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#3måsten

Välkommen till Sveriges
Sydligaste Vildmark
Om du tittar på Blekingekartan och samtidigt läser rubriken ”Sveriges Sydligaste Vildmark”
kanske du blir förvånad? Faktum är att Olofström är precis det: Ett stort sjösystem i en
kommun som är bland rikets sjötätaste, omgivet av vidsträckta skogar med leder för
vandring, ridning och cykling. Lägg där till dramatisk natur, bruten av bergsknallar med
majestätiska utsiktspunkter över vattnet och utmanande terräng. Kort sagt en värld där
du kan vara en upptäcktsresande långt från civilisationen och vardagsbruset.

#1Frickabron

Ta dig till Halens Camping där din vandring börjar. En runda på knappt 6 km i
barnvagnsvänlig terräng med utsikt över
Blekinges största sjö, Halen. Du passerar
fina rastplatser, kan njuta av en underbar
natur, har möjlighet till ett dopp i sjön, samt
prova fiskelyckan. Vill du inte bara ladda
dina själsliga batterier, utan även mobilen/
surfplattan så går det alldeles utmärkt. När
du gått halvvägs, passerar du den nybyggda
hängbron över Frickasundet. Vid brofästet
finns vår laddbänk, mitt ute i naturen!
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#2Valhall

Valhall är ett mytomspunnet besöksmål,
men också en vacker utkiksplats. Ättestupan Valhall ligger 99 meter över havet
med en 40 meter hög klippa, som går
rakt ner i sjön Orlunden. Här finns en
enklare sittgrupp och grillplats. Sjön
Orlunden är omgiven av bok- och ekskog.
Ättestupan var enligt allmogens tro, en
plats där du gjorde den sista jordiska
färden.

#3Tulseboda Brunn

En prisbelönad park- och trädgårdsanläggning med anor från 1800-talet, som
främjar hälsa och lärande. Tulseboda
Brunnspark är en av fem svenska
utemiljöprojekt som nominerats till det
europeiska priset, ELCA Trend Award
2020. Juryns motivering var att man på
ett kreativt och inkluderande sätt utvecklat en kulturhistorisk parkmiljö med fokus
på pedagogiskt lärande och delaktighet
från förskola, skola och invånare på orten.

Halen

Paddla i den mystiska skymningen
och övernatta i ett vindskydd. Ge dig ut på
spännande utflykter i Halens fantastiska vildmark.

”

HALEN
– Blekinges
största sjö

Runt Halen kan du vandra, rida, cykla och
paddla längs leder, bergsknallar, majestätiska
utsiktsplatser över vattnet i en spännande
terräng. Halen är en optimal plats för dig
som älskar natur, äventyr och vardagsexpeditioner mitt inne i vildmarken, men
ändå nära civilisationen.
Runt sjön finns bekvämligheter om du vill
lyxa till det mellan utfärderna. Camping, hotell,
badplatser, hopptorn, spa och all service du
kan tänka dig. Dessutom flera kulturhistoriska
besöksmål.

Hyr en kanot, kajak eller stand-up paddleboard på Olofströms Kanotcentral, alldeles
nere vid sjön. Vill du paddla genom hela
sjösystemet får du hjälp med all utrustning,
karta och service av den proffsiga personalen
på kanotcentralen. Du kan även prova på att
spela padeltennis på någon av de två nyanlagda banorna med bedårande utsikt och avsluta
matchen med ett svalkande dopp i sjön.
Till Halens naturreservat och friluftsområde
kommer du för att utmana dig själv, bli ett med
naturen eller bara slappna av.
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Fiskeparadiset
med 237 sjöar
Många som besöker Olofström gör
det för fisket. Med 237 namngivna
sjöar och dessutom Mörrumsån och
Holjeån, erbjuder vi fiske för alla.

Önskar du fiska öring, gädda, regnbåge,
abborre, lax, gös eller sutare? Vill du fiska från
brygga, båt, kanot eller fiskekajak? Valen är dina!
Flera av våra fiskedestinationer erbjuder
spännande upplevelsepaket och går att kombinera med god mat och dryck. Behöver du snabb
och skön återhämtning från en lång fiskedag, så
boka en stund i en uppvärmd vedeldad tunna
eller en bastu.
Vill du utveckla dina fiskekunskaper eller ha
en personlig guide med dig på din fiskedag?
Jonas Andersson och Jacob Lexe är några
av de fiskeguider som kan hjälpa dig till sina
”hemliga” fiskegömmor.
UNIKA FISKEMILJÖER
Fiskeguiden Jacob Lexe tipsar om tre unika
fiskemiljöer:
• Orlunden med dess unika miljö och
utmanande fiske (gädda, abborre)
• Flugströmmen i Harasjömåla (regnbåge)
• Mörrumsåns ”lugna” vatten i miljön vid
Ebbamåla Bruk (lax, havsöring, gädda,
abborre)

Här nappar det i Olofström:
Harasjömåla
harasjomalafiskecamp.com
Brokamåla
brokamala.se
Mörrumsåns FVO
Farabols FVO
Holjeåns FVO
Multifiskekortet
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morrumsansfvo.se
farabol.se/Turism-fiske.html
holjean.se
visitblekinge.se/fiske-i-olofstrom

Bruksorten
som hajar
kultur

Olofströms kommun är vagga för några
av landets mest inflyteslerika författare.
Nobelpristagaren Harry Martinson (19041978) är den mest välkända. Men även Sven
Edvin Salje (1914-1998) och Pehr Thomasson
(1818-1883), med flera, kommer från trakten.
Är du i Jämshög kan du besöka författarmuseet som speglar Martinsons och Saljes
liv. Författaren Pehr Thomassons texter
ansågs ha så stor betydelse att han mot
slutet av sitt liv uppbar statspension.
Mitt emot Petrusgården i Jämshög finns
Thomassons minnessten.
OFFENTLIG KONST
Du kan även njuta offentlig konst i Olofströms
kommun. Bland annat finns en mängd skulpturer av den tongivande konstnären Carl Eldh
(1873-1954) utplacerade. Samtliga konstverk
av Eldh har utrustats med QR-koder. Genom
att ladda ner en QR-läsare till din smarta
telefon kan du scanna QR-koden. Du skickas
då till en hemsida där du kan läsa mer om
det specifika verk du står framför. Inom kommunen finns naturligtvis ytterligare verk varav
några är QR-märkta.

Olofström är fyllt av författartradition,
spännande museer och kulturminnesmärkta
byggnader. Här får du utlopp för din kunskapstörst och dina kulturdrömmar i den vackraste
av omgivningar.

SVERIGES
KONSTIGASTE MUSEUM
Det finns flera museum att utforska i Olofström. I Holje Park kan du till exempel besöka
ett av Sveriges ”konstigaste museum” enligt
en artikel i Aftonbladet, nämligen Olofströms
galg- och kameramuseum.
FLER MUSÉER ATT UTFORSKA
Stenmuséet i Vilshult – skildrar det tunga
arbetet med stenbrytning.
Aron Bergs Museum – se ”den svarta linjen”
av diabas som går genom Olofström.
Gränums Bränneri – ger en inblick i
potatisens och bränneriets historia.
Ebbamåla bruk – skildrar den industriella
revolutionen i en välbevarad industrimiljö
Kyrkhults hembygdsmuseum – hembygdshistoria med bland annat en bevarad
urmakeriverkstad.
Författarmuséet i Jämshög – rymmer även
en skolutställning och hembygdshistoria.
Kärrabol motorsågsmuseum – 250 motorsågar av olika modeller, från 1930-talet och
framåt.
Olofströms Museum – skildrar Olofströms
industrihistoria.
Kyrkhults Hembygdsmuseum – här visas
en mängd intressanta utställningar.
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Outdoor
& indoor
Puls, frisk luft och ett dopp i det blå i en av
sjöarna eller i en varmvattenpool. Här finns
fartfyllda äventyr för både stora och små
– 365 dagar om året.

Skoj på hoj!
Upptäck Olofströms berg och dalar på en mountainbike!
En rolig och utmanande aktivitet är att cykla i varierande
terräng. Gamla skidbacksområdet vid Brännaregården
har anpassats för mountainbikescyklister. Området har
överraskande och varierande natur med skogsterräng,
ängsmiljö, branta backar och utmanande hopp, genom
Sveriges Sydligaste Vildmark. Glöm inte fikakorgen.
Området har en fin rastplats med grillmöjligheter.

Storleksplatsen – bli kung
eller drottning för en dag
På Storlekplatsen är barnen
i centrum. Här hittar du
avancerad lekutrustning för
barn i alla åldrar från 1-15 år.
Gå längs trollstigen eller
klättra i spindelnät. Vill du
så kan du boka ett utomhuskalas i kalashuset, där den
stora tronen gör dig till kung
eller drottning för en dag.

Är din passion
i livet golf?
BOA GK erbjuder en härlig golfupplevelse i Blekinges
fina natur, Sveriges trädgård. Boa är en intressant
och utmanande parkbana, anlagd med omsorg i ett
naturligt kuperat och mycket naturskönt landskap.
Alltid god tillgänglighet året runt. För mer info eller
bokning besök: www.boagk.se
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BADPLATSER 5 I TOPP:
1. Olofström – Halen
2. Vilshult – Slagesnässjön
3. Kyrkhult – Södersjön
4. Hemsjö – Aborrasjön
5. Gränum – Orlunden

Simma lugnt
I Olofström är sjö och vatten alltid nära och varma
sommardagar är det underbart att kunna ta sig ett
dopp. Välj att ta en simtur i någon av de uppfriskande
200 sjöarna eller kasta dig ut från hopptornet i sjön
Halen!

Brygghäng i Olofström
Centrumbryggan ligger inbäddad i en lummig oas vid Holjeån i hjärtat
av Olofström. Varje onsdag kl 18.00 i juli kan du njuta av musik på
sommararrangemanget Brygghäng. Ta gärna med fika och något att
sitta på.

Holjebadet
– vattenäventyr
för hela familjen!
Holjebadet är ett badlekland för stora som små. Badet har
en 25-m bassäng för motionssim och lekar, en 16 m-bassäng
som håller 34 grader, vattenrutschkana, lekland, bubbelpool
och ångbastu. Varför inte bjuda dina kompisar på ett blött
kalas fullt med plask, skoj och sim!

Shoppa loss!
Handeln i Olofström utvecklas hela tiden och på Storgatan hittar
du butiker med både större och mindre märken. Vill du smaka på
Olofström och gillar närproducerat så ska du besöka Brödhultsgården,
Ekne Gård, Röshults Vedugnsbageri och Holje Glassfabrik. Missa inte
heller att göra ett besök hos Sveriges bästa antikhandlare (utmärkelse
2019) Wickströms Antikhandel! www.handlaiolofstrom.se
Projektet Sveriges Sydligaste VILDMARK medfinansieras av:
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TURISTINFORMATION
Medborgarcenter
Olofströms Kommunhus,
Östra Storgatan 5
Tel 0454-931 00
Mail visit@olofstrom.se
INFOPOINTS
Maxi ICA Stormarknad, Ekhagsvägen 2
GULF, Bensin & Servicebutik, Östra Storgatan 44
First Hotel, Ågatan 3
Halens Camping, Halenvägen 321
Harasjömåla Fiskecamp, Gillesnäsvägen 39

VISITOLOFSTROM.SE

