
Med reservation för tryckfel och ändringar! 

 
på egen hand eller i en mindre grupp 

 

Att resa i Arns Fotspår är ett sätt att med sagans hjälp möta historien. På flera platser runt om i Skaraborg lever 
medeltiden vidare. Främst genom de många kyrkor som fortfarande står kvar sedan denna tid, men också på andra sätt.  
 
Här följer information på hur man kan resa på egen hand. Förgyll resan med en auktoriserad Arnguide eller 
en medeltida måltid. Området är Skaraborg, mellan Vänern och Vättern. Om man räknar att varje besök tar 
knappt 1 timme kan 2 dagar planeras så här: 

 
Västergötlands Museum , Skara. I den levande Medeltidsutställningen ges en bild av livet i Skara och på 
landsbygden för ca 800 år sedan. Köp en Arnbroschyr – denna kan också laddas ner på Arns hemsida. Tel 
0511-26000. Fri entré, Öppettider tis-sön kl. 11-16, ons till kl. 20. Även mån 1 maj-30 sept kl. 11-16.  
Skara Domkyrka . Fri entré vid färre än 10 pers, guideavgift 40 kr/pers. Grupper 250 kr bokningavgift, 
guidning 400 kr.. Öppet dagl. kl. 10-16, torsdagar kl. 10-19. Midsommar-mitten aug dagl. 10-18. Tel 0511-
26528. www.skarapastorat.se 
Arn the Movie , Skara. Utställning om Sveriges hittills största filmsatsning- Arnfilmerna. Öppet: 21 juni-15 
augusti mån-fre kl.10-18, lör kl. 10-13, sön kl. 13-16. 1 jan-19 mars mån-fre kl. 10-16, 20 mars-20 juni samt 
16 aug-30 sept mån-fre kl. 10-17, lör kl. 10-13. Entrépris 20 kr. 
Medeltidens Värld  Götene, med kulisser o rekvisita från Arnfilmerna. Under ombyggnad 2010 – öppettider 
ej klart, prel. säsongsstart 29 juni. www.medeltidensvarld.se 
Klosterstaden Varnhem . Öppet dagl. april kl. 11-16, maj-aug kl. 10-18, sept kl.11-16 (stänger 20/9), Tel 
0511- 26534. Klostercafét 0511-60420. www.varnhem.se  Entré 30 kr, 7-16 år 10 kr, under 7 år gratis. 
Gudhems Kyrka o Klosterruin . Öppet under transäsong samt maj-aug dagl. kl. 11-17, andra tider efter ö.k.  
Guidning 400 kr/grupp. Tel 0515-720011. Entré museet 10 kr. www.gudhem.se  
Husaby Kyrka . Fri entré vid färre än 10 pers, guideavgift 40kr/pers. Grupper 250kr bokningsavgift, guidning 
400 kr. Öppet april mån-fre kl. 8-16, lör-sön kl. 9-16, maj-aug mån-fre kl. 8-20, lör-sön 9-20, sept mån-fre kl. 
8-18, lör-sön 9-18. Tel 0511-343141. www.svenskakyrkan.se/husaby 
Forshems Kyrka . Fri entré vid färre än 10 pers, guideavgift 40kr/pers. Grupper 250kr bokningsavgift, 
guidning 400 kr. Öppet dagl. maj-sept kl. 10-16. Stenmuséet dagl. 8-20 o riddarutställning dagl. 8-16 året 
om. Tel 0501-420 10. www.svenskakyrkan.se/kinnekulle  
Kungslena Kyrka . Öppet 1 maj-15 sept kl. 8-19. Fri entré vid färre än 10 pers, guideavgift 40kr/pers. 
Grupper 250 kr bokningsavgift, guidning 400 kr. Bokning 0502-19770. www.svenskakyrkan.se/tidaholm 
Forsviks Bruk  Öppet 12 juni-22 aug dag. kl 10-18. Entré 60 kr/pers, under 25 år gratis. Guidning kan bokas, 
ring 0505-18840 för priser och information. 
Eriksbergs G:a Kyrka  Under restauration 2010. Tel 0515-43043. Besöksavgift grupp 300 kr. 
 

Observera att alla guidningar bör förbokas! 

Dag 1 kl ockan  10-16 
• Skara Domkyrka  www.skarapastorat.se 
• Västergötlands museum i Skara  www.vastergotlandsmuseum.se  
• Kinnekulle med Husaby och Forshems Kyrkor www.svenskakyrkan.se 
• Medeltidens Värld www.medeltidensvarld.se (under ombyggnad 2010) 
• Lunchförslag: Kråks Värdshus 0511-211 07 www.kraksvardshus.com,  

Forshems Gästgiveri 0501-42055  www.forshem.se 
• Kaffe Echsets Café och Hantverk www.echset.se eller Hjulets Kaffestuga på Kinnekulle 

 

Övrigt att se kring Kinnekulle: Parken på Hellekis Säteri med Trädgårdscafé och Butiken på Landet 
www.hellekis.com, Falkängens Hantverksby www.falkangen.se, Broby Struts www.brobystruts.com 
 

Dag 2 klockan 10-16 
• Arn the Movie www.visitor-center.se (se under “Utställningar”) 
• Varnhems Klosterstad www.varnhem.se 
• Gudhem Klosterruin och kyrka www.gudhem.se 
• Kungs-Lena Kyrka www.svenskakyrkan.se/tidaholm 
• Gestilren Här besegras danskarna år 1210- enl. Guillou avgörande för den svenska historien 
• Lunchförslag: Islanna Ladugårdscafé 0515 – 720384 www.islanna.com, Brunsbo Gästgifveri 

0511-17710 www.brunsbo.se 
 

Övrigt att se eller besöka: Hornborgasjön med Naturrum www.hornborga.com, Göran Löfwings 
Konstateljé www.lofwings.com, Falköpings Ost www.falbygdensost.se 
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Arn + 
Det finns många sätt att kombinera vistelsen i 
Skaraborg med en Arnresa. 
  
Arn till häst - Rid i Arns Hovspår på Kinnekulle.  
Kinnekullebygdens Ridupplevelser tel 0510-24558 
www.ridupplevelser.com 
 
Arn och teater - Flera orter i området har trevliga 
teater- och konsertprogram under hela året. 
Kombinera med en halvdag i Arns fotspår och en 
Arn middag. 
 
Arn och golf - Gör en Arnresa efter passet på 
golfbanan. Flera hotell har golfpaket. 
 
Arn och Spa - Kombinera kultur med avkoppling. 
Res i Arns Fotspår och bo på någon av 
Skaraborgs fina Spa-anläggningar; Lundsbrunn, 
Billingehus eller Mösseberg. 
 
Boende - Det finns trevliga boendemöjligheter av 
mycket blandad karaktär i hela Skaraborg. 
Camping, vandrarhem, hotell, stugby. Kombinera 
gärna Arnresan med golf, spa, teater eller en lyxig 
gourmetresa. Sök hotell på www.vastsverige.com 
eller ring respektive turistbyrå (se nedan). 
 
Arnpaket Online 
Plocka ihop ditt eget Arnpaket online på 
www.nnresor.se samt kontakta Turistbyråerna 
nedan för fler färdiga paketerbjudanden. 
 
Turistbyråer 
Skövde 0500-44 66 88, www.turistcentrum.se 
Skara 0511-325 80, www.skara.se 
Läckö-Kinnekullebygden 0510-200 20, 
www.lackokinnekulle.se 
Falköping 0515-77 70 50, www.falkoping.nu 
Mariestad 0501-75 58 50, 
www.turism.mariestad.se 
Tidaholm 0502-60 62 08, www.tidaholm.se 
 
Övriga hemsidor 
www.vastsverige.com 
www.arnmagnusson.se 
www.arnmovie.com

 
 

 
 
 
 

 
Information för Arnprojektet genom Arns Resetjänst 

N&N resor / Arntours, Malma Gård 
S - 533 96 Götene 

Tel: 46-511-502 46, Fax: 46-511-551 58 
e-mail: info@nnresor.se  

webb: www.nnresor.se / www.arntours.se 
 

 
Pilgrimsvandring 
Ett avkopplande sätt att följa de medeltida 
spåren är genom någon av de många 
pilgrimsledederna runt Skaraborg, bl.a.  
Gudhem-Varnhem, Kungslena-Gudhem samt 
Forshem-Husaby. Se www.pilgrimskaraborg.se 
för mer information.  
 
Auktoriserad Arn- och medeltidsguide 
Om man väljer att resa med auktoriserad Arn- 
och Medeltidsguide garanterar vi ett 
spännande möte mellan saga och verklighet. 
Kostnaden för guide är 600 kr/timma inkl moms 
med en minsta tid på 2 timmar. Välj ur listan på 
www.arnmagnusson.se eller kontakta oss så 
ger vi förslag på guide som passar just din 
grupp. Man kan också förboka platsguider vid 
de flesta besöksmål. 
 
Mobilguidning 
Genom att ringa 0511-440999 kan man få 
guidning i de olika kyrkorna, varje kyrka har sin 
kod. Hämta broschyr på Västergötlands 
museum eller i den första kyrkan du besöker. 
 
Arn Magnusson Officiell Hemsida 
www.arnmagnusson.se  
Här hittar du information om figurer, besöksmål 
och filmerna samt länkar vidare till övriga 
aktörer, aktiviteter och paket kring Arn. 
 
Arnmåltider 
Flera restauranger serverar mat i medeltida 
anda, ibland som färdiga ”Arnmenyer”. Även 
vissa caféer har tagit fasta på Arn och serverar 
Arnkaka. 
 
Moviemap  Arns Rike  
Karta med vägledning till de platser som 
nämns i romanerna och visas i filmerna finns 
att hämta på turistbyråerna och flera andra 
besöksmål kring Skaraborg.   
 
CD guide I Arns Fotspår 
CD guiden berättar om besöksmål, historia etc. 
Finns att köpa på bl.a. Turistbyråerna samt 
Västergötlands Museum.  


