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Nya resmål och upplevelser  
i Sverige våren och 
sommaren 2023

Svenskarnas intresse för att upptäcka och semestra i Sverige är fort-
satt stort! Med pandemiårens nedstängningar och restriktioner färska i 
minnet är det många som ser fram emot att nu börja resa igen. Sökandet 
efter utländska resmål har ökat, men svenskars intresse för semester-
upplevelser i Sverige ligger fortfarande högre än före pandemin (1) och 
enligt Oxford Economics prognoser väntas den svenska turismnäringen 
växa med sex procent under kommande år jämfört med år 2022 (2). Och 
för dem som planerar att upptäcka, uppleva och utforska Sverige under 
2023 är utbudet av nya resmål och upplevelser enormt. Vildmarksvägar, 
nyöppnade vandringsleder, rockkonserter, internationella konstutställ-
ningar, unika boenden, korallgrottor, designprojekt, spelmansstämmor, 
gastronomiska weekends, festivaler, hundfester och inte minst jubi-
leum är bara några exempel på vad som kommer att förgylla utbudet 
av svenska turistmål under 2023. Visit Sweden har i samarbete med 
Sveriges 21 regionala turismorganisationer sammanställt några exem-
pel på dessa besöksmål och upplevelser. Önskas ytterligare inspiration 
eller information besök Upplevelseguide på www.visitsweden.se.
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Jubileumsåret 2023
2023 blir ett stort år för jubileumsfiranden i Sverige! Vi firar  
500-årsjubileet av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung,  
Göteborg firar 400 år som stad, H. M. Konungens 50 år på tronen  
och så uppmärksammas en rad arkitektoniska mästerverk och  
institutioner. Året 2023 innebär med andra ord möjligheten att  
på riktigt få uppleva historiens vingslag när vi firar spännande  
och viktiga milstolpar. 

Bild: O
la Ericson/im
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Sverige fyller 500 år
I år har det gått femhundra år sedan Gustav 
Vasa valdes till kung och landet gick in i en 
ny epok som formade det moderna Sverige. 
Jubileet uppmärksammas och firas på olika 
sätt över hela Sverige, bland annat genom 
att kungen och drottningen under våren och 
sommaren kommer att besöka residensstä-
derna i Sveriges 21 län. Under besöken  
kommer landshövdingarna att stå som värdar 
och besöksprogrammen, som kommer att 
vara varierande, kommer bland annat att 
innehålla publika evenemang under vilka 
Kungen och Drottningen ges möjlighet att 
möta länets invånare. Nationaldagen kan 
firas med kunglig glans detta jubileumsår, 
bland annat i Strängnäs den 6 juni då Kungen 
besöker staden där Gustav Vasa valdes till 
Sveriges kung vid riksmötet den 6 juni 1523. 
Har man inte möjlighet att åka till Strängnäs 
kan man istället bege sig till Skansen i 
Stockholm där Nationaldagsfirandet detta 
jubileumsår blir mer omfattande.

Mer info: Sveriges fyller 500 år

100 år mitt i Stockholm  
– Jubileumsår för  
Stockholms Stadshus
1908 beslutade Stockholms stadsfull-
mäktige att ett stadshus skulle byggas på 
Kungsholmen. Uppdraget gick till Ragnar 
Östberg och 15 år senare, 1923 klipptes ban-
den till ett av Stockholms kanske mest kända 
landmärken. Stadshusets 100-årsjubileum 
firas med jubileumsvisningar, evenemang 
och utställningar och når sin höjdpunkt 
under födelsedagsveckan i juni då brudpar 
kommer att vigas i Gyllene salen. 

Mer info: Stockholms stadshus 100 år

Bild: Kungl. H
ovstaterna/Thron U

llberg

H.M. Konungen firar 50  
år på tronen
En av jubileumsårets stora händelser är 
firandet av kung Carl XVI Gustafs 50 år på 
tronen. Fredagen den 15 september hålls 
Te Deum i Slottskyrkan på Kungl. Slottet 
och under dagen övervarar H.M. Konungen 
även en högvaktsavlösning samt mottar en 
sångarhyllning på Kungliga Slottets yttre 
borggård. Lördagen den 16 september 
färdas kungen och drottningen i kortege 
genom huvudstaden. Allmänheten kommer 
givetvis kunna delta i firandet på flera håll i 
landet. I Göteborg hålls en parad i samband 
med stadens 400-årsfirande – där kungen 
och drottningens färd kan följas genom 
staden den 4 juni.

Fotoutställning på Slottsbacken
På Slottsbacken utanför Kungliga slottet 
visas en fotoutställning med bilder ur kung 
Carl XVI Gustafs tid som Sveriges statschef. 
Bilderna presenterar kungens uppdrag  
som statschef, bland annat konseljer, 
högtidliga audienser, medaljutdelningar  
och statsbesök.

Mer info: Kungens tronjubileum

4Resmål och upplevelser 2023

https://www.kungahuset.se/ovrigt/temasidor/jubileumsaret-2023
https://stadshuset.stockholm/stadshuset-100-ar/
https://www.kungahuset.se/mediecenter
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Kunglig Operan fyller 250 år
I år fyller nationalscenen för opera och balett, 
Kungliga Operan, 250 år och firandet inleds 
storslaget med en jubileumsgala i januari 
och avslutas sedan med en stor maskeradbal 
på nyårsafton. Under året bjuds det på en 
repertoar som förenar dåtid, nutid och fram-
tid. Bland annat rymmer världspremiären av 
Melancholia – en ny operatolkning av Lars Von 
Triers film. För att nå en ny publik blir biljetter 
för 250 kronor tillgängliga till olika föreställ-
ningar. I sommar bjuds publiken även in till en 
rekordstor utförsäljning av kostymer.

Mer info: Kungliga Operan 250 år

Jubileumsutställning  
Vasa till Bernadotte  
– Kultur i rikets tjänst  
1523 – 1973 – 2023
I den stora jubileumsutställningen visas 
unika föremål som bär på historia om 
Sveriges utveckling. De noggrant utvalda 
föremålen visar på hur hovkulturen aktivt bi-
dragit till landets utveckling och det Sverige 
vi i dag lever i. Följ med på denna historiska 
exposé: från etableringen av en svensk 
centralmakt, stormaktstidens prakt, om bild-
ningsideal, akademier, riksdagsvälde och 
revolution, liksom internationella influenser 
och kungliga konstsamlingar, till utrikespo-
litik och miljöengagemang. Utställningen 
startar den 10 mars.

Mer info: Vasa till Bernadotte

Nordiska museet  
fyller 150 år
Den 24 oktober 1873 öppnade Artur och 
Sofi Hazelius Skandinavisk-etnisk sam-
ling i en hyrd lokal på Drottninggatan 71A i 
Stockholm. År 1907 stod den väldiga bygg-
naden Nordiska museet på Djurgården klar 
- Hazelius vision om ett palats för folket som 
bevarar minnen för framtiden var verklig-
het. I år fyll Nordiska museet 150 år och det 
firas med en rad händelser och evenemang 
på museets besöksmål. Under jubileums-
visningar, hanverksshops, temakvällar, 
konserter och evenemang kan man blicka 
både framåt och bakåt i tiden - bland annat 
med en utställning som spänner över 500 år 
av nordisk kultur.

Mer info: Nordiska museet 150 år

Göteborg firar 400 år
Göteborgs stad är äntligen redo att ställa till 
med en ordentlig 400-årsfest! Vid 300-års-
firandet 1921 tvingades ceremonierna avbry-
tas på grund av spanska sjukan. Historien 
har en tendens att upprepa sig, 2021 
behövde 400-årsfirandet ställas in på grund 
av covid-19. Mellan den 2–5 juni i sommar är 
det äntligen dags då Frihamnen på Hisingen 
omvandlas till ett stort festivalområde. Från 
fredag till måndag bjuds besökarna på 
allt från konserter, konstutställningar och 
matupplevelser. Festivaldagarna präglas av 
olika teman och fokus. Många av stadens 
mest kända museer firar också jubileum då 
de invigdes vid Göteborgs 300-årsfirande. 
Dessa fyller nu alltså 100 år och det upp-
märksammas med en rad utställningar och 
invigningar på bland annat på Göteborgs 
konstmuseum, Göteborgs konsthall, 
Sjöfartsmuseet Akvariet, Botaniska trädgår-
den samt Naturhistoriska museet. 

Mer info: Göteborg fyller 400 år
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Vasa-året på Gripsholm
På Gripsholms slott, med landets bäst 
bevarade miljöer från Vasa-kungarnas tid, 
kommer jubileumsåret att uppmärksammas 
med föredrag och fördjupande visningar 
där borgen, försvaret, stilhistoria, familjen, 
äktenskap och politik står i fokus. För barn 
planeras ett klurigt ”Vasalopp” liksom även-
tyrliga bildjakter. Den årligen återkommande 
musikserien uppmärksammar både Vasa och 
Carl XVI Gustafs jubileum. Utställningen star-
tar i april och pågår till november. Veckan 
kring nationaldagen 6 juni uppmärksammas 
extra. 

Mer info: Vasa-året på Gripsholms slott

Gustav Vasa på Örebro slott
Hur levde Gustav Vasa och vad känneteck-
nade hans samtid? På Örebro slott ges en 
inblick i en av Sveriges mest inflytelserika 
kungars liv – upplev historier kring makt 
och propaganda i sann medeltidsmiljö. 
Invigningen sker den 6 juni, på dagen 500 år 
efter att Gustav Vasa besteg Sveriges tron. 
Utställningen pågår till och med den  
17 september.

Mer info: Gustav Vasa på Örebro slott
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https://www.operan.se/
https://www.kungligaslotten.se/jubileum2023 
https://goteborg2023.com/kontakt/
https://www.kungligaslotten.se/artiklar-film-360/gripsholms-slott/2022-12-21-gustav-vasa-500-ar.html 
https://www.orebroslott.se/


Krydda semestern  
med kultur
Kulturåret 2023 lär inte göra någon besviken. Ett brett utbud av  
kulturhändelser väntar under året och vi svenskar gillar att uppleva  
kultur under semestern. Konserter och festivaler inom populärmusik, 
mat- och dryckesfestivaler, samt sporthändelser och evenemang  
präglade av kulturer och tradition väcker stort engagemang. Ta del  
av exempel på de kulturevenemang och händelser man kan uppleva  
i Sverige under 2023.

Bild: Bernt-O
la Falck

Tanter! - Bernt-Ola Falcks 
bilder på Arbetets museum
Med start i maj visar Arbetets museum i 
Norrköping utställningen Tanter! av fram-
lidne fotografen Bernt-Ola Falck. En serie 
aldrig tidigare visade bilder, som med både 
humor och värme, porträtterar en hel bukett 
av underbara tanter. Utställningen pågår 
mellan den 13 maj–3 september.

Mer info: Utställningen Tanter!

Bertil Valliens 60 år med 
Kosta Boda
1963 återvände Bertil Vallien till Sverige 
efter några kreativa år i Los Angeles. 
Tillsammans med sin hustru Ulrica slog han 
sig ned i Småland och har sedan dess varit 
Småland trogen – hur starkt hans stjärna 
än lyst över hela världen. Bertil skapar 
konstnärliga utmaningar av sällan skådat 
slag och hans massiva, djupt blåfärgade 
båtar tillhör den moderna glashistorien. 
Upplev en föränderlig glaskonst som lämnat 
avtryck och skapar intryck. 

21 oktober 2023–31 mars 2024, 
Bruno Mathsson-hallen

Mer info: Bertil Valliens 60 års jubileum

Bild: Bildm
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Följ resan till Arktis  
på Bildmuseet i Umeå
En av konstens stora krafter är att ge be-
traktaren av ett verk möjligheten att resa. 
Utställningen Ner till Norr på Bildmuseet 
i Umeå erbjuder just det – här samlas 
nämligen verk som skildrar berättelser 
och erfarenheter från Arktis. Trettio sam-
tida konstnärer från bland annat Danmark, 
Grönland, Kanada och Sverige tar dig genom 
sina verk på en upptäcktsresa till jordklotets 
nordligaste region. Konstverken speglar,  
via olika medier, samhörighet och klyftor 
inom och mellan samhällen och nationer  
i Nordatlanten. Utställningen öppnar  
den 26 maj.

Mer info: Utställningen Ner till Norr
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https://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/tanter/ 
https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2023/ner-till-norr/ 


IKEA genom Tiderna 
– 80 år
I år fyller IKEA 80 år och det kan firas genom 
IKEA Museums nya utställning där möbeljät-
tens historia och utveckling från 1950-talet 
till idag. En färgrik och rolig utställning för 
hela familjen där besökarna kan känna, sitta 
och uppleva produkterna som funnits i IKEA:s 
sortiment genom åren. Dessutom kommer 
man i den digitala utställningen ”Hej Ingvar!” 
möta IKEA:s grundare Ingvar Kamprad och få 
höra historier genom intervjuer av personer 
som känt honom väl under åren. 
Plats och Tid: Våren

Mer info: IKEA genom tiderna

Bild: Björn Dahlgren/Sörm
lands M

usuem

Svensk designhistoria  
– NK:s anrika  
möbeltillverkning
Få historien bakom svenska möbelklassiker 
när Sörmlands museum tar ett helhetsgrepp 
om NK:s anrika möbeltillverkning i utställ-
ningen NK:s möbler. Den prestigefyllda 
tillverkningen av inredning och möbler i 
varhusets verkstad har pågått nära 70 år och 
återberättas genom verk av både formgi-
vare och hantverkare. Här ges svar på varför 
NK:s möbelproduktion inneburit en bety-
dande del av den svenska designhistorian. 
Utställningen öppnar 11 mars.

Mer info: Sörmlands museum

Kulturfestival  
Amerikadagarna
I år görs ett omtag av Amerikaveckan i 
Kinda-Ydre som arrangeras vartannat år. 
Här bjuds det på en mängd av aktiviteter 
med anknytning till den svenska emigra-
tionen till Nordamerika som startade på 
mitten av 1800-talet. Startskottet gick med 
Peter Cassels avresa från Kisa i maj 1845 
och några år senare utvandrade Andrew 
Peterson, vars dagböcker var avgörande för 
Vilhelm Mobergs utvandrarepos, från Sjöarp 
i Ydre 1850. Amerikaveckan har under åren 
bjudit på ett blandat program med föreläs-
ningar, konserter, teater och guidningar. 
Årets Amerikaveckan går under temat 
Kulturfestival – Amerikadagarna där fokus 
kommer ligga på temat mångkultur, dagens 
migration men också emigrationen till 
Nordamerika. Amerikadagarna pågår mellan 
den 27–30 juli.

Mer info: Amerikadagarna

Bild: Region Ö
stergötland

Glaskonst i Glasriket  
– Destination Småland 
Glasrikets vernissagehelg öppnar sista 
helgen i april och då får man chansen att 
se sommarens utställningar som öppnar på 
olika bruk. Det är också helgen då man hittar 
spännande aktiviteter och erbjudanden som 
blir en anledning till att åka på rundtur i hela 
Glasriket. I höst arrangeras även Glasriket 
Glöder där glöden symboliserar värmen som 
alstras i hyttorna av den glödande, smäl-
tande glasmassan.

Mer info: Glasriket

Bild: Region G
otland

Visbydagen & Kultur  
i natten
Visbydagen, dagen som uppmärksammar 
Visby som världsarvsstad, anordnas varje år 
på hösten, men nytt för i år är att man även 
anordnar dagen på våren den 6 maj. Dagen 
erbjuder aktiviteter för besökare i alla åldrar 
där marknad, loppisar, utställningar, vand-
ringar i världsarvet, konst, dans och musik 
bara är några av helgens händelser. På 
kvällen övergår dagen i Kultur i natten, med 
musik, dans, spökvandring och mycket mer. 

Mer info: Visbydagen
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https://ikeamuseum.com/sv/almhult/om-oss/pressrum/
https://www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/nks-mobler/
https://www.ydre.se/destinationydre/kulturfestival---amerikadagarna-2023
https://glasriket.se/resa/
https://www.gotland.se/115735 


Bild: Astrid Lindgrens N
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Astrid Lindgren och  
sagans kraft
I utställningen Astrid Lindgren och sagans 
kraft får vi lära känna Astrid Lindgren som 
den lilla flickan som växer upp på gården 
Näs och följa henne genom hela livet. Hör 
sångerna hon sjöng i sin barndom, och som 
inspirerade till visskatten hon skapade, och 
dyk ner i krigsdagböckerna som ger en unik 
inblick i såväl hennes tankevärld som vardag 
under andra världskriget. Utställningen 
ger en möjligheten att fördjupa sig i Astrid 
Lindgrens politiska ställningstagande mot 
det hon ansåg var orätt, men framför allt 
ger den en inblick i ett av Sveriges största 
författarskap och i Astrid Lindgrens inspira-
tionskällor och drivkrafter.

Mer info: Astrid Lindgrens Näs

Bastu bad i guldägg
69 plåtar med oregelbundna former skapar 
helheten i skulpturen Solar Egg. Det guld-
skimrande verket, som skapats av konst-
närsduon Birger & Bergström på initiativ av 
Riksbyggen, beskrivs som en social skulptur 
och bastu. Från den 11 februari till och med 
den 30 april står Solar Egg på Sara kulturhus 
i Skellefteå där den som vill kan boka bastun 
helt gratis. Konstverket skapades redan 2017 
för att symbolisera nystarten och sam-
hällsomvandlingen i Kiruna. Sedan dess har 
jätteägget varit på besök i bland annat Paris, 
Köpenhamn och Stockholm.

Mer info: Solar Egg

Verk av Andreas Eriksson

Andreas Erikssons  
”Rötter” ställs ut
I sommar visar Lidköpings Konsthall och 
Vänermuseet kompletterande utställningar 
som ger besökare möjlighet att djupdyka i 
Andreas Erikssons internationellt uppmärk-
sammade konstnärskap. Eriksson arbetar 
parallellt med olika medium, såsom måleri, 
textil och fotografi, med naturen som 
central tematik. På Lidköpings Konsthall 
visas Andreas Eriksson verk från de senaste 
tio åren. Utställningen visas i Lidköpings 
Konsthall mellan den 17 juni–26 augusti och 
på Vänermuseet mellan 3 juni–26 augusti.

Mer info: Utställningen Rötter

Bild: G
öteborg &

 Co.

Wisdome – Göteborgs  
senaste landmärke
En mystisk sfär-konstruktion byggd i trä är 
Göteborgs senaste landmärke. Wisdome 
är placerad på Universeums tak och väcker 
precis de tankar som den är skapad för, att 
låta besökaren utforska det okända. På en 
360°-skärm utreds gåtorna kring framtidens 
rymdresor, hemligheter om människokrop-
pen och varför matematiska ekvationer 
behövs för att skapa specialeffekter i film. 
Premiärvisningen hålls våren 2023 då 
Wisdome öppnar för allmänheten.

Mer info: Wisdome
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https://astridlindgrensnas.se/
https://www.sarakulturhus.se/sv/320233/Solar-Egg-av-Bigert-och-Bergstrom-for-Riksbyggen/
https://lidkoping.se/kultur-i-lidkoping/start/lidkopings-konsthall 
https://www.universeum.se/upplevelser/wisdome/ 


Bild: Daniel Engvall

Southern Sweden  
Design Days fyller  
Malmö med design
Festivalen Southern Sweden Design Days 
arrangeras varje år av Form/Design Center 
för att synliggöra och bygga kunskap kring 
design med fokus på hållbarhet, samverkan, 
utveckling och innovation. Under fyra dagar 
i maj fylls Malmö med design genom utställ-
ningar, seminarier, workshops och nätverk-
sevent. Tidpunkt 25–28 maj.

Mer info: Southern Sweden Design Days

Hyllade The Mystery of 
Banksy – A Genius Mind 
till Sverige
I vår gästar den hyllade utställningen The 
Mystery of Banksy – A Genius Mind, om street 
artens utmanande superstjärna Banksy, 
Sverige för första gången. Mysteriet kring 
Banksy är kompakt, men den provokativa 
konstnärens konst pryder väggar världen över 
och utställningen på Nya Amiralen i Malmö 
rymmer fler än 150 reproducerade motiv: 
grafitti, foto, skulptuerer, videoinstallationer 
– kort sagt något för alla som gillar konst, 
politik och allmänna världshändelser. Helt i 
enlighet med Banksys eget motto ”Copyright 
is for losers ©TM” är hyllningsutställningen inte 
officiellt auktoriserad. Utställningen kan ses 
i Malmö tom den 21 maj och kommer även 
kunna ses i Stockholm och Göteborg.

Mer info: Banksy på Nya Amiralen

Bild: G
ustavianum

/U
ppsala U
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Utställning om  
nordisk mytologi  
besöker Zornmuseet
Under vintern står Zornmuseet värd för den 
hyllade vandringsutställningen ”The Vikings 
Begin”. Det blir den sista, och i Sverige enda, 
anhalten efter en fyra år lång USA-turné. 
Upptäck den mystiska, magiska värld som 
föregick vikingarnas tid i utställningen som 
innehåller unika, 1300 år gamla original- 
föremål från de århundraden som ledde fram 
till vikingatiden. Med hjälp av spetsforskning 
och en samling föremål i världsklass kastar 
”The Vikings Begin” nytt ljus över vikinga- 
tidens uppkomst. 

Mer info: The Vikings Begin

Bild: Bea H
olm
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Nytt besöksmål lyfter 
draghundens historia 
På Husky House i Umeå kan besökare lära 
sig mer om draghundens liv och historia 
genom guidade turer och besök med ett 
40-tal huskiehundar och deras valpar. Det 
kommer också finnas en butik med fokus 
på draghundsrelaterade produkter samt 
en biosal och på sikt planeras det för en 
äventyrslekpark med huskytema. Besökare 
kommer också att kunna laga sin egen mål-
tid över öppen eld under besöket.

Mer info: Husky House

Musiken och glaset
De två livslånga kärlekarna för konstnären 
och formgivaren Kjell Engman samlas ihop i 
utställningen ”Tracks of music”. När Engman 
nu förenar dessa element i sin glasorkester 
är det en dröm som förverkligas — en kling-
ande, fantasisprudlande, glädjefull konse-
kvens av hans fyrtiofemåriga karriär som 
glaskonstnär. 7 april–23 september, Bruno 
Mathsson-hallen

Mer info: Tracks of Music
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https://southernswedendesigndays.com/sv/press
https://mystery-banksy.se/
https://zorn.se/okategoriserade/the-vikings-begin/ 
https://www.mynewsdesk.com/se/visitumea/pressreleases/nytt-besoeksmaal-i-regionen-lyfter-draghundens-historia-3184308 


Skapa minnen för livet 
när musiken blir mer  
än ljud 
Få glömmer en stark koncertupplevelse som berör på djupet – som när 
ens favoritartist förvandla musiken till en magisk upplevelse. 2023 
erbjuder ett fullspäckat program med efterlängtade uppträdanden i 
en mängd olika genrer och teman. Vad sägs om att fira både artist- 
och festivaljubileum, eller varför inte upptäcka tradition och historia 
genom spelmansstämma? I år finns möjlighet att drömma sig tillbaka 
eller uppleva något nytt – här följer några exempel på musik- 
upplevelser som arrangeras under året. 

Bild: Sandra M
yhrberg

Hammerfall
Efter att ha intagit åtskilliga internatio-
nella scener under flera decennier står 
det klart att ett av Sveriges genom tiderna 
största och kändaste heavy metal-band 
HammerFall är tillbaka för att turnera lan-
det. Denna gång med sitt tolfte och senaste 
album “Hammer of Dawn” som hyllats av 
både fans och musikkritiker. Det svenska 
bandet har under sin karriär delat scenen 
med bland annat Iron Maiden, Rammstein 
och Dio. Det kritikerrosade hårdrocksbandet 
spelar bland annat på Huskvarna Folkets 
Park den 1 april.

Mer info: Huskvarna Folkets Park

Hundraåringen som  
musikalversion
När karaktären Allan Karlssons irrar i väg från 
äldreboendet i storsuccén ”Hundraåringen 
som klev ut genom fönstret och försvann” 
påbörjas en rafflande resa där publiken får 
följa med i avgörande ögonblick i världshis-
torien. Boken och filmatiseringen av Jonas 
Jonassons moderna klassiker kommer nu 
som musikal när den sätts upp på Wermland 
Opera. Med både humor och allvar skildras 
den fiktiva livshistorien kring den älskvärda 
Allan Karlssons på scen. Portarna till premi-
ärföreställningen öppnar den 28 september.

Mer info: Wermland Opera

Bild: E Janson

Spelmansstämma
Tre spelmanslag med roddare i kyrk- 
båtar på Ljusnan-älven bereder för en lite 
annorlunda variant av Orbadenstämman 
2023. Men med levande musik där allspel, 
buskspel och logdans förekommer kan 
 vurmare för folkmusiken känna sig lugna  
att även årets spelmansstämma blir oför-
glömlig. Självklart bjuds det också på kurser  
i låtspel, kulning och mycket annat.  
Efter många års uppehåll hade stämman 
en succéartad nypremiär sommaren 2022. 
Mellan den 2–3 augusti hålls den efter- 
längtade spelstämman igen.

Mer info: Orbadenstämman
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https://jkpg.com/sv/jonkoping-huskvarna/hammerfall
http://www.bergaliv.se 


Bild: Carl Thorborg

Malena Ernman 30 år  
på scen
I tre decennier har Malena Erman stått på 
flera scener runt om i världen och framfört 
operasång som mezzosopran. Den 31 mars 
summerar hon sina första 30 år i hemstaden 
Uppsala på Uppsala Konsert & Kongress. Här 
kommer publiken få uppleva en blandning av 
genrer med allt från romantisk opera till jazz 
och pop. Under kvällen utlovas också minst 
fem klänningsbyten med klänningar som 
hon sytt själv!

Mer info: Uppsala Konsert & Kongress

30 år med världsrock på 
Sweden Rock
Det tycks inte finnas några som helst ten-
denser till ålderskris för den här jubilaren. 
I juni fyller Sweden Rock Festival 30 år och 
det ska firas genom att skapa det maffi-
gaste hårdrockskalaset i Sveriges historia. 
På scen kommer vi hitta flera av tidernas 
bästa hårdrocksband som Mötley Crüe, Def 
Leppard, Iron Maiden och Ghost. Men många 
fler artister och band annonseras ju närmre 
vi kommer festivalstarten!

Mer info: Sweden Rock fyller 30 år

Bild: Region Blekinge

Smokie
Brittiska popbandet Smokie gillar Sverige, 
och Sverige gillar Smokie. Efter bejublade 
turnéer i Sverige de senaste åren är favo-
riterna, som hade sin storhetstid på 1970-
talet, tillbaka 2023! Bandet som kanske 
främst har gjort sig känt för låten ”Living  
next door to Alice” uppträder i Jönköping 
våren 2023! 

Mer info: Jönköpings Konserthus

Musikteater baserad på 
Lill-Babs låtskatt 
I samarbete med Lill-Babs Museum sätts 
den nyskrivna musikteatern ”Om inte du 
fanns” upp på Stenegård i Järvsö den 1–11 
juli. Handlingen är baserad på Lill-Babs 
låtskatt och utspelar sig i nutid på det fiktiva 
Järvsö Pensionat. Humor varvas med musik- 
och dansinslag ackompanjerad av fyra 
professionella musiker. Huvudrollen spelas 
av Jörgen Åberg, den första att ta emot Lill-
Babs-stipendiet, som pensionatets ägare. 
”Om du inte fanns” hyllar en av Sveriges 
mest folkkära artister som den oförglömliga 
sångare, Järvsöbo och människa Lill-Babs 
var. Föreställningen spelas på Träteatern på 
Stenegård i Järvsö.

Mer info: Stenegård i Järvsö

Bild: Karin Brorsdotter Larsson

ABBA The Museum 10 år  
på Djurgården

Hör Waterloo eka den 7 maj när ABBA The 
Museum fyller 10 år. Fira ABBA-historia och 
återskapa kultförklarade hits i Polarstudion. 
I utställningshallarna finns också medlem-
marnas ikoniska kläder, guldskivor,  
memorabilia och mycket mer.

Mer info: ABBA The Museum

Mer tips och information!
Res i den svenska musikskattens spår och 
inspireras till att besöka platser som pryder 
omslagen på våra mest klassiskt skivomslag 
i Youtube serien Cover Sweden: 

Klicka för mer information
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https://www.ukk.se/program/malena-ernman-30/
https://www.swedenrock.com/ 
https://jkpg.com/sv/jonkoping-huskvarna/smokie/ 
https://www.wermlandopera.com/evenemang/hundraaringen-som-klev-ut-genom-fonstret-och-forsvann/
https://press.abbathemuseum.com


Sporteventen – vår tids 
stora folkfest
Kombinera semestern med hundsport, boule eller ett fjällmarathon! 
2023 erbjuds flera olika sportevenemang för både deltagare och  
åskådare. Missa inte chansen att skapa en oförglömlig semester  
med både aktivitet och rafflande spänning. 

Bild: G
etty Im

ages

10 års jubileum för  
IRONMAN Kalmar
I mitten av augusti brukar det råda triath-
lonyra i hela Kalmar. Det är nämligen här 
Sveriges enda fullvärdiga IRONMAN-tävling 
på långdistans äger rum. Kalmar har ordnat 
triathlontävling sedan 1994, men det var när 
den fick IRONMAN-status 2012, som tävlingen 
verkligen växte och nu välkomnar man delta-
gare från ett 50-tal länder. IRONMAN Kalmar 
har av deltagare blivit utsedd till den mest 
rekommenderade IRONMAN-tävlingen i värl-
den - mycket tack vare det stora publikstödet 
och Kalmar som värdstad. Förra året ställdes 
tävlingen in, men den 19 augusti i år kan del-
tagare från hela världen återigen besöka och 
delta i tävlingen som alltså firar 10 år! 

Mer information: Ironman Kalmar

Smaka Jämtländska  
delikatesser under  
Fjällmarathon 
Trailloppet Öppet Fjäll är tävlingen 
Fjällmarathons mest avslappnade koncept 
som har vuxit till ett tvådagars-event och 
som löper längs de Jämtländska fjällens 
vackra vyer. Nytt för i år är att de tävlande 
kan njuta av diverse lokala delikatesser som 
serveras av jämtländska mathantverkare 
vid olika matstationer samtidigt som de 
springer, lufsar eller går banan. Loppets 
meny, som avnjuts vid målgång, är kom-
ponerad tillsammans med Lena Flaten och 
har inspirerats av livet i fjällen, dess olika 
skiftningar och en tydlig påminnelse om att 
leva i samklang med naturen.

Mer info: Fjällmaraton

Bild: Fjällm
araton

Spring enda upplagan  
av Göteborgsvarvet  
Maraton 2023 
Den 3 september blir världens största halv-
maraton dubbelt så lång. Göteborgsvarvet 
Maraton bjuder in till en unik och historisk 
löparfest med anledning av Göteborgs 
400-årjubileum. För den som antar utma-
ningen bjuder tävlingen på fantastiska vyer 
över Göteborg, bland annat på båda sidor 
om Göta älv. Göteborgsvarvet har vanligtvis 
över 200 000 åskådare som kantar banan 
och 50 musikstationer som erbjuder lite 
peppande toner för de tävlande.

Mer info: Göteborgs Maraton 2023

Världens största LAN-party
Världens största digitala festival DreamHack 
är tillbaka! En fantastisk plattform för 
e-sport, kunskap, kreativa tävlingar, föreläs-
ningar inom spelutveckling och mycket mer. 
Ta del av det senaste inom spelvärlden och 
prova på nya spel och produkter. DreamHack 
Summer välkomnar alla i alla åldrar att delta. 
DreamHack summer arrangeras i Jönköpings 
digitala arena.

Mer info: DreamHack
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https://www.ironman.com/im-kalmar
https://fjallmaraton.se/oppet-fjall/
https://www.goteborgsvarvet.se/marathon-2023 
https://jkpg.com/sv/jonkoping-huskvarna/dreamhack-summer/ 


Boule-SM i Kalmar
Mellan den 2–9 juli står Kalmar som 
värdstad för Boule-SM 2023. Evenemanget 
äger rum i centrala Kalmar och hela staden 
kommer att andas boule. Mästerskapet har 
tre spelplatser – Stortorget, Elevatorkajen 
och Larmtorget – och även på några av 
gatorna mellan dessa platser kommer bou-
lebanor att stå redo för spel. Sammanlagt 
planeras det för cirka 180 banor mitt i 
centrala Kalmar.

Mer info: Svenska Bouleförbundet

Tina Axelsson/im
agebank.sw

eden.se

Hemmavasan kommer  
till Strängnäs
Gå, lunka, spring eller tävla – nu arrangeras 
Hemmavasan för första gången i Strängnäs. 
Årets evenemang riktar sig till alla som vill 
vara med när Strängnäs fyra kommundelar 
knyts ihop med olika aktiviteter. Mellan den 
3–10 juni arrangeras MTB-lopp för den som 
vill ta cykeln och på självaste nationaldagen 
är det dags att snöra på sig löparskorna  
för sprintlopp.

Mer info: Hemmavasan

Hundfest på Kalmartravet
Hundsportsevenemanget Hundfesten blir en 
helg fullmatad med allt som rör hundsport. 
Till festen uppmanas besökarna att ta med 
sina fyrbenta kompisar oavsett om man vill 
tävla, ställa ut eller bara delta i folk- och 
hundfesten. Det blir ett smörgåsbord av 
evenemang för alla hundintresserade med 
bland annat rallylydnad och mästerskap i 
agility. Hundfesten äger rum på Kalmartravet 
mellan den 20–21 maj.

Mer info: Hundfesten Kalmar 2023

Bild: M
onika Sim

eonova/U
nsplash

Näckrospaddeln – en ny  
kanotled i Hjälmaren
Den nya kanotleden Näckrospaddeln är en 
drygt 17 kilometer lång sträcka och utgår 
från badstranden i Fiskeboda som leder 
runt Väsbön, Lillön och Tåkenön. Upplev 
Hjälmarens unika djur- och naturliv längs 
leden såväl som en paus invid Fiskeboda 
Klippor. Näckrosleden tar cirka fem timmar 
att paddla, vilket passar en halvdag i snabb 
kajak eller för en hel utedag med stopp 
längs med vägen.

Mer info: Näckrospaddeln

Bild: N
äckrospaddeln/Visit Katrineholm

13Resmål och upplevelser 2023

https://www.mynewsdesk.com/se/destinationkalmar/pressreleases/kalmar-staar-vaerd-foer-boule-sm-2023-3158471 
https://hemmavasanstrangnas.se/
http://: https://hundfesten.se/
https://visitkatrineholm.se/nackrospaddeln/


Tillbaka till naturen
Intresset för Naturturism sprudlar bland såväl svenska som utländska 
turister och nära hälften av alla som vill semestra i Sverige vill upp-
leva naturen genom olika naturaktiviteter (3). Att vistas i naturskön 
miljö, där det erbjuds möjlighet till både fysisk aktivitet och mental 
avkoppling, är ett uppskattat semesteralternativ för många!  
Vandring- och cykeltrenden är två av de starkast växande trenderna 
inom naturturism och idag erbjuds alternativ för såväl dem som  
prioriterar komfort som för dem som gillar turer under enklare former. 
Här följer några exempel på naturupplevelser samt vandrings- och  
cykelleder som lovar upptäckarglädje och frihet för dem som vill. 

Bild: Jäm
tland H

ärjedalen Turism

Korallgrottan längs  
vildmarksvägen
Korallgrottan, landets längsta grotta mellan 
Stora Blåsjön och Leipikvattnet i norra 
Jämtland, bjuder på en annorlunda och 
spännande upplevelse! Tillsammans med 
en guide ålar besökare genom kalkrika och 
trånga gångar till häpnadsväckande grottsa-
lar. Beundra stalaktiter och stalagmiter som 
växer oändligt sakta i enastående former 
och upptäck hur tunnlarna bildats under 
årtusenden. 

Mer info: Frostviken Adventure

Sörmlandsleden firar  
50 år
Urskogsområden, glittrande sötvattens-
miljöer och mossklädda bergsknallar. 
Sedan 1973 har Sörmlandsleden vandrats 
genom hela regionen från Björkhagen till 
Svarvaretorp. Längs vandringen finns möj-
lighet till både mat och logi. Den naturskö-
naleden kommer under 2023 att firas extra 
mycket – både natur- och kulturvandring 
erbjuds för alla vandringsentusiaster!

Mer info: Sörmlandsleden

Järvsö MTB Bike Camp  
välkomnar alla barn
Järvsö MTB Bike Camp är ett nytt spän-
nande camp för barnen med fokus på lekfull 
MTB-cykling, rörelseglädje och lärorika 
upplevelser som bottnar i respekt för miljö 
och natur. Tillsammans med professionella 
guider från Järvsöguiderna peppar barnen 
varandra i olika övningar och utmaningar för 
att på ett roligt och kravlöst sätt umgås  
och utvecklas.

Mer info: Järvsö MTB Bike Camp

Bild: Destination Järvsö
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https://frostvikenadventure.com/
https://www.sormlandsleden.se/aktuellt/jubileumsaktiviteter-nyhet-pa-hemsidan/
https://jarvso.se/mtb-camp/


Bild: G
öran Billesson / G

öta Kanal

Göta kanal blir Svergies 
sjunde cykelled
Under 2023 invigs Göta kanal-leden, 
Sveriges sjunde nationella cykelled, som går 
längs Göta kanal mellan Sjötorp vid Vänern 
och Mem vid Östersjön. Totalt är leden 20 
mil lång och indelad i sju etapper. Längs 
vägen passeras slussar, broar och pittoreska 
små orter, alla präglade av den speciella 
kanalatmosfären. Hälften av sträckan går 
på den bilfria kanalbanken längs Göta kanal 
och resten på mindre landsvägar. Till största 
delen är leden väldigt plan och lättillgänglig 
för såväl barn som vuxna. Det finns dessutom 
möjligthet att åka cykelbåt, något som är 
unikt för Göta kanal-leden!

Mer info: Göta kanal

Östkustleden på Gotland
Östkustleden är en vandringsled som 
sträcker sig utefter den vackra kusten på 
östra Gotland, från Anga prästänge i norr till 
Närsholm i söder. Vandringen går genom 
8 socknar och 8 naturreservat. Idag är leden 
78 km lång och därmed Gotlands längsta 
vandringsled, men planer finns redan på att 
bygga vidare.

Mer info: Östkustleden

Bild: Region G
otland

Nyheter längs Göta älv  
– nytt hamnbad och  
uppgraderad Pilgrimsled
I juni öppnar det efterlängtade nya all-
männa badet i Jubileumsparken i Göteborg. 
Med tre olika pooler placerade i Göta Älv 
kommer badet erbjuda en rund hopp-och 
dykbassäng, en badbassäng med rutsch-
kana och en längre bassäng. Badet är 
gratis att besöka och har en kapacitet på 
500 personer. Poolerna är bottenlösa och 
vattnet renas med tekniska lösningar så 
det går att bada i både söt- och saltvatten 
året om. På ämnet Göta älv har nu också 
Pilgrimsleden uppgraderats med ledmärk-
ning på tre delsträckor. Leden startar vid 
Masthuggskyrkan i centrala Göteborg och 
går längs Göta älv till Vänersborg. Rutten 
är varierad och bjuder på både natur 
och kulturarv i form av medeltidskyrkor, 
museum samt ett buddhistiskt tempel. 
Leden erbjuder också på restaurang- och 
boendealternativ.

Mer info: Göta kanal

Arknat
Funktion och form förenas under augusti 
månad när arkitektur- och ingenjörs-
studenter samarbetar i projektet Arknat. 
Tillsammans med profilerade arkitekter 
skapas två vindskydd och en rastplats vid 
vackra Omberg intill Tåkern i Östergötland. 
Upplev hur arkitektur skapar nya rum i 
naturen och vävs ihop harmoniskt med 
omgivningen. Vill man besöka tidigare 
Arknat-vindskydd hittar man dem i Skåne 
och i Höga Kusten.

Mer info: Arknat
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https://www.gotakanal.se/sv/cykelsemester/ 
https://goteborg2023.com/aktuellt/sa-blir-det-nya-hamnbadet-i-jubileumsparken/ 
https://arknat.com/ 


Bild: Jörgen Vikström

Fjällcykling i Lofsdalen
Cykling i fjällmiljö är en äventyrlig och 
spännande upplevelse för den som söker 
utmaningar där fysisk och mental uthållighet 
krävs. I Lofsdalen finns möjlighet till både 
stigcykling och “downhill” med varierande 
terräng. För den som är ute efter en lugnare 
typ av cykling finns också familjevänliga 
områden som passar alla åldrar och kun-
skapsnivåer. Cykla bland fjällbjörkar, bada 
i fjällsjöar och njut av ett cykeläventyr som 
räcker i flera dagar!

Mer info: Lofsdalen

Via Ferrata i Orbaden
Det är inte bara vandring till fots som står på 
agendan 2023. Den som vill uppleva en lo-
drät form av vandring kan besöka Via Ferrata 
– en ny klätterled i Orbaden som erbjuder 
klättring tillsammans med guide. Ett adrena-
lin- och spänningsfyllt klättringsäventyr på 
cirka 300 meter som samtidigt bjuder på 
en vacker naturupplevelse med utsikt mot 
Ljusnan-dalen. 

Mer info: Orbaden Zip & Climb

Invigning av Geologisk 
upptäcktsfärd vid  
Döda fallet
Läran om jordens historia och samman-
sättning tar ofta sin början i forskning av ber-
garter, fossiler och geologiska formationer. 
I anslutning till Döda fallet sker invigningen 
av Geopark Indalsälven, en utnämning som 
Ragunda fick i januari 2022. Här kan amatör- 
och proffsgeologer förundras av det förflutna 
och fascineras av hur jorden utvecklats 
under miljontals år. IUGS, International Union 
of Geological Sciences utsåg området till 
en av de 100 mest intressanta platserna i 
världen. Den officiell invigningen av Geopark 
Indalsälven sker den 10 juni 2023.

Mer info: Döda fallet

Bild: Roger Strandberg

Bild: Dick W
ålin

Fjällvandra på  
två hjul
Vildmarksvägen är Sveriges högsta asfal-
terade väg och går över Stekenjokkplatån 
mellan Lappland och Jämtland. Sträckan 
bjuder på ett 500 kilometer oförglömligt 
äventyr genom Strömsund, Vilhelmina och 
Dorotea. Vildmarksvägens sträckning över 
Stekenjokk är också ett av få ställen i Sverige 
där vägen går rakt igenom kalfjället och 
ger dig möjlighet att fjällvandra på cykel i 
ett samiskt kulturlandskap. Passagen över 
Stekenjokk hålls stängd på grund av snö över 
vintern*, annars kan en av Sveriges vackraste 
vägar upplevas året om!

* Sträckan över Stekenjokk är öppen  
6 juni–15 oktober.

Mer info: Upptäck Strömsund
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https://www.lofsdalen.com/sv/fjallcykling
http://www.zipclimb.se
https://dodafallet.se/doda-fallet/projekt-geopark-indalsalven.html
https://www.vildmarksvagen.se


Boenden för  
alla smaker
Det perfekta boendet kan innebära skillnaden mellan en bra resa och en 
oförglömlig upplevelse. För den som vill känna städernas puls, slappna 
av på idylliska skärgårdsöar, eller uppleva utsikten från en hotellsäng i 
något av våra Världsarv är alternativen många. Under 2023 slår portarna 
upp till flera nya boenden i Sverige. Oavsett om man söker prisvänliga 
B&Bs eller lyxhotell finns något för alla preferenser. Ta del av exempel 
på några av de boenden där man kan checka in kommande år. 

Bild: Visit Blekinge

Tärnö – nytt boende mitt  
i skärgården

Det har vuxit fram nya sätta att bo i skärgår-
den. Den gamla lärarbostaden och Karl-
Oskars sjöstugor har varsamt renoverats på 
Tärnö, mitt i Blekinges skärgård, med havet 
och öarna som granne. I anslutning till bo-
endet finns även ett antal vackert placerade 
glampingtält utplacerade på ön - också de 
lovar en hänförande utsikt.

Mer info: Destination Tärnö

Bild: Lotta Falk 

Boutiquehotell längs  
Vildmarksvägen
Hotell Stora Blåsjön i norra Jämtland är en ny 
liten pärla för livsnjutare. Med fantastisk ut-
sikt över fjäll och sjö får du som gäst en lugn 
och harmonisk upplevelse i detta lilla och 
personliga hotellet. De behagliga färgerna, 
de specialdesignade ekmöblerna och de 
många smakfulla detaljerna gör att hotellet 
känns både nytt och hemtrevligt på samma 
gång. Kompisduon som driver hotellet här-
stammar från Jämtland och Italien varifrån 
de tagit sina mattraditioner in i hotellets 
servering med bravur.

Mer info: Hotell Stora Blåsjön

Övernatta i kulturskatten 
Lövånger Kyrkstad 
Den som alltid drömt om att känna his-
toriens vingslag genom att övernatta i en 
flera hundra år gammal kyrkstuga har nu 
chansen! På Lövånger Kyrkstad finns 117 
stugor, där ingen är den andra lik. Med anor 
från 1600-talet är det en av få kyrkstäder där 
privatpersoner har möjlighet att övernatt – 
både mindre och större sällskap tas emot. 
Lövånger Kyrkstad tillhör en av de äldre 
kyrkstäderna som finns bevarade i Sverige 
– vandra runt i en miljö som fått behålla sin 
tidsenliga charm.

Mer info: Lövånger Kyrkstad
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https://tarno.se/boka-boende/
https://www.hotellstorablasjon.se/
https://www.lovangergarden.se/boende/ 


Historiska biografen  
Draken blir hotell
Anrika biografen Draken har i många år 
varit Göteborg Film Festivals huvudbiograf 
och festivalcentrum. Under den pågående 
restaureringen kompletteras biografen med 
ett helt nytt hotell. En skybar och takterrass 
med milsvid utsikt kommer att toppa det 
33 våningar höga landmärket som står klart 
under hösten 2023. Clarion Hotel Draken blir 
därmed Göteborgs högsta hotellbyggnad 
och rymmer 474 hotellrum och två restau-
ranger. Med inspiration från Drakens klas-
siska biografsalong kombineras 50-talsstilen 
med nutid.

Mer info: Clarion Hotel Draken

Bild: Adore Adore_Erseus

Fäbodglamping i  
Uppvallens fäbodmiljö
På Uppvallens fäbod i Lofsdalen erbjuds 
två inredda glampingtält jämte den 200 
år gamla fäbodvallen som är insmugen 
i fjällnatur med fantastisk utsikt över 
fjälltopparna. Inpå knuten finns en porlande 
fjällbäck med friskt, drickbart vatten och 
möjligheten till ett uppfriskande bad efter 
fjällvandringen. På vallen står en liten tim-
rad stuga, två stall och ett kokhus. Tälten är 
trivsamt inredda med färdigbäddad dubbel-
säng, lätt möblemang och kamin. Hundar är 
också varmt välkomna! 

Mer info: Lofsdalen Home

Bild: N
iklas W

ikm
an

Hotellrum ute på vattnet
Yggdrasil Igloo Water Huts vid sjön Foxen 
i Årjängs kommun är miljövänliga igloos 
som flyter på vattnet eller ligger på isen på 
vintern. Här kan du uppleva samma lyxiga 
komfort som i ett vanligt hotellrum fast 
mitt ute på vattnet. Boendet erbjuder ett 
exceptionellt sätt att komma nära naturen 
och samtidigt njuta av panoramautsikt över 
sjö och skog.

Mer info: Yggdrasil Igloo Water Huts

Bild: Q
uarry Fold Studio Liseberg 

100-års jubilar inviger  
Hotel Liseberg Grand  
Curiosa
Ponnykarusell i restaurangen, en rutschkana 
rakt ner i lobbyn och en lönnbar med cock-
tails. På nya hotellet Liseberg Grand Curiosa 
finns inga gränser för lekfullhet och fantasi. 
Det familjevänliga hotellet erbjuder en rad 
olika rum för såväl små som stora sällskap. 
Ursprungligen var Liseberg en present till 
göteborgarna när staden fyllde 300 år och 
med anledning av 100-årsjubileumet i år 
lanseras nu även flera nyheter i nöjesparken 
- bland annat bergochdalbana Luna.

Mer info: Liseberg Grand Curiosa Hotel
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https://www.instagram.com/uppvallensfabod/    
https://yggdrasiligloo.se/
https://www.liseberg.se/grandcuriosa/


Kombinera boendet med SPA 
Vid en sammanställning av Googlesökningar på resmålet Sverige under 2022 är “Spa Boenden” 
en av de högst rankade kategorierna med Spa-hotell och Spa-resorts som populära under- 
kategorier (1). Nedan följer några exempel som innefattar allt från spaupplevelser med fokus  
på återhämtning till resor som sträcker sig över fyra årstider.

Bild: Äventyrsgruvan

Bastubad under jord
I Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg finns nu 
möjligheten till att bada bastu på ett allde-
les unikt sätt - 80 meter djupt under jorden. 
Testa Gruvfruns basturitual, en hyllning till 
det väsen som enligt sägnen vakar över 
gruvan, och bada i gruvans kristallklara 
vatten.

Mer info: Äventyrsgruvan

Lämna vardagen med  
semester i skogen
ForRest är semesterkonceptet som bland 
annat bygger på återhämtning, reflektion 
och gemenskap. I vad som beskrivs som en 
”off-grid timmerstuga” kan semesterfirare 
koppla bort sig från stress för att maximalt 
uppleva naturen. Timmerstugan är belägen i 
Hälsingland och erbjuder möjlighet till bland 
annat grillning, svampplockning och bad. Allt 
i en avslappnande miljö där familj och vänner 
kan njuta tillsammans.

Mer info: ForRest

Bild: Region Västerbotten

Spabad i Sveriges enda 
träskyskrapa
Ta hissen upp i ett av världens högsta trähus 
för en spa-upplevelse utöver det vanliga. 
På 20:e våningen av The Wood Hotel i 
Skellefteå finns Vana Spa som erbjuder en 
året runt uppvärmd utomhuspool i kombina-
tion med bastubad, lyxiga spabehandlingar 
och relax. Upptäck stadskärna, tallskog, och 
vid särskilda tillfällen även dansande norr-
skenet direkt från badet. 2022 uppmärk-
sammade prestigefyllda Tatler’s Spa Guide 
Vana Spa i Skellefteå.

Mer info: Vana Spa

Res i varje årstid
Företaget Nära Livet har skapat en produkt 
som innebär en resa för varje årstid till det 
vackra naturområdet Svartådalen. Under 
fyra långhelger bjuds det på vilsamma, men 
innehållsrika dagar där upplevelser som 
mindfulness/medveten närvaro, medveten 
naturvistelse och qigong står på schemat. 
Fokus ligger på långsiktigt hållbar återhämt-
ning och hälsa.

Mer info: Nära Livet

Bild: N
ära Livet

Tre våningar spa
I februari slår Hestraviken Riverside Spa upp 
portarna upp till ett 1 100 kvadratmeter stort 
Spa på ett unikt läge vid Nissan. Ett natur-
inspirerat Spa för avkoppling och en helt ny 
hotelldel i 3 våningar med plats för 40 över-
nattade gäster. Allt med en trolsk utsikt över 
ån som sakta flyter fram direkt utanför.

Mer info: Hestraviken Riverside Spa

För mer information och inspiration 
om boenden i Sverige, besök  
Visit Sweden
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https://www.adventuremine.se/bastun/
http://www.forrest.life
https://elite.se/sv/the-wood-hotel/
https://naralivet.nu/
https://www.hestraviken.se/spa/
https://visitsweden.com/where-to-stay/
https://visitsweden.com/where-to-stay/
https://visitsweden.com/where-to-stay/


Nya och spännande 
måltidsupplevelser
Under semestern är det inte bara en chans att släppa rutiner och koppla 
av, det är också en möjlighet att njuta av nya måltidsupplevelser.  
Nära hälften av alla svenskar ser just måltidsupplevelser som en av  
favoritaktiviteterna på semesterresan (3) och “Gastronomiska upplevel-
ser” ligger på Topp-10 listan när det kommer till Googlesökningar på 
resmålet Sverige (1). 2023 års utbud av nya restauranger, caféer, gårds-
butiker, matfestivaler lär inte göra någon besviken. Från iscider- 
provsmakning till guidad fika-vandring här följer några exempel på 
semesteraktiviteter i matens tecken! 

Bild: Region G
ävleborg

Njut av nyskördat på  
Ordbaden Spa & Resort
Skörda grönsaker från ekologiska odlingar 
och plocka svamp och bär i skogen! Under 
en helg i september får gästerna på Orbaden 
Spa & Resort själva vara med på matens 
resa, vilket sedan blir grunden till mid-
dagsupplevelsen. Under helgen finns även 
möjlighet att lära sig mer om ekologiska 
odlingsprinciper och Hälsinglands gamla 
kulturgrödor som nu används i nya rätter.

Mer info: Orbaden Spa & Resort

Bild: Capital of G
astronom

y

Stockholm gastronomisk 
huvudstad
Under 2023 blir Stockholm Europas gastro-
nomiska huvudstad. Tillsammans med sta-
dens alla aktörer vill Stockholm visa upp sin 
innovativa och hållbara matscen och sätta 
fokus på gastronomisk njutning. Under hös-
ten har en Good Food Guide lanserats med 
massor av spännande tips hur Stockholms 
matkultur kan upplevas på ett mer medvetet 
och hållbart sätt.  

Mer info: European Capital of Gastronomy

Smaka på världsberömd 
iscider
Med 100% svenska äpplen och den norr-
ländska vinterkylan som viktigaste produk-
tionshjälpmedel har Brännland Iscider hittat 
hem hos såväl finsmakare som några av de 
mest exklusiva krogarna i världen. Nu har 
den västerbottniska vinmakaren öppnat dör-
rarna för smakupplevelser i sitt nya Tasting 
Room, mitt i vineriet, i Vännäsby 20 minuter 
från Umeå.

Mer info: Brännland iscider
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https://orbaden.se/paketpriser/fran-jord-till-bord/  
https://capitalofgastronomy.se/
https://visitumea.se/sv/en-prisvinnande-vingard-i-vannas 


Bild: Bryggargatan

Skellefteås Bryggargatan – 
en upplevelse i världsklass
När Skellefteå förra året utnämndes till en 
av världens 50 bästa platser av amerikanska 
tidskriften TIME Magazine var restaurangen 
Bryggargatan en bidragande faktor. Här 
får gästerna en restaurangupplevelse i 
världsklass med en meny som justeras efter 
säsong, där råvaror plockas och produceras 
av lokala producenter och viltköttet fällts 
av kockarna själva. Smakprofilen är främst 
inspirerad av de nordsvenska och isländska 
smakerna och ingredienserna.

Mer info: Bryggargatan

Kaféstaden Alingsås  
firar 290 år
Då var det dags för 290-årsjubileum för 
Kafé- och bageristaden Alingsås! 1733 öpp-
nade Alingsås förste bagarmästare Anders 
Sundgren stadens första bageri och detta 
kommer att firas med fikaevenemang under 
året. Bland annat erbjuds den populära 
guidade fikavandringen, där man kan lära 
sig allt om den svenska fikatraditionen och 
om Kaféstaden Alingsås. Självklart erbjuds 
även möjlighet att provsmaka några av våra 
svenska klassiska bakverk! 

Mer info: Kaféstaden Alingsås 290 år

Bild: Destination Sm
åland

Pizza-workshop i den  
småländska skogen
På Mellingerums Kafé utanför Kristdala väcks 
smakerna från Italien till liv. Under en piz-
za-workshop i en idyllisk miljö får besökarna 
både äta och baka napolitansk pizza. Här 
får man upptäcka nya smakkombinationer 
och få en bättre förståelse för vinerna som 
passar till. Som avslutning bakas en dessert-
pizza. Upplev matinspiration och fantastiska 
smaker med vacker omgivning när det bästa 
av två världar möts.

Mer info: Mellingerums Kafé

Ät Nobelfest-ost på  
prisbelönt gårdsmejeri
Svedjan Ost & Bageri är gårdsmejeriet, 
caféet och bageriet som erbjuder genuint 
och prisbelönt mathantverk - gårdens ostar 
har bland annat serverats på Nobelfesten, 
och vunnit guld i Svenskt Mathantverk. Med 
utsikt över kohagen... och råvarorna, njuter 
man av det gårdsbakade surdegsbröd med 
gårdens ostar och för den som suktar efter 
något sött erbjuds bageriets nybakta bullar. 
Bageriet har även en filial på Södermalm i 
Stockholm där franska ambassaden utsett 
deras croissanter till Sveriges bästa!

Mer info: Svedjan Ost & Bageri

Chef’s table på Quê
Vietnamesisk “fine dining” kommer till Malmö 
när restaurangen Quê öppnar nytt. Här kan 
avsmakningsmenyer avnjutas i fantastiskt fina 
lokaler på Adelgatan i Malmö. För den som 
är ute efter en extra spännande upplevelse 
så erbjuds också ett så kallat ”Chef’s table” 
där fem gäster åt gången kan få äta från en 
hemlig meny bestämd av kocken.

Mer info: Que

Bild: Jäm
tland H

ärjedalen Turism

Gastronomy Weekend  
i Östersund
Är du sugen på ett upplevelsepaket i form 
av en helg fylld av spännande hot spots och 
autentiska matupplevelser skapade av lokala 
kreatörer. Under Gastrononmy Weekend i 
Östersund ges magiska smakprov som kom-
binerar kultur, gastronomi, en härlig atmosfär 
på sköna platser och social samvaro med 
såväl andra matnördar som lokalbefolkning. 
Hotell, studiebesök, middag, lunch, smak-
vandring med guide och 3-rätters gastronomi- 
weekendmeny väntar på  gästerna som väljer 
att delta i detta evenemang.

Mer info: Östersund Gastronomy Weekend
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https://www.bryggargatan.se/
https://www.vastsverige.com/alingsas/kafestaden/ 
https://mellingerumsodling.com/sv/
http://www.svedjanost.se 
https://restaurangque.se/sv/
https://visitostersund.se/gastronomi-i-ostersund/  


Digitala nyheter
Digitaliseringen har förändrat sättet vi semestrar på, bland annat 
genom att kartor och appar underlättar för oss att både hitta rätt och 
finna något att göra på semestern. Här följer några tips på destinationer 
där digitala verktyg kan ge mervärde till våra resor.

Upptäck Lappland digitalt
Swedish Lapland kartfunktion i Google Maps 
är en perfekta reseguide under road trips i 
norr. I den kan resrutter planeras efter tema-
tiska förslag – få tips på makalösa vattenfall, 
historiska kulturmiljöer, måltidsupplevelser, 
vackra vandringsleder och spektakulära 
boenden i landets nordligaste landskap.

Mer info: Swedish Lapland

Bild: Region Kalm
ar

Öden och myter  
i Kalmar 
För den historieintresserade som gått förbi 
platser och funderat över vad som hänt där 
genom historien finns nu appen Storyspot. 
Där berättas i korta avsnitt om händelser 
runt om i Sverige. Den som befinner sig i 
Kalmar kan ta del av stadens historia och om 
människor som levt – eller sägs ha levt – där. 
Ljudberättelserna presenteras av Destination 
Kalmar i samarbete med Storyspot och 
Region Kalmar län.

Mer info: Storyspot

Uppsala genom mobilen
Uppsala slottshistoriska planeras öppna för 
besökare hösten 2024, men redan nu kan 
Uppsalas historia upplevas i digital form 
genom appen Uppsala konst och kulturarv. 
Via appen tas du med på såväl historiska 
vandringar som konstvandringar genom 
staden. Appen laddas ner kostnadsfritt och 
guidar besökaren runt med hjälp av GPS. 
Upptäck Uppsala med nya ögon, både digi-
talt och i verkligheten.

Mer info: Uppsala konst och kulturarv

Bild: Visit Blekinge

Hitta oupptäckta  
kustleder med ARK56 
ARK56 är ett nätverk av leder i Biosfärområde 
Blekinge Arkipelag, utsett av UNESCO. Här 
samlas vandringsleder med unika natur- och 
kulturvärden. Lederna guidar dig till cykel, 
till fots, i kajak eller med båt och möts vid 
16 nav där du hittar service och kan byta 
färdsätt. Appen hjälper dig att också hitta allt 
från grillplatser, gourmetrestauranger, spa 
och rastplatser på vägen.

Mer info: ARK5

Sveriges Upplevelseguide
Upplevelseguiden har tagits fram i sam-
verkan med regionala turistorganisationer, 
destinationer och besöksnäringsföretag för 
att visa på den enorma bredd som Sverige 
erbjuder. Med fokus på att lyfta upplevelser 
som kanske inte är de mest kända finns 
här tips på platser som kan besökas även 
utanför högsäsong. Idag finns över 2000 tips 
på boenden, matupplevelser och aktiviteter 
över hela Sverige i appen där du lätt går från 
att inspireras till att boka.

Mer info: Visit Sweden
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https://www.swedishlapland.com/along-the-road/  
https://kalmar.com/lyssna
https://destinationuppsala.se/
https://ark56.se/
https://visitsweden.se/sv/upplevelseguide 


För mer inspiration och information om resmål  
och upplevelser i Sverige besök Sveriges  
regionala turistorganisationer här

Swedish Lapland: swedishlapland.com/sv  
Västerbotten: vasterbottenexperience.se 
Jämtland & Härjedalen: jht.se 
Höga Kusten: hogakusten.com/sv  
Medelpad: visitsundsvall.se 
Hälsingland: halsingland.se/en 
Gästrikland: visitgavle.se/sv  
Dalarna: visitdalarna.se 
Värmland: visitvarmland.com  
Uppland: destinationuppsala.se  
Västmanland: vastmanland.se/en 
Sörmland: visitsormland.se 
Närke: visitorebro.se 
West Sweden: vastsverige.com 
Östergötland: visitostergotland.se 
Småland: visitsmaland.se/sv  
Gotland: gotland.com/om-region-gotland  

Öland: visitoland.com 
Halland: visithalland.com/sv  
Blekinge: visitblekinge.se  
Skåne: visitskane.com/sv  
Stockholm: visitstockholm.se  
Gothenburg: goteborg.com  
Malmö: visitmalmo.se 
Visit Sweden: visitsweden.com 
Sveriges upplevelseguide: upplevelseguiden.se

KÄLLOR

(1) Svenska resenärers Googlesökningar om Sverige

(2) Oxford Economics, december 2022

(3) Visit Sweden Målgruppsanalys 2021

(4) Visit Sweden Temperaturmätning december 2022

Visit Sweden, Trender 2022

Mer information 
hittar du i vår 

kunskapsbank.
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https://corporate.visitsweden.com/kunskap/sverige/svenska-resenarers-googlesokningar-om-sverige/  
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/sverige/svenska-resenarers-googlesokningar-om-sverige/ 
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/sverige/den-svenska-malgruppen-nu-och-framat/ 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Tempm%C3%A4tning_svenskar_december2022.pdf
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/trender/trender-2022/


Visit Sweden är ett statligt bolag med det nationella officiella upp draget att marknadsföra Sverige som  
resmål och varumärke. Visit Sweden tillhandahåller även kunskap om målgrupper, varumärket Sverige  
och det  internationella reseledet. Den nationella och internationella  turismen har en betydande roll för  
hela Sverige och bidrar till nya arbets tillfällen samt intäkter till staten och besöksnäringen.

Mer om Visit Sweden: corporate.visitsweden.com  
Visit Swedens Kunskapsbank: corporate.visitsweden.com/kunskap

Visit Sweden är ett statligt bolag med det nationella officiella upp draget att marknadsföra Sverige som  
resmål och varumärke. Visit Sweden tillhandahåller även kunskap om målgrupper, varumärket Sverige  
och det  internationella reseledet. Den nationella och internationella  turismen har en betydande roll för  
hela Sverige och bidrar till nya arbets tillfällen samt intäkter till staten och besöksnäringen.
Mer om Visit Sweden: corporate.visitsweden.com  
Visit Swedens Kunskapsbank: corporate.visitsweden.com/kunskap
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