
Har du verkligen upptäckt 
 Vänern på riktigt? 

Sjön må vara Sveriges största och en båttur 
längs vattnet är en fantastisk upplevelse, men 
för att uppleva Vänern på bästa möjliga sätt ska 
du även låta blicken vandra bort från vattnet. 
Kommunerna runt sjön erbjuder mängder av 
olika upplevelser inom kultur, mat och historia.  
Vi har listat några av våra favoritplatser. 

Passa på att besöka dem när du stannar till  
i någon av gästhamnarna nästa gång.

24 anledningar  
att besöka Vänern
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MARIESTAD
16  Gamla stan – I Mariestad 

är klassad som en av landets 
tio bäst bevarade stadskärnor. 
Bebyggelsen är mestadels 
från 1700- och 1800-talen och 
som kronan på verket reser 
sig domkyrkans höga torn 
mitt i den gamla stadskärnan.  
Vandra på kullerstensgator 
och besök  gårdar som minner 
om en svunnen tid. Sommartid 
kan du följa med på guidade 
 stadsvandringar ett par gånger 
i veckan. 

17  Vadsbo museum och 
residenset – Ligger centralt 
i Mariestad på residensön 
Marieholm. Här får du ta del av 
Mariestad och bygdens histo-
ria, men också tillfälliga konst-
utställningar. Basutställningen i 
Stallet presenterar ett axplock 
ur museets samlingar. I den 
Östra Stallängan  presenteras 
Mariestads industrihistoria med 
bland annat Unicaboxen som 

är en av stadens mest kända 
industriprodukt.

GULLSPÅNG
18  Järnvägsmuseum 

–  Om du är intresserad av lokal 
 järnvägshistoria är Järnvägs-
museet i Otterbäcken, som 
inryms i en  gammal banvaktar-
stuga från 1876, definitivt värt 
ett besök.

GRÄSTORP
19  Platåberget 

 Hunneberg - Utsikten från 
berget är slående! Härifrån ser 
du Grästorps vackra slätt-
landskap och den fågelrika 
viken Dättern, som är en del 
av  Vänern. Hunneberg är en 
Ekopark med många vilda 
djur och vild natur och fler 
fina vandringsleder. På Berga-
gården finns en restaurang och 
Kungajaktsmuseet Älgens Berg. 
Det går även att cykla downhill 
från i Hunneberg Bike Park som 
ligger i den gamla skidbacken 
vid Lilleskog.

KRISTINEHAMN
20 Långön – Här kan du 
hitta din egen klippa. Flera 
öppna ytor inbjuder till över-
nattning med tält och det finns 
 vindskydd i anslutning till båt-
bussbryggan. Sommartid går 
det båtturer till Långön.

21 Bojorten – Det historiska 
fartyget är byggt enligt gammal 
holländsk tradition. Att åka 
med den fullskaliga modellen 
av Kristinehamns stads vapen 
är en upplevelse för alla åldrar. 
 Populär tur är pirattur på 
 V änern med Bojorten.

KARLSTAD
22 Sandgrund Lars Lerin 
–  Konstnären och författaren 
Lars Lerin räknas som en av 
nordens främsta  akvarellister, 
ständigt aktuell med ut-
ställningar i Sverige och utom-
lands. Han är dessutom ofta 
förekommande i radio och TV 
med sitt eget TV- program. På 

Sandgrund har han sin konst-
hall i det före detta välkända 
danspalatset, där du även kan 
se olika gästutställare som 
regelbundet byts ut.

23 Värmlands Museum
– I  Karlstad hittar du ett av 
 Sveriges mest besökta läns-
museer. Här samsas Värmlands 
kulturhistoria med interna-
tionella succé utställningar inom 
konst och fotografi. Hit kan du 
komma för att bli inspirerad 
och få kunskap, men även för 
att uppleva konst för konstens 
egen skull. 

HAMMARÖ
24 Lillängshamnen 
– Lägg till i gästhamnen och 
besök det populära fisk-
rökeriet som säljer nyrökt lax, 
nyfångad abborre, gös och 
gädda. Här finns dessutom fina 
 promenadstråk utmed Vänern 
och det är bara fem minuters 
promenad till centrum.

Vill du hitta fler tips gå in på www.lakevanern.se
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MAJ
SNIKHÄLJA EKENÄS – 1-2 maj, Säffle

VÅRRUNDA KINNEKULLE – 2-3 maj, Götene

KULTURVECKAN – 4-9 maj, Grästorp

HAMNDAGEN – 9 maj, Kristinehamn

KONSTVANDRING I DALSLAND – 21-24 maj

JUNI
VATTEN- OCH VISFESTIVALEN  
AQUA BLÅ – 5-7 juni, Vänersborg

SOLA SPRINGMEET – 6 juni, Karlstad

CRAZY DAISY FESTIVAL – 25-27 juni, Säffle

LÄCKÖ KAJAKTRÄFF, – 26-28 juni, Kållandsö, Lidköping

JULI
FEMDAGARSGOLFEN I VÄRMLAND – 29 juni-3 juli

POWER BIG MEET – 2-4 juli, Lidköping

KANALYRAN – 3-5 juli, Mellerud och Håverud

KARLSTAD GRAND PRIX – 8 juli, Karlstad

ÅMÅLS BLUESFEST – 8-12 juli, Åmål

BLUESFESTEN – 17-18 juli, Kristinehamn

POKER RUN VÄNERN – 24-25 juli, Kristinehamn

EVENEMANG SOMMAREN 2020
BOKDAGAR I DALSLAND – 24-25 juli, Åmål

VÄNERTRÄFFEN VW-UTSTÄLLNING – 24-26 juli, Vänersborg

DIGGILOO – Mariestad 4 juli, Åmål 30 juli, Vänersborg 31 juli

AUGUSTI
SUNNAMO MARKNAD – 1 aug, Mellerud

HJULAFTON – 6 augusti, Lidköping

LARS WINNERBÄCK – 8 aug, Läckö slott

STORA FOLKPARKSDANSEN – 14-15 aug, Mariestad
FRIDAMÄSS MED ITALIAN  
STREET FOODMARKET – 26-29 aug, Vänersborg

VÄNERVECKAN 22-30 AUG – Invigning Lidköping 22 aug

SKÄRGÅRDSFESTEN – 29-30 aug, Kållandsö, Lidköping

SEPTEMBER
HÖSTRUNDAN KINNEKULLE – 12-13 sep, Götene

SKÖRDEFESTEN VÄRMLANDSNÄS – 5-6 sep, Säffle

SMAKA PÅ VÄRMLAND – 26-27 sep, Kristinehamn

OKTOBER
URSANDSSTAFETTEN – 17 okt, Vänersborg

NOSSAN LJUSFESTIVAL – 3-10 okt, Grästorp



GRUMS
1  Borgvik och Sliperiet –

Besök trevliga Borgvik, en fantas-
tisk kulturmiljö med hyttruin och 
slaggstenshus. Här finns sedan 
några år tillbaka även Sliperiet, en 
häftig industrifastighet som gjorts 
om till högklassig restaurang och 
modern konsthall. Den gastrono-
miska upplevelsen erbjuder dig mat 
gjord från grunden med nordiska 
smaker. I Sliperiets konsthall finns en 
mångfacetterad konstutställning där 
välkända konstnärer möter nya på 
frammarsch.

2  Liljedal – En riktig skärgårds-
idyll. Här låg förr ett mycket aktivt 
glasbruk där man bland annat 
gjorde förlagan till den berömda 
 vodkaflaskan. I hembygdsgården 
finns ett välfyllt glasbruksmuseum. 

SÄFFLE
3  Lurö – Denna pärla, belägen 

mitt i Vänern, är rik på allt från 
historia och kulturarv till vacker 
och varierande natur. Det finns två 
restauranger, ett vandrarhem,  
bastu och bubbelpool, vandrings-
leder och badvikar.

4  Säffle kanal – Kanalen, med 
sin sluss färdigställdes 1883 och 
knyter ihop Arvika och Säffle med 
Vänern. Vattenvägen var redan 
på vikingatiden en mycket viktig 
 livsådra och längs kanalen finns 
många  historiska  lämningar och 
vackra kulturbyggnader.

ÅMÅL
5  Gamla staden i Åmål – Gör 

gärna ett besök i de gamla  delarna 
av Åmål. Gästhamnen ligger i 
direkt anslutning och här hittar du 
Hembygdsmuseum, Stadsparken 
Plantaget, Kungsberget och stads-
delens 1700-tals bebyggelse och 
Kulturmagasinet. 
 

6  Storön – En av de 30 öar  
som brukar benämnas som 
 Tösseskärgården och är tillgänglig 
för besökare. På ön finns brygga, 
grillplats och  toalett. Du kan även 
 besöka torpet från 1850, som 
föreningen  Öfolket arbetar med att 
renovera och  återställa.
 
MELLERUD

7  Dalaborg – Med fantastisk 
utsikt över Vänern bjuder borgruinen 
på en utmärkt plats för en picknick. 
Här är det lätt att drömma sig bort till 
1300-talet då fästningen var en del av 
hertigarna Erik och Valdemar Birgers-
sons västsvenska maktbas varifrån 
de utmanade flera nordiska kungar.
 

8  Sunnanå hamn – Det vackra 
stationshuset minner om tiden då 
varor från Dalsland och Värmland 
skeppades ut härifrån. Idag finns 
här en fin småbåts- och gästhamn, 
turist information, restaurang, 
grillplats och en härlig lekplats för 
barnen. Närhet till naturreservat och 
en av Vänerns längsta sandstränder 
Vita Sannar gör området till ett fint 
utflyktsmål med båt, bil och cykel.

VÄNERSBORG
9  Skräckleparken – I norra 

delen av Vänersborgs centrum 
ligger Skräckleparken, eller 
 Skräcklan som den också kallas, 
vackert vid  Vänerns strand. Här 
kan du ta en lugn promenerad och 
se ut över vattnet och de vackra 
 planteringarna, äta en räkmacka 
hos Skräckle stugan, låta barnen 
leka i lekplatsen eller ta ett dopp i 
Vänerns vatten från en av de olika 
 badplatserna.  
 
10  Vänersborgs museum –  

Museet uppfördes 1885 och är 
landets äldsta bevarade museimiljö 
och ett British Museum i miniatyr. I 
detta museum tar man klivet rakt in 
i 1800-talets idévärld, där de mest 
exotiska samlingar, hemförda av 
äventyrliga upptäcktsresanden 
från världens alla hörn, samsas om 
utrymmet i montrar och salar.

LIDKÖPING
11  Läckö Slott – På en  

klippa invid Vänern reser sig Läckö 
Slott, lockande med barock-
prakt, sinnlig trädgård, glänsande 
 skatter och anrika medeltidsvalv. 
Hit  strömmar besökare från hela 
världen, stora som små, frilufts-
människor och  musikälskare, 
 historiskt hungriga  eller bara 
 avslappnat semester lediga.
 
12  Rörstrand – Rörstrand 

 Museum ligger ett stenkast från 
Lidköpings stora torg. Museet  

 
berättar historien om en av Europas 
äldsta porslinsfabriker, det svenska 
porslinets kronjuvel, Rörstrand. I 
direkt anslutning ligger en outlet där 
du kan fynda ett brett sortiment av 
Rörstrand, samt övriga välkända 
varumärken som Iittala, Arabia  
och Fiskars.

13  Vänermuseet - Här ryms 400 
miljoner år historia med föremål 
från förr kopplade till berättelser om 
sjöfart och handel, fyrarnas folk och 
bondefiskarens vardag. I akvarieav-
delningen simmar drygt hälften av 
Vänerns fiskarter. På Vänermuseet 
finns med andra ord något för alla. 
För stora, som små.

GÖTENE
14  Falkängen Hantverksby 

–  Längs den anrika huvudgatan 
på Falkängen, i en naturskön och 
historisk gammal bruksmiljö, hittar 
du tolv charmiga små butiker fyllda 
med konst och hantverk.

15  Kinnekulle – Här hittar du 
flera ovanliga naturtyper och 
 dessutom den sällsynta ramslöken. 
Om du är intresserad av historia 
finns flera medeltida kyrkor från  
1100-talet, då stenindustrin var 
stor på berget. Idag återstår bara 
Råbäcks  Mekaniska Stenhuggeri 
som återuppväcks varje sommar  
för att du ska kunna se hur man  
formade kalkstenen till olika nytto- 
och prydnadsföremål förr i tiden. 
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