B L E K I N G E

U N D E R B A R A

V A T T E N

BLEKINGE

Spendera dina lediga dagar i
Blekinge och bli som pånyttfödd.
Bege dig ut i den outforskade
och enastående vackert skiftande
naturen. Upptäck skärgården,
de glittrande sjöarna och de
vita sandstränderna.
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V Ä LKOM M EN

Underbara
Blekinge
Saltvattenstänk från skärgårdsbåten skapar minnen. Precis som alla smultronställen
längs med vägen, fiskeleken i vattnet, goda prisbelönta smaker och genuin konst
och hantverk. Alla skapar de minnen och vi vill inspirera dig till ännu fler.
Välkommen till vårt underbara vatten och underbara Blekinge.
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Om vårt underbara vatten, om
tusen öar att upptäcka och alla
fantastiska sjöar.

Blekingetips för dig som gillar
att upptäcka.

Kungliga fikabesök blandas med
ingredienser från havet och
Blekinges egna skafferi.

Action, big bites och ARK56 bjuder in
till minnesvärda ögonblick i naturen.
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Världsarvet i Karlskrona och nordens
största safaripark är något alldeles
extra.

I Blekinge frodas skaparlust och
kreativa verk.

Blekinge bjuder på lekfullhet
365 dagar om året. Hitta dina
egna favoritaktiviteter.

Till Blekinge är det nära.
Välkommen hit.
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UN D E RBA R A

VAT T EN

Blekinge
underbara
vatten
Blekinges tio mil långa kustremsa bjuder
på klassiskt svenskt sommarliv. Här kan
du bo intill havet, njuta av härliga bad,
sköna dagar på stranden, god mat och
gemytligt kvällsliv.

VAD KÄNNS BÄTTRE än att börja morgonen med
att klä på sig badkläderna, svepa in sig i morgon
rocken, hoppa i badtofflorna och mötas av en
strålande vacker havsutsikt när man öppnar dörren?
Sedan är det bara att sparka av sig skorna och
med full fart kasta sig ut i vattnet. Känna den ljumma
morgonbrisen som smeker ansiktet och njuta av
solstrålarna på den lätt krusade vattenytan.
MORGONDOPPET FÅR livsandarna att vakna till liv.
Du blir pigg och fylld av energi, vill genast sätta
igång med de roliga aktiviteter som står på agendan.
Men först upp och byta om, sedan en härlig fru
kost där havsutsikten och det kroppsliga välmåendet
blir en aptitretare i sig. Sedan tillbaka till stranden
med solstol och en spännande bok i handen.
Eller kanske en spännande utflykt och därefter
några uppfriskande sportaktiviteter som får pulsen
att rusa – innan det är dags för ett eftermiddags
dopp och en härlig middag.
Eller vänta tills solen står som lägst och ta ett
härligt kvällsdopp i det fortfarande ljumma och
nu spegelblanka vattnet, innan du letar dig hemåt
i solnedgången.

U ND ERBARA

VAT T EN
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Bo granne med vågorna

Tredenborgs Camping: En charmig familje- och glamping
camping strax utanför Sölvesborg med sandstrand, minigolf
bana, boulebana och mycket mer. Bo i uppvärmda personligt
inredda canvastält med havsutsikt. Under sommar bjuds det
på underhållning flera gånger i veckan.

Scandic Karlskrona: Här vaknar du mitt i centrala Karlskrona
och har havet utanför fönstret. I restaurangen har du en
bedårande utsikt över vattnet och på sommaren äter du gott
på hotellets stora terrass. Kommer du med egen båt så är
det inget problem – båtplats finns utanför hotellet.
Karön stugby: Redan 1950 byggde man 15 charmiga små
stugor, alla med havsutsikt, på den lilla ön Karön i Ronneby
skärgård. Här bor du nära restaurang, badplats och
promenadstigar.
Fler boenden vid vattnet hittar du på visitblekinge.se

H AL L E V I K S HAV S BAD .CO M

Hälleviks Havsbad
Det är varmt och den solvarma stranden bränner mot fotsulorna även
om klockan inte slagit elvakaffe än. Den morgontrötta går i badrock
rakt ut på den karaktäristiska bryggan som kommit att bli ett signum
för Hällevik. Här, precis framför stranden och det öppna havet, hittar
du Hälleviks havsbad. Ett charmigt och ombonat badhotell som funnits
sedan 1917 och som skapat minnen sedan dess. Med över 80 bäddar
rymmer man allt ifrån den ensamresande till den lite större familjen.
Här får alla plats!
Hälleviks Havsbad fullkomligt sjuder av aktiviteter och möjligheter. Här
är det enkelt att sysselsätta sig! Med 100 meter till havet är det enkelt
att ta sig ett dopp i det blå, oavsett tid på dygnet. Är man rastlös och
söker fart och fläkt är ett hett tips att prova någon av de välskötta
tennisbanorna. Föredrar du en lite lugnare aktivitet är minigolfbanan
en perfekt aktivitet för hela familjen. Denna lilla sommaridyll bjuder
in till upptäcktsfärd i tallskogen eller romantiska sommarkvällar i sol
nedgången, precis bredvid havet. Välkommen till Hälleviks Havsbad.

ANNONS

Kolleviks Camping: Här kan du välja mellan att hoppa i
från klippor, gå ut i vattnet från sandstranden eller bada i
uppvärmt havsvatten i Väggabadet, en bit från campingen.
Med fyra grustennisbanor, boulebana, båtuthyrning och
grillplatser finns det alltid något att göra. Du har bara en
halvtimmes gångväg längs strandpromenaden in till
Karlshamns centrum.
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VAT T EN

Tusen öar
att upptäcka
Det finns tusen öar att upptäcka i Blekinges skärgård. Med Kustlinjen mellan Karlshamn
och Karlskrona hinner du se en del av dessa. Självklart finns det många andra båtlinjer
som leder fram till skärgårdspärlorna.

”

Ta dig ut till kustbandets
smultronställen.
Alla skärgårdsturer hittar du på blekingetrafiken.se

U ND ERBARA

KUSTLINJEN binder samman Blekinges skärgård
mellan Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Du kan
välja om du vill hoppa på M/F Flaggskär i Karlskrona
eller M/F Tuva i Karlshamn. Stoppen på Kustlinjen är
Hasslö Horn, Ronneby hamn och Tjärö.
Blekinges skärgård är populär och många reser
till denna del av landet just för det vackra kustbandet.
Har du inte egen båt väljer du någon av skärgårdstrafikens många turer till upplevelsen.
Varför inte ta Aspöfärjan från handelshamnen i
Karlskrona, det tar mindre än en halvtimme! På Aspö
kan du besöka Drottningskärs kastell från 1600-talet
och kanske ta en bit mat där. Passa på att bo över
i lotstornet på ön.
Utklippan är den sydostligaste ögruppen och hit
tar du dig med M/F Sjöbussen som ligger alldeles intill
Aspöfärjan. Ta del av öns djurliv och sälkolonin. Slå dig
ned i den vackra puben inne i fyren och njut av en bit
mat eller av den magnifika 360-gradersvyn i fyrens topp.
Karön är Ronnebys egen skärgårdsö och det tar
bara fem minuter dit med Kallebåten från Ekenäs.
Njut av underbar mat i Schweizeriet eller en fika på
Villa Vassen. Varför inte stanna några dagar i stugbyn
och koppla av med fiske och bad?
Till vackra idyllen Tjärö tar du dig med båt från

VAT T EN

Karlshamn, Matvik eller Järnavik. Här kan du vandra,
paddla, basta, bada, grilla vid vattenbrynet eller bara
utforska ön. Det finns en alldeles utmärkt restaurang
som serverar à la carte. Tillhör du de riktigt modiga
dyker du från den tolv meter höga dödsklippan rakt ned
i avgrundsdjupet!
Hanö ligger 25 minuters resa från hamnen i Noger
sund utanför Sölvesborg. Det är en mytomspunnen
och naturskön ö som är bil- och myggfri. På ön finns
dovhjortar och vackra orkidéer att upptäcka. Du kan
sola på stenhällarna, ta en picknik, fiska eller grilla.
Se den ”engelska kyrkogården” där engelska sjömän
från Napoleonkrigen ligger begravda – Hanö var då en
engelsk flottbas. Missa inte den slingrande urgröpningen
i stenhällen – drakmärket. Enligt sägnen förblindades
draken av ljuset från fyren på ön och flög rakt in i berg
väggen.
Befinner du dig i Karlshamn är du en kort båtresa
från Kastellet. Här kan du känna historiens vingslag och
få förnimmelsen av mullrande kanoner från 1675 då
Kastellets murar byggdes för att skydda Karlshamn från
angripare som kom sjövägen. Du kan få guidade turer
och leta efter GPS-skatten som ligger gömd. Kombinera
besöket med att köpa biljett till sommarteatern som
varje år spelas på Kastellet.
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Underbara Järnavik
Järnavik har någonting för alla. Här kan du paddla, fiska, åka båt, fika och äta gott eller ta ett dopp i det blå havet.

A N N O N S

Här finns havsnära boende och övernattning, oavsett om du föredrar egen husvagn, tält, stuga eller pensionat.

JÄRNAVIKS CAMPING. På denna idylliska
camping finner du både plats för husvagn och
tält. Föredrar du att bo bekvämare än så finns
det sköna stugor en liten bit från havet.
jarnavikscamping.se

PAGELSBORGS GÅRD. Upplev tystnaden
och lugnet på Pagelsborgs gård. Här bor du
bekvämt inne på gården och kan njuta av
morgonkaffe på verandan.
pagelsborg.se

SVALEMÅLA STUGBY. 300 meter från havet
ligger Svalemåla stugby. Här är fiske, båtliv och
aktiviteter nära. Dessutom har man vedeldad
bastu och badtunna att värma sig i.
svalemala.se

PADDELKOMPANIET. Kanot längs med
Ronnebyån eller havskajak i Järnavik. Du
bestämmer själv hur du vill upptäcka vildmarken
i Blekinge – Paddelkompaniet hjälper dig.
paddelkompaniet.se

PENSIONAT JÄRNAVIK. Ninni och Lars driver
idylliska Pensionat Järnavik i Järnaviks hamn. Här
kan du övernatta och äta gott året om. En härlig
plats för konferenser och olika typer av event.
pensionatjarnavik.se

GARNANÄS FISHINGCAMP. Här får du sportfiske på riktigt! Är du sugen på att dra upp en
gädda så kan Garnanäs Fishingcamp bjuda på
en av de bästa gädd-upplevelserna i landet.
fishingcamp.se

VI HAR TURER FÖR ALLA

Välj mellan en spännande rundtur i Världsarvet, bland
krutmagasin och befästningar, eller en tur längs
idylliska Nättrabyån. Eller varför inte hänga med oss
ut till Östra skärgården för en härlig dag! Under vår
och sommar har vi även en del event ombord!
Läs mer på www.skargardstrafiken.com
WE HAVE TOURS TO SUIT ALL TASTES

Choose between an exciting tour of the World Heritage city,
a leisurely tour along the idyllic Nättraby river, or join us for
a trip around Trossö or to the eastern archipelago! During
spring and summer we also arrange different events on
board. For more info, visit www.skargardstrafiken.com

Skärgårdstrafiken i Karlskrona körs av
Affärsverken på uppdrag av Blekingetrafiken.

U ND ERBARA

VAT T EN

En magisk
sjörikedom
Upptäck de blekingska insjöarna, njut av den sköna
naturen och den rofyllda stillheten.

Den som någon gång stigit upp riktigt tidigt en
vacker morgon och begett sig till sjön som ligger
gömd mitt inne i skogen vet vilken fantastisk
upplevelse det är. Vattenytan som ligger spegel
blank, tystnaden som bara ger utrymme för
naturens egen musik. Den magiska förtrollningen
får ytterligare en ny dimension när dimslöjorna
lättar lite försiktigt och solljuset tränger igenom.
Sådana upplevelser finns det gott om i Blekinges
sjörika landskap.
HALEN i Olofströms kommun är Blekinges
största insjö. Bo på Halens Camping där du
kan bada vid badplatsen med brygga och hoppa
från trampolinen om du söker adrenalinkicken.
Eller vandra på vandringslederna i naturreser
vatet där det finns rastplatser och vindskydd,
spring i löpspåren eller hoppa upp på hästryggen

och ta en tur längs ridleden. Eller boka en tur
med Halenflotten och njut av en stund i bastun
medan flotten flyter omkring på sjön.
LÅNGASJÖN utanför Karlshamn, med den
härliga sandstranden, har enligt sägen Blekinges
varmaste badvatten. Här kan du bo på camping
en eller i någon av stugorna. Älskar du lugn och
ro, närheten till natur, sjungande fåglar, kaniner
som hoppar runt och lekfulla ekorrar, samt en
härlig och rogivande utsikt över Långasjön, då
har du hamnat helt rätt. Inte långt från stugby
och campingplats finns också Nytorpet – Frilufts
främjandets anläggning – med den vedeldade
bastun, som ligger vid en av Kroksjöarna. Här kan
du njuta av bastubad med efterföljande dopp
i sjön – även på vintern om du känner för att ta
ett iskallt bad.
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Karlskronalampan
Vilken färg är du? Den numera klassiska
fotogenlampan lanserades i slutet av
1800-talet som “lokförarlampan”. Då an
vändes den som en liten reservlampa till
lokföraren men numera står den stadigt
som inredningspryl i var och vartannat
svenskt hem. Alla försäljningsställen
hittar du på www.lampfabriken.com.

Pensionat Järnavik
Välkommen till Pensionat Järnavik – där boende och natur flyter
samman. Här får du andas frisk havsluft, sova gott, äta en stärkande
frukost och koppla av. I det lilla caféet erbjuds det hemmagjorda
våfflor gjorda på närproducerade råvaror. Är du nyfiken på den
dåtida handelshamnen och vill se skärgården till havs är det extra
smidigt att paddla. Paddelkompaniet förser dig med kanot eller
kajak och sedan är det upp till dig att upptäcka lummiga vikar och
spännande öar i skärgården.

Sveriges golfkust
Mitt i Sveriges trädgård finner du 8 oslagbara golfbanor
med helt olika karaktär. 36 hål hos Karlshamns GK eller
12 st lite mer familjevänliga i Leråkra. 2018 utsågs
Sölvesborgs golfklubb till ”Årets Golfklubb i Sverige”!
Golfkusten i Blekinge har något för alla. Nybörjare som
proffs. Du väljer själv om du vill spela i öppna landskap,
lummiga ekskogar eller bredvid en glittrande skärgård.

U T VALT
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Utvalt

Eriksberg Hotel
& Nature Reserve
“Som en vild afrikansk lodge mitt i Blekinge” – det är White Guides
egna beskrivning av Eriksberg Hotel & Nature Reserve. En talande
beskrivning av den naturnära upplevelsen du möts av på Eriksberg.
Ta dig tid för återhämtning med savannen som närmaste granne.
Precis utanför fönstret finns de vilda djuren och inne i det varma
rummet återspeglas mängder av exotiska djur.

Tjärö
Vid gränsen mellan Ronneby och
Karlshamns skärgård hittar du Tjärö.
En skärgårdsidyll fylld av smak
upplevelser, möjligheter att bo nära
vattnet och natur i ren bullerbykänsla.
Här kan du njuta av smaker från havet,
bada bastuflotte, hoppa från höga
klippor eller bada i barnvänliga skär
gårdsvikar. Under högsäsong är bryggan
fylld av pampiga båtar som påminner
dig om en fullbelagd brygga i Nice.
Ett givet sommarresmål för den med
skärgårdssug.

Ronneby
Brunnspark
Vandrarhem
Mitt emellan två sekelskiftesvillor, i det gamla sjukhemmet, finner du Ronneby Vandrarhem Bed &
Breakfast. I hjärtat av Brunnsparken har du möjlighet
att övernatta när du vill, året om. Med närhet till ett
charmigt centrum så väl som skärgårdsbåten M/F Astrid.
Båten går direkt via Ronnebyån och tar dig hela vägen
till Karön. Mer idyllisk kurortskänsla är svår att hitta.

UT VA LT

Guldkorn
I händelserika Blekinge finns det mängder med evenemang.
Här är några guldkorn som du absolut inte får missa!
SWEDEN ROCK Strax utanför Sölvesborg, i Norje Boke,
hittar du Sveriges rockigaste festival. Här mixar man
klassisk rock, metal, blues och hårdrock genom ca 90
olika band. Upplev denna unika händelse i början av
juni och boka dina biljetter på swedenrock.com, men
skynda dig då biljetterna tar slut fort.

HÖSTGLÖD Oavsett om du söker ägg, viltkött eller intres
sant konst så är Höstglöd något för den som uppskattar
lokalproducerade råvaror och smaker utöver det vanliga.
Höstglöd går av stapeln under hösten och har blivit ett
uppskattat koncept. Du åker enkelt mellan de olika gård
arna som ligger nära varandra.

SKÄRGÅRDSFESTEN Hela Karlskrona fylls av puls och
skoj. Guidade turer genom skärgården och små lokala
matmarknader. Här bubblar båtkul med streetsport,
beachhandboll och utomhusbio. Stora konserter avlöser
varandra och har du spring i benen kan Karlskrona
stadslopp vara något för dig.

NÄSSELFROSSAN är en kulturvecka i Olofström som
likt nässlan retar, bränner men också föder och ger
matnyttiga kulturella upplevelser. Här lyfter man fram
det lokala och det rika kulturarvet. En av de största
kulturhändelserna i Blekinge med ca 150 olika evenemang
under åtta dagar.

HÄLLEVIKS TRADJAZZFESTIVAL Föreningen Jazz
i Hällevik har arrangerat festivalen i över 15 år!
Här förvandlas orten till en kokande kittel av glad
jazzmusik och bjuder in ca 15 000 människor, som
i sin tur underhålls av ca 20 olika band fördelat på tre
dagar i augusti.

ÖSTERSJÖFESTIVALEN Du har väl inte missat Blekinges
mest klassiska festivalyra under Östersjöfestivalen?
Här blandas populära artister med mat och festligheter.
Tivolit är populärt hos de lite yngre och swimruntävlingen
2XU Island Challenge hos de som är vältränade. Missa inte
ärtsoppeseglingen och njut av festivalparaden.

KONSTRUNDAN i Blekinge är en populär och speciell
vårhändelse i början av maj. Här blandas konst, hantverk
och god mat i en oslagbar naturmiljö. Målare, grafiker,
tecknare, keramiker, smeder, skulptörer samt glas- och
textilkonstnärer. Nyfiken? Ta sikte på de grön-röda
vimplarna som guidar dig till närmaste ateljé.

HASSLÖFESTIVALEN 18 festliga år har den populära och
välbesökta Hasslöfestivalen bjudit på. Mitt ute i Karlskrona
skärgård med musik och festivalstämning för alla genera
tioner. En festival med rötterna i progg och rock som tagit
nya grepp och som nu mixar modern musik med den lite
mer klassiska rocken. Ett givet sommarminne!

FLER EVENEMANG HITTAR DU PÅ VISITBLEKINGE.SE/EVENEMANG

A N N O NS
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Kungen och drottning Silvia,
kronprinsessan Victoria och en
av världens mäktigaste män har
fikat på Mandeltårtan i Ronneby.
Men kung Oscar ll var den förste
som spred kunglig glans.

Swedish fika

Fika på Mandeltårtan med kunglig glans
STENHUSET FRÅN 1856 med det tidsenliga plåttaket var en gång mangårdsbyggnaden på
Fridhems gård intill Brunnsparken i Ronneby. Den vackra glasverandan ger ett välkomnande
intryck. Interiören är noga genomtänkt med smakfull design. Att du kan sitta och fika i avskilda
rum skapar en hemtrevlig känsla.
Det serveras mandeltårtor och andra läckra bakverk, gjorda på ekologiska råvaror.
Kaffet bryggs på noga utvalda bönor från de absolut bästa microrosterierna.
Namnet Mandeltårtan har en historia som förpliktigar.
– Prins Oscar Bernadotte, son till kung Oscar ll, bodde i detta huset när han var här
för att dricka brunn. Han fick besök av sin far som också bodde i huset. Oscar ll älskade
mandeltårta och fick till och med en tårta uppkallad efter sig. Med den historiken var det
självklart att caféet skulle heta Mandeltårtan, berättar ägaren Angelica Ragnar.
Mandeltårtan är självklart specialiteten som bakas efter ett hemligt recept som Angelica
själv tagit fram. Den har blivit väldigt uppskattad och många gäster är återkommande.
Kronprinsessan har till exempel varit där två gånger och ätit mandeltårta.

FLER SMAKFULLA FIKAPLATSER
ANDRÉNS SKÄRGÅRDSBAGERI, STURKÖ | BRYGGHUSET CAFÉ OCH ART, KROKÅS | CAFÉ SÖTT & SALT, KRISTIANOPEL
CAFÉ VILLA UTSIKTEN, KARLSHAMN | MORMORS BAKERI, ASARUM | SYSTRARNA LINDQVIST CAFÉ & SURDEGSBAGERI, KARLSKRONA

14

IN G RE DI EN S ER

Äggaboden

Sturkö Rökeri

Made in
Blekinge
Att smaka på Blekinge är enkelt. Du finner ett kulinariskt
utbud vart du än befinner dig.
DET ÄR EN SPECIELL KÄNSLA när minsta ingrediens är noga utvald och
handplockad. Varför inte prova “en rejäl sommarkyss” på Äggaboden som
bjuder på hemmagjord majonnäs som beskrivs just så. Eller välj och vraka bland
dovhjortens alla delikatesser på härliga Askunga Dovvilt. Spjutsbygds gårdsbutik
erbjuder grillkorv, ölkorv och lamm i mängder som mättar en kurrande mage.
Är du på upptäckarlust finns Björketorps gård som bjuder på glass i stora lass.
Här har man tillverkat egen gelato sedan 1998 med mjölk från gårdens ekologiska
kor, grannens ägg och med egenslungad honung från bikuporna på gården. Är du
sugen på rykande färsk mjölk kan du köpa en slurk i gårdens egen mjölkautomat.
Känner du suget efter java så är det enda rätta att besöka Blekinges eget kaffe
rosteri, på just Blekinge Kafferosteri. Kaffet kom på fjärde plats i VM i kafferosteri
2017! Vill du krydda dagen lite extra erbjuder Bredaviks Örtagård på Sturkö en
fin kryddsamling. Dagen bör avslutas med ett besök hos de två vännerna Magnus
och Dan-Magnus. I Brygghus 19 experimenterar man friskt med nya smaker,
som när 300 kilo hallon från en odlare i närheten blev till 4 500 flaskor hallonöl.
Nyfiken på ett ännu mer spännande öl? Besök Carlskrona Bryggeri som har låtit
humlet vandra genom Ubåten Neptun på Marinmuseet. I Blekinge finner du
smaker i varenda hörn.

Blekinge Kafferosteri

Brygghus 19

Orranäs gårdsmejeri

ING REDIENSER
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Eriksberg Hotel & Nature Reserve

”

I Blekinge
finner du
många pärlor
som bjuder in
till smakfest
längs med
havskanten.

VID HAVET TRÄNGS TRENDIGA avsmaknings
menyer, rykande färska rökta räkor och träbåtar
med en liten tur över sundet till fräscha havsnära
smaker. Ja, Blekinge är sannerligen en vacker idyll
för den som gillar att frossa i havets läckerheter.
Här finns många restauranger med havet som
närmaste granne. &Vin i Karlshamn är prisade
i White Guide och bjuder på en förstklassig
avsmakningsmeny för den som är ute efter nya
smakkombinationer med lokal touch. Här slutar
man aldrig att överraska och bjuder på aromer
du sent kommer att glömma. Varför inte avnjuta
kvällens första glas direkt på pirens brygga, precis
utanför restaurangfönstret.
Önskar du vildare smaker än så är Restaurang
Visenten på Eriksberg Hotel & Nature Reserve
ett säkert tips. Här får du smaka på Blekinges
bästa enligt White Guide. En härlig och frisk
kombination av vilda upplevelser både i natur,
i omgivningen och på tallriken.
Kan du tänka dig att ta dig lite längre ut i
skärgården så finner du Sturkö Rökeri mitt ute
i Karlskronas skärgård. Här förädlar man fisk
i alla former och storlekar direkt i den gamla
stenugnen. Antingen lägger du till med båt eller
så tar du bilen över den lilla bron. Oavsett vad
du väljer så är vi säkra på smaker från havets
alla hörn.
MERSMAK VID HAVET? Gör ett besök hos SJörök i
Karlskrona eller Wägga Delikatessrökeri i Karlshamn.
Restaurang &vin

AG G A B O D E N.S E
A N N O N S

En lantlig idyll i Blekinge
Vinden vajar i trädkronorna, hönsen pickar fritt och ledigt och njuter av sommar
brisen, precis som gästen på stolen i det lilla orangeriet. Här dansar smaklökarna
i harmoni med de kravmärkta och närproducerade råvarorna. Om inte produk
tionen finns direkt på gården så står en närliggande granngård för ingredienser.
I restaurangen bjuder vi på smakupplevelser från hela Blekinge. En skön mix av
skog, jord och skärgård. Här anordnar vi allt ifrån vinprovningar till pubkvällar med
öl från mikrobryggerier, vernissager och musikkvällar. Varför inte avnjuta en lunch
eller en klassisk svensk sommarfika med ingredienser från årstid och säsong.
Blir du trött i ögonen kan du vila dina blå på en av Göholms Bed & Breakfast’s
sköna sängar. Mitt i naturreservatet hittar du Gö’s lilla smultronställe som passar
lika bra för den som söker attraktiva konferensmiljöer som för den som är sugen
på fiske. Inte minst finner du lugn och ro i varje hörn. Öppet varje dag under
sommaren, strax utanför Ronneby och nära E22:an. Välkommen hem till oss!

Upplevelser i
nordens största
safaripark.
Kom nära djuren, bo över på vårt förstklassiga
hotell och smaka på prisbelönt gastronomi.

E22 exit 54 Åryd eriksberg.se

NAT U RLIGT VIS

Du är här nu

Slingrande grusvägar, lugna vikar, öde öar och
öppet hav. ARK56 är ett nätverk av leder längs den
56:e breddgraden och lotsar dig längs med och på
vattnet i Blekinges skärgård.
ARK56 tar dig genom biosfärområdet Blekinge
Arkipelag. Ett biosfärområde utses av Unesco för att
fungera som ett modellområde för hållbar utveckling
av sina unika natur- och kulturvärden. Området garanterar varierande upplevelser i oexploaterad natur och
välbevarade kulturlandskap. Under resan campar du
i naturen.
En mobilapp visar dig vägen och du väljer själv
om du vill uppleva natur och kultur till fots, med cykel,
i kajak eller med båt. Tretton nav knyter samman
lederna och appen visar var du kan stanna och njuta

av en bit mat, bo över och uppleva längs med lederna.
ARK56 sträcker sig mellan Mörrum och Kristianopel. Kliv på någon av lederna där det passar dig,
skapa din egen tur och byt färdsätt när du känner
för det. Till exempel kan du cykla längs kusten
från Kristianopel, byta till skärgårdsbåt på Hasslö,
vandra på Aspö, och sedan paddla kajak tillbaka till
Kristianopel igen.
Appen släpps under 2019, anmäl dig för nyhetsbrev
på ark56.se eller följ @ark56sweden på sociala medier,
så får du reda på när den finns att ladda ned!

VISSTE DU ATT det finns 686 biosfärsområden i världen varav 5 stycken i Sverige? Biosfär syftar till det tunna
skikt kring jordklotet som hyser biologiskt liv, medan en arkipelag är ett större antal öar som ligger nära varandra
– som i Blekinge Arkipelag. Välkommen dit!
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Äventyr i vår
vackra natur.

”

Blekinge outdoor
Vill du uppleva Blekinges underbara natur till fots, på cykel eller kanske
uppe på hästryggen? Vad du än väljer kommer du att få massvis
med underbara minnen med dig hem i ryggsäcken.
ÄR DU EN CYKELENTUSIAST som älskar kust och hav är
leden Kustvägen sydost en upplevelse du kommer att leva
länge på. Du startar i pittoreska Kristianopel och slutmålet är
Torhamn, där du kan ta skärgårdsbåten till Karlskrona.
Under den här cykelfärden kommer du att möta spännande
miljöer och människor. Du kan njuta av färger, dofter och
fågelsång. Du får både tystnad och stillhet, men samtidigt ett
varierat utbud av aktiviteter, trevliga fikaställen och upplevelser
i massor. Det är skärgårdsliv när det är som bäst med vackra
ekhagar, lugna fält och små gårdar som dyker upp här och
var längs vägen. Och självklart hittar du små mysiga vikar där
du kan se Östersjön glittra i solen och där du kan ta dig ett
svalkande dopp innan färden går vidare.
Stannar du till i Orranäs kan du köpa prisbelönt ost från
den lokala gårdsbutiken. Kort och gott är detta ett cykelpaket
där du serveras ett smörgåsbord av allt det den sydöstra delen

av landet har att erbjuda i form av vyer, smakupplevelser
och historiska äventyr.
En annan härlig cykelled är Sydostleden som börjar i
Växjö och slutar i Simrishamn. För dig som älskar att cykla
längs havet går det utmärkt att välja den fyra mil långa
etappen som går från Karlshamn, via Mörrum, till Sölves
borg. Där bjuds du på ljuvligt kustnära upplevelser.
VANDRA GENOM BLEKINGE Att vandra tycker många är
det bästa sättet att komma riktigt nära naturen. Väljer du
Blekingeleden får du garanterat naturupplevelser av skift
ande karaktärer i skogsbygd, dalbygd och kustland. Leden är
ca 25 mil och tar sin början vid Boafall i Olofströms kommun,
eller vid Ynde rastplats i Sölvesborg om man så vill. Slutmålet
är vid ett danskt gränsfäste från 1360-talet i Bröms i andra
änden av Blekinge.

NAT U RLIGT VIS

RIDLEDER Föredrar du fyra ben före
två ska du bege dig till Olofström med
din häst. Där finns femton kilometer
härliga ridleder i naturreservatet
vid sjön Halen, som dessutom har
badplatser för både dig och hästen.
Röda leden är den längsta med sina
7,7 km och har tre startpunkter. Här
finns rastplats med grillplats och hage
där du kan släppa hästen medan du
själv fikar. Längs sjön finns även bad
för både dig och hästen. Här är allt
anpassat för dig och din häst.
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Fiskelycka
man blir
biten av.

Nära fiske
i världsklass
Regnbåge i Harasjömåla, lax i Mörrum och praktgäddor
utanför Dragsö i Karlskrona. Däremellan abborre, torsk,
sill och många ytterligare fiskarter inom en sträcka
på nio mil. Kort och gott – i Blekinge kan
du fånga vilken fisk du vill.

SPORTFISKE ÄR LIVET och det är i Blekinge du ska vara.
Här är mångfalden av fiskarter näst intill obegränsad i sött, salt
och strömmande vatten. Och du förflyttar dig snabbt mellan
olika fisken eftersom alla avstånd är ”nära” i Blekinge.
Varför inte börja din ”fiskeroadshow” i Harasjömåla, sportfisk
arnas eldorado! Det natursköna skogs- och sportfiskeområdet
i nordvästra hörnet av Blekinge erbjuder inte mindre än 23
små pittoreska sjöar, inbäddade i vacker skog, där du kan fiska
regnbåge, öring, gädda, abborre och vitfisk – på en begränsad
yta. Vill du få den norrländska vildmarkskänslan och är en fena
med flugspöet rekommenderas flugfiskeströmmen. Proffs eller
nybörjare spelar ingen roll, här finns något för alla. Du bor
bekvämt på Harasjömåla camping där du även kan hyra stuga
i standard som du önskar. Anläggningen har även lekplats och
knattedammar för barnen.
Fortsätt fiskeresan i sydostlig riktning, till lika natursköna
Mörrumsån, världsberömt för sitt laxfiske och sina celebra

fiskegäster, exempelvis Kung Carl XVl Gustaf som varit där och
provat lyckan. Här finns världens mest storvuxna bestånd av lax
och havsöring och Mörrumsfisket är Blekinges mest besökta
turistmål. Du kan samtidigt besöka turistanläggningen Laxens
Hus, äta ekologisk mat på restaurang Kronolaxen eller fika på
Ninas konditori. Du kan bo på vandrarhem eller vid Kronolax
fiskets lägerplatser för uppställning av husvagn eller tält,
bredvid Mörrumsån.
Avsluta din fiskeresa på Camp Dragsö Sportfishing som
är specialiserade på gäddfiske och beläget mitt i Karlskrona,
staden som är världskänd för sin rika tillgång på grov gädda.
Camp Dragsö Sportfishing erbjuder exklusiva resor i Karlskrona
skärgård. Du kan hyra både stuga, större båtar och fiskeguide
när du ger dig ut på jakt efter de riktigt bamsiga gammel
gäddorna där längder på en meter är ”vardagsmat”. Campen
är belägen mindre än tre kilometer från Karlskrona centrum
där det finns ett stort utbud av restauranger.

NAT U RLIGT VIS
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Drömgården
fanns i
Blekinge
På gården i Slänsmåla bor Claire och Nisse Sjöström.
Här har dom valt att bo, verka och leva sin dröm
tillsammans med sina getter.

CLAIRE OCH NISSE ville flytta söderut och starta om
livet på en mindre gård. När de kom till Slänsmåla föll
alla bitar på plats. Här fann de en gård i ett charmigt
landskap, en närhet till natur och gemenskap som de
sökte.
– Som storstadsbo är det lätt att tro att det händer
mer i stora städer men jag tycker det händer jätte
mycket här. Matmarknader, kulturevenemang såsom
jazzkväll på bygdegårdar. Det är jätteroligt, säger Nisse.
– Jag kallar Blekinge för ett kulturlandskap. Det är
många gårdar och samtidigt mycket liv och aktivitet,
fyller Claire i.

GÅRDEN PÅ ÅTTA HEKTAR ville de nyttja på ett sätt som
stämmer överens med deras sätt att se på livet.
Valet föll på att starta ett eget mejeri och tillverka getost.
– Nu har vi 37 getter som hjälper oss att ta fram
råvaran för att göra ostar som vi säljer på marknader
och via REKO-ringar, säger Claire.
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att
handla lokalproducerad mat helt utan mellanhänder.
– Här finns mängder av lokalproducerade delikatesser,
allt ifrån lamm, ägg och rosenmarmelad till musterier och
bryggerier. Dessutom bjuder närmaste granne på flyttgröt
vilket så klart är en trevlig detalj när man kommer hit.

Välkommen till Nära! Här i Blekinge är allt lite mindre
långt bort. Nära till drömjobbet, naturen, havet,
joggingturen, kulturen, vännerna och familjefredagen.
Till allt som är viktigt. Nära till ett bra liv helt enkelt.

R EG IONB L EKING E. SE/ NA R A

ANNO NS

J O HANNISHUS. COM

Johannishus Gods
På Johannishus Gods, omgiven av vackra naturreservat,
kan du känna historiens vingslag. Godset har brukats av
familjen Wachtmeister i elva generationer sedan 1684,
kort efter att Blekinge blev en del av Sverige. Nu är det
Hans och Maria som driver utvecklingen på godset.
Deras passion är att förvalta under hållbara former och
erbjuda närproducerad mat och dryck.
JohannishusGods

Jordbruket på Johannishus är under omställning till ekologiskt,
och av kornet brygger man sitt eget ”Farmhouse Ale”.
Johannishus Bryggeri lanserade sin första öl under festliga
former på Höstglöd Blekinge i september 2018. Av vilt från
egna jaktmarker erbjuds populära viltlådor. En smakfest
för den som gillar det vilda och närproducerade. Vi ser fram
emot nya spännande händelser på godset.
Johannishus

Ett spännande besöksmål för hela familjen!
Gå ombord på en riktig ubåt från kalla kriget,
upplev de unika galjonsfigurerna och se
modeller med historia från 1752.

E N D E L AV S TAT E N S M A R I T I M A O C H T R A N S P O R T H I S T O R I S K A M U S E E R

PÅ LAND
PÅ VATTEN
PÅ RIKTIGT!
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Kungsholms fort

Trefaldighetskyrkan

Ä KTA

Örlogsstaden
som blev
världsarv
Det som gör Karlskrona till ett levande världsarv är efterlämningar från olika tidsepoker som följt med in i nutiden. Besök
Kungsholms fort, Marinmuseum och vykortsidyllen Brändaholm,
då förstår du varför Karlskrona finns på samma UNESCO-lista
som pyramiderna i Egypten och Kinesiska muren.

Brändaholm
Marinmuseum

ÄKTA

MOT SLUTET AV 1600-TALET byggdes örlogsstäder runt
om i Europa där krigsfartygen skulle ha sin bas. Samma
syfte hade Karl Xl när han 1680 grundade Karlskrona.
Basen behövde människor och service för att fungera och
på den vägen växte den civila staden fram.
Samtidigt blev Karlskrona ett militärt mål för angripare
och krävde beskydd. Drottningskärs kastell och Kungsholms
fort har bevakat hamninloppet i mer än 300 år och fick
på 1860-talet sällskap av befästningstornen God natt och
Kurrholmen.
På Drottningskärs kastell kan du njuta av utsikten från
kanongluggarna och känna historiens vingslag. Du har
gratis vägfärja över och kan gå på guidad tur om du vill.
Kungsholms fort med sin rundhamn är symbolen för
Karlskronas status som världsarv och brukas fortfarande
av svenska försvaret. Ta dig över med båten från Fisktorget
och besök museet som speglar fortets spännande historia.
Här finns också guidade turer.
Marinmuseum ligger mitt inne i Karlskrona och du får

inte missa ett av södra Sveriges populäraste turistmål som
berättar hela den svenska marinens historia. Du kan se
vackra galjonsfigurer från gamla krigsskepp och mycket
annat. Bland det mest spännande är att få kliva in i en riktig
ubåt. Här kan du känna, lukta, lyssna och få en känsla av
både vardagliga rutiner och skarpt läge. Spänning för både
vuxna och barn! Sjön suger som bekant, och blir du hungrig
finns restaurang Skeppsgossen nära till hands.
Vill du njuta av något riktigt vackert att titta på ska du
bege dig till den lilla holmen Brändaholm. Det du kommer
att uppleva är en riktig vykortsidyll med 45 små röda stugor.
Även om du aldrig varit där är det troligt att du ändå känner
igen dig, eftersom Brändaholm används flitigt just som
vykortsmotiv.
För de som vill njuta på riktigt av Karlskronas vackra
skärgård rekommenderas skärgårdstrafikens koncept
Hop-on Hop off. Du får en oförglömligt guidad tur i
skärgården med fjorton möjliga bryggstopp. En härlig
upplevelse, kryddad med salta stänk!
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Se livet från
den vilda sidan

Vill du komma riktigt nära visenter, havsörnar, sälar eller ekoxar? Häng med på safari
i Blekinge och få vilda upplevelser utöver det vanliga.
DU BEHÖVER INTE BEGE DIG till Afrika för att åka på viltsafari
– det räcker med att stanna till på Eriksberg utanför Karlshamn.
Den fyrhjulsdrivna terrängbilen som syns på afrikanska savan
nen fungerar lika bra bland de exotiska djurarter som strövar
fritt omkring i naturreservatet. Med åtta kvadratmeters fönster
ruta och kameragluggar maximeras naturupplevelsen bland
kronvilt, dovvilt, vildsvin, mufflonfår, visenter, davidshjortar och
en mängd fåglar. Väljer du nattsafari kan du dessutom få se
rävar, minkar, fladdermöss och ugglor.
Vill du göra en fossilfri safari kan du välja cykel som färd
medel. En höjdpunkt är fikastoppet på Utsikten där du dels
njuter av just utsikten och dels den delikata smörgåsen från
köket på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.
En riktig höjdare är Eriksbergs örnsafari och spaningen
efter havsörn, den största rovfågeln i Nordeuropa med en
vingbredd på upp till två och en halv meter! Har du tur kan

du se upp emot ett tjugo havsörnar sväva över Eriksberg
– en magnifik och mäktig syn.
Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp och där
huserar en stor sälkoloni på uppemot tusen sälar. Du
tar dig dit med skärgårdstrafiken från handelshamnen
i Karlskrona, med egen båt eller båttaxi.
Du kan även boka sälsafari med företaget Saltstänk.
Vill det sig väl finns möjligheten att kliva ned i vattnet
och simma med sälarna.
Beger du dig till Tromtö kan du besöka lummiga
bokskogar och se en och annan ekoxe. Ekoxen är
Europas största insekt och kan bli över åtta centimeter
lång. Ekoxehanen flyger i skymningen från slutet av juni.
Då är den på jakt efter en hona som han oftast hittar på
en ek med sipprande sav. Ekoxen är fridlyst, Blekinges
landskapsdjur och kallas ibland för hjortbagge.

ÄKTA
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Eriksbergs örnsafari
är en riktig höjdare.

VID UTKLIPPAN utanför Karlskrona lever en
sälkoloni med upp emot tusen sälar. Chanserna är
goda att du ser mer än en säl sticka upp huvudet
och visa sig.

PÅ ERIKSBERG FINNS världens största samman
hängande avelsflock av visenter, en djurart som är
utrotningshotad. Ibland ges möjlighet att tillsammans
med sakkunnig guide spåra visenterna till fots inne i
parken, så kallad walking safaris. En mycket exklusiv
upplevelse!

I TROMTÖS VACKRA bokskog kan en brummande
ekoxe flyga förbi under högsäsong. Jätteskalbaggen,
som är Europas största insekt och blekinges land
skapsdjur, kan bli över åtta cm lång!
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MARTINSSONSKA GÅRDEN visar skulpturer
och konst av Johnny Martinsson. Här har Johnny
samlat sina skulpturer tillsammans med verk av
sina konstnärsvänner Oskar Wickström, Thure
Wahlström och Per Serre. Här hittar du modern
konst blandat med byggnadshistoria.
martinssonskagarden.se

SUSANNE DEMÅNE skapar konst som man minns av mate
rial som alltid funnits. Hennes kreativa skulpturer i trä bildar
spännande kvinnor med intressanta former och figurer som
är svåra att missa. Susanne Demånes kreativa trädgård och
skulpturpark är väl värda ett besök. demone.se

PLX är en musik och konst
festival ute på Tjärö i augusti
varje år dit konstnärer,
musiker och företagare
kommer för att utbyta
idéer och samverka. En
spännande och modern
variant på festival och
co-working spaces.
plxtjaro.com

KARIN MEIJER skapar
egenspritsade keramiska
gods som alla har det lilla
extra. Karin har jobbat med
offentlig utsmyckning och
hennes verk sticker ut och
tar plats på ett kreativt sätt.
Både stengodsen och
porslinet är iögonfallande.
karinmeijer.se

kulörer
Att Blekinge bjuder på ett rikt konst

och kulturliv är inget sammanträffande.
Här frodas skaparlust och kreativa verk med
bakgrund från både hav och natur i kombiSKÄRVA GÅRD Varje sommarsäsong har Skärva gård en
utställning med flera olika konstnärer. Galleriet ligger strax
intill ett vackert naturreservat vilket återspeglar upplevelsen
och är väl värt ett besök. Dessutom har man en egen vego
butik som får smaklökarna att dansa. skarvagard.se

nation med historia från en svunnen tid.

KU LÖRER
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TINGSHUSET i Sölvesborg bjuder på arkitektoniska minnen
av den lovprisade arkitekten Gunnar Asplund. Här, och i an
slutning till huset, finner man Sölvesborgs konstförening som
regelbundet bjuder på vacker och besöksvänlig konst. När man
rustade upp Tingshuset så gjorde konstnären Ludvig Ödman
en offentlig utsmyckning i huset som är väl värd att spana in.

MALIN MENA och hennes studioglashytta finner du i det
nedlagda gamla vattentornet strax utanför Nättraby. Precis
utanför dörren finner du en japansk trädgård och innanför
tegelväggen hittar du glaskonst som fullkomligt sprakar av liv.
malinmena.se

KULTURCENTRUM i Ronneby finns i Kockums gamla emaljverk.
Kulturcentrum är ett nav och samlingsplats med en av södra
Sveriges största konsthallar. Här erbjuder man år efter år
utställningar av hög internationell klass.
ronneby.se/uppleva--gora/kultur

”

Konst som
håller dig kvar.

HALEWIJN BULCKAEN är en
svensk-belgisk designer som
skapar unika smycken. Alla är
handgjorda med influenser
från den skandinaviska naturen.
Butiken finner du i Karlskrona,
precis bredvid havet.
atelierhalewijn.com
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LE KFULLT

Vad ska vi
göra idag?
Blekinge bjuder på lekfulla
dagar – 365 dagar om året.
Vad vill ni hitta på idag?

BARNENS GÅRD – DJUR OCH VATTENÄVENTYR
På Barnens Gård kan du få hjälpa djurskötarna att
mata de små söta djuren och åka hölass med
traktor. Gillar du fart och fläkt kommer du defini
tivt att gilla leklandet. Är du modig nog att åka i
vattenlandets 120 meter långa och virvlande vatten
rutschkana? I den grunda delen av bassängen finns
ön Bubblan där du klättrar upp mot toppen och kanar
sedan ned i vattnet.
RONNEBY BRUNNSPARK – RIK PÅ UPPLEVELSER
Greppa picknickkorgen och ladda för en heldag i
vackra Ronneby Brunnspark. Parken med sina kultur
byggnader är en upplevelse liksom Brunnsskogen
med sina vackra bokar. På Naturum finns det populära
labbet där du kan undersöka fiskar och småkryp.
Ronneby Brunnsbad är ett äventyrsbad för
hela familjen med vattenrutschbanorna
Magic-Hole (93 meter lång) och Aqua-Cath.
ÄVENTYRSPADDLA I RONNEBYÅN
Visste du att Ronnebyån är ca 70 kilome
ter lång och sträcker sig från Hovmantorp
i Småland till Karlsnäsgården i Blekinge?
Nu vet du! Om du är nyfiken på att upp
täcka ån är det enkelt fixat med hjälp av
en kanot. Paddelkompaniet i Ronneby hyr
ut kanoter, komplett med karta och land
transport. En spännande naturnära upplev
else för hela familjen. Ta gärna med matsäck
och ett glatt humör!

LEKFU LLT

”

Blekinge är
rena paradiset
för alla barn.

MINIGOLF MED HISTORISKA SLAG På Dragsö
Camping i Karlskrona finns en minigolfbana som
ingen annan. Här kan du putta bollar på en även
tyrsgolfbana med en omkringliggande miniatyr av
Karlskronas världsarv. Du hittar träfigurer i form
av Rosenbom, Kung Karl XI och ett gäng kända
byggnader såsom Kungsholms fort, Repslagarbanan
och Grevagården. Banan är på 18 hål och passar
hela familjen!
MARINMUSEUM – HUR SPÄNNANDE SOM HELST
Hur känns det att vara ombord på en ubåt? Hur
luktar och låter det? På Marinmuseum i Karlskrona
får du uppleva det mytomspunna livet på havets
djup. Både barn och vuxna kan testa olika provapå-stationer och lära sig mer om ubåtarnas fasci
nerande historia samt ta del av det som tidigare
varit hemligare än hemligt. Hur spännande som
helst!
KREATIVUM SCIENCE CENTER På Kreativum
Science Center i Karlshamn får stora som små
upptäckarlusten tillfredsställd vid sammanlagt
170 prova-på-stationer. I huset finns fem olika
upptäckartorg, alla med olika teman. Utomhus finns
Kreapark med stationer, tunnlar och busiga fontäner.
Här fyller du en hel dag med spännande aktiviteter
som du minns länge! Är du djur- och naturintresserad?
Passa på att besöka Blekinge Exotiska Värld med djur
från fem världsdelar. Här trängs allt från krokodiler till
söta apor och giftormar. Sammanlagt hittar du över
80 olika exotiska djur med bara ett stenkast från
Kreativums entré. Ett spännande avslut på en
kreativ dag!

31

Kittla
nyfikenheten!
Kreativum i Karlshamn är ett Science Center för nyfikna i alla åldrar.
Det perfekta utflyktsmålet för hela familjen, året om. Väck fantasin på våra
unika upptäckartorg och testa över 170 olika uforskarstationer.

kreativum.se

VÄLKOMMEN TILL
en nytänkande
mötesplats
Vill du koppla upp dig i en kreativ miljö när du
besöker Blekinge? Då har du kommit helt rätt.

Netport science parK
– Fantastiskt läge, centralt intill havet
– 20 000 besökare varje år
– Co-working space
– Gratis wifi
– Mötesrum, 1-180 personer, tillgång till videokonferens
– Strandpromenad med dopp från badbrygga
– Prisbelönta restauranger
– Grymt kaffe från Starbucks
Vi växer! Nu expanderar vi med 700 nya arbetsplatser,
konserthall, biografsalonger och restaurang.
Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn
www.netport.se

NÄSTAN

G RANNAR
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BLEKINGE
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Det är nära att
besöka Blekinge.

HEJ CYKLIST! Du tar dig smidigt
framåt på slingriga cykelleder genom
hela Blekinge. Glöm inte hjälmen.

KÖPENHAMNARE?
Ta bron över och 2 timmar
senare doppar du tårna
i underbara vatten.

Med DFDS Seaways tar
du dig enkelt med färjan
direkt från LITAUEN till
Karlshamn.

Ta flyget från STOCKHOLM. Efter
50 minuter landar du på Ronneby
Airport – mitt i Blekinge.

Bor du i TYSKLAND?
Ta motorvägen och en
kort båttur. Du är i Blekinge
på mindre än 6 timmar.

Hoppa på Stena Lines
färja i POLEN, efter en
natts sömn vaknar du
upp utvilad i Karlskrona.

Alla vägar
bär till Blekinge
Blekinge är nära vart du än bor och oavsett hur du väljer att ta dig hit. Packa bilen, njut av utsikten och
ta båten över sundet. Eller välj flyget, från Sveriges huvudstad når du Ronneby på endast 50 minuter.
Varmt välkommen hit.
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Fiskeparadiset
Olofström
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? Jacob Lexe, Jonas Andersson & Markus
Zimmer är några av de fiskeguider som kan hjälpa dig till sina
”hemliga” fiskegömmor.
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
Markus Zimmer
Jonas Andersson

morrumsansfvo.se
farabol.se/Turism-fiske.html
holjean.se
visitblekinge.se/fiske-i-olofstrom
facebook.com/Markus-Zimmer-EventsFishing
blekingefiskeguide.com

ANNONS

OLOFST RÖM
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Pärlor i Sveriges
sydligaste vildmark
Få ställen i världen kan erbjuda det som Olofström gör och alla har vi egna tankar
om vad som gör en plats till ett riktigt smultronställe. Upptäck några av mångas favoriter.

VALHALL är en mytomspunnen plats, 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 vacker orörd bok- och ekskog. Enligt sägen förflyttas
du till den gamla asatrons tid, när valkyrior hämtade fallna
hjältar och tog dem till Valhall. Ättestupan var enligt allmogens
tro, en plats där du gjorde den sista jordiska färden.
SJÖN HALEN är Blekinges största insjö och området erbjuder
massor av möjligheter. Du kan bland annat njuta av ströv
områden, ridleder, kanotäventyr, fiske, badplats, bastuflotte,
aktiviteter, boende och mat. Halenområdet är hjärtat för
många besökare i Olofström. Härifrån tar du dig lätt till andra
smultronställen i Blekinge.

GOLF Boa GK i Olofström erbjuder en härlig golfupplevelse i
Blekinges fina natur, Sveriges trädgård. Boa är en intressant
och utmanande parkbana, anlagd med omsorg i ett naturligt ku
perat och mycket naturskönt landskap. Alltid god tillgänglighet
året runt.
CITYBRYGGAN & STORLEKPLATSEN I Olofström har vi barnen
i centrum, just därför finns en stor lekplats i centrala Olofström.
Storlekplatsen är inte som vilken lekplats som helst, här hittar
du spännande lekattraktioner för barn från ett till 15 år. Du kan
gå längs Trollstigen, klättra i spindelnät eller varför inte plaska i
vattnet i Holjeån som rinner alldeles bredvid. Vill du koppla av?
Slå dig ner på fina Citybryggan. Köp en kaffe på något av fiken
alldeles intill, hitta en plats på bryggans möbler, sola och njut.
Kanske blir det din godaste kopp någonsin.
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Bruksorten
som hajar
kultur!
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.
KONSTNÄREN CARL ELDHS (1873-1954) hustru Elisa hade sitt barndoms
hem i Ebbamåla. Tack vare en donation finns skulpturer av Eldh att beskåda
på olika platser runtom i Olofströms kommun.
Samtliga konstverk av Eldh som finns i kommunens utomhusmiljöer 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 en mängd ytterligare verk av bland andra Ingrid
Enarsson, Mattias Olsson och Anja Roemer som har gjort Lightchamber,
som även den är QR-märkt.
FÖRFATTARBYGD – EN VAGGA FÖR STORHETER. ”Det viktigaste jag har
lärt mig har jag lärt mig av romaner” konstaterade häromåret Barack Obama.
Olofströms kommun är vagga för några av våra mest tongivande författare.
Nobelpristagaren Harry Martinson är den mest välkända. Men även Sven
Edvin Salje och Pehr Thomasson kommer från trakten.
I Jämshög finns ett författarmuseum som speglar Martinsons och Saljes
liv. Martinson som i mycket var före sin tid med miljökritik har de senare
åren åter fått ett uppsving. Inte minst med rymdeposet Aniara som har
Sverigepremiär som film 2019.
Författaren Pehr Thomasson (1818-1883) föddes i Jämshög och hans
texter ansågs ha så stor betydelse att han mot slutet av sitt liv uppbar stats
pension. Mitt emot Petrusgården i Jämshög finns Thomassons minnessten.
Fler museer i Olofströms kommun:
• Stenmuseet i Vilshult
• Aron Bergs Museum
• Gränums Bränneri
• Ebbamåla bruk
• Kyrkhults hembygdsmuseum
• Författarmuseet i Jämshög
• Kärrabol motorsågsmuseum

FRÅN GALGMUSEUM TILL STENMUSEUM. Upplev historiens vingslag
i Olofström genom ett museum! I Holje Park kan du exempelvis besöka ett
av Sveriges ”konstigaste museum” enligt en artikel i Aftonbladet, nämligen
Olofströms galg- och kameramuseum. Du kommer att förvånas över hur
mycket historia som kan rymmas i en galge och du kommer med nostalgi
i maggropen känna igen din första kamera. Passa även på att besöka
Olofströms hembygdsmuseum och Konstlängan, som bjuder på fina
sommarutställningar, när du är i parken.

ANNONS

OLOFST RÖM

Upplevelser
att minnas
Visit Olofström fick möjligheten att hälsa på ett sällskap som hade en
avkopplande dag med aktiviteter och njutning. De hade som många andra,
bokat ett upplevelsepaket på Snärjeskogen, Olofström i vackra Blekinge.

KLOCKAN VAR STRAX INNAN LUNCH och sällskapet på 12 personer
checkade in i stugorna som stod redo. Uppvärmda, städade och bäddade.
Efter incheckning väntade en förbeställd lunch i Grillhyddan, alldeles
intill det vackra vattendrag som passerar genom området.
När lunchen intagits trotsades det blåsiga och kyliga vädret och en skogs
promenad stod på schemat. En runda i trollskog bland vättar och vilda djur
på 4–5 km, skapade en viss längtan tillbaka in i värmen.
Taxibussen stod redo för avfärd mot Röshult, som ligger i Olofströms
norra delar. Hos Röshults Vedugnsbageri finns ett gammaldags vedugns
bageri, där testade man sina färdigheter med att baka bröd och pizza.
På plats fanns även handledning och föreläsning av duktiga bagare. Efter
några timmars bakande, lärande och skrattande vände taxin tillbaka med
bagare och bröd.
Väl på plats i Snärjeskogen igen så väntade en afton med mat & whisky
provning. Självklart så njöt man av det bröd som tidigare bakats, till den
Bouef Bourguignon som nu stod och puttrade i gjutjärnsgrytan.
– Att vara i denna miljö med lugnet, dofterna från skog, mat och dryck
ger mig en harmoni som jag sent glömmer, sa en av gästerna, Kajsa Lindh.
Kvällen avslutades med bad i de vedeldade tunnorna. För den modige
så gick det givetvis bra att ta ett dopp i ån som rann precis intill.
Dagen efter väntade en heldag med kanotpaddling på Blekinges största
insjö, Halen. Fikapaket togs med i kanoterna, medan lunchen avnjöts på
restaurang Fritzatorpet.

Vill du boka ett upplevelsepaket?
Flera boendeaktörer i kommunen erbjuder
upplevelsepaket. Ställ frågan, så hjälper de dig
vid bokningstillfället.

Projektet Sveriges Sydligaste VILDMARK medfinansieras av:
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Olofströms
Kanotcentral
VÄLKOMMEN TILL BJÖRKETORPS GÅRD
Hälsa på våra glada hundar, nyﬁkna hästar och
kor. Unna dig en glass gjord på ekologiska och
närproducerade råvaror från vårt egna mejeri.
Glass och mjölk ﬁnns även att köpa med hem.
ÖPPETTIDER BUTIK (MJÖLK, ÄGG OCH GLASS FRÅN FRYSBOX) KL 8.00-20.00
SOMMARLOVSÖPPET FÖR GLASS I STRUT KL 11.00-17.00
B J Ö R K E T O R P S G Å R D | 372 95 J O H A N N I S H U S, S W E D E N | 0705 - 31 38 28

UPPTÄCK LUGNET i Halens naturreservat. Här i Sveriges
sydligaste vildmark går en kanotled genom tre kommuner och
flera sjöar, och ni väljer själva om ni vill kombinera paddlingen
med vandring. Oavsett om ni är ett kompisgäng eller en familj
har vi kanoter, kajaker och annan tänkbar utrustning för just
era behov. Möt vildmarken på era villkor.
Läs mer på www.halenkanot.com

Välkommen till Glastornet!
Med skärgården som granne

GLASHYTTA · GLASBLÅSNING · KONSTGLAS · BUTIK

CAMPING | BUTIK | HAVSBAD | AKTIVITETER

20 jun-20 aug: Ons-fre 11.00-18.00 · Lör-sön 11.00-16.00
Året runt: Lördagar 11.00-16.00 Enligt ö.k: ring 073-620 08 57

0455-360 300 | trummenascamping.se

ÖPPETTIDER

Ekebacksvägen 10 · 370 24 Nättraby · 073 - 620 08 57 · www.malinmena.se

BRASSERIE, BAR & FRIENDS

Möt stillheten och få en oslagbar
vildmarksupplevelse med
högklassigt boende.

ÅG A TA N 2 6, KA RLSH AMN. BR ASSER IEF R IDOLF .SE

brokamala.se

Blekinges första
hantverksmässiga
bryggeri och destilleri
Guidade bryggerivisningar med smakprover
Bokning via email event@brygghus19.se

www.brygghus19.se

facebook.com/Brygghus19

Historiska upplevelser
på Blekinge museum i karlskrona!
Utställningar på olika teman
Lekplats i skärgårdens tecken
Aktiviteter för hela familjen

Historical experiences
at Blekinge museum in karlskrona!
Exhibitions with various themes, playground,
activities for the whole family

blekingemuseum.se

Unna dig en trevlig
nostalgitripp i sommar!

Besök våra porslins- och bilmuseer
Öppettider och information: 0455-36 12 23 • www.fabas.se
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NAT U R L I GT V I S

visitblekinge.se

facebook.com/campingsydost

Camping är livet.
Välkommen till Sveriges vackraste och bäst belägna campingar.
Med ett stort urval av aktiviteter och besöksmål lovar vi att det
finns något för alla, stora som små.
På campingsydost.se hittar du alla Sveriges campingpärlor. Vi ses i sommar!

