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Välkommen till sjöriket
Kinda – utflykternas bygd
Det är något alldeles särskilt med utflykter i Kinda, något nästan magiskt, som ett
hisnande äventyr. De ger oss en paus från vardagslunken, en chans att koppla av
samtidigt som vi upptäcker och upplever något nytt. Kinda är den perfekta platsen
för utflykter. Det vackra och omväxlande landskapet väcker äventyrslusten till liv
och här finns det gott om vandrings- och cykelleder, paddling, fiske och sköna bad.
Kindabygden inspirerar också till kreativitet och här kan du som är intresserad av
konst och kultur ge dig iväg på spännande utflykter till snickerier, krukmakerier,
konstgallerier, bokförlag, butiker med lokalt konsthantverk och mycket mer.
Varje dag, hela året runt, är en bra dag för en utflykt i sjöriket Kinda.
Välkommen till utflykternas bygd!

Kinda Kanal – den
vackra vattenvägen!
Att färdas på vatten är något av det bästa
som finns och att göra det på en av Sveriges
vackraste vattenvägar – Kinda Kanal – är en
upplevelse utöver det vanliga.

Kinda Kanal är en mycket omtyckt plats för rekreation.
Här finns en genuin atmosfär med unika natur- och
kulturupplevelser. Kanalens ursprungliga syfte var dock
något helt annat en nöjen och fritidsaktiviteter. I början
av 1800-talet uppstod behovet att effektivisera transporten av virke mellan det skogrika höglandet i södra Kinda
och Linköping. År 1810 togs den första sträckan av Kinda
Kanal i bruk mellan Horn och Labbenäs och 1871 var
trafiken till Linköping i full gång.
Eftersom Kinda Kanal är en del av Kindas unika sjösystem kan du planera olika slags utflykter och upplevelser
som passar just dig. Du kan färdas lugnt genom lummiga,
trånga passager eller i snabbare takt på öppna stora sjöar som Järnlunden och Åsunden. Utforska öarna, fiska,
bada vid en ostörd badvik, grilla på en strand och övernatta på en mysig plats. Runt sjösystemet finns också
en mängd övernattningsmöjlighter i varierande stil och
pris, från stugor till lyxhotell samt många mysiga ställen
att äta och fika på – bästa utflykten helt enkelt!
Läs gärna mer om Kinda Kanal på www.kindakanal.se
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Ren naturkraft

Hämta kraft från den fantastiska och mångfacetterade naturen i Kinda!
Kindabygden är känd för sin storslagna natur med höga
berg och djupa dalar men även för de skarpa kontrasterna
mellan det böljande, frodiga jordbrukslandskapet och den
skogiga, trolska vildmarken.

Vattnet är alltid nära här och Kindabygden är ett av de
mest vattenrika områdena i hela Sverige. Det finns över
400 sjöar och flera av dessa är så kallade klarvattensjöar
med dricksvattenkvalitet och alldeles utmärkta att bada i.
Sjöarna är rika på fisk och fiske är ett populärt nöje.
Kinda Kanal som har sin början i södra Kinda, tar dig från
Åsundens sydligaste utpost till Järnlundens norra spets
och du bjuds på en närmare åtta mil lång naturupplevelse
med många trevliga utflyktsmål längs vägen. I väster ligger
den vackra sjön Sommen.
Naturen i Kinda har något för alla – från rofyllda paddelturer till äventyr i berg och skog. Här finns hundratals
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glittrande sjöar, branta berg, djupa grottor, raviner och
öppen betesmark att njuta av. Utforska en av Sveriges
största urbergsgrottor, Trollegater, paddla längs vackra
Kinda Kanal, bli inspirerad av den milsvida utsikten från
en gammal försvarsborg och låt den rena naturkraften i
Kinda ge dig ny energi.

Paddeläventyr i Kinda

I Kinda kan du som älskar att paddla uppleva oförglömliga
färder med kanot eller kajak. Du kan paddla långa sträckor
utan lyft på sjöar som binds samman med vattendrag och
åar. På din färd passerar du vackra små öar, lummiga, trånga
kanaler och stora sjöar. Ostörda badvikar med sandstrand
och sköna badklippor lockar till bad och utmed kanotlederna finns det många bra rast- och övernattningsplatser
med vindskydd.

Vandrarvila i Kinda
När du vandrar kopplar du av och blir mer närvarande
i nuet samtidigt som du kommer riktigt nära naturen.
Vandra på egen hand eller med guide och oavsett om
du är nybörjare eller en van vandrare finns här något
för dig. Upptäck ett av Europas största eklandskap och
dess fascinerande kulturhistoria längs Stångåns sjösystem. Östgötaleden erbjuder etapper av olika svårighetsgrad med sina 190 kilometer vandringsled genom
Kinda. En annan ”lokal” vandringsled är AnnaGerdas
led – en vandring med kultur i natur. Utmed den två
kilometer långa leden i Föllingsö odlingslandskap
finns tio snickrade skyltar med vackra illustrationer
av Anna Helldorf och citat ur Gerda Anttis bok ”Livet
Omkring”. Kombinera gärna din vandring med en skön
övernattning på vandrarhem eller hotell.

Cykelglädje i Kinda
Gör en utflykt på cykel och upplev det vackra omväxlande
landskapet i Kinda. Du kan cykla på skiftande vägar utmed sjöar och beteshagar eller prova på tuffare terräng
för mountainbikes. Cykla längs Sverigeleden, som följer
Stångån och Kinda Kanals sjösystem, och upptäck Kindas
genuina kulturlandskap. Sverigeleden sträcker sig genom
hela Kinda kommun och går främst genom bebodda trakter, så det finns många möjligheter att fika eller äta längs
vägen. Exempel på andra fina cykelleder är Åsunden runt,
Stångårundan och Trollrundan. En mycket tuffare
cykelutmaning finns i Tolvmannadalen. Kontakta Kinda
Turistbyrå om du vill köpa den detaljerade cykelkartan
”Cykelturer i Kindabygden”, som innehåller ledbeskrivningar, sevärdheter och bilder.

Utsikt från Hisneklint
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Bo i slott och koja

Bo lantligt i ett gammalt kulturhus med närhet till sjö på Ryda Gård

Här i Kinda finns alla förutsättningar att hitta ett boende
som passar dig. Oavsett om du vill bo skogsnära, invid en
sjö eller i en tätort kan du välja mellan flera olika hotell,
vandrarhem, motell, turistlägenheter, Bed&Breakfast,
camping och mysiga stugor.
Härifrån kan du göra många trevliga
utflykter till närliggande populära
utflyktsmål som till exempel Gamla
Linköping, Vimmerby med Astrid
Lindgrens Värld och Norrköping med
Kolmårdens Djurpark – alla ligger
på ett bekvämt avstånd från Kinda.
Lockas du av storstadens utbud av
andra nöjen och shopping är det nära
till Linköping.
Förstklassiga hotell- och konferensanläggningen
Rimforsa Strand.
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Sveriges äldsta gästgiveri ligger i Kisa och heter Landets Goda (Kisa Wärdshus).

Äventyr för
stora och små

Äventyr i underjorden – i Trollegaters grottsystem

Äventyr i vatten – vid en av alla Kindas badplatser

Kinda är ett roligt äventyrsland för barnfamiljer och här
finns mycket att hitta på året runt. Bad brukar vara en av
favoritsysselsättningarna på sommaren och i Kinda finns
över 400 sjöar som lockar till bad, fiske och båtäventyr.
För de modiga finns Trollegater, en av Sveriges största
urbergsgrottor, att utforska. Varför inte prova på naturhinderbanan Trollstigen vid Trollegater? Kanske utforska
några andra grottor, som Rövarkulan vid Nybygget,
Sillstadgrottan utanför Horn eller Klevbergsgrottan på
gränsen till Småland? Man kan också besöka fladdermussafari eller viltsafari, vara med på rid- och djurläger, ha
barnkalas på bondgård, titta på gamla grejer eller kolla
utsikten från en gammal fornborg (22 st). Med andra ord
finns det hur mycket som helst att upptäcka och uppleva
tillsammans med hela familjen!

Från Kinda är det dessutom nära till
två av Sveriges största besöksmål,
Astrid Lindgrens Värld och
Kolmårdens Djurpark. Efter ett
besök där kan det vara skönt att
komma tillbaka till Kinda där det
är lite lugnare, ta ett dopp i en av
de många badsjöarna och unna
sig en god glass eller två!

Äventyr på två hjul – i Kindas nya MTB-park
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Alla vägar bär till Kisa
Kisa är Kinda kommuns anrika centralort och ligger vackert
på en höjd mellan Linköping och Vimmerby.

Kisa har sedan urminnes tider varit ett nav för passerande
genomfartsleder och en betydelsefull mötesplats i Kindabygden. Allt är nära från Kisa – vatten, skog och berg.
Kisa är dessutom en välfungerande och gemytlig tätort med
ett intressant utbud av evenemang, boende, restauranger,
caféer, shopping, service och sevärdheter.

Café Columbia

I samma hus som Kisa Emigrantmuseum finns anrika Café
Columbia som Dorothea Florén öppnade redan 1921 då
hon återvände till Sverige från Amerika. Än idag serveras
här fika, mat och kultur.

Kisa Hembygdsgård

Kisa Hembygdsgård ligger på en höjd i centrala Kisa med
vacker utsikt över Kisasjön. Hembygdsföreningen är en av
de största i Sverige och ansvarar för 15 unika kulturhus
med över 4000 registrerade föremål i autentiska miljöer.
Det är en aktiv förening som bland annat arrangerar
guidade turer.

Krukmakeriet Hjortslunds Stengods

I det gamla K-märkta huset Hjortslund skapar Anneli
Stenmark både brukskeramik och unikt konsthantverk.
I husets butik säljs keramik av hög kvalitet.

Landets Goda
Kisa Emigrantmuseum och Café Columbia.

Kisa Emigrantmuseum
På övre plan i ett av Kisas äldsta kulturhus från 1700-talet
ligger Kisa Emigrantmuseum. Museet har en framträdande
roll i den svenska utvandringstidens historia eftersom
det var härifrån som den första stora gruppen utvandrare
från Sverige till USA påbörjade sin långa resa. Här finns
en utställning om den tidiga emigrationen från Kinda till
Nordamerika med ljud, musik och visuella upplevelser
som berör.

I gamla Kisa Wärdshus finns en specerihandel med produkter från traktens småskaliga livsmedelsproduktion som
specialitet. Här botaniserar du bland lokala delikatesser
och upptäcker nya smaker från Kindabygden. Här finns
också café, restaurang och övernattningsmöjligheter.
I Kisa finns det bland annat ...

• Badplats • Bank • Caféer • Mataffärer • Golfbana • Gårdsbutik • Hotell
• Konstgalleri • Konsthantverk • Mountainbike • Muséer • Pizzerior
• Restauranger • Systembolag • Viltsafari • Vårdcentral

Missa inte

Kulturfes !
– männis tival
k
idéer i rö or och
relse.
27–
30 juli 202
3
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Vykort från andra pärlor i Kinda:

Rimforsa

I norra Kindas knutpunkt möts vägarna för
båtar, bilar, tåg, vandrare och cyklister.

Rimforsa ligger i ett vackert böljande jordbrukslandskap invid Kinda Kanal mellan sjöarna
Järnlunden och Åsunden. Sedan tidig medeltid har orten haft en betydelsefull plats i Kindabygden och inbäddade mellan majestätiska ekbackar, omgivna av slingrande åar och
bäckar, finns slott, herrgårdar, storgårdar och torparbyar som vittnar om Rimforsas rika
historia. Dagens Rimforsa är en levande och mycket omtyckt ort och här råder ett skönt
lugn mitt i den fantastiska naturen med storstaden på lagom avstånd.
I Rimforsa finns det bland annat ...
• B&B • Badplats • Bageri & café • Bank • Bensinstation med närbutik • Biograf • Båthamn
• Båtklubb • Fiske • Gårdsbutiker • Hantverk • Hemmahamn för Kinda Kanals turbåt M/S Kind
• Hotell- & konferensanläggningar • Inredningsbutik • Järnvägs- och busstation
• Kajak- och kanotuthyrning • Mataffär • Motell • Paddling • Pizzeria • Restaurang • Ridning
• Vandrarhem • Veteranbåtklubb

Björkfors

Vackra Björkfors ligger i det smala näset
mellan sjöarna Åsunden och Björkern.

Björkfors är en liten mysig ort som ligger naturskönt invid sjön Björkern. Landskapet är
kuperat och vilt och som skapat för olika slags äventyr. Här finns ett stort och varierat
utbud av aktiviteter. Du kan övernatta på vandrarhem, hyra kajak och paddla ut i den trolska
vildmarken eller följa någon av de många vandringslederna som passerar här. Kombinera
gärna naturupplevelserna med kulturupplevelser som ett besök på konstgalleriet eller
nostalgimacken från 50-talet. Den kända festplatsen Valö anordnar också många trevliga
evenemang hela sommaren.
I Björkfors finns det bland annat ...
• Badplats • Bo på lantgård • Cykelleder • Cykeluthyrning • Festplats med uteservering • Fiske
• Geocaching • Guidade fisketurer • Gårdsbutiker • Hostel • Kajakkurser • Kajak- och kanothyrning
• Konstgalleri • Naturguidning • Nostalgimack • Vandrarhem • Vandringsleder

Horn&Hycklinge

Kulturbygd i vackert landskap
där Kinda Kanal har sin början.

I södra Kinda ligger de historiska samhällena Horn och Hycklinge med gott om gamla
fornminnen i form av bautastenar, gamla gravfält och skeppssättningar att besöka.
Den bördiga jorden, de många sjöarna och vattendragen har bidragit till en rik jordbruksbygd med en mängd fina gårdar. Kinda Kanal, som börjar i Horn, användes redan under
tidigt 1800-tal som transportled för virke norrut. Söder om Horn och Hycklinge, mot
Smålandsgränsen finns vidsträckta, viltrika skogar för vandring, cykling och ridning.
I Horn/Hycklinge finns det bland annat ...
• B & B • Bank • Bensinstation • Biograf • Båtuthyrning • Café • Cykeluthyrning • Kanotuthyrning
• Konstgalleri & Ateljé • Mataffär • Natur- & kulturguidning • Restaurang & pub • Ridning
• Småbåtshamn • Stug- & torputhyrning • Trestjärnig camping • Vandrarhem • Örtagård Kisa-Mor

Tidersrum&Ydrefors

Rik kulturhistoria
och otrolig natur.

I Tidersrum finns det ett mycket intressant utflyktsmål i form av en av Sveriges äldsta
och kanske märkligaste träkyrkor – Tidersrums kyrka. Den uppfördes ursprungligen
omkring år 1260 av timmer med mycket kraftiga dimensioner och utan skarvar.
Kända från socknen är också stensättningar på gravfält från järnåldern.
Söder om Tidersrum, i en skogsrik trakt på gränsen till Småland, ligger Ydrefors. Här finns
fina bad och en populär campingplats med ett mysigt sommarcafé.
I Tidersrum/Ydrefors finns det bland annat ...
• Badplats • Camping • Hantverk • Museum • Sommarcafé • Stuguthyrning
• Äventyrs- och konferenscenter
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På sidan 14–15 finns utflyktsmålen utplacerade!

Utflyktsmål och
evenemang i
kreativa Kinda

12

7 Café Columbia och
Kisa Emigrantmuseum

Kisa. Serverar fika, mat och kultur.
Här finns bland annat en intressant
”talande” duk, som berättar om
emigrationen från Kinda till Amerika.
0494-125 05

Glassfika på Café Columbia

8

9

10

Björkfors. Närproducerat, ekologiskt
och förädlat kött från lamm, nöt och
vilt. Anordnar jakter och fisketurer.
Erbjuder boende och festgrillning.
0705-416 790, www.basunda.se

3

Ateljé Folkan

Björkfors. Djur- och naturmåleri i
akryl, akvarell, olja, blyerts och tusch.
Utför även illustrationer och beställningsarbeten. Öppet efter överenskommelse. 070-276 27 77
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5 Bjärkstugans Museum
och Kuriosa

Mellan Kisa och Horn. Nostalgiutställning ”Hem och hantverk” i
den gamla kvarnen. Vävutställning
1960–80 tal. Loppis och servering.
070-609 36 77, 070-256 09 42

Almlöfs ateljé & bokförlag
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Björkfors Arthouse

Björkfors. Konstnären Madeleine van
Nigtevecht målar tavlor och skapar
keramik i anrika Lindgården. Kreativa
kvällar, målar- och keramikkurser.
Konstbutik sommartid.
076-834 33 31,
www.bjorkforsarthouse.se

Kisa. Stort sortiment av sylt och
marmelad med hög bärhalt och
endast naturliga råvaror.
Flera KRAV-godkända produkter.
Även andra lokala mathantverk.
0708-244 553, www.hargodlarna.se
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Hjortslunds Stengods

Kisa. Krukmakeri med tillverkning och
försäljning av handgjord brukskeramik och konsthantverk. Öppet året
runt. Sommarcafé med trädgård.
073-995 94 40, www.hjortslund.se
15

Jonssons Sadelmakeri

Opphem. Tillverkning och försäljning
av läderhantverk, läderväskor och
läderbälten m.m. Ring för öppettider.
0494-240 17,
www.jonssonssadelmakeri.se

Madeleine van Nigtevecht, konstnär.

2

Hägerstad. Formger, producerar och
ger ut böcker om konst, foto, dramatik
och lyrik. Försäljning av böcker och
konst. Besök efter överenskommelse.
0494-230 75, www.almlofs.se

13 HargOdlarnas gårdsbutik
och marmeladeri

Textilverket

Kättilstad Nedergård, (gula huset
bredvid Kättilstad kyrka). Gårdsbutik
med unika ulliga ting by Lena. Samt
konstnärliga uppdrag, design & tillverkning av ljudabsorbenter. Självbetjäning. Öppet alla dagar 10-19.
0706-77 38 22, www.textilverket.se

4 Basunda gårdsbutik
och slakteri

Mellan Kisa och Malexander.
I en fin gammal lanthandel från 1895
visar och säljer konstnärerna Anna
och Per Helldorff sin konst. Sommarcafé, temadagar, kurser, föreläsningar,
musik, vandringar med mera.
Anna: 0761-95 16 70, Per: 076016 69 14, www.helldorff.se

Eneby Norrgård

Mellan Horn och Hycklinge.
I den lilla gårdsbutiken säljs ägg, kött
och honung. Butiken är alltid öppen,
men tillgången kan variera.
0494-300 89/ 070-699 59 19,
www.enebynorrgard.se

Även den genuina matkulturen är stark i Kinda vilket
märks tydligt genom samarbetet KindaMat. Här lockar de
många gårdsbutikerna längs vägarna den matintresserade
med oemotståndliga delikatesser i olika former. Du kan
skapa din egen utflyktsdag eller åka på vår Matsafari –
förrätt, varmrätt och efterrätt på olika ställen!

Affären i Svalsjö med
Pers mekaniska kabinett

Christina Hult-Lundgren

Bildkonstnär i Kisa. Christina arbetar
främst i olja, akryl & akvarell, men
även i blyerts och tusch. Hon tar
emot beställningar. Besök i ateljén
i Kisa efter överenskommelse per
telefon. 0494-101 87,
www.christinahultlundgren.se

Kindabygden inspirerar till kreativitet och här kan du som
är intresserad av konst och kultur ge dig iväg på spännande
utflykter till snickerier, krukmakerier, konstgallerier, bokförlag, butiker med lokalt konsthantverk och mycket mer.
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Föllingsö Museum

Kisa. Vid Föllingsö säteri hittar du
Föllingsö museum som med
intressanta texter, bilder och föremål
visar den gamla gårdens historia.
Här finns också en vacker naturstig
och informationstavlor som ger dig
en unik upplevelse av det ålderdomliga odlingslandskapet. Det erbjuds
även guidade turer. Nyckel till museet
finns att låna på turistbyrån och
parkering finns vid Tolvmannabacken.

16

Keramiker Inger Södergren

Kisa. I Kisa Krukmakeri arbetar Inger
Södergren med sina unika rökbrända
fat och skulpturala objekt.
Har regelbundet utställningar i
Sverige och internationellt.
0494-714 60, 070-291 93 90,
www.ingersodergren.com
11

Fresons Bageri & Trädgård

Rimforsa. Sommarcafé och gårdsbutik med ägg, närproducerad ostkaka, kalvdans, grönsaker, blommor,
pumpor och kryddor efter säsong.
Alltid öppet med självbetjäning.
0702-81 00 88, www.fresons.se
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Kinda Gurka

Kättilstad. Fabriksförsäljning i butik
med färsksaltad KindaGurka, Kinda
äkta saltgurka, Kinda Mix och
Kinda senap. Öppet måndag-torsdag
8.00-16.00. 0494-221 00,
www.kindagurka.se

På sidan 14–15 finns utflyktsmålen utplacerade!
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Konsthantverkstan i Ålhult

Mellan Hycklinge och Björkfors.
Silversmycken i unik design, drejat
stengods och målat siden.
Egen formgivning och tillverkning.
076-809 05 09

26

Villa Saligheten

Two of a kind. Rimforsa. Nysydda
kuddar i återbrukade vintagetyger,
samt andra fina ting.
070-888 15 81, www.twoofakind.se
27

BP Nostalgimack

Björkfors. Museum.
Här hittar du en Nostalgimack från
1955 som är inredd som det såg ut på
1950- och 60-talen. 070-349 91 61,
www.nostalgimacken.se

34
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Landets Goda

Tingshustorget (Kisa Wärdshus),
Kisa. Hotell, konferens, catering,
speceributik och kafé. 070-244 40 31,
www.kisawardshus.se
20 Mitas hantverk &
annorlunda ting

Hägerstad. Liten ateljé med tillverkning och försäljning av dekormålade
bruksföremål. 0708-193 510,
www.mitashantverk.se
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Kinda Sparris

Valö Café

Björkfors. Valö är en anrik festplats som bjudit människor till dans ända sedan
1956 och faktiskt än idag. Idylliskt ligger den beläget mitt på en liten ö i sjön
Björkern. Enbart själva platsen, med sin vackra dansbana och naturen runt
omkring, är värd ett besök. Här finns även badplats för den som vill ta sig ett dopp
och såklart Valö Café, med mycket lokalproducerat på menyn.
För evenemang kolla hemsidan: www.valocafe.se.

Årteflod Mellangård, Kisa.
Säsongsöppen gårdsbutik.
0761-16 98 83, 070-686 39 17,
www.kindasparris.se
29

Ädelsmedjan

Kisa. Guldsmed och juvelerare
Veronica Gullbrandson skapar unika
smyckekollektioner. Prova-på kurser.
070-960 00 22, www.adelsmedjan.se
30

1800-talsgården Torpet

Bromhult. Ta ett kliv tillbaka i
historien och upplev en unik, gammal
lantbruksmiljö, så som den såg ut för
flera hundra år sedan. Odlingslandskapet betas av egna djur. Öppet efter
överenskommelse. 073-812 83 08
31
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Rimforsa Strand

Rimforsa. Försäljning av mathantverk
från medlemmar i Östgötamat samt
inredning för hem och trädgård.
0494-792 90, www.rimforsastrand.se
22

Ryda Gård

Rimforsa. Fiskebutik. Försäljning av
allt för fiske. 070-973 15 57,
www.ryda.se.
23

Stora Hycklinge gård

Kä-Lö Lantbruk & Trädgård

Kättilstad. I växthuset finner du
egenodlade, fleråriga perenner,
planterade & omsorgsfullt uppdrivna
av Lotten Johansson. Växthuset är
öppet för självbetjäning från maj
till oktober. Slå en signal/sms inför
besök samt vid beställningar.
070-253 78 08
32

MA.art konst och keramik

35

M/S Kind

Rimforsa. Upplev Kinda Kanal på vatten! M/S Kind gör kryssningar där vällagade
måltider och trevlig atmosfär erbjuds. Läs mer på www.rederiabkind.se

Horn, Flarkavägen 23. I galleriet och
ateljén kan ni se Monica Anderssons
tavlor och keramik. 070-590 70 88,
www.monica-andersson-horn.se

Hycklinge. Försäljning av ägg och
hjortkött av hög kvalitet.
0703-649 836, 0706-795 700
24

Tinas Ateljé Nytt och Nött

Rimforsa. Jobbar i många olika
material, främst betong men även
fårull, formgips mm. Både bruksföremål och inrednings-saker. 070-647
10 57, sök Tinas-ateljé-Nytt-o-Nött-iRimforsa på Facebook.
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Torp Rusthåll

Gårdsbutik i Kisa. Produkter från
egna djur, nötkött, lammkött, isterband, falukorv, grillkorv och leverpastej. Säljer lokalt hantverk, gårdsrestaurang på beställning. 0702566 747, www.wirensjordskog.se

Kisa-Mors Lustgård

Horn. Ligger intill kyrkan och består
av olika delar. Uppkallad efter KisaMor som var känd som läkekunnig.
Upptäck på egen hand eller gå på
guidad tur som bokas genom Inger
Sandén. Sök på din podcast player
”Berättelser från Dännaborta”, så
kan du lyssna till en berättelse om
Kisa-Mor. (Finns på svenska, engelska
och tyska). 070-211 79 11

Kisa Hembygdsgård

Kinda är omtyckt för spännande, roliga och intressanta
evenemang inom musik, teater, sport och mycket mer.
Gå in på www.kindaturism.se och se vad som är på gång!
11

Kontaktuppgifter besöksmål och näringsliv

Aktiv i Kinda
BÅT & FISKE
Sjökort Kinda

Turistbyrå 0494-194 10

Kinda Kanal

AB Kinda Kanal
Horn-Gamleby. 013-12 68 80
Göranssons Åkeri. Bokning av
båttransport. 0702-63 42 26

Fiskearrangörer/båtuthyrning:

Passagerarbåt

CYKEL

M/S Kind 013-663 50/0706-380 230,
www.rederiabkind.se

Kanot/kajakuthyrning:

Aktiv Fritid i Kinda 0705-600 433, 		
www.aktivfritid.biz
Björkfors Kajak och Hostel
0494-600 47/0705-555 139,
www.bjorkforskajak.se
Horns Scoutkår 070-573 05 58,
www.nsf.scout.se/horn
Hornåbergs Camping
073-839 51 85, 073-021 44 67,
www.hornabergscamping.se
Pinnarp Camping 070-488 67 66
Liljeholmen Herrgård 0494-797 00,
www.liljeholmenherrgard.nu

Fiskekort:

Björkfors Hostel 0494-600 47
Ica Nära Vahlströms, Horn.
0494-300 08
Hycklinge Bensin och Service 		
0494-311 06
Kisa Motorservice 0494-128 50
Frendo Kisa 0494-105 21
Kinda Motell, Rimforsa 0494-205 70
Ydrefors Camping 070-305 79 70

BAD
Hitta en ny sjö varje dag på semestern,
det finns fler än 400 att välja på ...
sandstrand, brygga, hopptorn eller en
rofylld vik, valet är ditt!

Långgrunda badplatser:

Råsöbadet, Åsunden
Hallstad Ängar, Järnlunden
Trossbonäs, Åsunden

Badplatser med brygga:

Åsundabadet, Åsunden
Hornåberg, Stångån
Valö, Björkern
Hycklinge, Åsunden
Hallången, Hallången
Ydrefors, Brosjön
Sommarro, Nedre Föllingen
Värgårdsudde, Kisa

Handikappsramp:

Hornåbergs Camping, Stångån
Åsundabadet, Åsunden

Bo & övernatta i Kinda

12

Björkfors Kajak & Hostel
070-555 51 39,
www.bjorkforskajak.se
Föllingen Hotell/Aktiv Fritid
070-560 04 33, www.aktivfritid.biz
Kisa Cykel & Sport 0494-712 11,
www.kisacykelosport.com
Kisa MTB Park 076-141 76 35,
www.kisamtbpark.com

DJUR, NATUR & ÖVRIGT
Aktiv fritid EU-mopeduthyrning.
070-560 04 33, www.aktivfritid.biz
Allert Hyrbilar 070-747 69 79
Eneby Norrgård Djur, ridning, event,
healing. 0494-300 89/070-699 59 19,
www.enebynorrgard.se
Bockshult Education
Djur, ridning. 0709-584 333,
www.bockshult.education
Pelles Viltsafari Vilt- och fladdermussafari. 0705-590 160,
www.viltsafari.se
Ryda Gård Fiske. 0709-731 557,
www.ryda.se
Basunda Gård Jakt. 0705-416 790,
www.basunda.se

BED & BREAKFAST

HOTELL

Ryda Gård, Björkfors.
Konferens, restaurang.
0709-731 557, www.ryda.se
Villa Alma B&B, Horn.
Lägenheter (självhushåll). 0703311 459, www.visitostergotland.se
Bjärkeryd Södergård Bed & Stable,
Kisa. Naturnära självhushåll.
0735-282 165
Kärleksstigens B&B
Centralt i Kisa. 076-043 64 85

Föllingen Hotell, Pinnarp.
Med närhet till natur och aktiviteter.
070-560 04 33,
www.follingenhotell.se
Landets Goda/Kisa Wärdshus, Kisa.
Centralt med anor från 1600-talet.
0494-122 22, www.kisawardshus.se
Kinda Motell, Rimforsa.
Restaurang, butik och bensinstation.
070-860 48 95, www.kindamotell.se
Rimforsa Strand, Rimforsa.
Konferens, restaurang och
strandbastu. 0494-792 90,
www.rimforsastrand.se
Storgården, Rimforsa.
Konferens, restaurang och relax.
0494-210 70, www.storgarden.com

CAMPING

Rimforsa Strand

Hälsa & friskvård:

Aktiv Fritid i Kinda 0705-600 433
Kisa Cykel & Sport Fiskeredskap och
tillbehör. 0494-712 11
Kisa Motorservice Fiskeredskap och
tillbehör. 0494-128 50
Ryda Gård 0706-266 992,
www.ryda.se

Hornåbergs Camping SCR, Horn.
Camping, stugor, servering, aktivitet,
minigolf. 0738-395 185,
www.hornabergscamping.se
Pinnarp Camping SCR, Pinnarp.
Camping, stugor, servering och
aktivitet. 070-488 67 66
Ydrefors Camping, Ydrefors.
Camping, stugor och servering.
070-305 79 70, www.ydrefors.se

VANDRARHEM
Liljeholmen Herrgård, Rimforsa.
Sjönära, konferens, läger. Helpension
eller självhushåll. 0494-797 40,
www.liljeholmenherrgard.nu

Björndals Golfbana 0494-124 56,
www.kindagk.se
Bockshult Education
Event, yoga. 070-958 43 33,
www.bockshult.education
Kisa Träningscenter Gym, solarium.
0494-100 27,
www.kisatraningscenter.se
Åby Säteri Friskvård/behandlingar.
0730-647 990,
www.abysateri.com

RIDNING
Stall Råshult 0494-350 66/
0705-80 26 62, www.stallrashult.se
Kinda Häst 0494-500 31,
www.kindahast.se
Eneby Norrgård 0494-300 89/
070-699 59 19,
www.enebynorrgard.se
Bockshult Education 0709-584 333,
www.bockshult.education

VINTER
Längdskidåkning:

Björkfors GOIF www.bgoif.se
Kisa sportklubb www.kisask.se

Skridsko- och skiduthyrning:
Skidboden 0494-125 82,
www.skidboden.se

Skridskoåkning:

Björkfors Kajak och Hostel
0494-600 47, www.bjorkforskajak.se

Björkfors Kajak & Hostel STF,
Björkfors. Närhet till natur och
aktiviteter. 0494-600 47,
0705-555 139,
www.bjorkforskajak.se
Horns Vandrarhem, Horn.
Centralt boende med självhushåll.
0702-06 50 90,
www.hornvandrarhem.se

ÖVRIGT BOENDE
För privat stuguthyrning kontakta
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10
Basunda Gård, Björkfors.
Stugor med sjöutsikt.
0705-416 790, www.basunda.se
Björksund, Rimforsa. Boende.
bjorksundirimforsa@gmail.com
facebook.com/bjorksundirimforsa
Villa Opphem, Rimforsa.
villan@opphem.se, 0709-99 28 88,
www.opphem.se

Kontaktuppgifter besöksmål och näringsliv

Ät gott i Kinda

Natur och kultur

Kinda är en kulturbygd där människor har bott i över 5 000 år. Enligt gammal
folksägen har det dock bott folk här i flera tusen år mer än så. Man trodde också att
det bodde troll i urbergsgrottorna, vilket det kanske gör? Det finns bara ett sätt att få
reda på sanningen och det är genom att våga sig ner i de mörka hålorna!
Ovan jord kan man njuta av långa vandringar genom natursköna landskap, ta in
vidsträckta vyer från någon av de fantastiska utsiktsplatserna eller förundras över
spännande fornlämningar.

HISNANDE VYER, DUNKLA HÅLOR OCH
HÄNFÖRANDE NATURRESERVAT
Borgarberget
Landets Goda ligger idag i Kisa Wärdshus

Utsikt över Kisa samhälle. Här finns
även spår av en fornborg.

Ekelid utsiktsplats

Mycket fin utsikt från höjden bakom
Ekelid hembygdsgården.

RESTAURANGER & CAFÉER

Föllingsö odlingslandskap

Vackert beläget i en dalgång vid sjön
Nedre Föllingen finner ni detta
skiftande odlingslandskap.
Åkrar, beteshagar och slåtterängar
omger Föllingsö säteri, från 1700talet. I en bergsknalle ligger
Vårtkällan. Doppa vårtan i ett smalt,
runt hål i berget och det sägs att
den försvinner.

Kisa:

Blå Hästen
Lunchservering, catering.
0494-122 00, www.ewas.se
Café Columbia
Café i anrik 1700-talsmiljö. Museum
och kulturkvällar, försäljning av lokala
produkter. 0494-125 05,
www.kindaturism.se
Frendo Snabbmat, hamburgare, korv
och smörgåsar. 0494-105 21
HargOdlarna Restaurang och
sommarcafé. 0708-244 553,
www.hargodlarna.se
Kisa Pizzeria & Gatukök
Snabbmat, pizzeria. 0494-712 35
Landets Goda Gamla Kisa Wärdshus
0494-122 22, www.kisawardshus.se
Marcus & Marius
Pizzeria och Restaurang.
0769-34 17 18
Restaurang Capri
Lunchservering, à la carte, pizzeria
och pub. 0494-122 80,
www.restaurangcapri-kisa.se
Restaurang Röda Huset
Lunchservering, à la carte, pizzeria
och pub. 0494-129 20
Richts Konditori
Café och konditori i hjärtat av Kisa.
0494-100 14
The Pub Gamla Kisa Wärdshus
källare. 076-026 13 53
Öknehults Våffelcafé
Sommarcafé. 070-942 83 63

Hackelboö naturreservat
Rimforsa:
Bella Donna Restaurang & Pizzeria
Restaurang, pizzeria, pub i centrala
Rimforsa. 0494-204 80
Café Bagarboden
Bageri/konditori i hjärtat av Rimforsa.
0494-201 01
Fresons Bageri & Trädgård
Sommarcafé och gårdsbutik. Ostkaka.
0702-81 00 88, www.fresons.se
Karamellhörnan
Godis, glass, café. 070-289 93 97
Kinda Motell
Restaurang, pizzeria vid rv 23/34.
0494-205 70, www.kindamotell.se
Liljeholmen Herrgård Rimforsa.
Lunchservering, konferens och
catering. 0494-797 40,
www.liljeholmenherrgard.nu
Rimforsa Strand
Restaurang, evenemang. Inredning,
försäljning av lokala produkter.
0494-792 90, www.rimforsastrand.se
Storgården
Konferens, restaurang och relax.
0494-210 70, www.storgarden.com
Horn & Hycklinge:

Hornåbergs Camping SCR
Café, restaurang & evenemang.
073-839 51 85, 073-021 44 67,
www.hornabergscamping.se
Horns Café Restaurang, café &
catering. 076-345 45 51

Björkfors:

Ryda Gård
Restaurang och sommarcafé.
0709-731 557, www.ryda.se
Valö Café & Festplats
Sommarcafé, restaurang, evenemang.
0709-501 424, www.valocafe.se

Ydrefors:

Ydrefors Camping
Sommarcafé. 0703-057 970,
www.ydrefors.se

Hackelboö ligger i sjön Järnlunden.
Perfekt belägen längs riksväg 34 är
den väl värd ett stopp.
Här finns vacker barr- och lövskog,
en naturlig sandstrand och dessutom
en upplevelsestig för barn.

Traktens bönder hämnades genom
att röka ihjäl rövarna i deras grotta.

Sillstad grotta

Även här hölls en flicka fången av
rövare. Efter en tid fick hon gå hem
och hälsa på sina släktingar. På tillbakavägen strödde hon ut ärtor som
spår och kunde på så vis befrias.

Trollegater naturreservat

Ta en tur i inlandsisens fotspår. Här
ligger en av Sveriges största urbergsgrottor med ett gångsystem på dryga
140 meter. Utforska trollens värld på
egen hand eller med guide.

Törnevik

Artrik hagmark, delvis med skogsmark.

Vadstuguberget och Korpberget

Vadstuguberget ligger 185 meter över
havet och har vidsträckt utsikt över
sjön Åsunden. På Korpberget, som
nås via samma uppfart, finns rester
av en fornborg. Bra klättermöjligheter.

Hallstad ängar naturreservat

Valviks jättegryta

Med naturskönt läge vid Järnlundens
södra strand ligger denna unika äng.
Över 200 hamlade lindar och en rik
blomsterprakt med en mångfald av
örter och gräs.

Där Tjärstad, Kättilstad och Västra
Eneby socknar strålar samman ligger
jättegrytan. Inlandsisens avsmältning
har slipat en 3,5 meter djup och
1 meter bred grop.

Hisneklint

Örneström jättegrytor & klippblock

Strax utanför Kisa ligger Hisneklint,
en populär utflyktsplats med vyer
över Åsunden och Västra Eneby.

En samling med enorma klippblock
och jättegrytor i naturskön omgivning.

Humlehögsravinen

En av bygdens största geologiska
sevärdheter. En 800 meter lång
kanjon med branta väggar där en
isälv grävt ner sig i fast berg.
Här finns även en spännande naturhinderbana, Trollstigen, för barn.

Idhult naturreservat

Kulturmarker med anor ända från
medeltiden. Stenröserika tegar,
betesmarker och unika klippängar
med en säregen, rik flora.
Från byn, på krönet av en höjd, ges en
storslagen utsikt.

Klevberget

Kindas lilla predikstol. Från en
praktfull bergsrygg bjuds vyer över
Järnlunden och Hallstad ängar.

Klevbergsgrottan vid Bränntorp

Vid Klevbergets brant ligger en grotta
där man hittat gamla silverskedar.
Kanske har här bott rövare.

Misterfalls ängar

Ett levande fornminne med stor
rikedom på växter. Här finns en av
landets bäst bevarade askängar.

Rövarkulan vid Nybygget

Enligt folksägen bodde här rövare
som en dag tillfångatog en ung flicka.

Klätternät i Hackelboö
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KOMMUNKARTA
Teckenförklaringar:
Badplats
Fornlämningar
Gästhamn
Turistinformation
Utflyktsmål

1

Hägerstads gamla kyrka

Utsiktsplats

Källan, vars vatten har 52 mineraler,
är iordningsställd och man kan än
idag ”dricka brunn”. Runt om brunnen
finns de gamla husgrunderna kvar
och även flertalet tjärdalar.

Gravfält Jättemon

Hagla gravfält, Björkfors

Anlagt under äldre järnåldern, omkring
0–400 e Kr. Här finns ett tiotal resta
stenar, som utgör delar av gravanläggningar. Det finns även gravar i form
av fyra runda stensättningar. En av
dessa undersöktes arkeologiskt 1972
och visades innehålla en hällkista.

190 km av Östgötaleden går genom
Kinda. Vandra genom trolska skogar,
bland grottor, varggropar och
badvänliga sjöar.
Kartor och information finns på
Kinda Turistbyrå 0494-194 10,
www.kindaturism.se

MUSEUM OCH HEMBYGD
Kisa Emigrantmuseum
www.kindaturism.se
Kisa Bilmuseum
www.grahnsbilar/kisabilmuseum
BP Nostalgimack
www.nostalgimacken.se
Tidersrum hembygdsmuseum
www.hembygd.se/tidersrum

nde

r Svalsjö
1

Sommaröppen
Turistbyrå på
Torggatan 2 i Kisa.
Juni–augusti, må–fre
Övriga året nås vi på telefon
och e-post.
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa
Tel: 0494-194 10
turistbyran@kinda.se
www.kindaturism.se

Hylta
bränder
Toppkullaberget
Örneström
Pinnarp
Björndal
Misterfalls
ängar

Sommenäs

Humlehögsravinen
Smedstorps
dubbelgård

28
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KINDA TURISTBYRÅ

Ansvarig utgivare: Ann-Louise Södersten. Produktion/grafisk form/karta: Komplus kommunikationsbyrå.
Bilder: Oscar Härnström, Jannike Johansson, Morgan Karlsson, Jonas Lundgren, Pelles Photo, © Rimforsa Strand,
Cecilia Sagrén, Fredrik Schlyter, Ing-Marie Wallin, Ingela Waldau Wass, Lakesperience: © Visit Östergötland.
Foto sida 10: © Fresons Facebook. Foto sid 10: Madeleine van Nigtevecht, konstnär. Foto sida 11: © Torp Rusthåll.
Tryckeri: Larsson Offsettryck AB. Med reservation för eventuella ändringar.

14

Lillören

exa

n

Gravfält med skeppssättningar vid
Åsundens östra strand från tiden
500–1050 e Kr. Gravfältet lär vara det
näst största i Östergötland.
Skeppssättningen består av 22 stenar
lagda i sydostlig riktning. Området är
fritt från djur 20/6–20/8.

VANDRING

Mal

me

Gumhem gravfält

Den som vill veta mer kan läsa
Göran Djurstedts skrift ”Fornborgar i
Kindabygden”. Finns på Kisa bibliotek.

Kjusebo

S om

Gravfältet ligger i Österby, Hycklinge.
Enligt gammal folktro ska jättar ha
blivit begravda här.
Av den ursprungliga gravplatsen
återstår en hög, en stensättning och
ett 20-tal resta stenar.

Svalgölenbranten

VIKTIGA
TELEFONNUMMER
Sjukvårdsupplysningen 1177
Polis 11414
Vårdcentralen Kisa
010-105 94 60
Apoteksgruppen Kisa
0494-106 34
Universitetssjukhuset
Linköping 010-103 00 00
Kinda Kommun 0494-190 00

Kottebo

Trollgölen

en

Drabo hälsobrunn

Björkfors Kajak & Hostel
070-555 51 39
Frendo, Kisa.
0494-105 21
Hemköp, Kisa.
0494-100 15
Horns Café, Horn.
0738-49 95 72
Hycklinge Bensin & Service
0494-311 06
ICA Nära Kinda Motell, Rimforsa.
0494-205 70
ICA Nära Vahlströms, Horn.
0494-300 08
ICA Supermarket, Kisa.
0494-100 17
ICA Supermarket, Rimforsa.
0494-200 12
Kisa Emigrantmuseum, Kisa.
0494-125 05

Mörkvik

m

Medeltida bytomt med 23 husgrunder
samt gravfält från Järnåldern med
domarring. Kombinationen av intakta
gravfält och bebyggelselämningar
är sällsynt.

I Kinda finns hela 22 upptäckta
fornborgar, vackert placerade gör
de sig intressanta som utflyktsmål.
Fornborgarna är runt 1 500 år gamla,
från tiderna då fejder rasade mellan
svear och götar här i gränstrakten
mellan Östergötland och Svealand.
De tjänstgjorde som försvarsverk och
tillflyktsorter i orostider.
En av de mest sevärda är
Skansberget vid Åsunden.
På Borgarberget finns spår efter
en fornborg som varit tillhåll och
bevakningsplats.
Borgarmon vid Hallstad ängar
var en mönsteranläggning och
skyddsborg för bosättningarna vid
sjön Järnlunden.

SERVICEPLATSER

m

Domarring och gravfält vid Ekeby

Fornborgar

Cykelleder

So

Lerjesten, Skäkten eller Dackesten är
en stor sten i närheten av Korpberget.
Den har många namn och än flera
sägner. En sägen sägs vara att stenen
är rest som ett minne över ett slag
mellan Gustav Wasas trupper och
Nils Dackes män.

I trakten har antalet vargar varit stort
och många gropar byggts. Här finns
Kindas mest välbevarade grop.

Kommungräns

sjö

Dackesten

Varggropen i Fagerhult

Kinda Kanal

Ek

Restes enligt traditionen till minne
av den förste kristne i Hycklinge.
Bautastenar markerar ofta en grav.

Östgötaleden

o/

Bautasten vid Härna

Ett av länets minsta naturreservat.
På kullen finns en fornlämning i form
av en grav från yngre järnåldern, för
cirka 1000–1500 år sedan.

Ulrika

Ställplats

m

FORNLÄMNINGAR

Tempelkullen

Naturreservat

Höganlids bygdegård
www.hycklingejuf.se
Kisa Hembygdsgård
www.kisahembygdsgard.se
Soldattorpet Ekelid
www.hembygd.se/oppeby
Tidersrum Kyrka Guidebokning.
Kinda Turistbyrå 0494-194 10

by

Guidning varje onsdag och söndag
(16–18) under sommaren.
För mer information om detta och
andra guidade turer kontakta Kinda
Turistbyrå 0494-194 10 eller besök
vår hemsida www.kindaturism.se.

Ett bergspass, nära Korpberget, efter
en medeltida väg, som en gång var
Karl XI:s ridväg. Den här platsen var
för de vägfarande känd som en
mycket fruktad passage, då terrängen
runt omkring lämpade sig för överfall.
Här ska enligt sägnen stråtrövare
legat i bakhåll.

te

Trollegater

Helvetets port & Springareberget

Ös

NATUR- OCH KULTURGUIDNINGAR
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KINDA TURISTINFORMATION
TOURIST INFORMATION / TOURISTENBÜRO
Sommaröppen Turistbyrå på Torggatan 2 i Kisa.
Juni–augusti, måndag–fredag
Övriga året nås vi på telefon och e-post.
Tel: 0494-194 10, turistbyran@kinda.se
www.kindaturism.se

Stockholm
Kinda
Göteborg

Malmö

www.kindaturism.se

