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Säsong året om torsby.se

Det är en konst att baka goda mat- och 
kaffebröd. Lindströms Bröd har gjort 
det i Torsby sedan 1928.

– Vi driver vidare bageri och kondi-
torierna som förut, säger Niclas Nord-
quist som i januari 2009 tog över verk-
samheten tillsammans med sin svåger 
Kristian Blom.

Lindströms Bröd driver eget bageri i Tors-
by, som erbjuder totalt närmare 200 pro-
dukter, samt de två Wienerkonditorierna i 
Torsby och Sunne. Många recept har över 
e�  halvt sekel på nacken.

– Ja, vår kondisbit Torsby Molusken har 
nog inte undgå�  någon Torsbybo. En stor-
säljare i skolkaféerna. Den har vi bakat i 
över 50 år, ler Niclas.

Nu även i Karlstad
Lindströms Bröd levererar färskt bröd sex 

dagar i veckan till konditorierna, livs-
medelsbutiker, arbetsplatser, sjukhus, 
campingplatser, skolor, hotell, bensin-
stationer, föreningar och fritidsanlägg-
ningar. Marknadsområdet är Torsby, 
Sunne, Hagfors, Ekshärad och Munk-
fors.

Niclas och Kristian ser också utveck-
lingsmöjligheter:

– Vi bearbetar nu marknaden i Karl-
stad med framgång. På sikt kan vi också 
tänka oss egna butiker.

Lindströms Bröd omsä� er ca 14 mil-
joner kronor och har totalt 24 medarbe-

Tel: 0560-101 87
www.lindstromsbrod.se

Bagare Bagare 
med med 

traditionertraditioner
För bageritraditioner vidare i För bageritraditioner vidare i 
Värmland gör Kristian Blom Värmland gör Kristian Blom 
och Niclas Nordquist som och Niclas Nordquist som 
nya ägare till Lindströms nya ägare till Lindströms 
Bröd i Torsby.Bröd i Torsby.

Heidruns Bok & Bildcafé
Go�  hembakat bröd, konstutställningar och bygdens store poet Bengt Berg arrangerar diktkvällar 
och musikstunder.  I den gamla lanthandeln fi nns en bokhandel och värmländskt konsthantverk av 
högsta kvalitet.
www.heidruns.se

Utmarksmuseet i Ransby
Främst känt för det timrade numedeltida långhus intill museet med den 40 meter långa Pilgrimsta-
peten – en bonad av linneväv och Sveriges motsvarighet till Bayeuxtapeten i Normandie. Pilgrims-
tapeten berä� ar två historier. Dels om e�  tiotal arbetslösa kvinnor som broderat bonaden, dels om 
pilgrimsleden Hammarö-Nidaros.
www.utmark.se

Sahlströmsgården 
E�  stycke svensk kultur- och konsthistoria. Konstnärssyskonen Sahlström – Anna, Bror och Ida – kän-
de stora delar av den svenska konstnärseliten under det tidiga 1900-talet. Ivan Aguéli, Siri Derkert, 
Carl Wilhelmson, Einar Nerman, Karl Nordström m.fl . besökte o� a gården i U� erbyn. Rika samlingar 
av konst och konsthantverk, hantverksförsäljning, restaurang, café och konferens. Öppet hela året.
www.sahlstromsgarden.se

Kulturkoppra
I Ransby kulturby ha vi byggt upp e�  litet museum som visar norra Värmlands historia med hjälp av 
ny teknik. Utställningen kallas ALLA TIDERS NORDVÄRMLAND - från istid till nutid och vänder 
sig till turister och ortsbor i alla åldrar.
www.kulturkoppra.se

Torsby Finnkulturcentrum
Torsby Finnkulturcentrum är e�  museum, bibliotek och arkiv om den skogsfi nska kulturen. I utställ-
ningen ”Nii� aho – den blommande svedjeängen” får du en spännande upplevelse av fi nnskogens 
särdrag med byggnader, näverfl ätning, jakt, fi ske, trolldom, språk och musik. Öppet hela året.
www.varmlandsmuseum.se

Finngårdarna - Lekvattnet
Finngårdarna Karmenkynna, Kvarntorp och Ritamäki är öppna för besökare 1 juni - 31 augusti, dag-
ligen kl. 11-18.  Gruppbesök kan tas emot även andra tider e� er överenskommelse.  På Karmenkynna 
och Kvarntorp serveras den skogsfi nska ”nationalrä� en” mo� i och fl äsk.
På Ritamäki som för övrigt är den senast bebodda rökstugan i ursprungligt skick (1964), kan man 
njuta av en kopp kaff e med dopp och en underbar miljö.

Biografen Stjärnan
Gammal anrik biograf och kulturscen på Järnvägsgatan 2 i Torsby. Visar en bred och aktuell fi lmre-
pertoar med ca.5 föreställningar i veckan. Konserter, teater, utställningar, föredrag, ungdomsverk-
samhet m.m. är andra återkommande inslag i verksamheten.
Ägs av Torsby kommun och drivs av ideella föreningen Föreningsrådet Stjärnan.
www.stjarnan.se
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GuldkornGuldkorn i Torsby  i Torsby 
– värda ett besök:– värda ett besök:

Finnkultur 
Under 2009 är det fi nska inslaget större 
än vanligt på grund av Märkesåret 2009, 
200-årsminnet av separationen från Fin-
land.

– I Torsby har det fi nska språket talats i 
350 år, fram till 1960-talet.
På 1600-talet koloniserades Värmlands 
nordvästra skogar av fi nska nybyggare, 
svedjebönder, som med sin unika förmå-
ga a�  producera stora skördar ur askan 
e� er bränd skog, betvingade den gamla 
urskogen. I Torsby kommun fi nns Skan-
dinaviens bäst bevarade fi nngårdar, med 
världens största bestånd av fi nska rökstu-
gor, 15 stycken, fl era på ursprunglig plats 
och öppna för besökare.

Levande bilkultur
Diskuterar man kultur kan man inte kom-
ma ifrån bilen. Torsby är Sveriges � ärde bil-
tätaste kommun. Raggarkultur och rocka-
billy är här levande u� ryck. Bilsport ligger 
också många Torsbybor varmt om hjärtat. 


