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34          naturens bästa

NATURUPPLEVELSER 
FÖR ALLA

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du 
vill – Jorden vi ärvde och lunden, den gröna –
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och 
kamomill – Låt dem få leva, de är ju så sköna.

Så sjöng Evert Taube i Änglamark och satte 
fingret på något väldigt svenskt: kärleken till 
naturen och inte minst den unika svenska 
allemansrätten. Och det bästa av allt – na-
turupplevelserna finns runt knuten! Sverige 
har förvisso en mängd kända platser, som 
fjällen, skärgårdarna och de stora national-
parkerna, men det finns så mycket mer att 
upptäcka. Här kommer fem av redaktionens 
bästa upplevelsetips för (nästan) alla i den 
svenska naturen:
    
1. GUIDADE VANDRINGAR OCH 
CYKELTURER
Följ med på guidade turer till fots eller på 
cykel, ofta även anpassade för rullstol och 
barnvagn.
info: luftenarfri.nu

2. HITTA VILSE-STIGAR
För att lära barn vad de ska göra om de går 
vilse i naturen har Civilförsvarsförbundet tagit 
fram konceptet Hitta Vilse. På ett 40-tal stäl-
len finns Hitta Vilse-stigar i skogen där man 
lär sig principerna i naturlig miljö. 
info: civil.se/kurser/hitta-vilse

3. HÄLSANS STIG
Promenadslingor som finns på mer än 120 
platser runtom i landet, framtagna efter ett 
koncept från Riksförbundet HjärtLung. De är 

öppna för alla och tillgänglighetsanpassade 
för rullstol och rullator. De är oftast 3–6 kilo-
meter långa, varje kilometer är märkt med en 
skylt och stigarna är tydligt skyltade åt båda 
hållen.
info: naturkartan.se/halsansstig

4. SKOGSSTIGEN
ÖSTERGÖTLAND

Utmed upplevelsestigen Skogsstigen i Val-
laskogens naturreservat i Linköping får du 
kunskap om djur och natur. Du kan till ex-
empel krypa in i ett grävlingsgryt, lära dig 
känna igen olika trädslag eller möta vildsvin 
i naturlig och klättervänlig storlek. Stigen är 
särskilt anpassad för personer med funktions-
variationer och följs av en ljusfärgad sarg som 
ska hjälpa personer med synnedsättning. Det 
finns åtta stationer att utforska med hjälp av 
syn, känsel och hörsel.
info: gamlalinkoping.se/aktiviteter/skogsstigen/

5. SE MÄNNISKAN-STIGEN
DALARNA

Längs Se Människan-stigen i Leksand har 
människor med funktionsvariationer tillsam-
mans med yrkesverksamma konstnärer ska-
pat konst. Tillgänglighet, delaktighet, konst 
och natur är ledord. Stigen startar under 
Leksandsbron eller strax före Leksands folk-
högskola. Det finns flera bänkar att sitta och 
vila på och njuta av naturen och konstverken. 
Längs stigen, som är 1,5 km lång, finns också 
en svartvit sarg för att underlätta för personer 
med synnedsättning.
info: seemyart.se

Organisationen Svenskt Friluftsliv har med stöd av Naturvårdsverket utsett år 2021  
till Friluftslivets år. För att inspirera fler att upptäcka kända och okända platser, har man  

samlat en mängd tips på hemsidan luftenarfri.nu och i appen Luften är fri. 
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Se Människan-stigen. Se Människan-stigen.

Hälsans stig.

Hitta Vilse-stig.



54          prova på

TESTA KLÄTTRING

Klättra i berg har människor gjort i alla tider. För att ta sig fram i naturen, i jakt på vilda djur 
eller kanske för att leta rätt på bortsprungen boskap. Klättring för nöjes skull är däremot en 

nyare företeelse. Idag en populär sport som man kan utöva både utomhus och inomhus. 

STORA KLÄTTERVÄGGAR FINNS i alla 
större städer och inomhusklättring är en van-
lig träningsform. Den enklaste formen kallas 
bouldering, då man endast behöver ett par 
klätterskor och krita (för att öka friktionen 
från svettiga händer). Det finns flera möjlig-
heter att testa klättring. Det bästa sättet är att 
gå en nybörjarkurs, vilket många av Svenska 
Klätterförbundets klubbar erbjuder. Det kan 
vara en inomhuskurs eller en grundkurs i 
sport- eller klippklättring utomhus. Oavsett 
vilken aktör du väljer, se till att instruktören 
är auktoriserad och har giltig licens. Här är 
sju ställen där du kan testa klättring, men det 
finns förstås många fler. 
läs mer om klättring:  
bergsport.se, sverigesbastauteliv.se och  
svenskaturistforeningen.se

1. KVÄLLSKLÄTTRA
STOCKHOLM

Klättring med utsikt över Stockholm under 
drygt tre timmar. Nybörjare får testa varierande 
svårighetsgrader och även prova att fira sig ner 
för en hög klippa. Utrustning och instruktörer 
ingår. Åldersgräns 18 år, 16 år med målsmans 
tillstånd eller 12 år i målsmans sällskap.
info: stockholmsguidebyra.se

2. KLÄTTRA INOMHUS  
STOCKHOLM

Klättring inomhus i en och en halv timme  
i Stockholmsförorten Midsommarkransen. 
Du får i grupp klättra med en instruktör  
som vägleder och säkrar er. Utrustning  
ingår och hela familjen är välkommen.
info: klattercentret.se

Klippklättring,  
Älvsbyn.
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3. SPORTKLÄTTRARKURS  
STOCKHOLM

Sportklättrarkurs vid Träskberget i Tyresö  
strax söder om Stockholm, anpassad för ny-
börjare och uppdelad på två dagar, där du kan 
välja mellan att boka endast en eller båda da-
garna. Åldersgräns 18 år, 16 år med målsmans 
tillstånd eller 12 år i målsmans sällskap.
info: klatterklubben.com

4. KLÄTTRA I KJUGEKULL
SKÅNE

Det vackra naturreservatet Kjugekull vid 
Ivösjöns strand cirka 3 mil nordost om Kris-
tianstad anses vara en av de bästa platserna 
att klättra på. Här kan man under en heldag 
testa klättring tillsammans med instruktörer. 
Man tar själv med sig klätterskor och krita. 
Kursen anordnas på förfrågan och är bara 
för vuxna. 
info: klattercentret.se

5. KLIPPKLÄTTRING PÅ KEBNEKAISE
NORRBOTTEN

Prova på klättring under tre timmar vid STF 
Kebnekaise fjällstation. Du får med hjälp av 

guider testa att klättra upp för en bergvägg 
och fira dig ner för samma vägg. Tåg eller 
buss från till exempel Stockholm till Nikkalu-
okta tar cirka 19 timmar. Från Nikkaluokta är 
det 19 kilometer vandringsled till fjällstatio-
nen. Sommartid finns möjlighet att åka båt.  
info: svenskaturistforeningen.se

6. UTOMHUSKLÄTTRING  
NORRBOTTEN

Nästan alla dagar i veckan mellan maj och 
september kan du prova på utomhusklättring 
under två timmar i Luleå, Boden eller Älvs-
byn. Utrustning och instruktör ingår. Hela 
familjen är välkommen. 
info: klatterhuset.se

7. KLÄTTRA I VÄSTERVIK 
SMÅLAND

Västerviks Klätterklubb arrangerar nybörjar-
kurs i utomhusklättring. De två kursdagarna 
tillbringas ute på klippan tillsammans med  
instruktörer och fokus ligger på mycket  
praktik, där du får öva på de säkerhets- 
kritiska momenten.
info: vastervikclimbing.se

Kvällsklättring,  
Stockholm.



98          sköna platser

GÅ UPP I EN FYR

1. HÅLLÖ
BOHUSLÄN

Karg, vindpinad och folktom utpost söder 
om Smögen. Från toppen av Hållös rödvita 
granitfyr, rest 1842, ser du in till civilisationen. 
En ideell förening visar upp fyr och fyrhus 
under sommaren. Då berättar de om öns 
historia, geologi, flora, fauna och om Evert 
Taubes morbror som under många år var 
fyrmästare här.
övernattning: En annan ideell förening 
driver vandrarhemmet Utpost Hållö.
var: 15 minuters båtfärd från Smögen eller 
Kungshamn. 
info: hallofyr.se och utposthallo.se

2. KULLEN
SKÅNE

Sveriges högst belägna fyr ligger i Skåne. Det 
har funnits en fyr på Kullaberg sedan 1561. 
Den nuvarande är 15 meter hög, byggd år 
1900. Vid rätt väderlek syns det tydligt på ha-
vets färger att det är precis här som Öresund 
möter Kattegatt. Guidade fyrvisningar, även 
på kvällarna när det blivit mörkt. Vill du hellre 
upptäcka fyren på egen hand går det också 
bra. Kikare ingår i biljettpriset.
övernattningsmöjlighet saknas.
var: Sommartid buss från Mölle, annars är 
det 45 minuters fin promenad.
info: kullensfyr.se

3. UTKLIPPAN
BLEKINGE

Utklippan består av öarna Norraskär och Söd-
raskär och ligger ensligt ute i havet ungefär 
24 kilometer söder om Karlskrona. Många 
besökare kommer för fågel- och grodlivet.  
Att fyren från 1800-talet ser lite märklig ut 
med sitt höga röda torn och massiva betong-
fundament beror på att den till hälften är fyr 
och till hälften försvarsverk.
övernattning: Utklippans Pensionat & 
Vandrarhem. Det finns en krog här också,  
vilket beror på att Utklippan även är en  
populär gästhamn för fritidsbåtar.
var: Under sommaren direktbåt från Karls-
krona, vilket tar cirka en timme.
info: utklippan.eu

4. HÖGBONDEN
ÅNGERMANLAND

En ö som är ett naturreservat vid Höga kus-
ten. Den gamla fyrvaktarbostaden, som nu är 
vandrarhem, ligger som en bättre grosshand-
larvilla på toppen av en 70 meter hög klippa. 
Mäktig utsikt över Bottenhavet. Den runda 
och vita 14 meter höga fyren stod klar 1909. 
övernattning: Högbonden fyr och  
vandrarhem.
var: 10 minuters båttur från Barsta eller Bön-
hamn. Många besökare kommer i kajak.
info: hogbondenfyr.se

Fyrar både varnar och vägleder – och har en särskild dragningskraft på oss människor.  
Dessutom ligger de nästan alltid på osedvanligt vackra platser. Ett besök i en  

fyr är en höjdpunkt för varje sommarsemester!

TIPS  Vill du veta vilka andra fyrar du kan besöka? Gå till Sjöfartsverkets hemsida: 
sjofartsverket.se. Skriv ”Visningsfyrar” i sökrutan. 
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Hållö.

Kullen. Högbonden.

Utklippan.



106          annorlunda färder

MED TIMMERFLOTTE 
I MAKLIG TAKT

Flyt nedströms längs älven på en timmerflotte. Stanna till vid en flodbank,  
laga mat över en sprakande lägereld och övernatta i ett tält. Glid vidare nästa  

morgon och njut av stillheten och naturen. 

ETT MINNE FÖR livet och ett riktigt 
äventyr är det att åka timmerflotte, precis som 
Huckleberry Finn. Vanligtvis hjälps man åt att 
bygga flotten av stockar och rep, för att sedan 
färdas ner för älven i en eller flera dagar.  

1. KLARÄLVEN
VÄRMLAND

Tillbringa några semesterdagar på Klarälvens 
glittrande vatten, omgiven av den värmländ-
ska vildmarken. Timmerflottfärder är en tidlös 
semesterklassiker. Sedan 1980 har äventyrsfö-
retaget Vildmark i Värmland i Torsby erbjudit 
flottfärder som både ger ro i själen och stillar 
naturälskarens törst. Det finns flera olika pak-
et med timmerflottfärder – från en dag upp  
till en vecka. Med hjälp av en instruktör byg-
ger ni er egen flotte av stockar och rep, som 
ni sedan får lära er att dra in till flodbanken. 
Sedan ger ni er ut på egen hand på dags- 
etapper. En natt kanske ni bor i en stuga, en 
annan natt i ett tält. Allt är arrangerat och 

paketerat, men äventyret skapar ni själva. 
allmänna krav: Man ska vara minst två 
vuxna per timmerflotte. Vuxna måste vara 
simkunniga. 
info: vildmark.se

2. UMEÄLVEN
VÄSTERBOTTEN 

Umeälven är en annan pärla där du kan ge 
dig ut på stilla flottfärder. Upplevelseföretaget 
Granö Beckasin, mitt i naturen vid Umeälven, 
anordnar olika timmerflottfärder. Även här 
bygger ni er egen flotte med hjälp av en 
guide. Sedan ger ni er ut på färden, som kan 
vara i allt från en upp till åtta dagar. Ni sover 
antingen på flotten eller i tält, och lagar middag 
över öppen eld eller på stormkök. På vissa turer 
går det också att boka till olika upplevelser och 
sova i häftiga hängmattetält bland träden. 
allmänna krav: Simkunniga och minst  
två vuxna per timmerflotte. 
info: granobeckasin.com

Umeälven.
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Klarälven.



152          djurkul

DET VILDA SVERIGE

En oförglömlig naturupplevelse är att komma nära vilda djur, och det finns gott  
om möjligheter att åka på safari i de svenska skogarna. Sätt på dig tåliga kläder,  

kom ihåg kameran och gör dig redo för något riktigt häftigt. 

1. BRUNBJÖRN
HÄLSINGLAND/GÄSTRIKLAND

Det finns ungefär 3 000 brunbjörnar i Sverige 
och de förekommer allmänt från Dalarnas 
och Gävleborgs län och norrut. I förhållande 
till sin storlek har Gästrikland allra flest. Man 
kan ofta se spår efter dem: rivmärken på träd, 
uppgrävda myrstackar, ett gam-
malt ide eller spillning full med 
bär. I särskilda björngömslen är de 
betydligt lättare att få syn på än till 
exempel varg. Ekoturismföretaget 
Wild Sweden anordnar mellan maj 
och september fotosafari på två 
platser, i skogarna utanför Bollnäs 
och Sandviken. Där har man 
specialbyggda gömslen med både 
sängar och toalett så att man be-
kvämt kan sova över. Allt som allt 
är man borta i 16 timmar. De flesta 
får se björn, ofta på nära håll. 
info: wildsweden.com

2. ÄLG
VÄSTMANLAND

Sveriges största landlevande djur. En skandina-
visk tjur kan väga någonstans mellan 400 och 
500 kilo och en ko mellan 300 och 350 kilo. 
Under sommaren finns det ungefär 350 000 

älgar, vilket gör Sverige till världens älgtätaste 
land. De finns i hela landet utom på Gotland. 
Flera företag anordnar safari, ofta med ”älgga-
ranti”. Till exempel anordnar Nordic Discovery 
safari mellan maj och september. Under fem 
timmar guidas man till fots i naturreservatet 
Malingsbo-Kloten mellan Skinnskatteberg och 

Kopparberg. Chansen att få se älg är 
mycket stor. 
info: nordicdiscovery.se  

3. BÄVER
VÄSTERGÖTLAND

Bävern är Europas största gnagare 
och man uppskattar att det finns 
omkring 130 000 i landet. Den 
finns i norra och mellersta Sverige 
och sprider sig allt längre söderut. 
Det finns ett flertal företag som 
anordnar bäversafari med kanot. 
Upplevelsecentret Kungajaktmu-
seet Älgens Berg tar mellan maj 

och augusti under tre timmar med besökare 
till sjöarna i Västsveriges enda ekopark, 
Halle-Hunneberg. Stor chans att se bävrarna 
arbeta med sina hyddor, som kan bli uppåt 
två meter höga.
info: vastsverige.com. Skriv ”bäversafari”  
i sökrutan.

TIPS  

Välj helst ett eko-
turismföretag som 

arbetar hållbart. Där 
har man stor kunskap 
om var djuren finns 

och vet hur man 
närmar sig utan att 
störa eller förstöra. 

Organisationen  
Naturturismföreta-
gen listar sina med-

lemmar på hemsidan: 
naturesbest- 
sweden.com

Halle-Hunneberg.
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Malingsbo-Kloten.

Gästrikland.



176          naturens själ

RAUKAR – INTE BARA 
PÅ GOTLAND

NATURENS EGNA stenskulpturer raukar är 
vanliga på Gotland. De har bildats och for-
mats genom erosion av väder och hav. Mjuka 
bergarter har brutits ner och kvar blir den 
hårda kalkstenen som raukarna består av. De-
ras historia sträcker sig miljontals år tillbaka i 
tiden. Raukar hittar man från Fårö i norr till 
Hoburgen i söder, och på flera ställen står de 
samlade i stora så kallade raukfält som är flera 
hundra meter både på längden och bredden. 

Det största, med flera hundra raukar, finns 
vid Digerhuvud utefter en drygt 3 kilometer 
lång sträcka längs Fårös nordvästra strand. 
Raukarna här varierar mellan 1 och 8 meter 
i höjd. Gotlands högsta rauk är Jungfrun vid 
Lickershamn som sträcker sig cirka 27 meter 
över havet. Rauken har fått sitt namn efter en 
tragisk sägen om jungfrun Öllegard och hen-
nes älskade Helge som sägs ha störtat i havet 
här. Fler ställen att spana in raukar på:

Få naturfenomen är så förknippade med Gotland som raukar. Men dessa stenskulpturer  
finns faktiskt på fler platser i Sverige. Och de bildas fortfarande, om än långsamt. 

Byrum på Öland.
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1. ÖLAND
På norra Ölands västsida vid Byrum ligger öns 
mest kända raukområde med ett hundratal 
raukar, utmejslade ur en särskild sorts lagrad 
kalksten som kallas för ordovicisk. Den har 
fått sitt namn från de fossila bläckfiskar, or-
toceratiterna, som är vanliga i den. Bergarten 
är ännu äldre än den gotländska kalkstenen. 
De öländska raukarna är heller inte fristående 
som de gotländska. 
info: visitoland.com

2. BLÅ JUNGFRUN
SMÅLAND 

På klippön och nationalparken Blå Jungfrun  
i Kalmarsund finns en annan typ av raukar. De 
har också skapats av vågornas erosion men är 
utformade i kristallin berggrund, vilket innebär 
att de består av bland annat gnejs och granit. 
info: sverigesnationalparker.se

3. HOVS HALLAR OCH KULLABERG
SKÅNE 

Vid Hovs hallar i nordvästra Skåne där  
Hallandsåsen möter havet med branta stup 
och klippor finns 15 meter höga raukar. Här 
har havet mejslat ut grottor och raukar i  
urberget. Själva stranden består av klippor, 
block och klappersten. Även vid Kullaberg  
på halvön Kullen i nordvästra Skåne finns 
raukar och stenpelare på stranden.
info: skane.naturskyddsforeningen.se 

4. HÄRNÖN
ÅNGERMANLAND 

Vid den höga kusten i Ångermanland har 
havets vågor mejslat ut spektakulära former  
i berget. På Härnöns utsida finns flera strand-
grottor och raukar i urberget, men också upp 
till 6 meter djupa jättegrytor.
info: lansstyrelsen.se/vasternorrland 

Hovs hallar. 



186          teknik i det fria

ATT OMVANDLA VIND till energi kom 
man på redan för 3 000 år sedan då de första 
väderkvarnarna byggdes. Fram till 1800-talets 
slut var vinden en av de viktigaste energikäl-
lorna. Sedan tog ångkraft och därefter andra 
energislag över. Nu är vindkraften tillbaka i 
form av vindkraftverk. Allemansrätten gäller, 
men kontakta gärna parkägaren i förväg så 
att det inte pågår något arbete som kräver 
säkerhetsavstånd. Man ska inte vistas vid 
vindkraftverken när det åskar, inte heller vid 
minusgrader – då finns det risk för iskast. Här 
är fem vindkraftsparker som man kan ta sig en 
närmare titt på. 

1. RÖDSTAHÖJDEN
ÅNGERMANLAND

Ligger utanför Skärvsta och har en högsta 
punkt på 400 meter över havet. Anläggningen 
består av sex vindkraftverk. Närmaste tätare be-
byggelse finns i Sollefteå, cirka 8 kilometer bort.
info: ox2.com/sv/projects/rodstahojden

2. ULJABUOUDA
LAPPLAND

Vindkraftparken på Ulljábuovđđafjället, 760 
meter över havet, har 10 vindkraftverk som är 
specialbyggda för kallt klimat – de tål tempe-
raturer ner mot minus 40 grader. Man kan ta 
grusvägen till fots upp till toppen eller följa en 
gammal stig på den norra sidan av fjället.
info: skekraft.se. Skriv ”Uljabuouda” i sökrutan. 

3. GLÖTESVÅLEN
HÄRJEDALEN

Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta 
punkt på drygt 1 000 meter över havet. Här 
finns Sveriges högst belägna vindpark, cirka 
4 mil nordväst om Sveg. Produktionen från 
de 30 vindkraftverken motsvarar den årliga 
elanvändningen i 50 000 lägenheter. 
info: ox2.com/sv/projects/glotesvalen

4. NÄSUDDEN
GOTLAND

På halvön Näsudden på södra Gotland blåser 
det friskt. Här har man byggt vindkraftverk
sedan 1980-talet och det finns cirka 80 vind-
kraftverk från olika perioder. På Näsudden 
samsas vindkraftverken med vinodlingar och 
ett rikt fågelliv. Ytterst på udden ligger natur-
reservatet Näsrevet där det råder besöksför-
bud 15 mars–30 juni.
info: historia.vattenfall.se. Skriv ”Gotland” i 
sökrutan.

5. BRAHEHUS VINDPARK
SMÅLAND

En vindpark utanför Gränna med en högsta 
punkt på knappt 300 meter över havet. Det 
går bra att vandra och att plocka bär och 
svamp i området. Från parkeringen vid Brahe-
hus går en väg upp till de nio vindkraftverken.
info: ox2.com/sv/projects/brahehus

Elproduktionen i Sverige fördelad på energislag: Vattenkraft 39 %. Kärnkraft 39 %.  
Vindkraft 12 %. Värmekraft 10 %. Källa: Energimyndigheten.

MÄKTIGA  
 VINDKRAFTVERK

Det finns cirka 4 500 vindkraftverk i Sverige. Ett vindkraftverk tar tillvara luftens rörelseenergi 
och gör om den till elektrisk energi. Vinden sätter verkets turbinblad i rörelse och via en axel 

och växellåda förs kraften över till generatorn som i sin tur gör om kraften till elektricitet.
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Näsudden.
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TAKVANDRING I STOCKHOLM
EN UNIK STADSVANDRING 43 meter 
ovanför Riddarholmen, ovanpå det gamla 
riksdagshuset. Ordentligt fastspänd i en sele 
som sitter fast i ett vajersystem och ledd av 
guider njuter du av 360 graders vy och fantas-
tisk utsikt över Stockholm. Samtidigt som du 
under en dryg timme tar dig fram på en gång-

bana i metall kommer du att få höra historier 
om brinnande slott, fängelset på Långholmen 
och hur det gick till när Stadshuset byggdes. 
Ingen klättervana krävs men du bör inte vara 
höjdrädd. Minsta längd är 150 centimeter och 
maxvikt 120 kilo.
info: takvandring.com

 GÅ PÅ HISTORISK SKATTJAKT 
 
RUNSTENAR, RUINER, hällristningar, 
sjunkna vrak och andra historiska och kultur-
ella föremål blir en kul aktivitet för hela familjen 
när man gör det till en historisk skattjakt. 
Riksantikvarieämbetet har en söktjänst på 
nätet som heter Fornsök och där finns en karta 
över alla kända registrerade fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar i Sve-
rige, både på land och i vatten. Nästan oavsett 
var du befinner dig kommer du att hitta en 
spännande historisk plats i din närhet. Gå in 

på hemsidan – det finns tyvärr ingen app – 
och upp dyker en karta. Zooma in platsen du 
befinner dig på. På mobilen kan du ge sidan 
tillgång till din platsinformation för att få en 
gps-positionering, eller skriva in geografiska 
koordinater. Sedan är det bara att upptäcka 
dessa ”hälsningar från förr”. Någon annan kan 
ha varit just här, för 100 eller kanske 1 000 år 
sedan, och lämnat ett spår till dig att utforska. 
info: app.raa.se/open/fornsok
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BILARNAS  
KYRKOGÅRD

LÄNGS VÄG 119 i skogarna utanför Ryd i 
Småland (mitt emellan Växjö och Karlshamn) 
hittar du den kultförklarade platsen, Bilkyrko-
gården på Kyrkö Mosse. Platsen var en gång i 
tiden en bilskrot, Åke Danielssons Bilskrotan-

läggning, och de uttjänta vraken har fått stå 
kvar. Här kan du vandra omkring på skogssti-
gar och titta på rostiga gamla bilvrak som stått 
här så länge att de har blivit ett med naturen. 
info: skrot.rydinfo.com

I Småland finns en annorlunda kyrkogård – för bilar! Se hur träd och växter  
slingrar sig mellan håligheter, där bilsäten och fönsterrutor en gång var. Som en  
levande konstinstallation, som lockar mängder av turister från när och fjärran.
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OVANLIGA  
ÖVERNATTNINGAR

 Söker du något annorlunda och minnesvärt ställe att övernatta på? Något udda  
och häftigt som hela familjen kommer att minnas länge, länge? Vi har valt ut  

Sveriges mest ovanliga platser att tillbringa natten på.

1. STF ARLANDA JUMBO STAY 
UPPLAND

Sov i en jumbojet, Boeing 747 från 1976! 
Det finns 33 rum att välja mellan, en del 
helt unika. Vill du leka pilot väljer du såklart 
cockpitsviten. Annars kan du tillbringa natten 
i ett motorrum eller hjulhus. 
adress: Jumbovägen 4, Stockholm Arlanda. 
info: svenskaturistforeningen.se

2. NORRQVARN HOTELL &  
KONFERENS 
VÄSTERGÖTLAND

Motorsågskonstnären Sören Niklasson har 
här skapat två jättesvampar samt två stora 
stubbar att bo i med tre till åtta bäddar.  
Här kommer du riktigt nära naturen och 
Göta kanal med slussområdet samt Barnens 
Minikanal.
adress: Norrqvarns Slussområde, Lyrestad.
info: norrqvarn.se

3. 72 HOUR CABIN
DALSLAND

Checka in i ett minihus med glasväggar och en 
säng på en egen udde en bit ovanför sjön. Inga 
grannar, bara skogens sus som bryter tystnaden. 
Roddbåt, eldplats och badplats finns. Alla målti-
der ingår i priset och du behöver knappt lämna 
glashuset om du inte vill. 
adress: Steneby, Dals Långed.
info: dalslandsaktiviteter.se

4. STF BORKHULT LAPPHEM  
ÖSTERGÖTLAND

Drivs av två systrar som ville skapa ett kul-
turhus mitt ute i skogen. När byn Borkhult 
flyttades från ena sidan ån till den andra i 
slutet av 1800-talet byggdes och ihoplap-
pades huset av material som blev över. Därav 
husets namn. På sommaren ordnas konstut-
ställningar och spelningar.
adress: Borkhult Lapphem, Åtvidaberg.
info: svenskaturistforeningen.se

5. STF NYRUP NATURHOTELL 
SKÅNE

I en bokskogssluttning vid Hålsaxabäckens 
ravin i Skåne ligger sex yllehyddor från 
Mongoliet. Hyddorna har varken el,  
rinnande vatten eller wifi. Skogsdusch  
och varmvatten från vedspis finns i den  
gemensamma ”samlingshyddan”. 
adress: Östra Nyrup, Höör.
info: svenskaturistforeningen.se 

6. TREEHOTEL
NORRBOTTEN

En oförglömlig upplevelse får du bland  
trädtopparna vid Luleälven. Här bor du  
i ett trädrum i den storslagna naturen, inget 
boende är det andra likt och alla är skapade  
av Skandinaviens främsta arkitekter. 
adress: Edeforsvägen 2A, Harads.
info: treehotel.se
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72 Hour Cabin.

Nyrup naturhotell.

Jumbo Stay.

Treehotel.

Borkhult Lapphem.

Norrqvarn  
Hotell.


