bisonfarmen 
– en annorlunda upplevelse
På Mobolets gård strax söder om Hjo betar 
amerikanska präriebison i det kuperade 
landskapet med utsikt över Vättern och 
Hökensås skogar. Förutom nästan 150 bison, 
fi nns här också ett 20-tal Highland Cattle, 
minishetland och smådjur. 
       På farmen fi nns en gårdsbutik och en 
saloon med både mat och fi ka. På sommaren 
har gården öppet för besökare. Följ med på 
bisonsafari – en spännande upplevelse som 
tar er riktigt nära de ståtliga buffl  arna.

Läs mer på www.gatebison.se

 Hjo for all ages Bring the family to Hjo and enjoy 
crazy golf, a visit to the Experiment House or a ride on 
the tourist train. Play in the playgrounds, or take a dip 
either in Lake Vättern or a heated pool. The Buff alo 
Farm – an unusual experience Mobolet’s Farm, 
just south of Hjo is home to almost 150 American 
Buff aloes, around 20 Highland Cattle, miniature 
Shetland Ponies and small animals, as well as a farm 
shop and a restaurant. Join us on a buff alo safari and 
get really close to these magnifi cent beasts.

HJO för liten 
som stor

B A R N  &  F A M I L J

FOTO: JESPER ANHEDE

FOTO: JESPER ANHEDE

Lidan är mitt smultronställe och jag är så glad att få tillbringa stora delar av 
min tid här. Trots att jag utövar en krävande sport med mycket svett, en del 
blod och lite tårar så känner jag glädjen och fi nner ro på ån Lidan. Man kan 
njuta av den i mynningen till Vänern, precis vid Nya Stadens torg eller någon 
mil söderut i en grässlänt. Varför inte hyra en kanadensare eller havskajak 
och paddla längs med ån? Känslan av att vara så nära naturen är otrolig. 

KARIN JOHANSSON
Landslagskanotist från Lidköping

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E
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Historiskt 
spännande äventyr

Karlsborgs fästning byggdes under 1800-talet. I fredstid skulle fästningen vara 
förråd och i orostider fungera som reservhuvudstad och ge skydd åt kungafamiljen, 

regeringen, kronjuvelerna och rikets guldreserv. 

  Historical adventures Karlsborg Fortress was built in the 1800s, to provide a safe haven for the royal family and government in times 
of war. Today, the fort is a lively visitor destination with plenty of history-based activities, including guided tours and treasure hunts. 

Karlsborgs fästning
Dagens fästning är till glädje för hela 
familjen och innanför vallarna blomst-
rar fortfarande samhället. Besök 
muséet och Garnisonskyrkan. Runt 
torget upplever du det lokala närings-
livet med butiker och kaféer. Delta 
gärna också i en av fästningsturerna! 

Både Äventyrsturen och Jakten på 
den försvunna guldreserven bjuder 
på spänning nere i underjorden där 
kanonerna mullrar. Lilla guldjakten 
är ett äventyr för de allra yngsta där 
alla hittar en skatt.

Läs mer på www.karlsborgsturism.se 
och www.fastningsmuseet.se

Ett actionparadis i betong
Actionparken vid sportparksområdet Tibro är 602 kvadratmeter 
fantasifullt utformad betong med utmaningar för både nybörjare och 
mer avancerade åkare. Så ta med din skateboard, BMX, kickbike eller 
inlines. Här samlas alla likasinnade!

 Concrete action The Action Park in Tibro off ers 602 square metres of imaginative 
concrete designs, suitable both for beginners and the more experienced rider. Bring your 
skateboard, BMX or in-lines and enjoy the ride!

Lär känna alla djuren
Alla barn längtar till Mini-Zoo i Tibro, ett självklart utfl yktsmål några 
gånger varje år. Här bor cirka 200 snälla djur som gärna vill ha besök – 
får getter, kaniner, marsvin, hönor och andra fåglar. Fråga personalen 
först, sen får du gärna gå in och klappa dem. Ta med egen fi ka eller 
köp något gott i kaféet.

Läs mer på www.tibro.se

 Meet the animals The Mini-Zoo in Tibro is a favourite with children. It is home to 200 friendly 
animals, including sheep, goats, rabbits, guinea pigs, chickens and other birds, and petting is allowed. 
Bring a picnic or enjoy something from the cafe.

Gilla Mini-Zoo i Tibro på Facebook

B A R N  &  F A M I L J
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Det roliga tar aldrig slut. När du har badat 
klart fi nns många fl er äventyr på land. Skara 
Sommarland är nämligen också ett tivoli. 
Och vid någon av gokart-banorna väntar 
sedan nya fartfyllda upplevelser. Bakom 
ratten blir alla som barn med spänning och 
prestige på hög nivå.
      Bland de senaste årens nyheter fi nns 
Snakepit som slingrar sig nedför backen i 
vattenparken och bjuder på tre olika upp-
levelser, Cobra där du får känna på vikt-
löshet med tre kompisar, den världsunika 
berg- och dalbanan Tranan, fartfyllda Racer 
– en 90 meter lång vattenrutschbana med 

en fallhöjd på 14 meter – och Big Drop, 
Europas högsta vattenfrittfall med fallucka!

Stugby och camping. Alldeles intill parken 
ligger campingen med 500 husvagns- och 
tältplatser, 300 stugor och några lägenheter. 
Vi har stugor som passar alla, från den lilla 
familjestugan till våra nya Premiumstugor. 
Service i världsklass, mysig sommarstämning 
och naturligtvis en helt egen ingång till 
Sommarland. 

 Skara Sommarland – everyone’s favourite 
destination! Skara Sommarland is Scandinavia’s 
biggest water park, with fun activities for everyone, 

irrespective of age. Once you are inside the gates, 
all activities are free. Never-ending fun! When you 
have had enough of the water, there is lots to do 
on land. Skara Sommarland is also a fun fair, where 
visitors can enjoy go-carting, water slides and lots of 
exciting rides. Holiday cottages and camping.
Next to the park is our campsite with 500 caravan 
and tent pitches, and 300 cabins. Jump the queue! 
Buy your tickets online (link from our website) or via 
our app and receive your tickets in the mail or on 
your mobile phone. Quick and easy!

Läs mer på www.sommarland.se

Alla vill vara på Skara Sommarland

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Oavsett om du är 
gammal eller ung, badkruka eller vattendjur så fi nns det något för dig här. Väl innanför 

portarna har du fritt tillträde till alla roliga och spännande aktiviteter.

Gilla Sommarland på Facebook

! Hoppa över kön! Köp dina entrébiljetter eller säsongskort i 
webbshopen (länk från hemsidan) eller i vår app och få dina 
biljetter hemskickade eller i mobilen. Smidigt och enkelt!

B A R N  &  F A M I L J

skara.se/vilan           @vilansfritidsomrade
facebook.com/vilansfritidsomrade

VILANBADET
ALLT detta ingår i  
din entré:

i SKARA
• Bad • Varmbassäng
• Bubbelpooler • Motionsrum 
• Massagesstolar & ryggbänkar
• Uterelax med bubbelpool & 
   varmkälla, solljus & bastu  
• Ångbastu • Utebad på sommaren 

 
Badhuset 
öppet 357 
dagar om 

året!

Köp SOMMARKORTET -bada ute & inne hela sommaren 

• Vuxen 400 kr • Barn 200 kr 

Försäljning 15/5-30/6

skara.se/vilan           @vilansfritidsomrade

Barnsemester 
vid Vänern

Med en kuststräcka på 22 mil är det enkelt för hela 
familjen att trivas i Destination Läckö-Kinnekulle. 
Tillbringa dagen vid en långgrund badplats, till 
exempel Svalnäs (Vänerns riviera!) utanför Lidköping 
eller vid Kinnekulle camping i Hällekis.
       Andra dagar lockar nya upplevelser. På Väner-
museet med akvarier och experimentverkstad,
i skaparverkstaden på Rörstrand Center, på Läckö 
Slott med fyra olika äventyrsaktiviteter och närlig-
gande Naturum. Eller på Lidköpings stadsnära lant-
gård och i Götenes moderna och stora skatepark!

Läs mer på www.lackokinnekulle. se

 Family fun by Lake Vänern Destination Läckö-Kinnekulle 
off ers lots of fun for the whole family. Spend the day on a beach 
– try Svalnäs near Lidköping or Kinnekulle Camping in Hällekis – 
or be more active; visit Vänermuseet Museum with aquariums 
and experimental workshop, the skate park in Götene, or 
Läckö Castle.
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! På Balthazar gillar vi att upptäcka 
tillsammans. Barn under tio år 
ska alltid ha en vuxen med sig 
under besöket.

Balthazar Science Center
– upplev, experimentera och upptäck nytt

Science för alla åldrar
Balthazar Science Center är en plats där 
människor i alla åldrar kan mötas och upp-
leva naturvetenskap, teknik, matematik och 
engelska i nya spännande och inspirerande 
kombinationer. Hela kroppen aktiveras.
      I verkstan blir det fart på din kreativitet! 
Här kan du skapa, uppfi nna och bygga 
saker. På utegården hittar du bland annat 
en linbana, elbilar, häftiga vattenexperiment 

och självklart möjlighet att sitta och fi ka 
i solen. Under skolloven arrangeras ofta 
extra aktiviteter på Balthazar.  

Aktiviteter året om
Programmering, Oceanforskning, Scratch 
Day, LEGO-utmaningar och Smyckestill-
verkning är några exempel bland mängden 
av programaktiviteter som äger rum hos 
året om. 

Vill du experimentera, upptäcka och 
samtidigt ha roligt med dina kompisar är 
du välkommen att fi ra födelsedagskalas 
hos oss. 

Läs mer på www.balthazar.nu

 Balthazar Science Center – providing 
creativity, exploration and discoveries for all 
ages within the fi eld of Science and Technology. 
Balthazar is located in Skövde town centre. 
Come, enjoy and learn! 

Upplev hur det är att krypa i ett hjärta, testa din simultanförmåga, experimentera 
i vårt ljusrum och hitta spännande saker i vår gruvgång. 

B A R N  &  F A M I L J

FONTÄN AV COLA LIGHT 
+ MENTOS
1.  Trä 7 stycken mentos på en tråd med 
 hjälp av en nål.

2.  Öppna julmusten och släpp ner tråden  
 med mentos i fl askan.

3.  Spring!

SÅPIGA BUBBLOR
1.  Blanda 1/2 dl Yes, 1/2 dl glycerol*, 2–5 dl  
 vatten och 1 tsk socker.

2.  Blanda försiktigt så att det inte blir så   
 mycket lödder.

3.  Prova dig fram med mängden vatten. 
 Blandningen ska inte vara för lös.

4.  Såpblandningen blir bättre ju längre den 
 får stå.

5.  Nu kan du skapa både små och stora 
 fantastiska bubblor.

APELSINLYKTA
1.  Skär ett snitt på mitten 
 av apelsinens skal och 
 fortsätt hela vägen runt.

2.  Dra försiktigt isär de 
 två halvorna.

3.  Gröp ur fruktköttet, som 
 sitter fast i skalet. Akta
 den tjocka vita hinnan 
 i mitten av apelsinen. Den ska vara kvar  
 då den är själva veken i ljuset.

4. Fyll 3/4 av apelsinskalet med vegetabilisk  
 olja och häll lite olja på veken.

5. Tänd ljuset genom att elda på veken.   
 Detta kan ta en liten stund.

Testa science
– med Balthazar Science Center

FLYTER ELLER 
SJUNKER?
1.  Blanda lika mängd  
 olja, vatten och sirap  
 i ett högt glas. Se vad  
 som händer!

2.  Efter att vätskorna  
 har ”lugnat ner sig” 
 – prova att släppa ner  
 olika saker i glaset  
 och se hur de fl yter  
 eller sjunker.
Tips! Du kan prova med gem, russin, kapsyler, chokladbitar,
vindruvor ... allt du vill!

Tips! Glycerol kan du köpa på apotek.

Obs! Denna bör genomföras utomhus.

BALTHAZARSCIENCE CENTERVälkommen till Skövdes Science 
Center för att upptäcka, prova, bygga 

och utmana alla dina sinnen. Allt genom 
teknik och naturvetenskap i spännande 

och inspirerande kombinationer. Hos oss får hela familjen kluriga utmaningar och roliga upplevelser.
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Efter en 3 timmars bilresa från Norge var familjen framme 
vid den vita pärlan ute på Kållandsö, nämligen Läckö Slott. 
     – Ett fantastiskt slott som ser ut att vara hämtat från en 

fi lm, skriver Siv i ett blogginlägg från resan. 
     Under sitt besök passade familjen på att 
utforska slottets alla rum och kanoner. De åt 
även en lunch på rosade restaurangen Hvita 
Hjorten. Medan de väntade på maten passade 
barnen på att undersöka den spännande utställningen på naturum 
Vänerskärgården – Victoriahuset. 
    – Det roligaste var en kamera där man till exempel kunde se 
sitt öga på nära håll, beskriver Siv. 
     Efter en övernattning i Lidköping gick resan vidare till nästa 
stopp, Skara Sommarland. Bara 20 minuter från Lidköping, strax 
utanför Skara, breder sommarlandet ut sig som en drömvärld 
för den badtokige och den som gillar fart och fl äkt. 
     – Badkläderna var packade och humöret på topp. Skara 

Sommarland verkade vara något för både stora och små, och vi 
hade hört mycket bra om stället på förhand, skriver Siv. 
       Familjen Karstensen provade de fl esta badattraktionerna, 

men fastnade för Vågpoolen som hade lite 
varmare vatten. Även forsfärden Nyagara var 
populär bland barnen.  Eftermiddagen spen-
derades bland tekoppar, gruvbana och rodeo 
i tivolidelen av parken. Dagen därpå begav sig 

familjen till Skövde. På multianläggningen Arena Skövde besökte 
Siv, Kjell, Kia och Kalle det prisade Äventyrsbadet. 
       – Jag tror det är den bästa anläggning jag sett för de allra 
minsta, menar Siv som fortsätter i sitt blogginlägg , å andra sidan 
hade de både ström, vågor och bubblor för de lite större så det 
är nog ett av de fi naste Äventyrsbaden jag sett. Vid besöket på 
Arena Skövde spelade familjen även bowling.
      – Storasyster Kia vann med liten marginal över oss andra 
och lillebror blev sur för att han kom sist, berättar Siv. 

”Resan var en succé
och vi hade tur som fi ck uppleva detta”

Så skrev Siv Karstensen efter sin rundresa i Skaraborg. Tillsammans med 
morfar Kjell och barnen Kia 10 år och Kalle 7 år, var familjen Karstensen från 
Norge inbjudna av anläggningarna att testa några av våra största besöksmål 

i Skaraborg. I slutet av juni anlände de till våra västgötska slätter.

SKRIBENT: MICAELA PERSSON      FOTO: FAMILJEN KARSTENSEN

”Badkläderna 
var packade och 

humöret på topp”

Familjen Karstensens resa var 
en del av en sommarkampanj 
i Skaraborg. Kampanjen är 
resultatet av ett samarbete 
mellan några av de stora turistiska 
dragarna. De som deltog i 
kampanjen var Arena Skövde, 
Skara Sommarland, Karlsborgs 
fästning och Läckö Slott.  

  The Karstensen’s trip was part of a 
promotional campaign The campaign is the 
product  of a partnership between a few of the main 
tourist attractions in Skaraborg; Arena Skövde, 
Skara Sommarland, Karlsborg Fortress and 
Läckö Castle. 

En sommarkampanj!

R E P O R T A G E
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Från ett äventyr till ett annat. Från Skövde mot Karlsborgs 
fästning. Denna dag var det dags för familjen att gå på jakt efter 
den försvunna guldreserven. Eftersom Kalle var för liten för den 
stora turen gick han och morfar Kjell en tur för mindre barn. 
Kia och Siv traskade till biosalen, fi ck 3D-glasögon 
och började titta på en spännande fi lm. 3D-fi lmen 
visade hur Sveriges guldreserv tidigare förvarats 
på fästningen. Efter en kontroll upptäcker man 
att guldet ersatts med sten. Var är guldet? En skum offi  cer med 
marmoröga och ett ärr över ansiktet gestaltas som skurken och 
två barn misstänker att han gömt guldet någonstans på fäst-
ningen. Men var? Filmen slutar och helt plötsligt kommer barnen 
från fi lmen inspringandes på bion. De behöver hjälp och tar med 
sig Kia, Siv och de andra på bion ut på jakt efter den försvunna 
guldreserven. 
     – Vi sprang ned i källaren, bort från skumma soldater, genom 

dataspel, hemliga koder, låsta dörrar och fallande tak och väggar. 
Till slut hittade vi guldet, beskriver Siv och fortsätter:
     – Skattjakten var riktigt bra genomförd. Det är ett spännande 
sätt att berätta en historia. Här används modern teknik och gamla 

byggnader om vartannat och det funkar perfekt. 
Här har hela Norge något att lära om att skapa nya 
attraktioner.
     Nöjda med sin Skaraborgsresa begav sig familjen 

Karstensen hem till Norge igen. Precis hemkommen i ett sista 
blogginlägg skriver Siv:
     – Resan var en succé och vi hade tur som fi ck uppleva detta. 
Hon fortsätter:
       – Jag har i skrivande stund inte frågat barnen om resans 
höjdpunkter ännu. De sprang till sina vänner så fort vi kom hem. 
Men jag vet i alla fall att det är underbart att vara norrman i 
Sverige också.

”VI SPRANG NER I KÄLLAREN, BORT FRÅN SKUMMA SOLDATER, HEMLIGA KODER, 
LÅSTA DÖRRAR OCH FALLANDE TAK OCH VÄGGAR” 

”Resan var
en succé”

  A Summer Adventure ”The holiday was a success, and we were lucky to get to experience this.” This is what Siv Karstensen wrote after her trip around 
Skaraborg last summer. Her and her family had been invited to travel from Norway to try a few of Skaraborg’s most popular visitor attractions. After a 3-hour car 
journey from Norway, the family arrived at Läckö Castle. 
      – An amazing castle that looks as if it’s straight out of a movie, Siv writes on her blog. The family explored the castle and visited the exhibitions in the visitor 
centre, which were particularly popular with the children. After a night in Lidköping, they continued to Skara Sommarland, only 20 minutes away. The family tried 
most of the water rides and especially liked the heated Wave Pool. The children also loved the Nyagara Raft. The afternoon was spent in the fun fair section of the 
park. The next day the family travelled to Skövde. They visited Arena Skövde and the award-winning Adventure Pool. 
      – This is probably the best baths I’ve ever seen for the youngest children, Siv writes, and continues: but there was also lots to do for older kids, so all in all a 
great place. From Skövde they continued to Karlsborg Fortress, to join the Hunt for the lost Gold Reserve. The hunt started with a fi lm, to set the scene. Then it was 
time to search for the gold, which is hidden somewhere in the fort. 

Barnen trivs i Skaraborg   
– här fi nns massor av roliga och spännande

aktiviteter för alla åldrar
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Naturen 

  Natural experiences Nature off ers solace and serenity in our stressful modern world. The natural landscape of 
Skaraborg has everything from lakes and rivers to plains, mountains and moorland. It is also where the biggest inland 

sea in the EU is found – Lake Vänern – a place for yachting, relaxation and refreshing swims.

N A T U R U P P L E V E L S E R

Naturen är en läkande kraft för stressade nutidsmänniskor, det är allt fl er forskare överens om. 
Årstidernas växlingar ger variation i aktiviteter och upplevelser. Landskapet här i Skaraborg bjuder 

på allt från sjöar och vattendrag, vidsträckta vyer över slätter och heder, till stigar i löv- och 
barrskog och platåberg med en helt unik karaktär. Här fi nns också EU:s största insjö Vänern 

– ett innanhav för båtliv, avkoppling och härliga semesterbad.

FOTO: MONICA MANOWSKA

bjuder in till upplevelser

Högsåsens vandringscentral mellan sjöarna Unden och 
Skagern är en perfekt start för att njuta av skog och friluftsliv. 
Härifrån utgår 14 leder i olika längder och svårighetsgrader. 
Från högsta punkten kan du klara dagar se både Kinnekulle 
och Billingen – åtta mil bort!
      Runt sjön Skagern slingrar sig en vandrings-, cykel- och 
ridled på cirka 10 mil. Mysiga byvägar, bad vid långa sand-

stränder och ett stilla sus av trädkronorna i skogen. 
Även Gullspångsälvens naturreservat erbjuder en vacker 
vandringsled längs med älven med start i Gullspång.

  Walking, cycling and riding trails Högsåsen’s Hiking Centre 
between the lakes Unden and Skagern is the starting point for 14 walking 
trails of varying distance and diffi  culty. Why not try the 10-kilometre 
circular path around Lake Skagern? Another option is the pleasant trail 
through the Gullspångsälven Nature Reserve.

Trampa dressin
Att trampa dressin på den gamla järnvägen passar hela familjen. 
Sammanlagt fi nns 60 km dressinbana med start i Gullspång. 
       Dressinerna är lättrampade så även de yngsta kan hjälpa till på 
färden. Landskapet är vackert och omväxlande. När du varit ute lagom 
länge vänder du dressinen och trampar tillbaka. Längs banan fi nns 
rastplatser att pausa vid – så glöm inte fi kakorgen! Längs den fyra mil 
långa Torvedsbanan passerar du både Gullspångsälven, badplats 
och skog- och ängsmark. 

  Ride a trolley Riding a trolley along a disused railway is a perfect activity for all 
the family. The railway starts in Gullspång and runs through a varied landscape with 
beaches, meadows and woodland. Bring a picnic and take a break at one of the 
rest areas. 

Trolska fi ske- och 
kräftupplevelser i älv och sjö
Boka attraktiva paket med både fi ske och olika typer av 
boende vid vattnen Vänern, Skagern, Gullspångsälven, 
Unden eller Gårdsjön. Bo på lantgård, herrgård eller 
camping, med eller utan fi skeguide, med egen eller hyrd 
båt. Kristallklart vatten och trolska skärgårdsmiljöer utlovar 
fi skeupplevelser utöver det vanliga. Gädda och abborre, 
men även storröding och välväxt öring nappar här! 
      Missa inte heller att fi ska egna kräftor med guide i 
sjön Undens kristallklara vatten. I Gullspångs samhälle 
besöker du laxtrappan där den berömda Gullspångslaxen 
leker på höstkanten.

Läs mer på www.gullspang.se

Vandra, cykla och rid ut i naturen
Läs mer på www.gullspang.se

  Magical fi shing in lakes and rivers Book fi shing packages, including accommodation, 
with or without a guide. Crystal clear water and magnifi cent surroundings guarantee an enjoy-
able experience. Alternatively, join a guide and catch crayfi sh in the clear waters of Lake Unden. 
Visit the salmon ladder in Gullspång in the autumn and watch the salmon spawning.
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Natur helt nära 
– eller härligt vild
Hökensås är ett stycke bevarad vildmark 
med stora naturvärden, djupa skogar och 
rogivande stillhet. Här fi nns ett 50-tal sjöar 
och tjärnar, varav 30 är utmärkta fi skevatten. 
Upptäck en ny vandringsled och ta för dig av 
naturens eget skaff eri, skogen är full av bär 
och svamp. 
       Gå den fi na leden genom bokskogen i 
Ekedalens naturreservat väster om Tidaholm. 
Se spår från den gamla kalkbruksindustrin och 
upplev det speciella ljuset med en blandning 
av färgerna från skir grönska och fallna löv. 
       Utmed ån Tidan som rinner genom Tidaholm 
tar du fi na promenader. Vid strömmarna i 
Baltak bjuds på utmärkt fl ugfi ske.

  Get close to nature Hökensås is an unspoilt area 
with deep forests and around 50 lakes and tarns, many 
of which are great for fi shing. Follow the walking trails 
and enjoy the rich variety of berries and mushrooms. 
Other pleasant walks include the glorious trail through 
Ekedalen Nature Reserve, west of Tidaholm, and along the 
river Tidan, which runs through Tidaholm. The streams in 
Baltak are great for fl y-fi shing.

Höstäventyr 
längs Hjoån
Naturreservatet i Hjoåns dalgång är ett 
viktigt område för reproduktionen av harr 
och öring. På hösten när öringen leker kan 
du passa på att följa med på öringsafari längs 
med ån. Aktiviteten arrangeras på kvällstid ett 
par dagar varje vecka, från slutet av oktober 
till mitten av november. Kvällen bjuder på ett 
äventyr utöver det vanliga där du tillsammans 
med din guide får lära dig mer om öringen 
och dess vandring. Du går över stock och sten 
för att komma fi sken riktigt nära. Start vid 
Grebbans Kvarn.

  Autumn adventures along the Hjo River 
The Hjo valley is an important breeding area for trout. 
Take a Trout Safari in October-November, get really 
close to the fi sh and learn lots about its life. Departs 
from Grebbans Kvarn.

N A T U R U P P L E V E L S E R

FOTO: HÖKENSÅS SPORTFISKE AB

”

Följ med heltidsguiden Ove Johansson på ett trollingäventyr på Vättern. Ove 
är en av Sveriges mest meriterade fi skeguider och kan titulera sig både europeisk och 
svensk mästare i trolling. Fiskesäsongen på Vättern sträcker sig över hela året. Under 
ett trollingäventyr tillsammans med Ove har du chans att fånga lax, öring, röding, gös, 
abbore och gädda. Han guidar även vid pimpel- eller isfi ske, vertikalt jiggfi ske, mete 
efter vitfi sk samt Put & Take-fi ske på mindre vatten i Skaraborg.

Mästar-trolling på Vättern
 Master trolling in Lake Vättern Join 

full-time guide Ove Johansson, Swedish and 
European Trolling Champion, for a trolling 
adventure on Lake Vättern, any time of the year. 
He will show you how to catch salmon, trout 
and pike, and also off ers tours with focus on ice 
fi shing, jigging and other techniques.

ANDERS ERIKSSON
Sjufaldig världsmästare i Enduro
Uppvuxen i Hjo, bosatt i Tibro

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

Jag vill framhäva Rankås fritidsområde utanför Tibro. Det är en fantastisk 
oas där jag hämtat energi under hela min karriär.

Rankås fritidsområde erbjuder stora möjligheter till rekreation och 
träning. Rankåsleden korsar genom området, som domineras av ljus och 
luftig tallskog.

FOTO: JESPER ANHEDE
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Hornborgasjön är en unik naturmiljö och ett av Skaraborgs signum. Miljön här är 
resultatet av Sveriges enskilt största naturvårdsprojekt. Den tidigare nästan torrlagda sjön 
restaurerades och fi ck nytt liv under 1980-talet. Från mars till april bjuder tranorna upp till

dans i söder. Men sjön har mycket mer än tranor att erbjuda. Här fi nns naturum, 
fågeltorn, gömslen och många fi na vandringsleder. Njut av den behagliga friden!

N A T U R U P P L E V E L S E R

Hornborgasjön 
– en magisk upplevelse

Vår
Våren är en ljuvlig tid vid Hornborgasjön. Rekordet är 26 500 
tranor vid ett och samma tillfälle. I mars och april kommer 
det 150 000 besökare till informationscentralen Trandansen 
för att njuta av skådespelet. Det är en blandning av folkfest 
och naturupplevelse!

Sommar
Under sommarhalvåret förvandlas sjön till en livfull barn-
kammare. Någon meter över sjöytan, byggd på pålar i vattnet, 
svävar naturum Hornborgasjön. 
      Naturum fi nns på sjöns östra sida och är under perioden 
mars till september bemannad med kunnig personal. Lär mer 
om sjöns och bygdens historia, ta del av ett intressant 
program med guidningar och temadagar. Alltid gratis inträde! 
Området är tillgänglighetsanpassat med breda spänger som 
leder närmare fågellivet än på någon annan plats i Sverige. 
Utan vare sig kikare eller stövlar kan man se rakt ner i knöl-
svanens bo eller se skäggdoppingen jaga och mata sina ungar. 

Höst och vinter
Ett besök på hösten kan vara oförglömligt. Den svala höstluften 
vibrerar av liv när det åter samlas tusentals tranor vid 
Hornborgasjön. De är nu på väg mot sina övervintringsområden 
i Sydeuropa. Även vintern bjuder på rekreation. När isen lägger 
sig förvandlas sjön till kung Bores allra vackraste salsgolv, 
perfekt för skridskoåkning. 

Läs mer på www.hornborga.com och
www.visithornborgasjon.se

ÖRNEN HAR LANDAT
Det är inte bara tranor som dras till eller lever 
vid Hornborgasjön. Fågellivet är rikt året om. 
      Spännande arter som övervintrar här är 
till exempel varfågel, fjällvråk och örn. Under 
vintern anordnar fågelvärdar från Falbygdens 
Fågelklubb och ÖRN-72 speciella Örnhelger. 

I området runt Hornborgasjön 
fi nns gott om olika boenden och alla 

förutsättningar att få smaka god mat 
och ta del av spännande upplevelser

 Lake Hornborgasjön – a magical experience Hornborgasjön is a unique 
environment and a symbol of Skaraborg. From March to April, thousands of 
cranes dance by the lake. But there is much more to see here, including a visitor 
centre, bird towers, hides and a number of walking trails. Spring is a lovely time 
at Hornborgasjön. The record is 26,500 cranes at the same time. During March 
and April, 150,000 people visit the lake to enjoy their performance. 
In the summer, the lake becomes a breeding ground. The information centre 
is located on the eastern side of the lake and manned with knowledgeable staff  
from March – September. Entry is free and guided tours are available. The area 
is accessible to all, with broad walkways. Autumn and winter In the autumn, 
thousands of cranes return to the lake, on route back to southern Europe. In 
the winter, the lake freezes and off ers great ice-skating. The eagle has landed 
Hornborgasjön attracts a vast range of diff erent bird species, all year round. 
Examples include northern shrike, rough-legged buzzard and eagles, which all 
spend the winter here. Special Eagle Weekends are held in the winter months.

NATURUMÖster om Hornborgasjön och söder om Varnhem. Följ skyltar.+58o 19´ 27,38”+13o 35´ 17,87”

TRANDANSENSjöns sydspets, längs riksväg 184.+58o 16´ 31,80”    +13o 29´ 10,29”
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Träna inför Vasaloppet och de andra 
loppen som ingår i en svensk klassiker, 
året runt. Billingens fritidsområde är 
offi  ciellt Vasaloppscenter för cykel, löpning 
och längdskidor sedan 2013. Här fi nns bra 
träningsmöjligheter, kunskap samt kom-
petens kring respektive sport och utrust-
ning, bra boende och god mat. Här fi nns 
också en 50-meters utomhusbassäng för 
simträning sommartid. 
       Aktivitetsplatsen har snabbt blivit en 
favorit för både barn och föräldrar. Här 
fi nns det bland annat en linbana, klätter-
borg och en bana man ska ta sig igenom 
utan att nudda marken. 
      Omklädningsrum och duschar är öppna 
alla dagar (utom julafton). För dig som 
behöver hyra utrustning fi nns Sporthyra 
med det mesta du behöver för både 
vinter- och barmarkssäsongerna. 

Ta ut svängarna i familjens bästa 
slalombacke. Billingebacken är 400 meter 
lång med en fallhöjd på 100 meter. Här fi nns 
två liftar och en nedfart. Upptäck även 
vår Skipark för hopp och tricks – både för 
dig som åker skidor och snowboard.

Njut av härlig skidåkning på längden. 
Så fort det blir kallt nog tillverkas konstsnö 
till spåren för längdskidåkning. Som längst 
blir vårt konstsnöspår hela 4,7 kilometer. 
De allra fl esta vintrar kan vi även preparera 
skidspår med fi n natursnö. Billingeberget 
höjer sig 300 meter över havet och här uppe 
är det ofta vinter även när det är grått 
väder på andra håll. Här fi nns skidspår 
med stor variation i olika längder – totalt 
60 kilometer.

  Downhill skiing! The slope Billingebacken 
is 400 metres long and has two lifts. There is a 
dedicated area for snowboarders and a Ski-Park 
for tricks and jumps. Cross-country skiing! 
The winter is an exciting time in Billingen’s 
recreation area. Artifi cial snow is prepared so that 
the cross-country tracks can be used whatever 
the snow conditions. Skiing on natural snow is also 
available most years. The area has a total of 60 
kilometres of cross-country skiing tracks. 
Vasaloppet Centre Train for Vasaloppet all year 
round. Billingen Recreation Area off ers cycling, 
running and cross-country skiing. Good training 
facilities, accommodation and food. Outdoor 
swimming pool. An active holiday! Follow signs 
from the town centre to Billingen, which off ers 
running, walking and cycling trails, outdoor 
swimming, fi shing lakes with shelters and barbeque 
areas. Changing rooms with showers and sauna.

Ett berg av upplevelser!

! ÅSBOTORPSJÖN RUNT Vi vill att så många som möjligt ska kunna njuta av 
naturen på berget. För dig som kommer med barnvagn, rullstol eller rullator fi nns 
en asfalterad promenadslinga runt Åsbotorpsjön. Elljus lyser upp i mörkret. Längs 
slingan fi nns även fl era grillplatser med vindskydd. Ta med matsäck!

Ringlande stigar, porlande bäckar och en dramatisk natur växandes 
på en kalkrik berggrund. Platåberget Billingen är en fantastisk plats 
för den som vill uppleva naturens skönhet. En plats för både motion 
och rekreation. Här fi nns motionsspår, vandringsleder, skidspår, 
slalombacke, konstfrusen isbana, cykelleder för mountainbike, ett 
tempererat utomhusbad, fi skesjöar med vindskydd och grillplatser. 
Läs mer på billingen.nu
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I körsbärsblomningens tid blir hela Vallebygden vit, som om mjuka moln landat 
på marken. Ingenstans utanför Japan står körsbärsträden lika tätt, enligt folk i bygden. 

Följ med på en cykeltur genom Sveriges Fylke, ett sagolandskap där både Bilbo, Arn 
och bröderna Lejonhjärta skulle kunna dyka upp vilken sekund som helst.

SKRIBENT: ANNA FROSTER     FOTOGRAF: MARCUS ELMERSTAD

Vallevägen

Direkt utanför Varnhems samhälle 
sjunger näktergalen. Trädens blad 
är kladdigt ljusgröna och det nästan 

syns hur de vecklar ut sig medan vi cyklar 
förbi. Åtta personer rullar iväg en fredags-
kväll för att fylla sig med så mycket vår som 
det bara är möjligt på en helg. Den yngsta 
deltagaren är fyra månader och sitter i 
cykelvagn. Han förnimmer landskapet 
på ett stillsamt sätt, vaknar och somnar 
genom söta doftstråk av vitsippor, hägg 
och ädellöv. De äldsta är hans farmor och 
farfar, som krävde att få följa med när de 
hörde talas om körsbärsblomscykling. Tänk 
att vi har missat det här, säger de om och 
om igen till varandra. 
      – Vi har ju varit vid Hornborgasjön och 
Kinnekulle men däremellan trodde vi att 

det var helt platt, säger Karin Gustafsson, 
alias farmor.
      Vallebygden är allt annat än platt, det 
är ett virrvarr av böljande åsar, kullar och 
sjöar. Istiden har format ett trevlighets-
landskap med precis lagom stora backar 
för att få fart men inte behöva dra cykeln 
uppför. På geologernas språk kallas det 
kamelandskap. En kalkrik blommande oas 
dit geologer, botaniker och blåsippsnjutare 
vallfärdar. Och körsbärsturister som vi.
      Man hinner knappt ut ur ett naturreservat 
förrän nästa börjar. En slottsruin, en liten 
fårgård, ett missnekärr som lyser vitt i 
vårskymningen och så nästa lövskogslund. 
Det är på gränsen till en nationalromantisk 
parodi där idyllen har gått över alla gränser. 

R E P O R T A G E
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Som en påminnelse om hur bildskön  
trakten är har Föreningen Vallevägen satt 
upp tomma järnramar på några ställen längs 
vägen där man kan betrakta landskapet 
som en tavla. Det är också de som hyr ut 
cyklarna, dekorerade av lokala konstnärer 
med till exempel körsbär och körsbärsblom.  
      Föreningen Vallevägen kallar området 
för Körsbärsdalen och marknadsför sin väg 
som världens vackraste. Här kan finnas ett 

visst mått av lokalpatriotism – broschyren 
utlovar till och med att man ska hitta sig 
själv genom att uppleva Vallevägens unika 
flora och fauna.  
      En annan lokal sanning är att munkarna  
som gick från Kinnekulle till Varnhem 

spottade körsbärskärnor längs vägen, 
och att det är därför körsbärsträden är så 
omåttligt många.   
       Hobernas blommande, kulliga landskap 
gränsar då och då till alvernas, som vid  
Silverfallet, där en smal bäck faller 60 meter  
i glittrande forsar och fall. De yngre 
deltagarna njuter av att sträcka ut tungan 
och fånga vattenånga, respektive äta jord, 
medan de äldre letar fram mackor.  

! FAK TA 
OM VALLEBYGDEN 
På Billingens västsluttning, mellan Skara och Skövde ligger Vallebygden. Här har  
istiden skapat ett så kallat kamelandskap, ett virrvarr av böljande åsar, kullar och sjöar. 
Området är drygt 1000 hektar stort, ungefär dubbelt så stort som Södermalm i  
Stockholm, men här finns 365 sjöar och 6 naturreservat. Den kalkrika marken har 
skapat en överdådig flora, som lockar både proffsbotanister och vanliga blåsippsturister.  
       I mitten av maj är Valle bländande vitt av körsbärsblom. Den mest intensiva  
blomningen varar bara någon vecka, så det kan vara värt att kolla med någon i trakten 
innan man åker, för att pricka precis rätt.

OM VALLEVÄGEN 
2009 bildades föreningen Vallevägen, av folk som jobbar med konst, kultur och turism 
i bygden. De har tagit fram en karta med turförslag och sevärdheter, och hyr även ut 
konstnärligt dekorerade cyklar. Mer info finns på vallevagen.se 

KAMELANDSKAP [käjmlandskap]
När inlandsisen höll på att smälta för 12 000 år sedan blev klimatet kallare under 
ungefär 800 år. Iskanten stod stilla och tvekade, och under den tiden formades den 
Mellansvenska israndszonen. På några platser låg stora isblock kvar så länge att de 
blev inbäddade i jord och grus från isälvarna som rann förbi. Gruset isolerade och 
när isblocken till sist smälte hade älvarna byggt upp ringlande åsar omkring dem, och 
där isen hade legat bildades gropar som blev till sjöar. Vallebygden är Sveriges mest 
kända kamelandskap. Ett annat är Brösarps backar i Skåne. 

  Vallebygden is an area between Skara and Skövde, approximately 1,000 ha in size, with 365 lakes and 6 nature reserves. The calcium-rich ground is home to a richly 
varied flora that attracts both botanists and tourists. The cherry trees flower in the middle of May. The Vallevägen Association was set up in 2009, by local people  
working with art, culture and tourism. The association has produced a map with suggested tours and sights, and rents out bicycles. Please see www.vallevagen.se A kame  
landscape This is a special type of landscape, created at the end of the Ice Age, when the glacier retreated. Vallebygden is Sweden’s best known kame landscape. 

R E P O R T A G E

”Vallevägen – världens  
vackraste väg”

Första natten tillbringar vi på vandrarhemmet 
Gröna huset och den andra på Långesäter  
bed and breakfast. En trädgård full av 
fruktträd, katter, soffor, en hund och allt det 
som ryms i ordet hemtrevlighet. Körsbärs-
kronbladen snöar.  
      – Ni inser väl att ni har missat körsbärs-
blomningen, upplyser Lars-Erik Johansson, 
som bor här. 
      Det är svårt att förstå hur det kan bli vitare 
än nu, men Lars-Erik håller fast vid det. 
      – Förra helgen var det ett lämmeltåg av 
bilar här ute på vägen av körsbärsturister. 
Man måste vara snabb för att pricka toppen. 
      Fler och fler startar nya verksamheter 
runtom i bygden, berättar Lars-Erik. 
      – Det kryllar ju av naturreservat överallt. 
Vi har bott här i 30 år och naturen har förstås 
alltid varit så här, men plötsligt har folk börjat 

göra något av det. Efter en frukost som hade 
anstått Bilbo Bagger fortsätter cykelturen.
När tvååriga Imri tröttnar på att spana kor 
från cykelstolen kan hon hoppa in i cykel-
vagnen bredvid lillebror och läsa böcker.   
       – Nu ska vi åka till ett jätteroligt ställe, 
säger hon bestämt när remmarna klickar 
fast kring magen. 
       Och så är det faktiskt. Jättadalens natur-
reservat är Vallebygdens högsta utkikspunkt. 
Stigen dit slingrar över steniga stup, mer 
anpassade för jättar än för tre generationers 
cyklister. Men med hjälp av gåstavar och  
bärselar är alla till sist uppe och kan se ut 
över blommande hagmarker, lövskogar och 
sjöar, ända till Kinnekulle som blir blått i  
horisonten. Det är söndag eftermiddag och  
dags att återvända till vardagen, med näsbor-
rarnas insidor tapetserade av vitsippsdoft. 

  When the cherry trees blossom, the entire Vallebygden area turns white According to the locals, only Japan has more cherry trees than Vallebygden. Take a 
cycling trip through this fairy-tale landscape, where Bilbo and the other hobbits would feel right at home. Just as they leave Varnhem, they hear the nightingale.  
The trees are light green and it is clear that spring is here. A party of eight is setting off on a weekend cycling trip, to experience this beautiful landscape close up.  
Vallebygden is far from flat, its mix of rolling hills, ridges and lakes was formed when the glacier withdrew after the Ice Age and makes this a perfect place for cycling.  
The local heritage society offers cycling hire. They call the area ‘Cherry Valley’ and claim it’s the most beautiful in the world. Another local truth is that the monks walking 
between Kinnekulle and Varnhem were eating cherries and spat out the stones along the way – apparently this is why there are so many cherry trees. The party 
spends the first night at the youth hostel Gröna huset, the second at Långesäter B&B. Both are comfortable and friendly. The cherry petals cover the ground. They are 
told that increasing numbers of tourists have discovered the cherry tree phenomenon and are visiting the area in the spring. The final stage of the trip is Jättadalens 
Nature Reserve, with the best view point in the area. And the view is indeed magnificent, taking in flowering meadows, broad-leaf forests and glittering lakes.

”Vallebygden – ett virrvarr av böljande  
åsar, kullar och sjöar”

R E P O R T A G E
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Outdoor-upplevelser med vandring, 
cykling och kanot. Kinnekulle och Kållandsö 
på andra sidan Kinneviken är populära 
områden för naturupplevelser. Kinnekulle 
vandringsled är 45 km och lättvandrad med 
fl era alternativa rutter. Du kan pilgrimsvandra 
mellan Husaby och Forshem. På Kållandsö 
går du långa sträckor längs Vänerns strand. 
Testa också att vandra ut på Hindens rev 
som är en fem kilometer lång spets som 
löper ut i Vänern och har en bredd på endast 
25–100 meter. Innanhavet bjuder här i söder 
också på en rik skärgård för oförglömliga 
kajakturer. Ta för dig längs 22 mil kust!
      Kinnekulle är också ett mecka för cykel-
entusiaster, såväl för en lugnare tur som för 
fartfylld MTB på helt nya leder.

Munkängarna. Namnet härrör från tiden 
före 1400-talet då området hörde till 

Vadstena kloster. Idag är Munkängarna en 
lund av ädla lövträd med fi na promenadsti-
gar. När ramslöken blommar i maj–juni fylls 
skogen av en distinkt lökdoft.

Österplana hed och vall. Naturtypen kallas 
alvar, ett tunt jordlager och låg växtlighet på 
kalkstensberggrund. På våren växer orkidén 
Sankte Pers Nycklar på heden vid kyrkan. 
Backtimjan och fetknoppsarter växer 
krypande längs marken. Håll utkik efter den 
sällsynta kalknarven.

Kinnekulle stenbrott. I stenbrottet syns 
40 meter av bergets lager av kalksten – i 
grått, gröngrått och rödbrunt. Kalksten från 
olika skikt skiftar i kvalitet och har använts 
för varierande ändamål. Fossil av bläckfi skar 
och kräftdjur som levde i havet för 400 
miljoner år sedan fascinerar.

Läs mer på www.lackokinnekulle.se

  Kinnekulle – the fl owering mountain 
Kinnekulle off ers a varied landscape; lush broad-
leaf forests, dense coniferous forests, copses 
and meadows, grazing land and barren plains. 
Munkängarna A woodland with broad-leaf trees 
and lovely walking paths. When the wild garlic 
blooms in May-June, the whole forest smells of 
onion.Österplana  A limestone plain with a thin 
layer of soil, where orchids and other rare plants 
grow. Kinnekulle QuarryA limestone quarry and 
a good place to fi nd fossils of creatures that lived 
here 400 million years ago. Outdoor experiences, 
including walking, cycling and canoeing Kinnekulle 
and Kållandsö are great places to get close to 
nature. The Kinnekulle walking trail is 45 km long 
and off ers easy hiking and a number of alternative 
routes. Kållandsö off ers long walks along the shore 
of Lake Vänern. Or take a walk along Hindens rev, 
which protrudes fi ve kilometres into the lake and 
is only 25-100 metres wide. Kinnekulle is also a 
mecca for cycling enthusiasts, who enjoy the many 
cycle-ways of varying diffi  culty.

Kinnekulle
– det blommande berget

Kinnekulle präglas på ett helt unikt sätt av många olika naturtyper. Frodig lövskog, 
kraftfull granskog, sköna lundar och lövängar, beteshagar och alvar som breder ut sig med 

låg växtlighet. Från utsiktstornet på bergets topp ser du 5 mil i alla väderstreck!

N A T U R U P P L E V E L S E R
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Skaraborg och fisket
Skaraborg har fi na möjligheter för alla som vill fi ska – oavsett metod, förkunskap 

eller säsong på året. Det är få områden i Sverige som är så mångfacetterade 
sett till typen av vatten och de fi skarter som simmar här.  

SKRIBENT: JOHN ZAFARADL      FOTO: FREDRIK FREDEN

Innanhavet Vänern och den karga, djupa Vättern är inte 
bara unika till sin storlek, utan erbjuder ett fantastiskt 
fi ske efter några av landets mest spännande arter; 
storröding, insjööring, insjölax, gädda, abborre och gös. 
De enorma sjöarna medför givetvis en del frågor kring 
tillgänglighet – även om ett strandnära fi ske kan vara 

nog så trevligt , i synnerhet för dem som vill ut på de stora 
vattenvidderna och varken har kunskapen eller båt. Med en 
professionell fi skeguide kan dock alla få en fi skeupplevelse 
att minnas hela livet. Vänern och Vättern sticker naturligtvis 
ut som Europas till ytan tredje och femte största sjöar, men 
i Skaraborg fi nns andra stora vatten; Viken, Unden och 
Skagern, som erbjuder ett högklassigt fi ske efter våra vanligaste 
rovfi skar gös, abborre och gädda, men även öring och 

storröding (Unden). Utöver dessa välkända sportfi ske-
resurser fi nns mängder med mindre sjöar och fl era fi na 
åar som alla erbjuder fi na möjligheter för sportfi skare och 
upplevelsetörstiga turister. Man skall dock köpa fi skekort 
i alla vatten, förutom Vänern och Vättern som tillhör det 
fria fi sket.

  Fishing in Skaraborg. Skaraborg off ers great opportunities for anyone 
interested in fi shing – irrespective of preferred technique, previous experience 
and time of the year. Few parts of Sweden off er this much variety when it comes 
to available species and types of waters. The huge lake Vänern and the deep, 
barren Lake Vättern are not only vast, but also off er amazing fi shing for exciting 
species such as char, trout, salmon, pike, perch and pikeperch. To make the most 
of the larger lakes, join a professional fi shing guide on a guided fi shing tour.  

R E P O R T A G E
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! Fiskekort kan köpas på 
webben, kortautomater  
eller på anvisade försälj-
ningsställen. Det finns 
hyrsjöar som kan hyras 
för exempelvis konferen-

ser och företagsarrangemang. 
Det går även fint att hyra in fiske- 
guide eller helt enkelt köpa en 
kurs i exempelvis flugfiske.

  Fishing permits must be purchased for all 
waters except Vänern and Vättern, where fishing 
is free.

HÖKENSÅS SPORTFISKE 
– FISKEGUIDNING
www.hokensas.se

Hökensås Sportfiske bedriver all form av guidning och kurs-
verksamhet kopplat till sina sportfiskeområden. Här finns allt 
för nybörjaren eller den mer erfarna som vill slipa på detaljerna. 
Kastteknik, flugbindning, fisketeknik vid sjön eller guidning 
vid eget fiske går att boka på Sportfiskecentret. Schemalagda 
kurser bedrivs i egen regi och sedan många år tillsammans 
med Johan Klingberg. Även andra kända sportfiskeprofiler 
gästar Hökensås och bedriver kurser på Hökensås. Hökensås 
Sportfiske har öppet året om.

  Hökensås Sportfiske offers guided tours and courses to fishing  
enthusiasts of all abilities, who can practice their technique, participate in  
a course, or simply join a guided fishing trip. Hökensås Sportfiske is open  
all year round.

f iskeguider

MAMO Ś FISKECHARTER
www.mamosfiskecharter.se

Magnus Persson är en ung och passionerad sportfiskare med 
stor kännedom om våra majestätiska vatten Vänern, Vättern, 
Skagern och Viken. Mamo ś Fiskecharter erbjuder guidat fiske 
året runt; trolling efter lax, öring och röding samt spinn och 
ismete efter gädda, gös, regnbågsöring och abborre. Magnus 
värdegrund är att fler som inte har egen båt eller den utrust-
ningen som krävs, ska få chansen att få komma ut och få en 
fiskeupplevelse på någon av Sveriges fantastiska storsjöar.

  Magnus Persson is a young and passionate fisherman, with expert 
knowledge of the waters of Vänern, Vättern, Skagern and Viken. Mamo ś  
Fiskecharter offers guided fishing tours all year round, with trolling for  
salmon, trout and char, as well as spinning and ice fishing for pike,  
pikeperch, rainbow trout and perch.

 

CHARTERFISKE
www.charterfiske.se

Ove Johansson är en av landets mest meriterade guider.  
Han är välkänd inom tävlingstrollingen och kan bland annat  
titulera sig både europeisk- samt svensk mästare. Oves guide- 
säsong sträcker sig över hela året: Vänern och Vättern under 
isfri säsong, samt Viken och Skagern under sommaren.  
Fiske efter lax, öring, röding, gös, abborre och gädda. Ove är 
flexibel vad gäller kundgrupper och guidar även på mindre 
vatten i Skaraborg: pimpel eller ismete, vertikalt jiggfiske, mete 
efter vitfisk samt Put & Take-fiske efter regnbågsöring.

  Ove Johansson is one of Sweden’s most experienced fishing guides, 
with several championship titles to his name. He runs guided tours all year 
round, fishing for salmon, trout, char, pikeperch, perch and pike, depending 
on season.   

PREDATORGUIDE
www.predatorguide.se 

Fredrik Fredén är en nationellt erkänd predatorspecialist  
– gädda och gös – samt en skicklig rödingfiskare. Fredrik är 
utbildad guide via Sportfiskeakademin i Forshaga. Han fiskar  
i Vänern, Vättern, Skagern, Stråken, Viken samt Unden.  
Fredrik är specialiserad på fiske efter gädda, stor sådan.  
Han erbjuder även vertikalfiske efter Vätterns unika storröding. 
Fredrik guidar även gädda och gös via ismete. Sommartid  
erbjuds även guidat mete efter vitfisk samt Put & Take-fiske 
efter regnbågsöring.

  Fredrik Fredén is an expert on predator fishing. He is a certified guide 
and offers fishing in Vänern, Vättern, Skagern, Stråken, Viken and Unden. 
Fredrik specialises in fishing for big pike, but offers a wide range of different 
guided fishing tours, depending on the season. 

FOTO: HÖKENSÅS SPORTFISKE 

I både Tiveden och på Hökensås 
finns vatten för alla; flugfiske,  
mete, spinn- och isfiske går att  
bedriva i sjöar av olika karaktär 
och storlek. Den gemensamma 
nämnaren är den stora chansen 
att få napp, god tillgänglighet 
trots vildmarkskänslan och de 
vackra fiskarna. 

För såväl familjen, nybörjaren och till den 
mest inbitne spösvingaren kan man med 
fördel fiska i några av Skaraborgs många 
Put & Take – vatten.   
       Hökensås Sportfiske är ett av de äldsta 
och mest välrenommerade företagen 
inom svensk sportfisketurism. Här tar man 
fram egen högkvalitativ regnbåge och öring 
som sedan sätts ut i deras egna vatten på 
Hökensås, Tiveden eller strömsträckan vid 
Baltak i Tidan. Vad som blivit synonymt med  
fisket i dessa kortfiskevatten är vildmarks- 
känslan, vilket inte är svårt att förstå. I Tiveden  
ligger de nio sjöarna på gränsen till national- 
parken, i vacker granskog och kuperad  
terräng, och på Hökensås fiskar man i fler 
än 20 vatten som alla ligger inom natur-
vårdsområdet som påminner om Norrlands 
karga inland.  
       I Baltak finns en av södra Sveriges mest 
besökta strömsträckor för flugfiske och här 
finns alla möjligheter för såväl nybörjare som 
expert att flugfiska i strömmande vatten.

  There are other large lakes in Skaraborg; 
Viken, Unden and Skagern, which all offer first 
class fishing for the most common predatory fish. 
There are also a number of smaller lakes and rivers 
offering good fishing. Fishing permits must be 
purchased for all waters except Vänern and Vättern, 
where fishing is free. 

Put & Take fishing is a great option, both for families 
and more experienced fishermen. Hökensås  
Sportfiske breeds its own high quality rainbow trout 
and brown trout, which is stocked into their own lakes, 
all found in wild, untamed natural surroundings.  
Fly fishing in streaming water is available in Baltak, 
one of the most popular fly fishing areas in the south 

of Sweden. Both Tiveden and Hökensås offer fishing 
for all tastes, with a choice of fly fishing, spin fishing, 
angling and ice fishing in a number of different lakes. 
Fishing permits are available online, from ticket 
machines and selected shops. Entire lakes can be 
hired for conferences and business events. Guided 
fishing tours and courses are also available. 

FOTO: SIEWERT ANDERSSON FOTO: SIEWERT ANDERSSON 
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N A T U R U P P L E V E L S E R
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I Tivedens nationalpark – i gränslandet mellan Västergötland, Närke och Värmland 
– väntar äventyret på dig som söker förtrollande vacker natur. Här i ett av Sveriges sydligaste 
urskogsområden fi nns mörka skogstjärnar, jättelika fl yttblock och hisnande utsiktsplatser. 
Här hittar du också vidsträckta badstränder och många mil markerade vandringsleder. 

Läs mer på www.tiveden.se och www.skaraborgsleder.se
  Wild and wondrous. Tiveden National Park – on the border between Västergötland, Närke and Värmland – off ers an amazingly beautiful natural environment. 

This ancient forest hides still, dark tarns, giant boulders and magnifi cent view points, as well as long beaches and many miles of marked walking trails.

Vilt och 
förtrollande 
vackert

N A T U R U P P L E V E L S E R

Kort kanalfärd med färjan Lina
Färjan Lina är Sveriges minsta reguljära färja och 
trafi kerar Göta kanal på tvären. Färden tar bara 20–25 
sekunder – och går på handkraft. Prova själv att dra dig 
över! Den unika färjeförbindelsen startades 1919 och 
trafi kerades från början med en enkel vickeka. Men i 
slutet 1930-talet fi ck skepparen Färje-Karl tillstånd att 
spänna en lina över kanalen och därefter byggdes en 
speciell farkost. Färjan Lina fi nns 150 meter söder om 
Töreboda järnvägsstation. Båtsäsong på Göta kanal är 
maj –september.

Läs mer på www.gotakanal.se

  Short ferry trip on Lina. Lina is Sweden’s shortest regular 
ferry service and runs across Göta Canal. The journey lasts 20–25 
seconds – and the ferry is hand-powered. The Lina Ferry is located 
south of Töreboda railway station.  

Vilt och vackert
I lantliga drömmen Grästorp upplever du gärna den 
vackra naturen –  till exempel fi na åkrar och vildmarken 
i Ekopark Hunneberg. Ån Nossan bjuder på fi nt fi ske. 
Rikligt fågelliv fi nns i naturreservatet Dättern som är 
en vik av Vänern.

  Wild and beautiful. Grästorp off ers wonderful nature 
experiences, in open fi elds or the wilderness of the Hunneberg 
Eco Park. Enjoy great fi shing in the river Nossan, or go bird 
watching in the Dättern Nature Reserve, by Lake Vänern.

Golfa härligt sjönära
Töreboda golfklubb inramas av barrskog vid den näckrosfyllda Månsarudssjön. Banan är skiftande 
av park-, skogs- och seaside-karaktär. Den beskrivs som kort, klurig, vacker och med en slående 
charm. Trivsel är ett ledord! Hål 10 är mest omtalat och har klassats som topp 500 i världen och som 
topp 100 i Europa. Många spelare har andra favoriter – hål 11 med utslag från en ö, hål 3 med green 
på udden eller hål 4 med utslag från en höjd. Golfpaket med boende i B&B eller campingstugor 
fi nns, liksom en husvagnsparkering. Golfshop, range med gräs-tee samt golfrestaurang.

Läs mer på www.torebodagolfklubb.se

  Golf by the lake. Töreboda Golf Club is located next to a lake, surrounded by forest. The course is varied and often 
described as short, tricky and beautiful, with plenty of charm. Hole 10 is classed among the top 500 in the world, and 
top 100 in Europe. Other popular holes include 11, where you tee off  from an island. Golf packages with accommodation, 
caravan site. Golf shop, driving range and restaurant.
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Ett rikare liv
K U L T U R  &  H I S T O R I A

Kultur med konst, teater, historia,  
musik, nöjesliv, hantverk och  
utställningar ger ett gott liv. Låt din 
egen kulturresa ta sin början just  
här och nu. Det finns så mycket att 
upptäcka och uppleva. Varsågod!

  Enrich your life Art, theatre, history, music, handicraft  
and exhibitions are good for the soul. Start exploring this  
side of Skaraborg here and now. Enjoy!

VARNHEM 
– en tusenårig historisk utflykt
Varnhem nedanför Billingens  
västra sluttning är en plats som 
ger oss en berättelse som sträcker 
sig flera tusen år tillbaka i tiden. 

När kristendomen kom till Sverige. 
I Varnhem finns de äldsta spåren av kristen- 
dom i Sverige. På senare år har Västergölands  
museum gjort arkeologiska undersökningar 
som visar att det var här kristendomen allra  
först blomstrade – 100 år tidigare än man 
tidigare förstått.  
       Gravar från vikingatiden vittnar om ett 
kristet gravskick redan i slutet av 800-talet.  
Arkeologernas analyser berättar om ett 
hårt liv. Redan i tidig vuxen ålder var mångas 
kroppar utslitna, knappt hälften av alla barn 
uppnådde tio års ålder. Vid utgrävningarna 
fann man även en intakt kyrkogrund med 
murad kalksten som anses vara Sveriges 
äldsta bevarade rum! 

Klosterkyrkan och klosterruinen.  
Varnhems kloster grundades av Cister-
cienserorden omkring 1150 och var ett 
betydande maktcentrum under medeltiden.  
Här fanns bördig åkermark och tillgång 
på sten, timmer och rinnande vatten. På 
1200-talet var Varnhem landets största 
munkkloster.   
       Varnhems klosterkyrka är gravplats 
för Stockholms grundare Birger jarl och för 
den Erikska kungaätten under 1100- och 
1200-talen. I samband med reformationen 
på 1500-talet upphörde klosterverksam-
heten och området lämnades att förfalla. 
       Under 1600-talet restaurerades kloster- 
kyrkan genom Magnus Gabriel De la Gardies 
försorg. Den praktfulla barockinredningen, 
det mäktiga strävpelarsystemet och det 
stora centraltornet är resultat av denna 
restaurering. 
       Själva klosterbyggnaden fick dock för- 
falla och inte förrän på 1920-talet började  
man gräva ut de gamla ruinerna. På kloster- 

museet vid kyrkan förvaras många intres-
santa föremål från dessa första utgräv-
ningar. Idag skapar klosterruinerna miljöer 
där det är lätt att lämna nutiden för en 
stunds tillbakablick. 

  Varnhem – thousands of years of history.Varn-
hem has a history that stretches thousands of years 
back. When Christianity came to Sweden.Archaeo-
logists have shown that Varnhem is the cradle of 
Swedish Christianity. Viking graves show that Christi-
an burial rites where used here as early as in the 9th 
century. Archaeological digs have also unearthed an 
undamaged church foundation, which is thought to 
be the oldest preserved room in Sweden! The abbey 
and the monastery ruins. Varnhem Monastery was 
set up by the Cistercian Order around 1150 and was 
a centre of power in medieval times. In the 1200s 
this was Sweden’s largest monastery. Stockholm’s 
founder, Birger Jarl, and a number of medieval royals 
are buried here.The monastery closed in the 16th 
century and was abandoned. It was partly restored 
in the 1600s, but it was not until the 1920s that 
archaeologists again took an interest in the site. 
Today, the museum next to the abbey exhibits many 
interesting objects unearthed at this time. Next to 
the abbey is the Monastery Café, serving organic 
and locally produced food. The youth hostel is a 
comfortable place to stay. Welcome!

! Välkommen! Bredvid kyrkan finns det mysig klosterkaféet  
som serverar såväl ekologisk som närproducerad mat.  
Smörgåsar, soppor, hembakat och annat gott. Klostergårdens  
trivsamma vandrarhem erbjuder en harmonisk vistelse.
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VAR A VÅGAR  
– och gör konsten och kulturen synlig

Vara kommun låter sedan flera år mycket medvetet konst och  
kultur prägla liv och uttryck i småstaden. 

Vara Konserthus i världklass! Visionen 
är att konst och kultur gör livet rikare – att 
den utmanar och berör, engagerar, inspi-
rerar och får människor att reflektera. Så 
även scenkonsten. Vara Konserthus stod 
klart redan 2003 och bjuder på konstarter 
som musik, teater och dans. Varje vår och 
höst presenteras ett nytt program som vill 
spegla hela världens kulturliv och erbjuda 
både bredd och spets. Här blandas klubb-
kvällar med familjeföreställningar. Klassisk 
musik möter jazz, country, pop och rock. 
Det bjuds på dans, teater, opera, musikal 
och stå-upp-komik.

Läs mer på www.varakonserthus.se

The Blue Orange utmanar. Den tyska 
konstnären Katharina Grosse imponerades 
av Vara kommuns ambition att vända en 
negativ spiral till något som växer och spirar. 

Hennes konstverk The Blue Orange består 
dels av det blåa stationshuset och dels av 
”rymdbumlingarna” placerade på och en bit  
bort från huset. Konstnärens specialintresse 
är färger, dess samspel mellan varandra och  
med den som betraktar. Hon säger sig fas- 
cineras av hur vi traditionellt uppfattar att 
färger ska användas och vill utmana vårt sinne  
genom att sätta färger tillsammans och i 
sammanhang där vi inte har några förutfat-
tade meningar. 

Läs mer på www.visitvara.se

En förvandling till offentligt vardags-
rum. Badhusparken är under omvandling. 
Här skapas nu invånarnas gemensamma 
rum. Visionen är en plats för alla, allt från 
boulespelande äldre via kickboardåkande 
unga till gungande småbarn. Men det blir 
också en vacker plats som kan betraktas 

så väl på avstånd, som från en skön solstol 
under ett träd– eller varför inte från toppen 
av vildvinstornet.

Läs mer på www.vara.se

Bada, simma och njut av konsten Konst-
verket Fiskarna skapades av Carl-Harry  
Stålhane till det gamla badhuset redan i 
slutet av 1970-talet. Han är känd för allt från 
unikt stengods och stora fria utsmyckningar, 
till bruksgods. Brita Mellander-Junger-
mann är utbildad på Konstfack och verk-
sam som keramiker och skulptör. Eftersom 
hon har rötter i Ryda och i Vara har hon 
skänkt den blå stengodsreliefen till bad-
huset. På badhusets väggar visas samtida 
videokonst och barnen bjuds badteater och 
badfilm flera gånger om året.

Läs mer på www.visitvara.se

  Vara – a community showcasing art and culture. Vara municipality has made a conscious decision to let art and culture define life in this small town. Vara 
Concert Hall wants to challenge, engage, inspire and encourage reflection through music, theatre and dance performances. A broad range of events are on offer, 
including family shows, stand-up comedy, musicals and concerts. The Blue Orange, by German artist Katharina Grosse, takes its inspiration from Vara’s ambition 
to turn a downward spiral into something that grows and expands. It is intended to challenge our senses using colours in unexpected places and combinations. 
Creating a public living space. The Badhusparken Park is being redesigned to create a public meeting place. The vision is to provide an attractive shared space with 
everything from boules and skateboarding to a playground for the youngest visitors. Enjoy fine art while you swim. The local swimming baths are decorated with 
sculptures and works of art. Contemporary video art is projected on the walls, and plays and films for children are regular events.

K U L T U R  &  H I S T O R I A A N N O N S
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LÄCKÖ SLOTT 
– ett praktfullt barockslott
Läckö Slott på en udde i Vänern är ett av Sveriges 
mest populära besöksmål. Slottets historia går 
700 år tillbaka i tiden. Biskop Brynolf Algotsson la 
1298 här grunden till en befäst borg. Greve Magnus 
Gabriel De la Gardie övertog slottet på 1600-talet. 
      Det var sedan han som formade slottet så som 
vi ser det idag. Följ med på en guidad tur eller 
upplev slottet på egen hand!

  Läckö Castle – a magnifi cent baroque building. 700-year old Läckö 
Castle is one of Sweden’s most popular visitor destination. Join a guided 
tour or explore the castle independently!

FOTO: JESPER ANHEDE

Besök naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
Här får du veta om Vänerns rika djur- och naturliv. Restaurang 
Hvita Hjorten har en sagolik utsikt över slottet. Menyn baseras på 
grödor från slottsträdgården, Vänerfi skare, bönder och jägare.

  Learn about the rich fl ora and fauna of 
Lake Vänern at Naturum Vänerskärgården 
and enjoy the beautiful views of the castle 
from Restaurant Hvita Hjorten, where the 
meals are prepared with ingredients from 
the castle garden. 

K U L T U R  &  H I S T O R I A

Läs mer på www.lackokinnekulle.se

En levande fi skehamn
Spikens fi skehamn är en av Europas största insjöfi skehamnar. 
Härifrån levereras inte minst Vänerns röda guld – löjrommen. 
Ät gott på Restaurang Sjöboden, njut av Vänerspecialiteter 
i de idylliska fi skebodarna eller ta en fi ka.

  A working harbour Spiken fi shing harbour is one of Europe’s biggest 
freshwater harbours, and the source of the delicious local bleak roe. It is 
also home to a number of restaurants and cafes.

 

Den svenska porslinstraditionen
Rörstrand Museum i Lidköping fi nns i en av Europas äldsta porslinsfabriker. Här visas nära trehundra 
år av tillverkning, vida känt konstnärskap och bruksgods som älskats av generationer.

  Rörstrand Museum in Lidköping is housed in one of Europe’s oldest porcelain factories. Almost 300 years of 
art and everyday items are on display here. 

Hemma hos landets sista 
grottmänniskor
Lasse i bergets grotta är en av 
Kinnekulles märkligaste sevärd-
heter. Här bodde Sveriges sista 
grottmänniskor, Lars och Inga 
Eriksson i nästan 30 år i slutet på 
1800-talet. 

  Sweden’s last cavemen Visit the 
cave ‘Lasse i bergets grotta’ to see 
where the couple Lars and Inga Eriksson 
lived for almost 30 years at the end of 
the 19th century. 

Jaktslottet blev rådhus 
Gamla Rådhuset på torget i Lidköping var från början greve 
Magnus Gabriel de la Gardies jaktslott. I slutet av 1600-talet 
fl yttades byggnaden från Kållandsö i samband med att han 
grundade Nya staden. Idag fi nns turistbyrån samt anrika 
Rådhuskonditoriet i huset.

  From hunting castle to town hall The old town hall in Lidköping 
used to be the hunting lodge of Count Magnus Gabriel de la Gardie. It was 
moved here from Kållandsö in the 17th century and is now home to the 
Tourist Offi  ce.

Medeltiden gör sig påmind
Kyrkan i Husaby med sitt mäktiga 
trippeltorn från 1000-talet är 
Sveriges första biskopskyrka. 
S:t Sigfrids källa, där Olof 
Skötkonung döptes, ligger strax 
intill. Som enda gravkyrka i Norden 
är Forshems kyrka invigd till 
”vår Herre Jesus Kristus och den 
Heliga gravens ära” och pryds av 
sex romanska reliefer. Kyrkan var 
tidigt ett pilgrimsmål.

  Medieval roots The church in 
Husaby dates back to the 11th century 
and is Sweden’s fi rst episcopal church. 
St Sigfrid’s spring, where Olof 
Skötkonung was christened, is nearby. 
The church became a pilgrimage 
destination early on.
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”
Skara storslagna 
domkyrka
Det är 1000 år sedan Skara stift formades som gemen-
skap och organisation, Svenska kyrkans äldsta. Domkyrkan 
syns på långt håll, den är en symbol för staden.  
       Den första domkyrkan invigdes här omkring år 1150, 
men man tror att det funnits både en stenkyrka och 
stavkyrka här tidigare. I början av 1800-talet fi ck kyrkan två 
platta torn och folk liknade dem vid ett par byxor. Det är 
därför tornen ibland kallas Skaras byxor, trots att de nu har 
kopparklädda spiror. Domkyrkan fi ck sin nuvarande gotiska 
stil i slutet av 1800-talet av arkitekten Helgo Zettervall.
       Skara domkyrkas inre idag gestaltades inför sekelskiftet 
2000 av arkitekten Jan Lisinski. Det som verkligen gestaltar 
domkyrkan är dess levande gudstjänst- och musikliv. 
Att komma in under valven är att mötas av ett tilltal. 

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/skara

  Skara Cathedral Skara diocese is the oldest in the Church of 
Sweden. There has been a cathedral at this site since around 1150, 
although there were probably at least two other churches here even 
earlier. The current building was designed in the 1800s; the interior 
was updated in 2000. The cathedral is a living church, with regular 
services and concerts.

 

Välkommen till Lidköpings
Rörstrand Museum och 290 års
porslinshistoria. För mer info
www.rorstrand-museum.se

ROBERT GUSTAVSSON
Komiker, skådespelare 
från Skövde

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

Jag besöker gärna Skövde Kulturhus som sedan 
barnsben känns som ett andra hem för mig. 
Att det nu även fi nns en liten all aktivitets teater i 
källarplanet som heter Robert Gustafsson Kulturiet 
där det alltid pågår febril aktivitet gör mig heller inte 
speciellt ledsen. Annars är ”baksidan” av Billingen 
en höjdare en sommarkväll med solnedgång över 
Valle härad. Ett vackrare landskap fi nns inte.

Gör en västgötsk 
tidsresa
På Västergötlands museum i Skara gestaltas 
över 10 000 år av landskapets historia genom både 
fasta och tillfälliga utställningar. På programmet 
fi nns även föreläsningar och andra arrangemang.
       Den fasta utställningen Mellan is och eld tolkar 
vår forntid – från det att människorna nådde våra 
breddgrader fram till kristendomens dagar. 
Här fi nns också en permanent utställning om 
medeltiden och en om konstnären Agnes de 
Frumerie. 
       Friluftsmuseet Fornbyn består av ett 30-tal 
byggnader från hela Västergötland som fl yttats 
hit för att ge en bild av det gamla bondesamhället. 
Roligt och intressant!

Läs mer på www.vastergotlandsmuseum.se

  Time travel in Västergötland The Västergötland 
Museum in Skara describes more than 10,000 years of the 
history of this region, with both permanent and visiting 
exhibitions. The Fornbyn Outdoor Museum consists of 
around 30 buildings from all over Västergötland, moved here 
to show what an old farming community would have looked 
like. Fun and interesting!

Skövde kulturhus
Kulturintresserad? Då har du kommit till rätt ställe. 
Skövde var först i Sverige med att få ett riktigt 
Kulturhus som samlar teater, konsthall, konstmuseum, 
bibliotek och biograf. På teatern kan du se allt från 
lokala produktioner av hög standard till folkkära 
svenska artister, komiker och internationella gäster.

Läs mer på www.skovde.se/kulturhus

  Interested in culture? Then this is the place for you. 
Skövde Kulturhus has a theatre, art gallery, art museum, library 
and cinema, all under the same roof. The program includes plays 
by local theatre companies, concerts with popular Swedish 
artists, stand-up comedy and international guest performers.

K U L T U R  &  H I S T O R I A
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Pilgrimsvandra
Att vara pilgrim är att vandra med sig själv – med och mitt i det gudomliga. 
En vandring ute i det fria, men också i sitt inre. Skaraborg bjuder på 500  
kilometer vandringsleder, där kultur, historia och tankar knyts ihop med de 
pilgrimer som vandrade här för nästan 1000 år sedan.

  Go on a pilgrimage The Skaraborg area has 500 kilometres of trails that have been followed by pilgrims for more than 1,000 
years. The Skaraborg trails are part of the European network of pilgrim routes, from Santiago de Compostela in Spain to Nidaros 
(Trondheim) in Norway. Pilgrim Centre in Varnhem. Varnhem Abbey has a Pilgrim Centre with books, souvenirs, and guides who 
catell you more about the abbey and the rich history of Varnhem. Prayers are held daily during the summer, and are open to  
everyone. Shorter pilgrim walks are also available. 

Levande historia
På Ryttmästarbostället vid Simsjön bevaras byggnader, möbler, vapen och bruksföre- 
mål från indelningsverkets tid. Som besökare får du ta del av de unika samlingarna 
och fascineras av den historiska miljön.  
       Kavallerimajoren Bernhard Englund har fått flera utmärkelser för arbetet med 
Ryttmästarbostället och sitt inspirerande sätt att föra historien vidare. 2012 utsågs 
han till Årets samlare av tidningen Antikvärlden och Antikmässan i Älvsjö. Han har  
även fått HM Konungen Pro Patria-medalj. 
       Boka guidning för en bättre upplevelse. 

Läs mer på www.ryttmastarbostallet.nu

 Ryttmästarbostället by Simsjön shows buildings, furniture and everyday objects from the 17th 
century. Cavalry Major Bernhard Englund is the man behind this inspiring and interesting collection. 
Book a guided tour to get the most out of your visit.  

Binnebergs Tingshus 
Tingshuset från 1750-talet var tingshus fram till 1891. Det är mest känt för upproret 
1710 då en kronofogde blev ihjälslagen här. Byggnaden är ett byggnadsminne och 
används för bland annat utställningar och konserter. Här finns också ett tingshus- 
och skolmuseum. Guidning och kaffeservering enligt överenskommelse. 

Läs mer på www.binneberg.se

  The Dourthouse dates from the 1750s and functioned as a court through to 1891. Now a listed 
building. Binnebergs Tingshus is used for temporary art exhibitions.

Pilgrimslederna genom Skaraborg är en del av de europeiska kulturvägarna från Santiago de  
Compostela i Spanien till Nidaros (Trondheim) i Norge. De flesta lederna i Skaraborg är märkta med 
Sankt Olofs-korset. Det betyder att de hör ihop med lederna som går till det historiska  
pilgrimsmålet Nidaros. 

Pilgrimscentrum i Varnhem 
I Varnhems klosterkyrka hittar du Pilgrimscentrum. Här finns litteratur, bokbord med pilgrimstillbehör  
och guider som kan berätta mer om klosterkyrkan och Varnhems rika historia. Varje söndag till torsdag 
under juli månad följs en bönerytm vid vissa tidpunkter under dagen där du är välkommen att delta om 
du vill. Du kan också vara med på kortare pilgrimsvandringar. 

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/skarastift och www.pilgrimskaraborg.se
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HJO 

– trästaden 
vid Vättern
Det fi nns tre bevarade trästäder 

i Sverige och Hjo som nyligen 
fi rade 600 år är en av dem. 
      Vid förra sekelskiftet var Hjo en 
populär kurort vilket fortfarande 
präglar bebyggelse och miljöer här
vid Vätterns västra strand.

Läs mer på www.hjo.eu och 
www.tretrastader.se

FOTO: JESPER ANHEDE

Blomstrande badliv. Hjo Stadspark anlades 
1876 som badpark för Hjo Vattenkuranstalt. 
Här längs strandkanten står trävillorna på 
rad och minner den tid då gästerna besökte 
badanstalten för att kurera sina krämpor. 
Idag är parken en trevlig oas för avkoppling, 
omgiven av susande träd och vågskvalp. 
Annars är den välbevarade trästadsmiljön 
främst centrerad kring torget. Njut av de 
vackra trähusen och fl anera längs de kuller-
stensbelagda gränderna. Turistbyrån arran-
gerar guidade stadsvandringar. 

Konst, konsthantverk och design. I Hjo 
fi nns en lång ännu levande hantverkstradition. 
Den inspirerande miljön gör att konsthant-
verkare och konstnärer fortfarande verkar 
här. Flera håller sina ateljéer och gallerier 
öppna för besökare, särskilt vid pingst och 
under den årliga Konstrundan. 
     Se också utställningen om Estrid Ericson. 
Hon föddes 1894 och växte upp i Hjo. 30 år 
gammal startade hon Firma Svenskt Tenn i 
Stockholm. Utställningen om Estrid Ericson 
visas i Kulturkvarteret Pedagogien. Här kan 
du även besöka utställningen om Guldkrokens 
Keramik. Storsäljaren från 1970- och 1980-
talen fi nns i många svenska hem. Utställning-
arna är gratis.

 Hjo – the wooden town by Lake Vättern Hjo is 
one of Sweden’s three remaining wooden towns and 
recently celebrated its 600-year jubilee. A popular 
spa resort Hjo Town Park dates back to 1876, and was 
built as an amenity for the spa guests. Today, it is a 
relaxing oasis close to the water. Most of the wooden 
buildings and are found near the town square and the 
picturesque cobbled streets around it. Guided tours 
are available from the Tourist Offi  ce. Arts, crafts and 
design Hjo has a long history as a hub for arts and 
crafts, and a number of artists and craftsmen still 
work in the area today. Many open their workshops 
and studios to visitors. The town also off ers free art 
exhibitions with works by local artists and designers.

K U L T U R  &  H I S T O R I A

Ett K-märkt ångfartyg 
S/S Trafi k är en av Sveriges äldsta och 
bäst bevarade ångbåtar. Det K-märkta 
fartyget blev 2013 utsett till Årets 
Arbetslivsmuseum. Det byggdes 1892 
och fraktade gods och passagerare 
mellan Hjo och Hästholmen. 
      Idag är ångaren ett passagerar-
fartyg och gör sommartid turer till 
Visingsö, Vadstena och Hästholmen. 
Boka biljetter till turer och jazzkryss-
ningar på turistbyrån.

  A listed steam ship S/S Trafi k is one of Sweden’s 
oldest and best preserved steamboats. The vessel 
now takes passengers on cruises to nearby islands. 
Tickets are available at the Tourist Offi  ce.

Levande hantverkstradition 

Utställningsprogram fi nns på 
www.kulturkvarterethjo.se

Nossebro – ett mecka för retro
Gillar du design, mode och teknologi från 1950-, 60- och 70-talen? 
Ta Retrovägen som sträcker sig från Göteborg och upp genom Skaraborg! 
Längs närmare 40 mil slingrande småvägar fi nns kulturhistoria och utfl ykts-
mål precis i din smak. Kaféer, bensinmackar, butiker, museer och mycket mer. 
       I mitten ligger Nossebro med Storgatans säregna arkitektur och museet 
Andra våningen i den gamla brandstationen med en trerumslägenhet fylld av 
retrodetaljer. Här har tiden stått stilla sedan sextiotalet. Och i närheten ligger 
Elektriska aff ären som plötsligt stängdes 1969. Kvar blev hela sortimentet av 
gamla apparater.
       I Fåglum fi nns postorderföretaget Ginzas retrobutik med massor av 
nytillverkade retroprodukter – jukeboxar, radioapparater och heminredning. 
Retro Nossebro är även ångbåten S/S Nossan, loppisar, Eriksons chark, 
Råglannaparken, Krokstorps lanthandel samt evenemang som Power Meet 
i juni, veteranmarknader i april och augusti och Nossebro Marknad en gång 
i månaden.

Läs mer på retronossebro.se

 Nossebro – a mecca for retro lovers Are you into design, fashion and technology from 
the 1950s, 60s and 70s? Travel along the Retro Route, which starts in Gothenburg, then heads 
north through Skaraborg! This almost 400-kilometre long road is lined by coff ee shops, petrol 
stations, shops and museums.

! Ordet RETRO är kortform 
förretrospektiv som 
syftar på design, mode, 
trender och teknologi från 
en särskild tidsepok

FOTO: JESPER ANHEDE
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Sjöstaden 
Mariestad
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Gör ett historiskt besök i 
Mariestad och lär känna en av 
landets bäst bevarade stadsdelar 
Upptäck Gamla Stan genom en guidad stadsvandring. Vid kyrkplatsen 
i Karleby fi nns lämningar efter Sveriges äldsta kyrka. Qvarnstensgruvan 
i Lugnås är Europas enda kvarnstensgruva öppen för besökare, här 
ges under högsäsong dagliga guidade turer.
       Dessutom har århundradets byggnadsverk Göta kanal sin början 
i Sjötorp, strax norr om Mariestad. Kanalen och alla slussar upplever 
du på cykel, till fots på kanalbanken eller varför inte ombord på en 
passagerarbåt.  

Läs mer på www.mariestad.se
  Historical Mariestad Take a guided tour through the Old Town of Mariestad 

and experience one of Sweden’s best preserved historic urban areas. For even 
more history, visit the millstone quarry and the remains of Sweden’s oldest church. 
Göta Canal begins in Sjötorp, just north of Mariestad and can be experienced from 
a boat, on foot, or on two wheels.  

Eftersom jag gillar vatten vill jag gärna hålla mej i närheten av Vänern i mina 
gamla hemtrakter. Som en runda i Gamla Stan i Mariestad där man kan 
blicka ut över sjön och hamnen. Och en avstickare ut till Ekuddenbadet är en 
självklarhet! Som gammal tävlingssimmare vill man gärna dra några längder 
i bassängen och träff a gamla kompisar. En Kling’s glass på torget och en fi ka 
på Lundstedt’s Konditori är också obligatoriska måsten!
       Har jag tid kanske jag tar en sväng utmed Göta Kanal från Lyrestad till 
Sjötorp och tar ett dopp i sjön där!

JAN RIPPE
Komiker, skådespelare från Mariestad
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Historiska Tidaholm
Ta chansen att uppleva historien på nära håll. Turbinhusön 
sjuder sommartid av aktiviteter med utställningar, hantverk 
och ett café i 1800-talsmiljö. Tidaholms Museum berättar 
historien om Vulcan, runt förra sekelskiftet världens största 
tändsticksfabrik, och om bruket samt biltillverkningen. 
       Konstlitografi ska museet och verkstaden vittnar om 
kreativitet och skapande som alltid har präglat den här trakten. 
Suntaks gamla kyrka och Kungslena kyrka är medeltida och 
värda ett besök. På Hökensås ligger postrånaren Jonas Falks 
mytomspunna grav. Det sägs att det alltid ligger färska 
blommor här. Stämmer det?

  Historical Tidaholm Experience history fi rst hand. In the summer, 
Turbinhusön off ers lots of activities, crafts and a coff ee shop in 19th 
century surrounds. Tidaholm’s Museum tells the story of Vulcan – once the 
biggest matchstick factory in the world – and other local industries. 
The museum of lithography art, Suntak’s old church and Kungslena Church 
are also well worth a visit. 

FOTO: SIEWERT ANDERSSON

Gör en inspirerande konstrunda
I Skaraborg fi nns många konstnärer och hantverkare. Både på 
våren och hösten bjuder de in till konstrundor då de generöst 
öppnar upp sina ateljéer och verkstäder för besökare. 
       En uppskattad konstrunda arrangeras under påskhelgen. 
Då kan du åka runt på Falbygden och uppleva det breda utbudet 
av skaparglädje hos konstnärer, skickliga hantverkare och 
amatörer.
       Sista helgen i september är det dags för Konstnatten med 
hantverk och konst i Falköping och Tidaholm. Stämningen är 
hög och du hittar säkert din personliga favorit bland alla de 
upplevelser som bjuds.

Läs mer på www.falkoping.se/turism

  Be inspired by art Skaraborg is home to a number of artists and 
craftsmen. In spring and autumn many of them open their workshops and 
studios to visitors. One such event is held over the Easter Weekend, and the 
last weekend in September is Art Night in Falköping and Tidaholm, with lots 
of cultural experiences to enjoy.

En spännande tidsresa
Ekehagens Forntidsby är ett av Sveriges största 
arkeologiska friluftsmuseum med hyddor från sten-, 
brons- och järnåldern. På sommaren är byn öppen alla 
dagar med visningar, stockbåtspaddling och mycket mer. 
På onsdagar arrangeras Resan till hedenhös – familjedag 
med äventyrsvandring!

Läs mer på www.ekehagen.se

  Travel in time Ekehagen Ancient Village is an outdoor museum 
with buildings from the Stone, Bronze and Iron Ages. Open daily 
in summer.
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Arkeologer och geofysiker har nyligen börjat 
intressera sig för det tidigare outforskade 
Askeberga och under 2011 genomfördes 
en första geoscanning av stensättningen 
och området runt omkring. 
      Två år senare gjordes ytterligare under-
sökningar med en så kallad magnetometer 
som känner av mycket små magnetiska 

förändringar i marken – till exempel spår efter 
eldstäder, stolphål och vägar. Man kunde 
bland annat se att Askeberga troligen är den 
yngsta fornlämningen på platsen och drog 
även slutsatsen att de 24 stenarna står på 
sina ursprungliga platser. På åkrarna runt 
Askeberga fi nns också spår av gravar och 
stolphål.

I omgivningarna fi nns fl era lämningar från 
järnåldern och äldre medeltid som vittnar 
om en rik bygd med välmående jordbruks-
socknar. Stenkyrkorna i Sveneby, Vad, 
Götlunda och Flistad byggdes alla på 
1100- och 1200-talen. Här fi nns mycket att 
upptäcka på egen hand.

En gåta väntar på sitt svar
I Askeberga kommer du till ett riktigt mysterium. 24 stycken klumpformade – två meter 

höga – stenar är uppställda i en 55 meter lång och 18 meter bred oval. 

 An ancient riddle Askeberga is a real mystery. 24 large rocks have been arranged in a huge oval. Scientists have recently started to explore this large stone 
formation and the surrounding area, to fi nd out when and why it was built. There are remains from the Iron Age and late medieval times nearby. The stone churches 
in Sveneby, Vad, Götlunda and Flistad were all built in the 12th and 13th centuries and are well worth a visit. 

Miljön i Varnhem är unik och en ständig källa till inspiration, och fl era av 
mina böcker har scener härifrån. Här fi nns de äldsta spåren av kristendom i 
Sverige och den välbevarade, anslående kyrkan rymmer många kungagravar 
från 1100-talet och framåt. Att sitta ner i klosterruinen är rogivande och ger 
tankar om hur munkarna kan ha levt sitt liv. För den kaff esugne fi nns ett 
trevligt café strax intill! 

KRISTINA APPELQVIST
Författare från Skövde

Läs mer på www.nextskovde.se

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E



5 4   M AG A SIN SK A R A BORG 55   M AG A SIN SK A R A BORG

”

Historisk industrimiljö 
vid Göta kanal
Forsvik är en levande industrihistorisk miljö med unika bygg-
nader, utställningar och guidade visningar. Redan på medeltiden 
fanns här industriell verksamhet. Från slutet av 1600-talet 
utnyttjades fallen för att driva en hammarsmedja där järnet 
formades till hanterbara stänger. Under 1800-talets mitt upp-
fördes en mekanisk verkstad och Forsvik blev Skaraborgs första 
verkstadsindustri. 
       I olika äldre byggnader kan du följa Forsviks historia genom 
tiderna via bildspel, föremål och modeller som berättar om 
människorna och tillverkningen vid bruket. I Forsvik fi nns Göta 
kanals äldsta och högsta sluss, och hjulångaren Eric Nordevall II 
har sin hemmahamn här. 

 Industrial history by Göta Canal Forsvik is a living heritage 
with unique buildings, exhibitions and guided tours. This has been an 
industrial area since medieval times. Learn about the history of Forsvik 
through slideshows, objects and models. Göta Canal’s oldest and 
highest lock is found here. 

Färgstark mötesplats med 
levande möbeltradition i fokus
Tibro är ett möbel- och inredningscentrum med en spännande
historia. Redan på 1800-talet började bönder och torpare 
snickra enkla möbler för att klara livhanken, och näringen växte 
när alltfl er möbelsnickerier och möbelindustrier etablerades.   
       Inredia är en inspirerande, färgstark miljö för dig som vill 
uppleva detta i hög grad levande kulturarv. Här presenteras 
nya möbler och moderna inredningslösningar som producerats 
av Tibroföretag i en föränderlig rumsmiljö. Och här lyfts ortens 
hantverkstraditioner fram ur ett historiskt perspektiv. I Inredia 
fi nns även besökscentrum, bokningsbara mötesrum och en 
restaurang med fullständiga rättigheter och vällagade rätter på 
lokala råvaror. Guidade visningar erbjuds.

  Colourful meeting place with focus on furniture Tibro is a 
centre for furniture-making with a long carpentry tradition. Inredia 
is an inspiring, colourful environment where you can experience this 
living heritage. Inredia displays furniture designed by local fi rms and 
showcases traditional crafts. There is also a visitor centre, bookable 
meeting rooms, and a licenced restaurant. Guided tours available.

Läs mer på www.destinationforsvik.se 
och www.gotakanal.se

Läs mer på www.inredia.se

K U L T U R  &  H I S T O R I A

ELISA LINDSTRÖM
Sångerska och artist från Töreboda

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

Tåtorp, som ligger där Göta Kanal går ut i sjön Viken, är mitt smultronställe! 
En riktigt liten idyll där det är väldigt vackert och mysigt. De handdrivna 
slussarna gör Tåtorp unikt tycker jag. 

FOTO: LISA NESTORSONFOTO: THOMAS HARRYSSON

Det är näst intill vindstilla. Solen skiner, det luktar friskt 
från vattnet i kanalen och till och med myggen håller 
sig borta. Familjen Ljungberg har packat tält, sovsäckar, 
kläder och första hjälpen-kit i tre stora trunkar och 
balanserar dem vant på pakethållarna på sina cyklar. 
Helt utan karta har de gett sig ut för att cykla från 
Sjötorp till Karlsborg utmed Göta Kanal för att riktigt 
njuta av den fantastiska sensommaren. Den som sätter 
tempot för cykelturen är vovven Tindra som är ute på 
sin första långfärd med cykel tillsammans med familjen.

SKRIBENT: TOVE EKBLAD 

Familjen som låter 
Göta Kanal visa vägen

R E P O R T A G E
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På de platta cykelvägarna knastrar 
gruset härligt under däcken, och 
färden är förvånansvärt enkel.  
Endast precis vid slussarna upp- 

lever de uppförsbackar, men här kan man 
leda cykeln om det blir tungt.  
       – Det är så härligt, här kan man ju 
cykla även om man vill ha sina små juveler 
med sig, berättar mamma Annika.  
       Under färden stannar de gärna och 
tittar på båtar i alla möjliga former och 
storlekar som slussar i kanalen.  
       – Vet ni vad det bästa är? De måste 
betala, men det slipper vi, skrattar pappa 
Peter. De fascineras av den enorma kraften 
från vattnet, och roligast var det i Tåtorp 
där slussen fortfarande är driven av man- 
kraft. Eftersom Tindra inte är helt van vid 
att följa med så långa sträckor blir det 
många härliga pauser att njuta av lugnet 
vid vattnet och titta på när båtarna slussar.  
       Utmed kanalen hittar de några av sina 
nya smultronställen. Tåtorps Café med sin 
lummiga trädgård blir snabbt en favorit. 

Om det beror på det goda ekologiska fikat,  
de grönskande träden eller för att de  
spelade en riktigt spännande omgång av  
kortspelet Tecknet när de var där förblir 
oklart.  

På sin färd utmed kanalen stannar de också 
i Norrkvarn där de noggrant inspekterar 
den miniatyr av kanalen som finns. Här 
finns dessutom kulturstig, restaurang och 
café så här kan man spendera flera timmar.  
      När familjen glider fram på sina cyklar 
och andas in den friska luften och njuter 
av sommaren blir de ibland förbicyklade 
av andra semesterfirare, men det rör dem 
inte i ryggen.  
       – Vi tar det lugnt, stannar och tittar på 
naturen och tältar. Det är lite spartanskt 

sådär, säger Peter. Att tältningen gått så 
lätt och smidigt till har nog vädret hjälpt 
till en del med.     
     – Att tälta med blöt hund i ett blött 
tält hade nog inte varit så roligt, funderar 
han. Dessutom finns det flera lummiga 
tältplatser utmed vägen som är lätta 
att hitta. I början av veckan var de lite 
oroliga att det skulle lura illvilliga myggor 
och knott i buskagen, men inser snart att 
de har tur och har prickat en näst intill 
myggfri semestervecka. På kvällarna grillar 
de och spelar kort, och det är nog det 
som Elias tycker är allra roligast.  
       – Man får inte glömma att ta med 
kortlek om man ska cykla Göta Kanal, 
säger han. Under sju dagar upplever de 
naturen och lugnet vid kanalen. Där de ser  
en skylt som pekar mot något intressant 
svänger de av. Det bästa tipset de har 
att ge andra familjer med barn och hund 
som vill cykla utmed kanalen är att ta tid  
på sig och anpassa turen efter den lång-
sammaste gruppmedlemmen. 

FAMILJEN: MAMMA ANNIKA 43 ÅR, PAPPA PETER 44 ÅR, STORASYSTER  
KLAUDIA-PETRONELLA 14 ÅR OCH LILLEBROR ELIAS 12 ÅR

R E P O R T A G E

”Vi tar det lugnt,  
stannar och tittar på  
naturen och tältar”

! Vill du inte ta med dig din egen cykel kan du enkelt 
hyra cykel i Sjötorp och lämna den utmed kanalen 
eller ända framme i Karlsborg.

Packlista för cykelturen GÖTA KANAL
• Cykelpump 
• Lagnings-kit till cyklar • F icklampa 
• Första hjälpen 
• F ickkniv 
 • Barnpuder som svalkar skönt    vid solbränna
• Kortlek

 A family trip along Göta Canal There is almost no wind. The sun is shining 
and the Ljungberg Family is ready to set off on a cycling trip along Göta Canal, 
from Sjötorp to Karlsborg. The pace will be determined by Tindra, the dog, which 
is joining the family on a longer trip for the first time.  
       The gravel tracks are flat, making the cycling light work and suitable for the 
whole family. They stop regularly, to watch boats of all shapes and sizes making 
their way through the locks. Everyone agrees that the most interesting locking 
experience is had in Tåtorp, where the machinery is still being operated by hand. 
      Other favourite stops include Tåtorp’s Café, with its lush garden and organic 
food offerings and Norrkvarn, where visitors can enjoy a miniature version of 
the canal. Nearby are also a culture path, restaurant and coffee shop, making it 
a lovely place to spend a few hours.  
      The trip goes on at a leisurely pace. The family is sometimes overtaken by 
other cyclists, but no-one cares. Instead, they enjoy the fresh air and beautiful 

natural landscape. The nights are spent in a tent – luckily the weather is favourable. 
“Sharing the tent with a wet dog might not have been quite as much fun”, says 
Dad Peter. There are plenty of comfortable campsites along the way, and the 
evenings are spent barbequing and playing cards – Elias’ favourite pastime.  
      The family spends seven days enjoying the peacefulness and beauty of the canal. 
They make detours whenever they feel like it and move along at Tindra’s pace.  
      The cycling holiday ends with the highlight of the trip, a real adventure at 
Karlsborg Fort. They search for clues in dark underground passages and meet 
historic characters along the way. ”This was the best holiday we’ve ever had, 
even though we had already been to both Thailand and Turkey”, exclaimed Elias. 
Even little Tindra enjoyed her first holiday. “This is definitely something we have 
to do again. It was a wonderful week”, finishes Mum Annika.  
      Bicycles can be rented in Sjötorp and returned anywhere along the canal, or 
in Karlsborg!

Cykelsemestern, som verkar vara för bra 
för att vara sann, avslutas på topp med 
ett riktigt äventyr på Karlsborgs fästning. 
Här får de leta ledtrådar i de mörka under- 

jordiska gångarna på fästningen, och på 
vägen får de hjälp utav Von Platen och 
Bulta-Maja. Detta var en höjdpunkt som 

avslutade en av de bästa semestrarna 
familjen varit på.  
      – Det var den roligaste semestern vi 
hade varit på i det läget, och då hade vi 
ändå redan varit i både Thailand och Turkiet, 
säger Elias. Till och med lilla Tindra var 
nöjd med sin första långfärd, och inte 
ens hon fick skavsår under tassarna tack 
vare noggrann insmörjning och skydd av 
barnens gamla små strumpor. 
    – Det här är definitivt något vi vill göra igen.  
Det var en underbar vecka, avslutar Annika. 

R E P O R T A G E

”Det var en 
underbar vecka”
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  The joy of locally produced food Fruit & veg, bread & flour, meat & poultry, eggs, dairy products, honey, fish, herbs and mushrooms. Locally 
sourced is no longer a trend – it’s a natural choice. Visit one of the many farm shops in the area and enjoy the high quality products on offer. 

Lokalproducerad matglädje
Grönsaker, frukt, ost, bröd och mjöl, kött och kyckling, ägg, mejerivaror, honung, fisk, kryddor  

och svamp. Närproducerat är inte längre en trend – det är en självklarhet. Många av företagarna har 
dessutom öppnat upp egna gårdsbutiker och hoppas att du även vill stanna för en fika eller lunch  

i deras trädgård. Gör en utflykt till alla delikatesser på landsbygden i Skaraborg. Här är det enkelt att 
ta för sig av det goda livet. Köp med dig något gott hem eller njut  fullt ut medan du är här. 

Läs mer på www.falbygdensosteria.se

Ostparadiset i Falköping
Hos oss hittar du ostar som inte finns i vilken mataffär som helt. Lagrade, smakrika ostar och  

spännande delikatesser från många lokala leverantörer och andra delar av Sverige och världen.

Ostbutik, restaurang och presentshop. Hos Falbygdens 
Osteria mäter ostdisken hela 25 meter och rymmer cirka 
150 olika sorters ost. Får du svårt att välja – fråga oss  

gärna för en rekommendation. Naturligtvis får du provsmaka innan 
du bestämmer dig. Här har vi förädlat ost i fem generationer, så 
inget ämne ligger oss varmare om hjärtat. I butiken finns också 
mängder med andra delikatesser: olja, kex, knäckebröd, marmelad,  

kaffe och te. För att nämna några. Butiken har även en stor  
presentavdelning.

 Cheese paradise in Falköping since 1878 We stock mature, flavoursome 
cheeses and other delicacies that are difficult to find anywhere else. Cheese 
shop, restaurant and gift shop. The cheese counter at Falbygdens Osteria is 25 
metres long and contains 150 different cheeses. We have spent five generations 
perfecting our selection and are happy to help find the right cheese for you.  
We also stock oil, biscuits, crispbread, jams, coffee and tea – to name but a few – 
and a large range of gifts.

L O K A L P R O D U C E R A T
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Här fi nner du smaklökarnas favoriter
Lidköping kallas ofta konditoriernas och kaféernas stad. 
Bara i den mysiga stadskärnan fi nns cirka 25 kaféer och 
det råder inget tvivel om att de håller hög kvalitet. White 
Guide, som varje år pekar ut de allra bästa kaféerna och 
restaurangerna i Sverige, har hittat elva kaféer i Lidköping 
och Götene som de vill nämna speciellt. De har dessutom 
pekat ut sju restauranger som är extra värda ett besök.

Här fi nns en lång och stark mattradition som ständigt utvecklas när 
de traditionella rätterna berikas med inspiration från andra matkul-
turer och smakfavoriter. Du kommer till en rik jordbruksbygd präglad 
av Vänern, EU:s största insjö. Inte undra på att här fi nns unika lokala 
ingredienser till skaff eriet. Här är det aldrig långt från jord till bord.
      Löjrom från siklöja är en riktig delikatess från småskaligt fi ske 
under årets sista månader. Ramslöken från den kalkrika marken på 
Kinnekulle kallas ibland för skogens vitlök. Den har blivit ett signum 
för måltidsupplevelser här – inte minst i soppa under säsong. 

Läs mer på www.lackokinnekulle.se

 Treat the taste buds Lidköping is a paradise for coff ee-lovers. The town centre alone is 
home to around 25 coff ee shops. The White Guide has made a special mention of 11 cafes in 
Lidköping and Götene, and named seven restaurants that are well worth a visit. The area has 
a long and strong food tradition, based around the produce from Europe’s biggest lake, Lake 
Vänern, and the fertile agricultural land around it. Locally sourced ingredients include wild 
garlic and bleak roe.

”

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

Munkängarna är underbara och när ramslöken 
blommar i början av juni är det bäst. Slåtterängarna 
på Österplana vall är magiska i sin blomrikedom efter 
midsommar, men även i maj när orkidéerna blommar. 
Storängen vid Hjelmsäter med sina ekar är underbar 
och Salen uppe på Högkullen är romantiskt ljuvlig. 
Det absolut bästa sättet att uppleva Kinnekulle är att 
spendera några dagar på vandringsleden, då upplever 
du allt det bästa och även strandkänsla av Kinneviken. 

HANNU SARENSTRÖM
Mat- och trädgårdsinspiratör
från Kinnekulle

FOTO: MONIKA MANOWSKA

FOTO: JESPER ANHEDE

FOTO: JONAS INGMAN
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Glassälskare 
– se hit!
Moster Elins Glass bjuder på 
fantastiska smakupplevelser. 
Här vid Vätterns strand i 
Hjo hamn fi nns underbara 
glassdesserter, våffl  or, 
pannkakor, milkshakes, 
smoothies, grillmackor 
och bakverk på menyn. 

Glassälskare 

Moster Elins Glass bjuder på 
fantastiska smakupplevelser. 

Njut tillsammans med en riktigt god kopp kaff e. 
I glassortiment fi nns minst 45 sorter i alla möjliga 
smaker – svensk gräddglass, italiensk gelato, fräsch 
sorbet och krämig mjukglass. Slå dig ner på den 
stora uteserveringen eller i det vackra orangeriet. 
Öppettiderna är charmiga: tidigt till sent varje dag 
hela sommaren! 

Läs mer på www.mosterelins.se

  Calling all ice cream lovers! Moster Elins Glass in Hjo 
Harbour has at least 45 diff erent varieties of ice cream, including 
everything from Swedish dairy ice cream to Italian gelato and 
tangy sorbet. Open daily during the summer.

L O K A L P R O D U C E R A T
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Här i Skaraborg är det enkelt att 
ta för sig av det goda livet!
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Nära, gott och hållbart
På landsbygden kring Tidaholm fi nns gott om lokala livsmedelsproducenter. 
Charkvaror, rapsolja, saft, honung och grönsaker är en del av utbudet som 
du hittar i aff ärer, på torghandeln och i gårdsbutiker.

  Local, tasty and sustainable The Tidaholm area is home to several local 
food producers. Their honey, vegetables and charcuterie products are 
available from local stores and markets. 

Vilhelmsro Gård
Vilhelmsro Gård ligger i Falköping, bara ett stenkast från Stora Torget. I våra 
ladugårdsbygnader från 1800-talet fi nns vårt café, restaurang och konferens-
lokaler. I det som förr var tjänstebostad och bageri ryms idag vårt Bed & 
Breakfast, som har öppet året runt.
       Hos oss fi nns hembakade kakor och vällagade måltider. Allt är i största 
möjliga mån tillagat på ekologiska och närproducerade råvaror, och med mycket 
kärlek! Vi har gott om sittplatser, både inne i stallet och ute i trädgården.
       Vi erbjuder ett charmigt boende i vår unika gårdsmiljö. Det fi nns två dubbel-
rum på nedre våning och på övre plan har vi en familjevåning på två rum med 
fyra sängar med möjlighet till en extra säng och en spjälsäng. Det fi nns också 
tillgång till sällskapsrum med TV, Wifi , uteplats, delade badrum och ett välutrustat 
kök. I priset ingår också ekologisk och närproducerad frukost varje morgon. 

För öppettider och mer info: www.vilhelmsrogard.se

  Stay and feel well at Vilhelmsro Farm Vilhelmsro is located close to the centre of 
Falköping and off ers restaurant and conference facilities. The food is home-cooked and mostly 
made from organic and locally produced ingredients – with lots of love! The farm also off ers 
Bed & Breakfast accommodation, with one family room and two doubles. Use of common 
room, shared kitchen and bathrooms. 

GOTT
FIKA 
I VARA
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Ett besök i Vara betyder fi ka och inköp av 
goda delikatesser. Hett kaff e, en god kanelbulle 
eller något gott att äta. Conditori Nordpolen 
på Torggatan har anor från 1903 då systrarna 
Jansson startade verksamheten. Den över 
hundraåriga historien fi nns berättad i boken 
En kopp kaff e på Nordpolen. Esti Bönor & 
Bröd hittar du på Stora torget. Perfekt när du 
behöver något gott – kaff e, frulle, fi ka, lunch 
eller för take-away. Välj mellan många favoriter 
på menyn. Populära Sivans Osthandel fi nns vid 
Stora torget, och sommartid även i Baljered. 
Specialiteten än långlagrade svenska hårdostar.

Läs mer på www.nordpolen.se, 
www.esti.se och www.sivansost.se

  Coff ee break in Vara  Vara has a good selection 
of coff ee shops. Conditori Nordpolen on Torggatan fi rst 
opened in 1903, by the Jansson sisters. Esti Bönor & Bröd 
can be found in the square Stora torget and off ers coff ee, 
bakery items and lunch. The popular cheese shop Sivans 
Osthandel is also located in the square, and specialises in 
extra matured Swedish cheeses.
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L O K A L P R O D U C E R A T

I Spiken kan du köpa rökt fi sk och löjrom, ta en kopp kaff e, äta gott på 
rökeriernas uteserveringar eller bara strosa runt och njuta av platsen och 
folklivet. Kombinera gärna med ett besök på Läckö Slott, som bara ligger 
ett par kilometer bort. 

BERT KARLSSON
Entreprenör, f d skivbolagsdirektör 
från Skara (född i Tidan)

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

ÅKE BONNIER
Biskop i Skara

M I T T  S M U L T R O N S T Ä L L E

Under perioden juli till september är det Malta Johanna marknad varje lördag på Stora torget i Falköping. Här handlar du 
lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna. Inspireras av lokal matglädje och smak – allt från kravodlade grönsaker 
till goda korvar och honung. Här hittar du nya favoritsmaker från Falbygden där det fi nns en lång tradition av livsmedelsproduktion. 

Runt om på landsbygden fi nns också gårdsbutiker som bland annat erbjuder knäckebröd, ost och charkprodukter. 

  Locally produced food Malta Johanna Market is held in Falköping each Saturday throughout the summer. Purchase locally produced food and 
handicraft direct from the producers. The area also has a number of farm shops that sell everything from crispbread, to cheese and charcuterie products.

FOTO: JONAS INGMAN

Marknadsdag på torget

När vi får långväga gäster vill jag ta med dem till Varnhem. I pastoral 
idyll står den makalösa 1100-talskyrkan och vittnar om klosterliv och 
tidigt kristnande. Att vandra i klosterlämningen vidgar perspektiven 
liksom självklart den historiskt svindlande utgrävningen av Sveriges äldsta 
kyrkorum. Tala om smultronställe!

BYXOR BÖXER TROUSERS/PANTS
SMUTS/SKRÄP BÔS DIRT

FETT FLÔT FAT (FOOD)
FOLK FÔLK PEOPLE
GRIS GRES PIG

HEMMA HEMMAVÉ AT HOME
HÄLFTEN HÄLTA HALF

KORV KÔRV SAUSAGE/HOTDOG
LINGONSYLT KRÖSAMOS LINGONBERRY JAM

MYCKET MÖE A LOT
POTATISAR POTÄTER POTATOES

RUTTEN RÔTEN ROTTEN
HUNGRIG SULTEN HUNGRY

SYSTER SÔSTER SISTER
VÄSTGÖTSKA VÄSCHÖTSKA LOCAL DIALECT

YXA ÖXA AXE
TAKDROPP ÖFSADRÔPP ROOF DRIPPING

TRAMPA TRÔ TREAD
FLYTTA PÅ DIG TÅCKA MOVE

Ordlista 
svenska-västgötska- engelska
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V i börjar dagen med att möta 
morgonsolen på Spiken. Här letar  
vi rätt på den goda Vänerlöjromen,  

för det är en bra start på det mesta. Löjromen  
från Vänern är omsorgsfullt framtagen och 
kvalitetssäkrad och riktigt, riktigt god så klart. 
       Suget efter kaffe tar oss till Glassgården 
i Håle. På Mäjens Glass och Maräng avnjuts 
en kopp kaffe med gårdsproducerad glass 
i söderläge med solen som sällskap. Nöjda 
efter fikan går vi in i gårdsbutiken och köper 
med oss lite mjöl från mjölnaren i Tun så 
vi kan baka lite gott hemma. Vill man inte 
baka är Märits knäckebröd minst lika bra. 
       Resan tar oss vidare till Stora Levene  
och Adelsåsens Kalkon. Här möter vi 
Marita i gårdsbutiken som kan allt som är 

värt att veta om kalkon och vi köper lite 
lufttorkat kalkonbröst och en kalkonsalami 
till frukostbordet.  

Med siktet inställt på ost och lite god korv 
tar vi oss till Falköping för att besöka 
Claessons Chark, med anor från 1906. 
Mattias möter oss som vanligt med ett stort 
leende och berättar sin historia om hur 

en lammproducent, en nötköttsproducent 
och en grisproducent gått in i företaget och 
att de tillsammans tar det anrika chark- 
företaget framåt. Vi köper självklart med 
oss lite olika korvar.

Vi stannar på Falbygdens Osteria och 
äter deras goda buffé nu när det är dags för 
lunch. I deras delikatessbutik hittar vi gott 
om lokala läckerheter och lagrade ostar.  
Vi nöjer oss med några goda marmelader 
från Stockuts, som passar utmärkt till osten 
vi köper från Påverås Gårdsmejeri på vägen 
från Falköping. Här hittar vi en stor variation 
och något för alla. Ostbrickan kompletterar 
vi med goda knäckebröd från Knäck och 
Bräck som blir vårt nästa stopp.

Många vill idag komma lite närmare de som ger dig den goda maten. Sammanhanget mellan  
person, plats och produkt blir allt viktigare. Mötet med producenten blir en viktig del av ätupplevelsen.  

I Skaraborgs skafferi finns det gott om upptäckter att göra. Så varför inte ta en utflykt på  
hemmaplan för att hitta något gott från ditt lokala skafferi.

SKRIBENT: CECILIA FAKTUS 

R E P O R T A G E

 A food-based tour of Skaraborg Modern consumers are increasingly 
interested in meeting the person who produces the food they eat and seeing 
first hand where it comes from. The Skaraborg area is a great place to explore 
small-scale food producers and visit some of the many farm shops. We took 
a daytrip and visited a small selection of all that is on offer. We start the day 
at Spiken, where we find the famous local bleak roe, Vänerlöjrom, which is 
produced with plenty of TLC and extraordinary taste. The next stop is Mäjens 
Glass och Maräng, where we enjoy a cup of coffee and a homemade ice cream. 
The farm shop sells flour made by the local miller, and we buy some to take 
home and use in our own baking. We continue to Stora Levene och Adelsåsens 
Kalkon, a turkey farm where we learn everything we ever wanted to know about 
poultry and buy some turkey breast and turkey salami. The next menu item is 
the cheese board, so we make our way to Falköping and Claessons Chark, which 
dates back to 1906. Owner Mattias meets us and explains how the charcuterie 

works and his plans for the future. Falbygdens Osteria is a must-see for anyone 
visiting Falköping. We enjoy their amazing cheese buffet for lunch and find lots 
of interesting cheese varieties and delectable jams in the shop. To complete our 
cheese board, we stop at Knäck & Bräck to buy some lingonberry crispbread. 
 We turn the car towards Kinnekulle, where we stop for a coffee at the café in 
Blomberg. The aroma of freshly baked cakes mixes with the scent of wild garlic, 
which is flowering profusely on the side of the mountain. We follow winding local 
roads to Bergets Orangeri, just outside Forshem, where we buy some minced 
lamb from Carina, who produces KRAV certified lamb and beef and runs a farm 
restaurant.The final stop on our journey is Lugnåsbergets Ekogrönt, where we 
buy freshly harvested organic vegetables from the farm shop. Our day trip has 
given us enough experiences, inspiration and local ingredients to last the entire 
week. Skaraborg has many local food producers to visit. Take a tour and find 
your own favourites.

Följ den goda maten
PÅ EN UTFLYKT I SKARABORG

”Här hittar vi 
gott om lokala  

läckerheter och 
lagrade ostar”

Vi styr färden mot Kinnekulle Stannar till och tar en 
kopp kaffe hos Lena på Caféet på Klostret i Blomberg. 
Doften av hembakt som sprider sig gör det svårt att  
motstå en bulle. För den som vill njuta av den härliga 
naturen så stannar man en stund på Kinnekulle. Annars 
återkommer vi vid Ramslökens dag i mitten på maj och 
njuter av denna härliga krydda när det är säsong och  
hela berget doftar magiskt.  
       Småvägar tar oss fram till Bergets Orangeri, lite  
utanför Forshem. Här passar vi på att köpa lite lammfärs  
av Carina. Hon har KRAV produktion av lamm- och nöt- 
kött samt driver en gårdsrestaurang. 
       Vi avslutar vår tur hos Lugnåsbergets Ekogrönt för  
att köpa med oss nyskördade grönsaker. Magnus och 
Lenas omsorg om odlingarna återspeglas i de fantastiska 
grönsakerna vi hittar i hans gårdsbutik. 
       Denna utflyktsdag ger både en upplevelse, inspiration 
och lokala råvaror för hela helgens måltider. Gillar man  
att turista på hemmaplan finns det goda möjligheter att 
åka igen redan nästa helg. I Skaraborg finns det många 
lokala producenter att besöka. Kolla gärna innan vad  
som har öppet beroende på veckodag och säsong och 
sluta inte upptäcka den lokala maten.
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Delad glädje är dubbel glädje!
Dela med dig av dina bästa upplevelser i Skaraborg. 

Tagga bilderna med #västsverige

magasinskaraborg#badosol

magasinskaraborg

Alla vet kanske inte att vi i Skaraborg har en erkänd nationalrätt – grynkorven. 
En rätt som du älskar eller inte alls älskar. 
       Grynkorv är inte en rätt som bara passerar och lämnar dig oberörd. Den 
är inte så vacker då den är en orökt korv och därför lätt blekgrå, men jag tillhör 
sidan som älskar den och som vet att det innanför det tunna fjälstret döljer sig 
något fantastiskt. Korngryn, fl äskkött, lök och den ljuvliga kryddpepparen.

Grynkorv 
           – en stolt Skaraborgare

Grundrecept grynkorv 

0,5 kg korngryn
1 l vatten
2 kg malet fett fl äskkött
3 st gula lökar
3 msk salt
2 tsk vitpeppar
2 tsk kryddpeppar
10 m fjälster
grovt salt

  Grynkorv, a traditional Skaraborg delicacy Skaraborg has its very own ‘national dish’ – Barley Sausage, or “Grynkorv”. This is one of those dishes you either 
love or hate. There is no in-between. The Grynkorv is not an attractive-looking sausage – it is unsmoked and therefore pale grey in colour - but inside the thin casing is 
an amazing combination of pearl barley, pork, onion and glorious allspice. Where did it all begin? Grynkorv was fi rst mentioned in a text from 1623. It is impossible 
to pinpoint when it was invented, but it must have been a very long time ago and probably at a time when meat was scarce and the barley was added to make the pork 
go further. It is usually served with either mashed potato and lingonberry jam, or mashed root vegetables with mustard. There are many diff erent recipes for Grynkorv. 
One early example, from 1755, contains lard, milk, red onion, ox liver, sheep liver, eggs, sugar, bread, butter and raisins – a luxury version! The Day of the Grynkorv 
is celebrated on the third Thursday of October each year, and there is even an Appreciation Society – Grynkorvens Vänner – with members all over the world.

Lägg korngrynen i blöt under natten. Blanda dem 
med det malda fl äskköttet och riven lök. Salta och 
krydda. Arbeta igenom smeten väl. Stoppa smeten 
ganska löst i fjälster. Bind upp till grynkorvar av 
önskad storlek. Varva grynkorvarna med grovt salt. 
Låt stå över natten i kylskåp. Ät och njut. 
Frys resterande korvar styckvis.

KOKNING: Tina fryst korv, helst över natten i kylskåp. 
Lägg grynkorven i hett vatten. Låt sjuda 22 – 25 
minuter. Tillsätt gärna salt och något lagerblad och 
några svartpepparkorn i kokvattnet.

Korvsmet över? Gör Trôtebullar!
Forma smeten till pannbiff ar, stek och njut.

GRYNKORVENS VÄNNER
Vad vore mer lämpligt än att vår national-
rätt har en egen intresseförening? 
      En förening som i skrivandets stund 
har omkring 800 medlemmar spridda 
över hela världen, och ambassadörer som 
Leif Mannerström och Anna Corazza Bildt. 
Enligt ordförande Tommy Kroon så är 
grynkorven en bidragande orsak till att 
en del glada resenärer stannar till i Skara-
borg. Kan vi spå en grynkorvsturism?

www.grynkorv.se

I vilken ände börjar det? Grynkorven 
nämns i skrift redan år 1623, det är 
svårt att hitta en precis tid för korvens 
början men dess historia börjar högst 
troligt i en tid när köttillgången var 
begränsad och korngryn användes 
som utfyllnad.
      Recept på grynkorv fi nns i oändliga 
varianter beroende på vilken korvmakare 
du frågar. I Cajsa Wargs kokbok Hjelp-
reda I Hushållningen för Unga Fruentimber 
från 1755 fi nns ett recept som förutom 
korngryn även innehöll mjölk, njurtalg, 
rödlök, oxlever, fårlever, ägg, socker, 
bröd, smör och russin. En lyxvariant!
      Ska du äta Grynkorv en gång om 
året så ska du se till att det sker den 
tredje torsdagen i oktober, på 
Grynkorvens Dag. Väljer du att servera 
potatismos och lingon till eller rotmos 
och senap? Därom tvista de lärde om 
vad som är mest korrekt.

SKRIBENT: CAMILLA ÅHLIN
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Magisk shopping!

Spontana köp som förnyar garderoben, planerade investeringar för hus och hem, nya 
måsteprylar för att utöva ditt största intresse. Behoven växlar, men köplusten fi nns där hela tiden. 

I Skaraborg fi nns alla typer av butiker och varuhus. Här kan du göra nya upptäckter i små personliga 
aff ärer i trevliga stadskärnor, göra större inköp på handelsområden som samlar de stora etablerade 

kedjorna eller ta en avstickare till loppis, antikt och delikatessfyllda gårdsbutiker.

  Everyone loves shopping! Skaraborg off ers a great range of diff erent shopping outlets, from small, independent retailers and farm 
shops to large shopping centres. Products include everything from clothes to electricals, from arts & crafts to locally produced food. 

Shopping med mera ...
Riktigt bra shopping handlar om att hitta de där plaggen 
och prylarna som direkt känns som du. Självklara. 
Personliga. Och samtidigt oväntade. Men också om att ha 
trevligt under tiden. 
       I Skövde fi nns alla möjligheter till sådana shopping-
upplevelser. Här hittar du både små, unika butiker med 
smalare varumärken och de stora, välsorterade kedjorna. 
Plus trevliga kaféer och restauranger, som ju är minst lika 
viktiga för en rolig och skön shoppingdag. Allt nära till 
hands. För att få veta mer frågade vi tre Skövdebor om 
deras personliga stil, inspirationskällor och shoppingvanor.

www.nextskovde.se
  Great shopping is about fi nding those garments and those gadgets that 

instantly feel like you. Defi nite. Personal. And at the same time unexpected. 
With a wide range of stores and cozy cafés and restaurants, you have all the 
possibilities for those unique shopping experiences in Skövde.

FOTO: TUANA 

BESKRIV DIN KLÄDSTIL? Min klädstil skulle 
kunna beskrivas som rockig med en touch av 
barnslig. Har gärna en färgklick på mig eller 
roliga mönster som gör både mig och min 
omgivning lite glada.

VAR HÄMTAR DU DIN INSPIRATION 
IFRÅN? Jag hämtar min inspiration från min 
egen personlighet, eftersom jag har på mig 
kläder som speglar mig själv. Jag vågar mycket 
och skäms inte. Därför kan jag ha mycket an-
norlunda kläder. Sedan har jag alltid gillat den 
mer alternativa estetiken och där kommer nog 
inspirationen från tatueringskulturen 

FAVORITPLAGG GENOM TIDERNA? 
Jag väger mellan mina olika färgglada skor och 
mitt köp i julas, ett par stickade byxor med 
julmotiv i färgerna röd och rosa.. amazing!

BESKRIV DIN KLÄDSTIL? Stiligt i kombination 
med bekvämt och ledigt. Jag gillar att mixa och 
få ihop vardagsplagg med mer dressade plagg. 
Jag tycker kombinationen blir just så som jag 
beskriver min stil: stiligt, bekvämt men samtidigt 
ledigt och avslappnat. Dressade kostymbyxor, 
ett par stiliga glasögon till en mer avslappnade 
t-shirt eller skjorta och ett par sneakers är min 
favoritoutfi t just nu.

VAR HÄMTAR DU DIN INSPIRATION 
IFRÅN? Min inspiration hämtas främst från 
modemagasin (café/king) och instagram.

FAVORITPLAGG GENOM TIDERNA? 
Skinnväskor i alla dess slag. Mina bästa köp 
är defi nitivt mina väskor jag köpt i skinn. 
Tidlöst, praktiskt, hållbart och hjälper till att 
lyfta en hel outfi t.

BESKRIV DIN KLÄDSTIL? Jag skulle beskriva 
min klädstil bäst som vardagsstiligt. Gillar att klä 
mig olika utefter vad jag har för känsla för dagen. 
Det kan bli allt ifrån ”skogshuggar-stil” med 
fl anellskjorta och kängor, till mer stiligt som en 
skjorta, pullover och ett par trevliga skor. Har nog 
ingen stil jag enbart kör på dag ut och dag in.

VAR HÄMTAR DU DIN INSPIRATION 
IFRÅN? Jag hämtar inspiration från andra 
på stan, sociala medier och från min bror 
som alltid lyckas köpa allt det jag själv vill ha i 
klädväg. Haha! 

FAVORITPLAGG GENOM TIDERNA? 
Har svårt att nämna mitt favoritplagg. Just nu 
är det mina Nudie-jeans och DrMartin-kängor. 
Förutom dem vill jag gärna äga en snygg 
skinn- eller mockajacka en vacker dag!

LOUISE R ASMUS RICK ARD

S K Ö V D E  S T R E E T  S T Y L E
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Weeky!

FOTO: JESPER ANHEDE

Helgshopping med fikapaus
Stadskärnan är perfekt för en dag med hög feel 
good-nivå. Inspireras av allt som finns i de små 
butikerna. Här är det lätt att göra flera pauser  
– både för en riktigt skön fika och senare en god 
lunch. Du hittar säkert snart ditt eget favoritställe. 

Det är enkelt att trivas i Vara småstad. Butiker, kaféer och restauranger är tätt samlade  
längs smågator som tillsammans bildar en traditionell stadskärna. Här präglas fortfarande  

sortiment och service av de lokala entreprenörernas personlighet och kreativitet.

Vara Weekend
Håll utkik efter nästa Vara Weekend! Då träffar 
du vår söta, kramgoa Weeky och butikerna bjuder 
på det där lilla extra, med fina erbjudanden och 
förlängda öppettider. Perfekt att kombinera med 
en minnesvärd föreställning på Vara konserthus! 

ALLA HJÄRTANS DAG Vara Småstads 
hjärta bultar lite extra för stora som små. 
Aktiviteter och erbjudanden som sätter 
extra krydda på livet.

PÅSKAFTON Påskkärringar och alla barn 
bjuds på påskgodis. Vi målar påskägg  
och ansikten samt inspireras av alla 
vårnyheter.

VÅRMARKNAD Sommaren är nära. Butiker 
flyttar ut på gator och torg. Jippon och 
underhållning. Föreningar visar upp sig. 

STORA BARNKALASET På nationaldagen 
den 6 juni är barnen i fokus. Hoppborg, 

karusell, fiskdamm, massor av överrask-
ningar och kanske någon favoritartist!

ALLSÅNGSKVÄLLAR I BADHUSPARKEN 
En verklig försommarsuccé! 

JORDGUBBENS DAG Långbord dukas  
och alla bjuds på jordgubbar och glass. 
Dans till levande musik i Badhusparken 
tills mörkret faller.

SKÖRDEMARKNAD Bygdens många  
matproducenter samlade på Stora torget. 
Det serveras griskött, kalkon och nybakat 
bröd. Hantverk, utställningar och under-
hållning.

KULTURAFTA Uppträdanden, konst- 
visningar, filmer och föreläsningar.  
Kvällsöppet i butikerna.

GAMMALDAGS JULSKYLTNING  
(Första advent) Hela centrum glimmar  
av juleljus. Tomtar, lucia, julbasar, rim- 
stuga och dans kring granen.

JULÖPPET Söndagsöppet den tredje  
och fjärde advent. Julklappskväll med 
kvällsöppet till klockan 20 en av de sista 
kvällarna före julafton. Du hinner!

Läs mer på www.varasmastad.se

Gilla Shopping i Vara småstad på Facebook

  Something for everyone in Vara The small town of Vara is a nice place to be. Locally run, independent shops, cafes and restaurants line the narrow streets, which 
form a traditional compact town centre. Weekend shopping with refreshments Be inspired by the small independent shops in the town centre, then enjoy a coffee 
or a meal at one of the many eateries. Vara Weekend Look out for the next Vara Weekend, with special offers in the shops and late opening. Activities and events. 
Valentine’s Day Activities and offers with lots of love. Easter Saturday Easter sweets for the children, egg-painting and seasonal products in the shops. Spring 
market Local associations and shops offer activities and entertainment. The Big Children’s Party Children are in focus on the National Day, June 6th. Bouncy castle, 
merry-go-round, lots of surprises and entertainment!Communal singing in Badhusparken Join in with this popular event! Day of the Strawberry Strawberries 
and ice cream for everyone. Dancing to live music until nightfall. Harvest market Local food producers, arts and crafts, exhibitions and entertainment. Kulturafta 
Cultural event with art exhibitions, films and lectures. Late-night opening. Old-fashioned Christmas (1st Advent) The town centre is lit up by Christmas decorations.
Christmas opening The shops are open that last two Sundays before Christmas. There is still time!

Året runt med aktiviteter och arrangemang

Alla sinnen får sitt i  

Vara småstad
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Marknadsdags en 
gång i månaden
Visst är det något speciellt med att strosa runt på en traditionell 
marknad. Nossebro marknad arrangerades första gången 
den 26 augusti 1903 och snart 115 år senare är den Sveriges 
största månadsmarknad. Sista onsdagen varje månad lever 
lilla Nossebro upp och över 100 000 besökare fyndar varje år 
bland marknadsstånden. Här finns allt från kläder och blommor 
till korv och leksaker. Den stora saxen mitt i marknadsområdet 
påminner om alla klipp man kan göra! 
       Under sommarmånaderna blir det extra mycket marknad. 
I vanliga fall har Nossebro marknad öppet kl 7–13, men i juni 
och juli hålls kommersen igång ända fram till kl 17 med aktiviteter 
och underhållning för barn och familjer. 
       Även Nossebros  butiker, restauranger och kaféer lockar 
med fina erbjudanden just på dessa marknadsdagar. Under 
sommaren bjuder köpmännen och föreningslivet dessutom in 
till Marknadsafton med festliga programpunkter. Det blir en 
riktig heldag för besökare, ortsbor och hemvändare. 

Läs mer på www.essunga.se

  Traditional market days. The first Nossebro Market was held in  
1903. Today, almost 115 years later, it is Sweden’s biggest monthly market,  
attracting 100,000 visitors each year. The last Wednesday of each month is 
market day, when little Nossebro is taken over by stalls selling everything 
from clothes and flowers to sausages and toys. In June and July, the market 
stays open longer, from 7am – 5pm, instead of the usual 7am – 1pm, and 
there are lots of activities and entertainment for the whole family. Local 
shops and restaurants also have special offers on market days.

Oväntat personligt, 
skönt livligt och  
riktigt trivsamt
Den som besöker Lidköping för första gången slås ofta av 
hur mysigt här är med små butiker och ett självklart trevligt 
bemötande. En lördagsförmiddag här betyder livlig torghandel, 
lyckade inköp samt några välbehövliga fikapauser.  
       Lidköping är en sjöstad och handelsplats sedan medel-
tiden. Stadens utbud präglas av tradition, hantverk, design 
och mode. Sko-, kläd- och inredningsbutiker hittar du i 
kvarteren runt torget och i köpcentrum nära stadskärnan. 
Rörstrand Center, Framnäs köpcentrum och Änghagen – 
samtliga med ett brett utbud och gratis parkering. Missa inte 
heller toppmoderna Orionhuset fyllt med kläder och mode. 
Gamla staden präglas av retro- och nostalgibutiker. 
       På onsdagar och lördagar fylls torget med knallar. Att strosa 
runt bland bodarna med delikatesser, närproducerat, lokalt 
hantverk, blommor och kläder har alltid lockat många besökare 
till Lidköping. Torghandeln funnits här sedan 1671.

Läs mer på www.shoppinglidkoping.se 

  Personal, busy and very friendly. First-time visitors to Lidköping 
are often surprised by the compact, but lively town centre. The town has 
been a trading place since medieval times and today the shops offer classic 
Swedish products, arts and crafts, design and fashion. Apart from the 
town centre, Rörstrand Center, Framnäs Shopping Centre and Änghagen 
all have plenty of stores and free parking. And don’t miss the old town, 
with its quirky and unusual shops. Wednesdays and Saturdays are market 
days – a tradition dating back to 1671.

S H O P P I N G

Möbler, design,  
hantverk och  
motorsport
Tibros specialbutiker lockar kunder från hela Sverige. 
Här finns specialisterna på allt från möbler, design  
och inredning till fiske, bildelar till amerikanare från 
1950-talet och MC-service. 
       Ett bra tillfälle att komma hit är under de populära 
årliga möbeldagarna som arrangeras i månadsskiftet 
september-oktober. Då vallfärdar tusentals kunder  
till våra möbel- och inredningsföretag som bjuder  
ut kvalitetsprodukter till riktiga fyndpriser. Ta med  
släpkärra!

www.vastsverige.com/tibro/

  People travel from far and wide to visit Tibro’s specialist shops 
to buy furniture, design, fishing gear or parts for American Cars from 
the 1950s. A good time to visit is the annual Furniture Days, held the 
last weekend in September or the first weekend in October, when 
quality products are available at bargain prices. 

       Håll utkik efter annonsering  
i tidningar och på Facebook

Upplev mera!
Trandansen  
Matmarknad
StoChampionatet
Sommarteater
Allsång
Utomhusbio
Tre Berg cykeltävling
Kulturnatten
Kulturveckan 
Filmfestival
Tomteparad

Grönskande överraskningar, 
hisnande historia, storslaget i det lilla

www.skara.se

Fri parkering i hela staden
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Den som följer Retrovägen får en tidsresa mellan bensinmackar, konditorier, motell, 
lanthandlar, loppisar och muséer. Fler och fl er väljer bort de breda motorvägarna för att 

drömma sig tillbaka till 50-60-70-talens trygghet, framtidstro och rejäla prylar.

SKRIBENT: ANNA FROSTER

Retrovägen

Retrovägen börjar i Göteborg. Genom 
Skaraborg går den från Nossebro genom 
Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, 
Töreboda och sedan tillbaka igen via 
Skövde, Skara, Falköping och Vara.
På retrokartan fi nns utvalda smultron-

ställen av levande historia, där man 
möter människor som brinner för sitt 
kulturarv. En av dem är Louise Lidholm, 
som personifi erar Retrovägen. När hon 
inte jobbar på retrobutik eller retrofi k 
mekar hon med veteranbilar eller dansar 

bugg. Dessutom är hon pinupp-
modell, internationellt publicerad sådan, 
betonar hon med ett nöjt leende. 
       Just idag jobbar hon på Ingas café 
i Lidköping, iförd  blåbrokig 50-tals-
klänning i original.

FOTO: PETER MANNERFELT

       – För mig är det en sund grund att 
ta tillvara på saker, alltifrån prylar till 
människor. Man tar hand om sin soff a 
och man tar hand om sin partner!
       ”Slit och släng din bästa Cadillac” 
sjunger Siv Malmkvist och det doftar 
nybakat på caféet. Louise och hennes 
kollega i prickig klänning serverar raggar-
mackor med hemgjord dressing och 
rostad lök. Många stammisar kommer 
redan när de öppnar vid sex på 
morgonen. Idag är det torsdag, vilket 
betyder ärtsoppa och torsdagsträff . 
Då kommer folk från när och fjärran i 
sina gamla bilar. 

       – Den svenska raggarkulturen är 
som en enda stor familj, säger Louise. 
Man går lite i dvala när man ställer in 
bilen på hösten, men när vårsolen tittar 
fram så är det som en släktåterträff  och 
det spritter i hela kroppen. 
      Hemma håller Louise på att renovera 
en Chevrolet pickup från 1947.
       – Det är ju en fröjd att sätta händerna 
på något som faktiskt går att laga. Att 
kunna hitta felet och fi xa till det istället 
för att skrota hela bilen. 
       En annan som inte skrotar sina bilar 
i första taget är Inge Andersson som 
driver Nordens enda opelmuseum, 
mellan Skövde och Skara. Han köpte sin 
första Opel 1957 och sedan dess har det 
bara blivit fl er. Tills slut blev han tvungen 
att köpa granngården för att få plats 
med sina drygt 70 Oplar, den äldsta från 
1936. Opelmuséet är en av besöksmålen 
längs Retrovägen, dit folk vallfärdar för 
att återuppleva gamla bilminnen.

Den som verkligen vill resa bakåt får 
inte missa retrolägenheten i Nossebro. 
Här kliver man in i en trerummare där 
tiden har stått stilla sedan 60-talet. 
      Från hallen ser man rakt in i bad-
rummet, med Glimor hårläggnings-
vätska, papiljotter och spetsprydda 
Baby doll-nattlinne. I köket ligger de 
gamla hyllpapprena kvar bakom brun-
gröna köksluckor. Här fi nns konserverings
apparaten, Futurumfl äkten, Don Pedro-
kaff ebryggaren och till och med gamla 
matförpackningar.
        – Jag fi ck tag i den här underbara 

Flora-asken i en antikaff är, berättar 
Monica Galle, som guidar i lägenheten. 
Eftersom förpackningen saknar streck-
kod kan hon vara säker på att den är 
tillverkad före 1974. 

”Slit och släng din 
bästa Cadillac”

”Många stammisar
kommer redan när 
de öppnar vid sex

på morgonen”

Att inpireras av eller intressera sig för en tidigare eras 
trender, moden eller teknologi. Retro Nossebro och senare 
Retrovägen kom att fokusera på 1950–70-talen.

FOTO: PETER MANNERFELT

R E P O R T A G E
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  A drive along the Retro Route is a journey 
in time, between petrol stations, cafes, motels, 
grocery stores, flea markets and museums that 
remind us of the way we were in the 1950s, 60s 
and 70s.  
      The Retro Route begins in Gothenburg, and 
takes in the Skaraborg towns of Nossebro,  
Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, 
Töreboda, before returning via Skövde, Skara, 
Falköping and Vara. 
       All along the Retro Route you meet people 
who are passionate about their local heritage. 
One of them is Louise Lidholm, who works both 
in a retro shop and a retro café, and spends her 
free time dancing jitterbug and restoring old 
cars. We meet her at Ingas café in Lidköping, 
wearing an original 50s dress. The café attracts 
customers from near and far, most arriving in 
their vintage cars. Louise herself is currently 
restoring a Chevrolet pickup from 1947. 
      – It’s a joy to get your hands on something 
that can actually be fixed. To be able to find the 
fault and correct it, rather than scrapping the 
whole car. 
       Inge Andersson is someone else who does 
not like scrapping cars. He runs the only Opel 
(Vauxhall) Museum in Scandinavia, between 
Skövde and Skara, where he displays his 70 
vehicles, the oldest from 1936. One of the most 
popular destinations along the Retro Road is 
the 1960s apartment in Nossebro, where every 
detail is authentic, from the furniture to the old  
food packaging. Monica Galle holds guided tours 
in the apartment and has sourced much of the 
contents. She has not gone for the expensive 
gadgets, but focused on everyday items.  
      – They are the ones that really speak to people.  
Monica Galle’s own collection started as a bit 
of fun. She and a few friends started buying 
the ugliest objects they could find, to give each 
other as birthday presents. 
      – But once I arranged all the things I bought 
in a group, I fell in love! The strong patterns 
that looked ugly when separate were beautiful 
together. This was in the early 80s and Monica 
has not looked back since. And she is in good 
company, the Retro Route is becoming more 
and more popular. For more information, please 
visit www.retrovagen.se

Monica Galle har själv samlat mycket  
av inredningen till lägenheten. Hon har  
inte gått in för de dyrbara prylarna 
utan sökt efter vardagstingen. 
      – Det är de som talar starkast till en. 
Jag upplever att folk blir väldigt harmo-
niska av att komma in här. Man känner 
tryggheten som rådde i folkhemmet. 
Jag tror att många längtar efter en annan  
tid utan alla dagens val och stress. 
       Hon tror att retrolägenheten har 
mycket viktigt att förmedla, både i form 
av kunskaper och känslor.  
       – Vi vill skildra framtidstron från 

tiden när folk kunde börja bo bättre, 
köpa det de ville ha, åka på camping- 

semester… tonårskulturen föddes.
Monica Galles egen samling startade 
som en ploj. Tillsammans med några 

kompisar började hon samla på de 
fulaste prylar de kunde hitta för att ge 
varandra i födelsedagspresent. 
       – En gång köpte jag på mig ganska 
mycket grejer för att ha i beredskap. 
Men när jag ställde upp allt tillsam-
mans hemma så hände något, jag blev 
förälskad. De här kraftiga mönsten som 
jag hade tyckt var så fula... när de kom  
i grupp blev det så häftigt och vackert! 
       Detta var tidigt 80-tal och många 
skrattade åt Monicas samling. Idag 
skrattar ingen längre. Fler och fler väljer 
Retrovägen.

”Man känner  
tryggheten som  

rådde i  
folkhemmet”

FLER OCH FLER VÄLJER RETROVÄGEN

 Läs mer på www.retrovagen.se

FOTO: PETER MANNERFELT

Den svenska raggarkulturen  
är som en enda stor familj, 

säger Louise Lidholm

Hotell S:t Olof
Litet frukosthotell beläget 
mitt i Falköping, på gång- 
avstånd till det mesta.  
Hotellet har egen parkering, 
samt en liten trädgård. 
Välkomna!

 Small breakfast hotel in the 
centre of Falköping. The hotel has its 
own parking area and a small garden. 
Welcome!

S:t Olofsgatan 23B
521 43 Falköping
Tel +46 (0)515-10728
info@hotellstolof.com
www.hotellstolof.com

Mössebergs Camping 
& Stugby med STF 
Vandrarhem
Öppet året om. Fantastisk ut- 
sikt med belysta motionsspår, 
frisbeegolf, minigolf, badsjö, 
minidjurpark, slalombacke, be-
lysta skidspår, konstsnöspår, 
café och restaurang.

 Amazing views and lots of 
activities, including skiing, mini golf, 
swimming and mini-zoo. Café and 
restaurant. Open all year round.

Mösseberg, 521 30 Falköping
Tel +46 (0)515-173 49,  
(0)707-25 64 93
mossebergscamping@telia.com
www.mossebergscamping.se

Trädhushotell Sjunde 
Himlen & Andrum
Beläget nära Hornborgasjön 
och Trandansen. Unik möjlig- 
het till lugn och ro med ett 
rikt mått av häftighetskänsla, 
6,5 meter upp i en gammal 
ek, helt ostört och med 
fantastisk utsikt.

 Personal and unique hotel in a 
6.5-metre high oak tree. Near Lake 
Hornborgasjön and the cranes, 
amazing views.

Ugglum, Islanna
521 94 Falköping
Tel +46 (0)515-72 03 84, 
+46 (0)730-62 33 19
www.islanna.com

B O E N D E

Hotell Ranten
Det finns inte många järnvägs- 
hotell kvar i vårt land. Hotell 
Ranten är ett av dessa unika 
hotell som än idag är i full 
gång. Hotellet stod klart 1865 
och idag, nästan 150 år sen-
are, är hotellet nyrenoverat 
och moderniserat. Här finns 
en á la carte-restaurang.

 Traditional railway hotel from 
1865, recently refurbished and  
modernised. À la carte restaurant.

Järnvägsgatan 3
521 33 Falköping
Tel +46 (0)515-130 30
info@hotellranten.se
www.hotellranten.se

Kurorten Mösseberg
Välkommen till Falköpings 
enda Svanen märkta hotell. 
Vi värnar om det lokala i 
restaurang och miljö. På vårt 
spa finns pool, jacuzzi, utom-
huskällor, ång- och torrbastu, 
fotbad och relaxavdelning.   

 The only Svanen-certified hotel 
in Falköping. Restaurant serving 
locally sourced food, spa with pool, 
sauna, relax area and gym.

Mössebergsparken 34
521 32 Falköping
Tel +46 (0)515-432 00
info@kurortenmosseberg.se
www.kurortenmosseberg.se

Puttekulans B & B
Boendet ligger lugnt och tyst 
med 10 minuters promenad- 
avstånd till centrum. Närhet till 
idrottsanläggning, motions-
spår och golfbana. Öppet året 
om. Ett boende med klass!

 The accommodation is situated in 
a calm block within ten minutes walking 
distance from central Grästorp. Close 
to sports center, exercising tracks and  
golf course. Open all year round. Wel- 
come to an accommodation with class!

Y. Johansson & P.Persson 
Bollv. 10, 467 35 Grästorp 
Tel +46(0)70-449 24 40 
puttekulan@outlook.com
www.grastorp.se/turism

Forsviks vandrarhem
Njut av underbar bruksmiljö ut-  
med Göta Kanal med närhet till  
vandringsleder. Bo i stora luftiga 
rum. Frukost finns på Kafé Ada.  
Tivedens Nationalpark ligger  
30 min bort med bil.

 Enjoy an old industrial area along 
Göta Kanal, close to walking tracks.  
Stay in spaceous rooms. Breakfast is 
served at Kafé Ada. Tivedens National 
Park is 30 minutes away by car.

Bruksvägen 9–11  
546 75 Forsvik
Tel +46(0)505-411 37
receptionen@forsviks-
vandrarhem.se 
www.forsviksvandrarhem.se 

Nästegården B & B
På Nästegården, ett stenkast 
från Hornborgasjön, bor 
du som på gammelfarmors 
tid. Sov i handstruket linne i 
antika franska järnsängar och 
avnjut frukosten på porslin 
från svunna tider. Vackert 
och rofyllt!

 Unique and comfortable 
accommodation in tranquil and 
beautiful surroundings of famous lake 
Hornborgasjön.

Sätuna, Nästegården 
521 94 Falköping
Tel +46 (0)76-104 90 30,
+46 (0)500-49 20 26  
www.nastegarden.se

Bellevue Hotel 
& Konferens
Hotell i Hjos stadspark med 
spännande arkitektur och utsikt 
över Vättern och hamnen. Bra 
läge mellan Göteborg-Stockholm. 
Golfpaket finns (Hökensås GK 
som ligger strax utanför Hjo). 

 It is easy to fall in love with the 
Bellevue Hotel. The view over the 
small boat harbour, the lighthouse, 
the location in the town park and the 
hotel’s exiting architecture it things 
you notice. 

Stadsparken, 544 33 Hjo
Tel +46 (0)503-120 00 
info@hotellbellevue.se 
www.hotellbellevue.se

FALKÖPING

FALKÖPING GRÄSTORP HJO KARLSBORG

!
Fler alternativ 

på boende hittar 
du på respektive 
kommuns webb-

plats eller på 
vastsverige.com

KOM SOM  
DU ÄR –  
BO SOM  
DU VILL

Låt boendet bli en del av upplevelsen. Väljer du 
att bo i någon av Skaraborgs stadskärnor får du närhet 
till shopping, restauranger och nöjen. En annan gång 
vill du kanske hellre bo nära naturen, aktiviteter eller 
någon av alla historiskt välkända platser. Även då är 
alternativen många och varierande.  
       Hotell, vandrarhem, Bed & Breakfast, pensionat, 
herrgård, lantgård camping och stuga. Välj det boende 
i Skaraborg som passar dig bäst!

  Come as you are – stay somewhere that suits you In Skaraborg,  
everyone can find their perfect place to stay. Choose town centre  
accommodation, close to shopping, restaurants and entertainment, or stay 
close to nature in the countryside. Options include hotels, youth hostels, B&Bs, 
country houses, farms, campsites and cottages – pick your personal favourite!

R E P O R T A G E
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Stadshotellet 
Lidköping
En klassisk mötesplats med 
anor från mitten av 1800-talet. 
Vackert beläget hotell mitt i  
centrala Lidköping. Restaurang 
med uteservering, relaxavd, 
fritt internet samt fri parkering.

 A classic meeting place.  
Restaurant, relaxroom with sauna, 
free wireless internet access and 
free parking.

Gamla stadens torg 1
531 32 Lidköping 
Tel +46 (0)510-220 85 
info@lidkopingstadshotell.se 
www.lidkopingstadshotell.se

Medelplanagården
Medelplanagården ligger  
vackert beläget på Kinnekulles 
västra sluttning med underbar 
utsikt över landets största 
insjö. Här bor du bekvämt i 
lägenheter med närhet till 
Kinnekulles alla sevärdheter.

 Medelpanagården is beautifully 
situated on the west of the mountain 
Kinnekulle, with a view over Sweden’s 
biggest lake. Stay comfortably in 
apartments, with the sights of 
Kinnekulle just around the corner.

533 94 Hällekis 
Tel +46 (0)70-537 69 13, 
+46 (0)70-695 21 66 
info@medelplanagarden.se 
www.medelplanagarden.se

Höryda Gård B & B
Hos oss bor du med B & B 
eller i stuga med självhushåll. 
Totalt 13 bäddar. Servering av  
ekologisk frukost från egna och 
närproducerade produkter.  
Vi erbjuder också sköna bad  
i vedeldad bastu och badtunna.

 Stay in B&B accommodation or  
a self-catering cottage. Organic 
breakfast, based on locally sourced or 
homegrown ingredients. Wood-fired 
sauna and hot tub.

532 94 Skara
Tel +46 (0)511-37 22 67,  
+46 (0)70-559 32 55
ewa@horydagard.se
www.horydagard.se

Herrtorps Qvarn 
Gästgifveri
Nära Hornborgasjön och Skara 
finner du denna pärla! Bo bra i  
rymliga, fina rum med eget kök  
och bad. I den gamla kvarnkäl-
laren kan du äta gott ur lant- 
kökets eko-meny. Du kan även  
hyra kanot och njuta av naturen.

 Close to Lake Hornborgasjön and 
Skara. Spacious rooms with own WC &  
kitchen. Restaurant with organic food,  
canoe hire, beautiful natural surroundings. 

Härlunda, 532 94 Skara
Tel +46 (0)511-37 21 73, 
+46 (0)70-77 22 999
info@herrtorpsqvarn.se
www.herrtorpsqvarn.se

Hallebergs B & B
Strax söder om Skara vid riks-
väg 184 nära Hornborgasjön  
och vackra Vallebygden. Natur- 
sköna områden nära boendet. 
Trivsamt boende i nyreno-
verade rum, tillgång till wi-fi och 
TV. Rum med hög standard, 
egen toalett och dusch.

 B&B near Skara, close to Lake 
Hornborgasjön. Beautiful location, 
comfortable newly renovated rooms, 
wi-fi and TV. High standard, private 
WC & shower.

Härlunda, 532 94 Skara
Tel +46(0)709-65 73 32
info@hallebergs.se 
www.hallebergs.se 

Hotell & Vandrarhem 
Stadskällaren
Hemtrevligt och prisvärt hotell 
och vandrarhem mitt i centrala 
Skara, endast 7 km från Skara 
Sommarland, med 32 rum och 
60 bäddar. Under sommaren 
erbjuds även flerbäddsrum. 

 Comfortable hotel/hostel in 
central Skara (only 7 km from the 
amusement park Skara Sommarland). 
Family rooms available in summer.

Skaraborgsgatan 15 
532 30 Skara
Tel +46 (05)11-134 10
info@hotellstadskallaren.se
www.hotellstadskallaren.se

Edward Hotel
Centralt beläget fyrstjärnigt 
hotell med omtanke och hem- 
känsla. Charmig atmosfär för  
affärsresenären, familjen,  
golfaren och turisten. Vinbar, 
restaurang och gym. 

 The Edward Hotel is a comfortable 
and charming hotel with a pleasant, 
homey atmosphere in the city center. 
Welcome to us, we will take care 
of you!

Skaragatan 7
531 32  Lidköping
Tel +46 (0)510–79 00 00
info@edwardhotel.se
www.edwardhotel.se

Skara Sommarlands 
Camping
Här finns 500 platser för 
husvagnar och tält, 300 
stugor och några lägenheter. 
Dessutom egen ingång 
till Skandinaviens största 
vattenpark!

 At Skara Sommarland’s campsite 
there are 500 camping plots for 
caravans and tents, 300 cabins and 
a few apartments. Furthermore you 
even have your own entrance to the 
largest waterpark in Scandinavia!

532 92 Axvall 
Bokning +46 (10)-708 80 00 
Växel +46 (0)10-708 80 00
www.sommarland.se

Hotell Läckö  
Grand Hotell
Ett mysigt hotell från 1800-talet 
som bibehållit sin gamla charm 
och hemtrevliga känsla.  
Vi ligger även väldigt centralt 
med perfekt utgångsläge för 
både shopping och nöjen!

 A cozy and charming hotel from 
the 19th century located in central 
Lidköping.

Gamla Stadens Torg 5
531 32 Lidköping
Tel +46(0)510-230 00
kontakt@hotelllacko.se
www.hotelllacko.se

Närebo Gårdshotell
Vackert beläget på landsbygden 
nära skog, friluftsområde och 
bad. 4 km från centrum. 6 rum 
med hotellstandard, byggt 
2012. Gratis wifi & parkering. 
Gårdsbutik med delikatesser, 
restaurang och odlingar.

 Beautifully situated on the country- 
side close to forest, recreation area 
and lake. 6 rooms with hotel standars, 
built 2012. Free wifi & parking. Restaurant 
and farm shop with delicacies.

Råda Närebo 1 
531 96 Lidköping 
+46 (0)510-223 06 
gardsbutiken@narebo.se 
www.narebo.se

Sjöbacken Gård B & B 
och gårdsbutik
Charmigt gårdshus mitt i Valles 
unika natur- och kulturlandskap, 
omgivet av böljande hagar vid 
sjö. 2 trivsamma rum med kök 
/bad. Hantverk, smycken, lamm- 
skinn och delikatesser i butik.

 Charming renovated farmhouse in 
the middle of Valle’s unique natural and  
cultural landscape, surrounded by undu- 
lating pastures at a small lake. Two cozy 
rooms with kitchen and bath. Crafts, jew-
elry, lambskin and delicacies in the store.

Öglunda Sjöbacken, 532 92 Axvall
Tel +46 (0)511-636 22,
+46 (0)703-14 51 27
info@sjobackengard.se 
www.sjobackengard.se

Kronocamping
Femstjärnig camping med unikt 
läge vid Vänerns strand, 15 min 
promenad till stadens mysiga 
centrum. Moderna stugor och 
möjlighet till avkoppling och 
brett utbud av aktiviteter. 

 Five star Kronocamping Lidköping 
offers modern cabins with possibilities 
for both relaxation and a wide range 
of activities. Unique location by the 
beach of Lake Vänern. 15 minutes’ 
walk to the cozy city center. 

Läckögatan 22 
531 54 Lidköping
Tel +46 (0)510-268 04
info@kronocamping.com
www.kronocamping.com

Fredriksons  
Pensionat Sjöbacka
Charmigt pensionat med be- 
dårande utsikt över sjön Emten. 
Smakfullt inredda dubbelrum.  
Hel- eller halvpension. 
Restaurang med fullständiga 
rättigheter. Området inbjuder 
till vandring, cykelutflykter 
och bad.

 With breathtaking view over the 
lake Emten is this charming guesthouse 
situated. Half or full board with good 
wines. Nice area to hike, bike and to 
take a swim.
Eggby Sjöbacka 1
532 92 AXVALL
Tel +46 (0)73-18 27 996 
fredriksonspensionat@eggby.net 
www.sjobackapensionat.se

Bäverli Hills B & B 
och stughotell
Bo nära naturen i vackra kåtor 
med kaminer och sköna sängar. 
Promenadväg till Vänern, nära 
golf & motorbanor. Fri parkering/ 
internet. Bastukåta och grill-wok 
plats. Kvällsfika och frukost ink. 

 Live close to the nature in 
beautiful huts with fireplaces and com-
fortable beds. Walking track to Lake 
Vänern, with golfing and motor tracks 
around the corner. Free internet and 
parking. Sauna hut and BBQ-wok place. 
Evening snack and breakfast incl. 
Klövet 82, Lidköping
Tel +46 (0)705-46 62 65
annette@baverlihills.se 
www.baverlihills.se

Läckö Slott/naturum 
Vänerskärgården Victoriahuset

Övernatta intill viken i naturum, 
med utsikt över Läckö Slott. 
Sköna sängar, rogivande inred- 
ning, tystnad. Naturen och skär- 
gården är enastående och 
slottet kanske landets vackraste.

 Spend the night right next to the 
bay in our nature centre, with a view 
over Läckö Castle. Comfortable beds, 
soothing interior, silence. The nature 
and the archipelago are remarkable, 
and the castle may be the most 
beautiful one in Sweden.

531 99 Lidköping 
Tel +46 (0)510 48 46 60 
info@lackoslott.se  
www.lackoslott.se

LÄCKÖ/KINNEKULLE

LÄCKÖ/KINNEKULLE SKARA

SKARA

Räddningsskolans 
lägenhetshotell
Här finner du ett prisvärt 
boende bestående av 
lägenheter med 1– 4 rum. 
Lägenheterna har kök för 
självhushåll samt TV och 
internet i varje rum. Hotellet 
har nära till mataffärer och 
kollektivtrafik.

 Good value accommodation 
of 1–4 rooms with satellite TV and 
broadband. All apartments have a 
fully equipped kitchen. 

Timmerv. 13, 541 64 Skövde
Tel +46 (0)500-46 40 01
info@raddningsskolanskovde.se
www.raddningsskolanskovde.se

Klåvastens  
Vandrarhem
Drygt en mil norr om Skövde 
finner ni Klåvastens vandrar-
hem som erbjuder prisvärda 
rum i en lantlig miljö. Här kan 
ni koppla av med naturen 
runt knuten och ta del av 
hemmets gripande historia.

 Youth hostel in a countryside 
setting. Enjoy the natural surround-
ings of this building with its exciting 
history. 

Stora Klåvasten
541 92  Skövde
Tel +46 (0)500 -46 05 14
info@klavasten.se 
www.klavasten.se

Hökensås Camping 
& Stugby
Vackert belägen camping i ett  
naturvårdsområde vid Vätterns 
västra strand som erbjuder den  
naturintresserade möjligheter 
till sysselsättning året runt.

 Hökensås C & S is beautifully 
loacated i a conservationarea by the 
western shores of lake Vättern and 
offers guests with an interest in nature 
rich opportunities for meaningful 
acivities all year round.

Håkängen 1 
522 91 Tidaholm
Tel +46 (0)502-230 53 
hokensas@nordiccamping.se 
www.nordiccamping.se

Sjötorps Säteri
6 exklusiva stugor i naturskönt 
område nära hjorthägnet på 
ca 40 kvm, utrustade med kök, 
sovrum, allrum med TV och 
parabol samt badrum med 
dusch och toalett. Stugorna är 
vinterbonade och har kamin. 

 In a scenic area close to the deer 
enclosure you find 6 exclusive cabins 
equipped with kitchen, bedroom, 
living room with satellite TV, and also 
a bathroom with shower. The cabins 
are fit for winter habitation and have 
a fireplace. 

Sjötorp, 530 10 Larv
Tel +46 (0)706-11 37 85 
info@sjotorpssateri.se

Bjertorp Slott
Bjertorp Slott är Sveriges 
yngsta jugendslott från 1914, 
idag ett modernt hotell med 
White Guide omnämnd  
restaurang. Slottet finns på 
vackra Varaslätten mellan  
Vara och Skara.

 Bjertorp Castle is Swedens 
youngest art nuveau castle from 1914, 
today a modern hotel with a restaurant 
mentioned in White Guide. The castle 
is situated on the beautiful plain 
between Vara and Skara.

535 91 Kvänum 
Tel +46 (0)512-30 50 00 
info@bjertorpslott.se 
www.bjertorspslott.se

Quality Hotel Prisma
Ett bekvämt boende. Hotellet 
är centralt men lugnt beläget 
intill en park. Gångavstånd 
till Resecentrum, shopping 
och nöjen. Hotellet har först-
klassig restaurang, bastu och 
konferensmöjligheter.

 Comfortable town centre hotel 
in a quiet location. Close to the bus 
station, shops and entertainment. 
Restaurant, sauna and conference 
facilities. 

Ekedalsgatan 2 
541 35 Skövde 
Tel +46 (0)500-48 80 00
Q.prisma@choice.se
www.choice.se

Skövde Vandrarhem
Endast fem minuters gångväg 
från centrum men ändå i lugn 
och rofylld miljö ligger detta 
smakfulla vandrarhem. Dusch 
och toalett finns på samtliga 
rum.

 This youth hostel is just five 
minutes from the centre of the town in 
a calm, relaxing setting. Shower  
and toilet in every room.

Kaplansgatan 10
541 34 Skövde 
Tel +46 (0)500-48 17 18 
info@skovdevandrarhem.se 
www.skovdevandrarhem.se
 

Scandic Billingen
Scandic Billingen, centralt  
beläget mitt i Skövde 100  
meter från Resecentrum. 
Hotell, restaurang, stor  
festvånings- och konferens- 
kapacitet. Välkomna!

 Scandic Billingen, centrally located 
in the heart of Skövde 100 metres 
from station. Hotel, restaurant 
and large function and conference 
facilities. Welcome!

Trädgårdsgatan 10 
541 30 Skövde 
Tel +46 (0)500-74 50 00 
billingen@scandichotels.com 
www.scandichotels.se/
billingen

Clarion Collection 
Majoren
Bekvämt boende i City.  
Hotellet är centralt beläget, 
delvis i en gammal societets-
villa. Nära till shopping,  
kultur, restauranger och nö-
jen. Passa på att träna i vårt  
Compact Gym.

 Comfortable hotel in the town 
centre. Close to shopping, culture, 
restaurants and entertainment. The 
hotel gym is available to guests.

Trädgårdsgatan 5 
541 30 Skövde
Tel +46 (0)500-41 06 10
cc.majoren@choice.se
www.choice.se

Billingens stugby 
& camping
Mitt i Billingens fritidsområde 
ligger stugbyns stugor med 
självhushåll, samt enklare 
alternativ. Dessutom STF  
vandrarhem. 3 km till 
centrum.

 In the heart of the Billingen  
outdoor recreation area are the fully 
equipped four- and six bed cottages 
for selfcatering. Also STF Youth Hostel. 
Just 3 km from the centre of town.

Alphyddevägen 
541 33 Skövde 
Tel +46 (0)500-47 16 33 
info@billingensstugby.se 
www.billingensstugby.se 

SKÖVDE

SKÖVDE TIDAHOLM VARA

B O E N D E



82   M AG A SIN SK A R A BORG 83   M AG A SIN SK A R A BORG

Många årliga evenemang!
Marknader, folkfester, idrottstävlingar, konst och kultur, festivaler 

och andra events. En hel del av allt som händer i Skaraborg är återkommande 
evenemang som efter många år nu är etablerade och uppskattade traditioner. 

Välkommen med på våra olika fester och aktiviteter!

  Lots of annual events Markets, festivals, sporting competitions, arts and cultural events – there is a vast range of experiences on off er. Welcome!

E V E N E M A N G

BÖRJAN AV JUNI
UPP-Å-NER-
FESTIVALEN

TIBRO

2:A HELGEN I JULI
SLÖJDMÄSSAN
HJO

HELGEN EFTER MIDSOMMAR
JORDGUBBENS DAG

VARA

SISTA ONS I VARJE MÅNAD
NOSSEBRO MARKNAD

NOSSEBRO, ESSUNGA

MARS/APRIL
TRANSÄSONG

TRANDANSEN, FALKÖPING

1:A HELGEN I MAJ
VÅRRUNDAN

KINNEKULLE, GÖTENE

UNDER MAJ
BLUESFESTIVAL

TIDAHOLM

JUNI
NORDENS STÖRSTA 

SKIVMÄSSA
HOVA

FÖRSTA LÖRDAGEN I JUNI
POWER MEET

NOSSEBRO, ESSUNGA

MITTEN AV JULI
HJO HAMNFEST

HJO

6 JUNI
STORT NATIONALDAGSFIRANDE
KARLSBORG

Fler evenemang 
under året hittar 
du på respektive
kommuns webb-
plats eller på 

vastsverige.com

2:A HELGEN I AUG
KRÄFTANS DAG 

& KRÄFTIVAL
TIDAHOLM

TT

HELGEN V 37
SKÖRDEFEST

HAJSTORP, TÖREBODA

1:A VECKAN I OKT
LJUSFESTIVAL

NOSSAN, GRÄSTORP

3:E HELGEN I JULI
STOCHAMPIONATET

AXVALLA, SKARA

ÅRLIGEN VECKA 28
HOVA RIDDARVECKA
HOVA

VAR 3:E ÅR 
FÖRSTA HELGEN I SEPT
SPEEDARTDESIGN

MARIESTAD

SISTA HELGEN I AUG
MATFESTIVALEN
SKÖVDE

1:A /2:A HELGEN I NOV
LÖJROMMENS DAG

SPIKEN, LIDKÖPING

TT
FÖRSTA HELGEN I SEPT

TRE BERG
CYKELTÄVLING

SKARA

AUGUSTI
SKÖVDE 
PRIDEFESTIVAL
SKÖVDE

JULI MÅNAD
LÄCKÖ SLOTTSOPERA
KÅLLANDSÖ, LIDKÖPING

TORSDAG I AUG
HJULAFTON

LIDKÖPING

SISTA HELGEN I SEPT
KONSTNATTEN

MEKELSMÄSS
FALKÖPING, TIDAHOLM
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I Västsverige fi nns det mesta. Oavsett om du vill ta en 
svängom på Brännö brygga eller titta på när tranorna 
dansar vid Hornborgasjön.

Upptäck kontrasternas region på vastsverige.com
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I Västsverige fi nns det mesta. Oavsett om du vill ta en 
svängom på Brännö brygga eller titta på när tranorna 

FRÅN 
BRÄNNÖ
BRYGGA
TILL.


