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K

ristianstads kommunareal, land inklusive inlandsvatten
som sjöar och åar, är också Skånes största med en areal på
1 346 km². Antalet invånare var 77 245 vid slutet av 2007. Cirka
30 000 bor i centralorten.
Den danske kungen Christian IV grundade staden Kristianstad
1614. Kungens vapen, C4-märket, används fortfarande i många
olika sammanhang som en symbol för Kristianstad.
Den nuvarande kommunen bestod en gång av 35 olika kommuner. Fortfarande finns här ett 40-tal orter. Ungefär hälften av
dessa har mer än 200 invånare. Detta gör Kristianstad till Sveriges
tätortstätaste kommun.
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011 är Kristianstad kanske världens mesta värd. Med gruppspel och semifinal i
Handbolls-VM och Scouternas världsscoutläger på plats, är 2011 året när många tusen
nya besökare upptäcker Kristianstad.
Handbolls-VM i början av året blev en succé. Gäster kom från hela världen och trots januarikyla var de nöjda med sitt besök. Självklart kom de för att se handboll i världsklass
i vår nyinvigda arena, men de som hade tid
besökte också vår fina renässansstad med butiker och caféer och vårt museum.
En del for på örnsafari och kom nära de
mäktiga fåglarna som vintertid syns ända in
över centrum. Andra valde ett bekvämare
sätt att närma sig naturen. I Naturum Vattenriket, mitt i staden men ändå mitt i naturen, fick de smakprov på den natur som
finns runt omkring.
Så visst fanns det saker att se och uppleva
även i kalla vintern. Turistbyrån fick ett brev
från ett tyskt par som följde sitt lag på plats
och som ville berömma Kristianstad för
ett fint arrangemang. De var så nöjda med
handbollen och med allt de sett. De var förtjusta i Åhus där de bott och allt gott de hade
ätit.

Men mest av allt ville de berätta hur trevliga
människor de mött i butikerna, restaurangerna och på hotellet. Hur vänligt de blivit
bemötta på arenan och inte minst av den
trevlige busschaffören som hjälpt dem tillrätta när de anlände till stationen i Kristianstad.

S

å klart finns det mycket vi vill att du ska
uppleva i vår kommun. Oavsett om du
söker natur, kultur, aktivitet eller lugn och
ro är jag övertygad om att du ska finna något
som faller dig i smaken, hela året om.
Men mest av allt hoppas jag att du ska träffa
den där trevlige busschauffören eller expediten i bokhandeln som gör att du minns ditt
besök hos oss lite extra.
Ibland spelar det ingen roll hur påkostad en
tillställning är, hur noga vinerna till femrättersmåltiden valts ut eller att inbjudan skickats ut på egentillverkat papper.

D

et kan vara så att den spontana måltiden, tillagad på rester, hemma hos
grannen kan vara väl så minnesvärd. Just för
att grannen är den där sortens värd som får
dig att koppla av och känna dig som hemma.

Därför tror och hoppas jag att alla vi i Kristianstadstrakten ska vara så goda värdar i år –
när hela världen kommer till oss – att du får
samma känsla med dig hem som våra tyska
gäster hade i januari. Vi vill inte bara vara
världens mesta värd utan självklart också
världens bästa.
Välkommen hem till oss!

THE MUNICIPALITY
OF KRISTIANSTAD
Kristianstad municipality, including inland
waters such as lakes and rivers, is the largest in Skåne by surface area at 1,346 km2.
The population was 77,245 at the end of 2007.
Around 30,000 live in the main town. Danish
King Christian IV founded the town of Kristianstad in 1614. His royal arms, based on his
abbreviated name C4, are still used in many
contexts as a symbol of Kristianstad.

Eva Berglund
t.f Turistchef
Kristianstads Kommun

Magasin Kristianstad ges ut av Goldhat AB i samarbete med Kristianstads kommun/Turism Kristianstad. Projektledare och ansvarig utgivare: Tomas Tillberg,
044-12 76 80, Annons: Marie Wramås Marknad: Peter Molin, Projekt/Ekonomi: Magnus Tillberg. Fotografer: Sven-Erik Magnusson, Claes Dahlquist, Dan Sköld, Helena
Öhlund,Kristina Jungbeck, Patrik Olofsson och Tomas Tillberg. Skribenter: Per-Erik Tell, Tina Persson, Kenth Olsson, Tomas Tillberg, Kent Roos.
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ristianstad är på många sätt en unik
stad för den shoppingsugne. Inom
gångavstånd hittar man en massor av små
unika specialbutiker blandat med de stora
kedjorna. Mellan varven kan man koppla av
på charmerande uteserveringar.
I Kristianstad ligger butikerna inbäddade i
en historisk miljö som har många spännande historier att berätta. Även om staden har
lyckats behålla utseendet på stadskärnan nästan intakt genom åren, hittar man däremot
allt det senaste inom exempelvis mode och
inredning i det digra utbudet.
– Det finns många små specialbutiker här,
som är blandade med de stora kedjorna. Här
finns något för alla smaker på en liten yta,

säger Helena Öhlund som är verksamhetsledare i Handelsstaden Kristianstad.
När det så alltså är dags för en lunch eller
fika så finns det många caféer och konditorier under tak, men flera av dem flyttar ut på
gågatorna under sommarhalvåret.
Kristianstad har en aktiv verksamhet bland butiksinnehavare och fastighetsägare och under hela året avlöser en
mängd aktiviteter varandra. På Lilla Torg
kan man se modevisningar, uppleva barnens egna dagar, njuta av stadsmusikkåren, fynda på månglarmarknad, fönstershoppa en skyltsöndag och mycket mer.
– Kristianstad än mer än bra shopping, det
är ett komplett utflyktsmål, säger Helena.

K

ristianstad har även en egen maskot,
Bruse, som symboliserar flera olika attribut: Stadens grundare, den danske kungen
Christian IV, såväl som det stolta och unika
vattenriket, mm. Om du möter Bruse så är
det inte omöjligt att han bjuder på något
gott att tugga på och du får gärna låta dig
fotograferas tillsammans med Kristianstads
egen maskot.
Förutom innerstadens rika shoppingutbud
kan man finna flera större detaljhandelsbutiker på handelsområdena Vilan och Härlöv,
som ligger en liten bit utanför stadskärnan.
Där finns en annan typ av handel som vitvaror, elektronik, möbler och annat som kräver
lite större lagerutrymme. Allt detta kompletterar varandra i den stora shoppingstaden
Kristianstad.

SHOPPING IN KRISTIANSTAD
Kristianstad is a unique town for shopping in
many respects. Within walking distance you’ll
find countless specialist shops mixed with the
big chains and stylish open-air bars and restaurants. And there’s usually something going
on, from fashion shows to children’s festivals,
late-night shopping and events.
As well as a wide range of shopping you’ll
also fi nd plenty of cafés, and in the summer
many of them move out onto the pedestrian
streets.
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Kristianstad’s year is packed with activities.
The Lilla Torg square offers fashion shows,
children’s festivals, the town band and many
other performances. And there’s also latenight shopping and Sunday opening, with
more coming each year.
The town also has its own mascot, who you
might bump into. Bruse, as he’s known, is
no clown but symbolises the town’s founder
Christian IV as well as the water bioreserve
and the town’s style and elegance. Bruse

9

hands out sweets to children and is happy to
be photographed with tourists and locals.
Much of the inner city is car-free. Visitors can
wander around the pedestrian streets with
ease. The only thing that might get in your
way is your fellow shoppers. There’s parking
nearby, increasing the attraction of the town’s
shops.
Whatever you want to buy or experience, you’ll
find it in the retail paradise that is Kristianstad.

HOTELLGUIDE
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tt bo på hotell är en upplevelse för
många och det gäller helt enkelt för hotellgästen att få känslan av ”att sova hemma
men borta”. Varje gäst måste känna sig välkommen och att bli så nöjd och belåten, att
hon eller han vill återkomma många gånger.
Det är många faktorer, som spelar in för att
få gästen tillfredsställd. Ett bra hotell är mer
än några rum. Varje hotell är en liten värld
för sig själv, där alla delar och komponenter är lika viktiga. Det är inte tillräckligt
att receptionspersonalen är vänliga, trevliga
och serviceminded, om gästen kommer till
ett dåligt städad rum – eller tvärtom: att hotellrummet är fräscht och inbjudande om
personalen i receptionen varit snorkiga och
otrevliga,

S

amspelet mellan hotellets olika avdelningar är oerhört viktigt, för att gästens
vistelse skall bli lyckad. Att sedan sängen är
skön och behaglig; frukosten riklig och tilltalande och TV-utbudet varierat är naturligtvis självklart. Viktigast är dock Du som
vår gäst och vi vill naturligtvis se dig många

gånger som gäst här hos oss.
Sov gott i Kristianstad – och bygden runtomkring – är ett begrepp som vi vill lansera.
Här finns ett varierat utbud av olika hotellmöjligheter, som lockar både affärsresenären
som turisten.

Hotell Sirius
Västra Boulevarden 35
291 31 Kristianstad
Tel: +46 (0)44-21 77 40
info@hotellsirius.se
www.hotellsirius.se

Quality Hotel Grand Kristianstad
Västra Storgatan 15
291 21 Kristianstad
Tel: +46 (0)44 28 48 00
Fax: +46 (0)44 28 48 10
q.grand.kristianstad@choice.se
www.choicehotels.se

Stadshotellet Kristianstad AB
Nya Boulevarden 8, Stora Torg
291 31 Kristianstad
Tel: +46 (0)44-100255
info@stadshotelletkristianstad.se
www.stadshotelletkristianstad.se

FIRST HOTEL CHRISTIAN IV
V Boulevarden 15
291 31 Kristianstad
Tel: +46 (0)44 20 38 50
christianIV@firsthotels.se
www.firsthotels.se/christianIV

Annas Hotell
Näsbychaussén 35
291 35 Kristianstad
Tel: +46 (0)44 212 212
Fax: +46 (0)44 212 212
anna@annashotell.se
www.annashotell.se

Bäckaskog slott
Barumsvägen 255
290 34 Fjälkinge
Tel: +46 (0)44-53020
info@backaskogslott.se
www.backaskogslott.se

Kastanjelunds Wärdshus
Kastanjelundsvägen 2
296 72 Yngsjö
Tel: +46 (0)44-23 25 33
info@kastanjelund.se
www.kastanjelund.se

Bykrogen i Österslöv
Lövens Väg 30
291 94 Kristianstad
Tel: +46 (0)44-226000
info@bykrogen.nu
www.bykrogen.nu

Hotell Bishops Inn
Västra Boulevarden 7
291 32 KRISTIANSTAD
0771-788789
reservation.kristianstad@elite.se
bishops.kristianstad@elite.se

Tomarp Gårdshotell
Helmershusvägen 218
291 94 Kristianstad
Tel: +46 (0)44-931 18
info@gardshotell.com
www.gardshotell.com

Best Western Hotel Anno 1937
Västra Storgatan 17
291 32 Kristianstad
Tel: +46 (0)44-126150
info@hotelanno.se
www.hotelanno.se

Hotell Åhus Strand
Kolonivägen
296 22 Åhus
Tel: +46 (0)44-28 93 00
reception@ahusstrand.com
www.ahusstrand.com

I

Kristianstads tätort finns idag 7 hotell i
olika storlekar med var sin stil och inriktning – från fyrstjärniga storhotell till mindre
familjehotell. Du hittar ett par hotell längs
den lockande Östersjökusten – i Åhus och
Yngsjö. I bygden finns dessutom hotellboende i slotts- och gårdsmiljö samt även i en
danskliknande kromiljö.
Valmöjligheterna är således många och du
finner de olika alternativen här intill. Vi lovar att personalen på våra hotell skall ta väl
hand om dig och de dina.
Hjärtligt välkommen till oss.

Kent Roos
Ordförande i Hotellgruppen,
Kristianstad

GOOD NIGHT SLEEP IN KRISTIANSTAD
The Kristianstad area has a broad offering of accommodation and overnight facilities.
Book your accommodation at: www.kristianstad.se/turism.
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VI FIRAR 10 ÅR
PÅ BYKROGEN

T

raditionen har alltid varit viktig
för bröderna Duvander, bagare och
konditorier i tredje generationen. Traditionen har alltid inneburit kvalitet. Det smakar
man direkt menar Jesper Duvander, några år
äldre än brodern Jens. Tillsammans driver
man med framgång Conditori Duvanders i
centrala Kristianstad. Ett konditori med eget
bageri i samma byggnad.
Farfar Nisse, född 1909, har lämnat jordelivet. Han startade verksamheten redan 1934
i en liten ort utanför Kristianstad. I Färlöv,
precis bredvid det dunkande järnvägsspåret
lade han grunden till framgångsrecepten.
Med en ombyggd cykel levererade han trofast och punkligt de egenhändigt producerade bakverken till hugade spekulanter. Idag
sker den största försäljningen över disk på
gammeldags vis, även om man naturligtvis
fortfarande levererar om så önskas – nuförtiden med bil, även om cykeln från 1930-talet
fortfarande är fullt brukbar.

M

en det är inte bara den gamla cykeln som finns bevarad. Man bakar fortfarande exakt som för 77 år sedan.
Halvfabrikat och fusk med smakämnen är
fullständigt tabu. Riktigt smör och 100 %
äkta råvaror, skall det vara.
-För oss är det självklart att använda exempelvis riktiga hallon i en prinsesstårta, det är skrämmande att vi i princip är ensamma om det nuförtiden,
i en tid när man trodde att folk ställde krav
på vad man äter, berättar Jesper.
Att den gedigna traditionen genomsyrar företaget i alla avseende vittnar inte minst den
unika atmosfären i konditoriet om. Man avnjuter bakverken i en rustik och romantisk
atmosfär i centrala Kristianstad vilket verkligen förhöjer smaken avsevärt.

Läs m
er på
: ww
w
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”100 % äkta råvaror,
skall det vara.”
Grunden har redan lagts med gamla utprövade recept, äkta råvaror och en rejäl portion
yrkesstolthet, det vittnar utnämningen till
ett av Sveriges bästa konditorier åttonde året
i rad. Samtidigt pågår en ständig utveckling
av vårt sortiment och utbud. Vi kombinerar
det klassiska med det moderna och du hittar
hela tiden välsmakande nyheter i våra kyldiskar, berättar Jesper.
Så nu är det upp till dig att kontrollera om
du smakar skillnad, avslutar Jens Duvander
och hälsar välkommen till konditoriet på
Hesslegatan och Bakfickan på Domus i Kristianstad.
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& FIRA RÅBELÖFSB
En bit utanför Kristianstad beläget granne med
Råbelövssjön hittar du den gemytliga Bykrogen & Hotellet
med personlig service. Låt dig överraskas hos oss!
LAGA MAT MED KOCKAR • WHISKEYPROVNING

BASTUFLOTTE • CYKLA ELLER VANDRA • VINPROVNING
UPPLEV SJÖ & NATUR MM

Välkommen till äkta skånskt
gemyt i härlig miljö.

För mer information och bokning: 044 - 22 60 00
www.bykrogen.nu • info@bykrogen.nu
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Kippers Källare
Kristianstads äldsta Restaurant

På Kippers Källare arbetar vi främst med svenska smaker och råvaror. När det gäller val av
råvaror så följer vi säsongerna - och inspireras
av dem. Allt från vårens fräscha primörer, till
sommarens späda nässlor och sparris. Därefter
inträder hösten med rotfrukter, skaldjur och den
skånska gåsen som några exempel.

Välkommen att
besöka vår bar.
Bästa Loungen
i stan!

Vi vill att vår meny skall innehålla så mycket
närodlat som möjligt, då vi har många lokala
leverantörer. Vi brinner för ”hela djuretfilosofin”
och i vår meny kan Du bland annat hitta Bringa,
Kinder och Bräss. Vi på Kippers värnar om vår
gastronomiska historia.

En mitt
oasi city

Med sina gula fasader och härliga rosenbuskar
finner Du en oas mitt i city. Från slutet av juni till
slutet av augusti fylls tallrikarna med smårätter
som får dig att återuppleva gamla semesterminnen.
På Kippers blomstrande innergård kan du välja
bland våra populära Tapas. Vi erbjuder allt från
spanska korvar och fransk getost, till svensk
gravad lax och makrill. Sommarens meny
innehåller även ett rikt utbud av varmrätter och
desserter. Där vi satsar på enkla och rena smaker och vill att tallriken skall överraska!

- Sex år med Tapas
på Kippers innergård!

Välkommen

Sommartid stänger vi
vår källare och öppnar
upp vår kringbyggda
innergård.

Chistorra med pumpa,
citron & timjan
Ingredienser:
100g kryddig korv per person
(vi använder chistorra)
1 butternut squash
skalet av ½ citron
3 vitlöksklyftor
ett par kvistar färsk timjan
salt
1/2 dl olivolja
Skär ner pumpan i mindre
bitar, blanda ihop med övriga
ingredienser och rosta i ugnen på
200 grader i ca: 25 minuter tills
pumpan är mjuk. Krossa pumpan
med hjälp av en gaffel och smaka
av med citron och salt.

La Cucina hittar du en trappa upp
från Lilla Torg. Här bjuds det ombonad miljö i en modern lokal med
ett medelhavsinspirerat kök. Vi serverar bl a Bruschetta, Tapas, Saltimbocca och givetvis har vi Tiramisu
på dessertmenyn. Till samtliga maträtter finns naturligtvis många goda
Italienska och Spanska viner i olika
prisklasser där de flesta även säljs
per glas.

Ute på Lilla Torg finns vår paviljong
som på sommaren öppnar upp sin
populära uteservering. Under våra
markiser kan du njuta av god mat
och lyssna på sorlet från torghandeln.
Med ljuvlig bakgrundsmusik och
värmande filtar kan man drömma sig
till medelhavet, även när den svenska
sommaren känns kylig.

Medelhavsinspirerat
kök på La Cucina

Grilla korven hårt så du får tydlig
grillsmak, servera med den
krossade pumpan.

Östra Storgatan 9, Kristianstad • 044-10 62 00
14 info@kippers.se • www.kippers.se

www.la-cucina.se
15

Välkommen till oss!
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tadens skulpturer skapar i hög grad stadens identitet.
Ibland är de så självklara inslag i den offentliga miljön
att man knappt lägger märke till dem. Precis som föremålen i ens vardagsrum. Ibland sticker de ut ordentligt,
väcker heta känslor och livlig samhällsdebatt. Oavsett vilket så vore stadens eller ortens liv gråare och fattigare utan
dem. Vägledd av skulpturkartan här bredvid kan du själv
vandra runt och uppleva de många konstverken i Kristianstad. Låta dig förtjusas eller förfäras, men framför allt
låta dig engageras och förhoppningsvis få en helhetsbild
av levande konst i offentlig miljö.
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CELEBRATING SCULPTURE
There are over 60 public sculptures in the centre of Kristianstad.
Start exploring the map shown here and you’ll discover all
these exciting public works of art .
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av dekorerad Gelato i alla smaker.
Nytänkande och italienska influenser blandas med klassiska bakverk,
hembakat bröd, personliga tårtor och
luncher och doften av färskmalt kaffe
när Conditori Fantasi möter anrika
Darins.
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Darins har funnits i släkten sedan
1925 då Magnus & Johan Darins
farfars far Iwar Darin öppnade upp
Darins som ligger på samma ställe än
idag. Magnus & Johan driver Darins
& Fantasi med varsam hand. Med
inspiration från Italien går espressomaskinen varm, i frysdisken möts vi
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Skulpturer i Kristianstads innerstad
1. Fasadskulpturer (kopia) | Hindrich Sieffwering | 1622 21. Stenhuggaren | J Bartdoff | 1988

43. Leende Väktare | Timo Solin | 1994

2. Storsläggan | Axel Olsson | 1947

22. Romeo och Julia | Axel Olsson | 1991

45. Soluppg över frukostbordet | Bitte J-Åkerlund | 1975

3. Lena | Elsie Dahlberg-Sundborg | 1962

23. Restitution | Sarah Schwartz | 1990

46. Ax | Pål Svensson | 1993

4. Pregnant | Roland Andersson

25. Skulpturbrunn | Owe Pellsjö | 1986

49. Konsul Karl Nilsson | Ingrid Gejer-Rönningb.| 1963

5. Musikanten och hans hund | Axel Olsson | 1991

26. Lyssna | Kenneth Johansson | 1990

50. Flora 1 | Nils Möllerberg | 1935

6. Kören | Tomas Qvarsebo | 1984

27. Svart knapp (Black Button) | Hiroshi Koyama | 1995 51. Kvinna med barn i dörrkarm | Hanne Warming | 1988

7. Klockspelet | Sune Friström m fl | 1992

28. Parad | Pål Svensson | 1999

8. Sabinskorna rövas bort | Anders Olsson | 1933

30. Hållplats/The Waiting Game | Monika Larsen-D| 1999 53. Ungdom | Ivar Johnsson | 1963

9. Wendisten | Axel Olsson | 1992

31. Oändlighetskolonn | Bert Johnny Nilsson | 2003

54. Solglitter (kopia) | Carl Milles | 1990

10. Café Rio | Axel Olsson | 1992

32. Stenskulptur | Johannes Michler | 1987

55. Snäckan | Axel Ebbe | 1922

11. Mannen i islandströja | Ivar Johnsson | 1933

33. Främmande frukter | Bert Jonny Nilsson | 1994

56. Bönsyrsa | Åke Jönsson | 1987

12. Källan | Carl Magnus | 1996

34. Livsglädje | Nils Möllerberg | 1961

57. Gallervägg | Åke Jönsson | 1986

13. Tempelkub | Bård Brejvik | 1993

35. Laxmöte | Agge Sahlberg | 1968

58. Vägvisare | Claes Hake | 1989

14. Kalven | Lena Lervik | 1979

36. Man med fågel och hatt | Björn Selder | 1993

59. Blixt och dunder | Claes Hake | 1981

15. Filmfotografen | Axel Olsson | 1981

37. Nerthus | Lena Lervik | 1992

60. Kosmos | Takashi Naraha | 1980

16. Treklöver | Owe Pellsjö

38. Gammelföräldrar | Hanne Warming | 1992

61. Salut | Mette Björnberg & Richard Johansson | 2006

17. Ikaros | Palle Pernevi | 1965

39. Hammarsmeden (kopia) | Constantin Meunier | 1886 62. Metamorfos över Krstd sillhuett | Lars Ekholm| 1995

18. Tiden går | Thomas Hallqvist | 2000

40. Diskuskastaren (kopia) | Myron | (480-445 f.Kr.)

19. Sinfonia | Folke Truedsson | 1974

41. Törntaggen (kopia) | antik

20. Pomona | Nils Möllerberg | 1948

42. Häradssköldar | Axel Olsson | 1951
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52. Romantisk konstruktion | Sivert Lindblom | 1988

63. Stake och kulor | Lars Ekholm | 1995

På Darins kan du kombinera din
egen lunch. Ingredienserna väljer du
själv till våra populära mackor och
sallader. Vi erbjuder också hemgjorda pajer och soppor. Till det kan du
avnjuta en god öl eller ett glas vin på
vår härliga uteservering eller varför
inte en Irish coffee till något av våra
bakverk. Vi har fullständiga rättigheter. På Darins bakar vi också vårt
omtyckta bröd.

Gelato
Med inspiration hämtad från Italien
så har bröderna Magnus & Johan
Darin tillverkat sin egen Gelato som
är det italienska ordet för glass. Den
är baserad på mjölk till skillnad från
många traditionella glassmärken,
som har grädde i basen. Darins glass
smakar mer och är mer fettsnål.
17

Conditori Fantasi var först i stan med
att erbjuda en riktigt stor frukostbuffé, som ständigt utvecklas. För den
som önskar kan man se hela processen när ett bakverk tar form genom
glasrutorna in till konditoriet.
Vi utvecklas ständigt. Nytt hos oss
är våra panoramatårtor som blivit en
succé. Här skapas den personliga tårtan för företaget eller privata festligheter. Läs mer på www.darins.se

brödboden

B

rödboden vid Lilla torg i centrala Kristianstad är ett trevligt café med ett brett
utbud av allt från matbröd, frukostbullar
och kaffebröd till kondiskakor, tårtor och
bakelser och olika sallader, smörgåsar och
pajer som lunchalternativ.
-Vår uteservering på torget är öppen från tidig vår till sen höst och på vintern finns det
plats för tio gäster som sitter väl skyddade
för väder och vind i paviljongen, berättar
Christer Särnblad. Inomhus i vårt ombonade
café finns plats för 60-tal gäster.
Brödboden är Sture Bröds flaggskeppsbutik och saluför bageriets kompletta sortiment. Sture Bröd grundades 1937 av Sture
Rosenquist i ett korsvirkeshus på Östra Storgatan. Sture Bröd profilerar sig som lokal
bagare med en distributionsradie på fyra mil
från bageriet i Kristianstad. Kundkretsen består av både stora och små företag och är allt
från stormarknader, mindre livsmedelsbutiker, konditorier och personalmatsalar.
– Vi håller fast vid det gamla sättet att
baka där bagarna har maskinerna till hjälp
både för effektiviteten och för arbetsmiljön.

KULTUR

på lillatorg.

-Du kan resa vart du vill i
världen och leta men du hittar aldrig dess like till denna
silversmedja, säger Ingemar
Grönroos ägare till Silversmedjan i centrala Kristianstad.

För oss är det viktigt att det är vi som styr
maskinerna och inte ett löpande band som
styr oss bagare.
En del gamla recept vårdar Sture Bröd
ömt. Som exempel Bjärlövs grova ett bröd
som började bakas av Nilla Göransson på
1880-talet i Bjärlöv.

L
L
I
T
A
K
A
B
TILL
1700-TALET
I

en kulturhistoriskt unik miljö arbetar silversmeden Ingemar Grönroos vid arbetsbord från 1700-talet och med samma verktyg som hans farfar använde på 1930-talet.
Silversmedjan har anor från 1680 då Hans
Voght grundade verkstaden. Efter flyttningen till den nuvarande lokalen 1917 har få
förändringar skett i silversmedjans produktionsutrustning. Ingemar Grönroos farfar
övertog ansvaret för produktionen 1922
och 1969 började Ingemar i verkstaden.
-Vad vi känner till har ingen silversmedja
varit i kontinuerlig drift till dags dato med
sin ursprungliga maskinpark, säger Lennart
Smidfelt, ordförande i den ideella föreningen Silversmedjans Vänner. Denna verkstad måste till varje pris bevaras. Den unika
verktygs- och maskinsamlingen är en sådan
ovärderlig kulturskatt att den måste ges en
tryggad framtid.
För lite mer än tio år sedan gjordes ett
upprop till kulturintresserade att bilda föreningen Silversmedjans vänner. Med det
övergipande syftet att på olika sätt arbeta
för Silversmedjans bevarande. Huset, som
är från 1866, hade tills i somras ett tak som
både var otätt och riskerade att försvinna vid
alltför kraftiga vindar dessutom var det helt
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oisolerat. I verkstaden på Kyrkogårdsgatan
hänger rader av tänger, saxar, hammare och
andra redskap från 1600-talet och framåt.
Allt finns kvar. I det silversmide som Ingemar gör i dag bevarar han metoder från de
gångna seklerna.

Ä

ven Regionmuseet Kristianstad har
uppmärksammat denna unika miljö
och gjort en DVD-film, Liv av silver, som
kan köpas på museet.
Silversmedjans Vänner har cirka 200 medlemmar som gått samman för att bevara
denna unika kulturskatt.
– Vi söker bidrag i olika stiftelser och 2006
fick vi 100 000 kronor i bidrag från Kung
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för
att lägga nytt tak på byggnaden som också
varit spritlager för brännvinskungen L O
Smith. Kostnaden var emellertid avsevärt
mycket högre men detta bidrag blev en
nyckel att flera andra bidragsgivare ställde
upp. Och nu är byggnadens fortbestånd
tryggat med ett tätt, vindstabilt och isolerat tak så nu behöver inte Ingemar lägga tid
på snöskottning på vinden eller så mycket
pengar för att hålla kylan ute.
-Det känns väldigt konstigt, säger Ingemar
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Grönroos, här har jag under de senaste åren
arbetat ensam och så helt plötsligt bildas en
förening som är engagerad i mitt jobb. Samtidigt känns det mycket bra att inte längre vara
ensam om att trygga verkstadens bevarande.

F

ör intresserade som vill hjälpa till att
bevara Silversmedjan öppnar Silversmedjans Vänner sin famn och erbjuder
medlemskap för 100 kronor om året.
Pg: 49 49 299 - 4

www.silversmedjan.org

SILVERSMEDJAN
In a unique culture-historic environment, silversmith Ingemar Grönroos works at an 18th
century workbench using the same tools as
his grandfather back in the 1930s. The Silversmedjan workshop hails back to 1680 when it
was founded by Hans Voght. Since moving to
the current premises in 1917, there have been
very few changes to the silversmith’s production equipment. Ingemar Grönroos’ grandfather took over responsibility for production in
1922, and Ingemar himself joined the workshop in 1969.
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ristianstads egen festival,
Kristianstadsdagarna, går
8-16 juli av stapeln för 21:a
året i rad. Som vanligt utlovas
en mängd arrangemang för alla
åldrar och mat från närområdet kommer att stå i centrum.
Det kommer att bli musik,
uppvisningar och annan underhållning i stora mängder under
stadens årliga festival. Maten
kommer att stå i centrum för
Kristianstadsdagarna.
– Vi jobbar mycket för att göra
festivalmaten till något extra.
Det ska vara kul och närproducerad mat som smakar lite extra, säger Henrik Fröberg som
är festivalgeneral.
Några favoriter från de andra
åren kommer tillbaka, bland
annat blir det en massa musik
på Tivolirock vilken går av stapeln under sista festivaldagen.
Den stora konsertkvällen, som
blir onsdagen 13 juli, bjuder
i år på Wilmer X och Hoola
Bandola Band.
– Båda banden har varit borta

en längre tid, så det blir comebackernas afton. Jag tror att
det kan bli riktigt bra eftersom
Hoola Bandola Band är klassiskt
och Wilmer X är mycket starka
här i Skåne, säger Henrik.

D

et blir en hel del nyheter för både vuxna och
barn också i programmet, vilket kommer att presenteras när
Kristianstadsdagarna
närmar
sig. Festivalen utvecklas varje
år. Eftersom det ligger i tiden
att tänka på miljön har Kristianstadsdagarna dessutom blivit
miljödiplomerad.
– Vi kommer fortsätta att jobba med miljöfrågorna, som är
mycket viktiga. En annan satsning från förra året som kommer tillbaka är projektet varannan vatten där vi delar ut gratis
vatten, berättar Henrik.
Kristianstadsdagarna är en mötesplats för hela familjen, som
brukar locka runt 150.000 besökare vilka kan njuta av mat, musik och annan underhållning.

Läs mer på www.kristianstadsdagarna.nu
Kristianstad’s own festival, Kristianstadsdagarna, will be held from 8–16 July for the 21st
year in a row. As usual, it offers a number of
events for all ages with a focus on locally produced food.
There will be music, performances and lots of
other entertainment during the town’s annual
festival. And this year food will take pride of place.
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KRISTIANSTAD’S OWN FESTIVAL

Favourites from former years will also be
back, including plenty of music at Tivolirock on
the last day of the festival. This year’s line-up
for the big concert night, Wednesday 13 July,
is headed by Wilmer X and the Hoola Bandola
Band.
The programme, to be fi nalised nearer the
time, will be packed with new acts for adults
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and children alike. The festival just keeps on
getting better every year. And in keeping with
these eco-aware times, Kristianstadsdagarna
has also won an environmental award.
Kristianstadsdagarna is an event for the
whole family, usually attracting around 150,000
visitors to enjoy the food, drink and entertainment on offer.

SEVÄRDHETER

D
N
A
H
N
E
G
E
PÅ
D
A
T
S
S
N
A
I
T
S
I
R
H
IC

3.

TIVOLIPARKEN

6.
5.
1.
10.

FORNSTUGAN 12.

År 1886 uppfördes
detta museum, som
är en av landets äldsta museibyggnader.
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kaffestuga under
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KUNGSHUSET 13.
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N

ordöstra Skånes historia
startade i Åhus och Vä.
Två orter som älskats i långa tider av danska ärkebiskopar och
munkar med kyskhetslöfte. När
Christian IV grundlade Kristianstad 1614 valde han att inte få
konkurrens från någon av dessa
och drog helt sonika in stadsprivilegierna för både Åhus och Vä.
Borgarna i de gamla städerna
förbjöds att bedriva handel någon annanstans än inne i Kristianstad och de blev mer eller
mindre tvångsflyttade dit.
Christian IV föddes den 12 april
1577 på Fredriksborgs slott vid
danska Hilleröd. När fadern,
Frederik II dog, var Christian
bara elva år. Därför blev han
satt under förmyndarskap och
vid 19 års ålder, 1596, blev han
krönt till kung över Danmark
och Norge.

Man vet ganska mycket om hur
Christian IV tänkte och tyckte.
Över 3000 av hans egenhändigt
skrivna brev finns bevarade och
man räknar med att han skrivit
betydligt fler. En betydande del
av dessa avhandlar frågor om
byggnationer. Under hela sin regeringstid ägnade han speciellt
intresse åt byggnader, arkitektur
och planläggning. Han anlade
10 nya städer och gjorde stora
planändringar i cirka 20 andra.

Kristianstads centrum. Det gör
Kristianstad till ett exceptionellt
exempel på en stad som tillkommit genom maktens påbud och
på en plats som tidigare var helt
obebyggd. Staden byggdes nämligen på Helgeåns träskområden
och man valde den bästa marken
som grund till herrens hus - den
ståtliga Heliga Trefaldighetskyrkan - med sina imponerande
mått och storslagna arkitektur.
Den största och förnämsta av
Christian IV:s kyrkobyggnader.
Det sägs att han planerade att
även bygga ett kungligt palats på
platsen öster om Stora torg. Det
enda som blev byggt var de förberedande stallen till de kungliga hästarna, en byggnad som senare blev millitärt tygförråd och
som fortfarande finns kvar idag
och inhyser Regionmuseet. Efter
52 års regerande avled Christian

M

an räknar den 22 maj
1614 som Kristianstads
födelsedag och det var då som
han utfärdade det så kallade
fundationsbrevet.
Den rätvinkliga och rektangulära stads-planen som växte
fram i byggmästare Christian
IV:s huvud är den som än idag
i stora drag finns bevarad i

IV vid 71 års ålder den 28 februari 1648.
Även om Kristianstad senare,
tillsammans med resten av Skåne
blev svenskt, behöll man Christian IV:s vapen som, passande
nog, var i blått och gult. Fram
till 1900-talets början hade de
lokalt präglade sedlarna ett porträtt av Christian IV istället för
den svenske kungen.

RÅDHUSET 2.

Uppfördes 1891 i
imiterad Christian IV
stil. Uppe i nischen
står Bertel Thorvaldsens bronsstaty av
Christian IV.

K

ristianstad är i dag den
enda staden i världen med
en utländsk monarks monogram
i sitt vapen.

BASTIONEN 3.

På sin ursprungliga plats kan man
uppleva bastionen
Konungen så som
den en gång såg ut

DISCOVER KRISTIANSTAD
Kristianstad was founded on 22 May 1614 by the Danish king Christian IV. The right-angled, rectangular
street layout, that was the brainchild of architect Christian IV, is largely preserved in the centre of Kristianstad
to this day. This is why plenty of historic, exciting and beautiful things can be discovered in quite a small area
in the heart of Kristianstad.
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REGIONMUSÉET 4.
TREFALDIGHETSKYRKAN 1.

Den förnämsta av Christian
IV:s kyrkogbyggnader.

14.

I kungens gamla stall
hittar man idag Regionmuséet.

1711-14 hade den
landsflyktige polske
kungen Stanislaus
Leszczynski och
hans familj sitt residens i detta hus.
Dottern Maria blev
drottning i Frankrike.

VÄHUSEN 9.
KRONOHUSET 5.

Den vackra empirebyggnaden uppförd
1840-41. Här delade
en gång Hovrätten över Skåne och
Blekinge hus med
Wendes artilleriregemente.

SKOTTENBORG 7.

Det lilla pittoreska
huset är jämnårigt
med Kristianstad.
Under grundläggningstiden hade
kungens byggnadsskrivare Jens Rasmusen sitt kontor här.

En av de äldsta och
mest intressanta
byggnadsmiljöerna i
Kristianstad. Renoverade 1980.

JÄRNVÄGSSTATIONEN 10.

Uppfördes 1865.
Nuvarande utseende
fick byggnaden1917.

BORGMÄSTARGÅRDEN 6.

Uppfördes vid
stadens grundläggning av borgmästare
Jörgen Hansen. Sin
nuvarande utformning fick huset under
1800-talet. General Georg Carl von
Döbeln bodde här
1811-1812

GRÖNROS
SILVERSMEDJA 14.

Smedjan har anor
från 1680-talet. I
silversmedjan finns
flerhundraåriga
stansverktyg, och
de äldsta, som ännu
används, är från
1600-talet. Silversmedjan ligger på
Västra Ågatan

TEATERN 8.

Teatern uppfördes
1906 i jugendstil efter
ritningar av arkitekt
Axel Anderberg bördig från Kristianstad.
(Han ritade även
Stockholmsoperan
och Oscars-teatern.)
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FRIMURARHUSET 15.
NORREPORT 11.

Den ursprungliga
infarten till fästningsstaden norrifrån.

Den första frimurarlogen i Kristianstad
instiftades 1776. 1884
stod huset färdigt och
invigdes av Oscar II.

D

en danske kungen Christian IV grundade fästnings- och köpstaden Christianstad den 22 maj 1614. Det var en direkt
följd av den unge svenske kungen Gustav II
Adolfs härjningar av den närbelägna, oskyddade staden Vä två år tidigare.
Fästningen uppfördes enligt holländska förebilder i det omfattande vattenområdet
kring Helge å och försågs med 10 bastioner,
som sköt ut som pilspetsar från den rektangulärt formade fästningen. Från fästningen
kunde man skjuta till den 470 meter långa
bron över Helge å.
Stadsplanen redovisar en dubblering av torg,
huvudgator och bakgator i ett vinkelrätt gatusystem. Längs huvudgatorna byggdes gedigna köpmansgårdar i två våningar, längs
bakgatorna enklare envåningshus. Stall för
fästningens hästar skulle det finnas på alla
gårdar.
Vattenståndet i Helge å var vid denna tid betydligt högre än i dag och fästningens jordvallar var omgivna av vatten.

C

hristian IV startade redan 1613 med att
bygga en landsväg på de högre partierna från Härlövs by in till den blivande staden
i ungefär den sträckning som Långebrogatan
har i dag. Vid Skottenborg satt kungens räkenskapsförare och kontrollerade allt som
kom på den 470 meter långa träbron över
den då breda och djupa Helge å
Den bevakade stadsporten med stadstull var
helt inbyggd i fästningsvallen. Placeringen
var ungefär där Västra Storgatan korsar
Södra Kaserngatan i dag. Landsvägen fortsatte längs nuvarande Västra Storgatan,
förbi det redan då kommersiella Lilla Torg
(Hestetorvet) till det mera administrativa
centret kring Stora Torg (Axeltorvet). Där
Nya Boulevarden nu går fanns tvärkanalen,
fylld av orenheter och med broar vid de
nuvarande Storgatorna. Här låg nu kyrkan,
landshövdingens renässansresidens (Ulfeldska palatset), borgmästaren Oluf Svendsens
vackra korsvirkeshus och Tyghuset och hit
var makten koncentrerad.
Stora Torg passerades diagonalt för att längs
norra delen av Östra Storgatan kunna nå
den norra stadsporten. Den första norra
stadsporten låg ungefär i korsningen Norra
Kaserngatan/Östra Storgatan och var också
helt inbyggd i fästningsvallen.
Förutom Heliga Trefaldighetskyrkan, Nordens skönaste renässanstempel, finns flera
kulturbyggnader kvar från grundläggnings-

tiden. Exempel på detta är södra delen av
Fortifikationshuset, Borgmästarhuset, Hospitalet, bottenvåningen på Tyghuset (Regionmuséet) och Prytz Lejehus.
Skampålen på Axeltorvet/Stora Torg är borta. Långebro är numera bara 70 meter lång.
Placeringen på den sanka och obebodda Allön i Helge ås vattenrike var militärstrategiskt
genialiskt. Christianstad är den första stad i
Norden, där renässansens stadsbyggnadsidéer utvecklats på ett stort sankt låglandsområde. Den starka danska gränsfästningen
blev svensk genom freden i Roskilde 1658.

Gourmet & Interiör

B

Sune Friström,
pensionerad stadsarkitekt och
stadskulturchef i Kristianstad.

KONSERTHUSET KRISTIANSTAD
Stora salen • Lilla salen

”

Vi har ett brett sortiment
heminredning handplockad av
oss, från kända leverantörer
runt om i europa.
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”

www.musikisyd.se

The Spice Tree

Välkommen till Husvagnsreserven!
Här hittar Du din nästa husvagn eller husbil.

The Spice Tree is a shop in central Kristianstad
that is packed with all kinds of gifts, but above all
an extensive range of teas, spices, chocolate and
other treats that will brighten up any day.

akom idén till butikskonceptet The Spice Tree finns Kryddlagret. Butiken i Kristianstad är deras första butik i Sverige
och bygger på det koncept som man utvecklat
när man visat sina produkter på Formexmässan i Stockholm. Kryddlagret som numera
heter The Spice Tree är egentligen en utpräglad grossist för högkvalitativa kryddor, te och
gourmetprodukter.
Butiken är en riktig njutning för kroppens
alla sinnen; den är smakfullt inredd med ett
unikt koncept där varorna är placerade i färgoch smakordning. Butiken har blivit uppskattad bland allmänheten eftersom man där kan
botanisera bland världens bästa produkter
inom mat och dryck. Dessutom fungerar den
också som ett showroom för befintliga återförsäljare till The Spice Tree. Här hittar man
unika produkter som man lär sig att använda
genom kockprogram, mattidningar och kokböcker. De mesta packas och produceras i
Skåne i egen regi. Detta i samarbete med
många utländska högklassiga leverantöter för
att säkerhetsställa våra höga krav på kvalité.
Men The Spice Tree har så mycket mer än
mängder av oljor och ett unikt fräscht sortiment av världens kryddor i sitt utbud. Här hittar man också belgisk högkvalitativ choklad,
Italiensk pesto, Franska marmelader och en
enorm mängd med färska teer att välja mellan. Våra olika sorters te är förmodligen de
färskaste du träffar på. Det går ovanligt kort
tid från det att de packats tills de finns till försäljning i butiken.
– Välkommen till The Spice Tree, här finns
massor av presenter och “gå-bort-gåvor” som
vackert inslaget blir pricken över i:et, berättar Ritwa Nohmén som är den som formger
butikerna, de nya förpackningarna och tillsammans med Stefan Eriksson tar fram nya
produkter och smaker. Framförallt kan livsnjutarna hitta de produkter som man behöver för
att njuta ordentligt - även i vardagen. Vill du
veta mer om oss så besök gärna vår hemsida
www.thespicetree.se

The Spice Tree

FÄSTNINGS- OCH KÖPSTADEN

Husvagnsreserven i Kristianstad, Skåne, har ett stort utbud av både nya
och begagnade husvagnar. Vi är Sverige-etta på Tabbert, Wilk och T@b.
Nyheter för året är bl.a. husvagnar från Knaus, Hymer & Carado.
Nu säljer vi även husbilar från Carado!

Välkommen till en bra affär!

Ägare:
Ritwa Nohmén
Stefan Eriksson

www.husvagnsreserven.se, Sävvägen 10, Kristianstad, Tel. 044-24 56 90
Öppettider: Måndag-fredag 8-18 Lördag STÄNGT Söndag 11-16
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L

ångt ifrån alla kommuner kan erbjuda
ett kulturhus enbart för barn och unga.
Mitt i Kristianstad hittar man Kulturhuset
Barbacka, vilket sprudlar av verksamheter
där barn och unga kan prova på, förverkliga
drömmar och utvecklas.
Barbacka är en fin och ståtlig byggnad där
det innanför väggarna sprudlar av verksamheter för unga. – Här är det tillåtande. Det
vill säga att man får prova på olika saker, diskutera valfria ämnen och många förverkligar
även sina drömmar här. Vi vill att man ska
kunna hitta någon verksamhet där man kan
utvecklas och samtidigt förstärka sitt självförtroende, säger Lotta Vinberg som är producent och marknadsförare för Kulturhuset
Barbacka.

Bild: Louise Tuvesson

D

et är mycket ovanligt med kulturhus
som enbart vänder sig till barn och
unga personer. Barbackas primära målgrupp
är barn mellan 3-15 år, men omfattar egentligen alla från 0-25 år. Kulturhuset Barbacka
har till exempel ett babycafé dit barn mellan noll och sex år kan komma och fika
tillsammans med sina föräldrar. Under våren
2011 får babycaféet med dess lekrum en utökad yta och ett ansiktslyft.
– Babycaféet har bara växt de senaste åren
och det har blivit mycket populärt att komma hit och umgås med sina barn. Man kan
även fika här för en billig peng i omsorgsverksamhetens café, säger Lotta och fortsätter:
– Fiket är givetvis öppet för alla som kommer hit och när ungdomarna intar Barbacka
bland annat på torsdagskvällarna brukar det
råda en skön stämning i caféet, menar Lotta.
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T

orsdagskvällar på Barbacka innehåller numera en verksamhet som kallas
Torsdagspuls. Det ges då möjlighet för unga
att låna någon av alla lokaler och skrymslen
på Barbacka för att repa musik, dansa eller
varför inte teckna mangaserier. Ungdomarna som är någonstans mellan 13 och 25 år
styr själva vad de vill prova på. Det blir även
Barbackarock vissa torsdagar, där lokala eller ibland regionala band bokar in sig för att
spela. Det är kostnadsfritt för alla ungdomar
som vill gå dit och lyssna på det som kanske
blir framtidens stora artister.

D

et pågår en mängd olika kurser året
om på Barbacka. Teaterverksamheten
är den största men danskurser och slöjdkurs
kommer inte långt efter. Nytt för året är en
cirkuskurs där barn och unga får prova på
att jonglera och pröva akrobatik. Förutom
de ständigt pågående verksamheterna året
om så utökas prova på-verksamheten under de flesta skolloven. Då pågår workshops
där man kan prova på musikal, pyssla eller

pimpa sina kläder och väskor. Under tiden
20 juni till 1 juli pågår även ett populärt
dagläger, Kulturlägret, där deltagare mellan
12 och 16 år får chans att fördjupa sig inom
ett kulturområde. Det kan bland annat bli
drama/teater, dansmix, film och TV, design
och textil, musikverkstad eller varför inte en
lajvkurs med rollspel utomhus.

serie. Tillsammans med Musik i Syd erbjuds
barnföreställningar på lördagar klockan
14.00. På våren avslutas alltid den serien
med en stor utomhusföreställning på Tivoliscenen i Tivoliparken i Kristianstad.
– Det är ovanligt med föreställningar enbart
för barn i Tivoliparken och dessutom är det
gratis för hela familjen, poängterar Lotta.

F

D

ör de lite mindre barnen erbjuds föreställningsserien Barnens abonnemangs-

et sprudlar av liv på Kulturhuset Barbacka. Förutom nämnda verksamheter

kan man gå på experimentutställningen som
är lite uppiffad. Där finns allt för upplevelser med sinnen och kropp. Man kan också
besöka någon av de ständigt skiftande utställningarna som skapats av barn och unga.
Kulturhuset Barbacka är öppet sex dagar i
veckan och är till för barn och unga både
via förskola och skola och på de ungas fritid. Här ges möjlighet att prova på, utvecklas
och inspireras.

KULTURHUSET FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
In the centre of Kristianstad you’ll fi nd Kulturhuset Barbacka, offering hands-on activities for children and young people, a place
where they can realise their dreams and grow.
A magnifi cent and imposing building, Barbacka is bursting with activities for young
people. Anything goes here. That is, it’s fine to
try out different things or discuss anything under the sun, and for lots of people it’s a place
where they make their dreams come true.
Barbacka’s primary target group is children
aged between 3 and 15, but it really encom-

passes everyone from 0 to 25. Barbacka hosts
a wide variety of courses all year round from
drama to dance and craft courses. New for
this year is a circus-skills course, where children and young people get to have a go at juggling and acrobatics. From 20 June to 1 July,
Barbacka will be running a popular cultural
day camp, giving young people aged 12 to 16
the chance to find out more about a particular
cultural area.
For slightly younger children, the Barnens
abonnemangsserie’s shows are performed on
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Saturdays at 2 p.m. in partnership with music
producer and arranger Musik i Syd.
Kulturhuset Barbacka is buzzing with energy.
As well as everything else going on, there’s an
experiment gallery to visit, not to mention the
constantly changing exhibitions created by
children and young people themselves. Kulturhuset Barbacka is open six days a week
for children and young people, either through
schools and preschools or in their own free
time, giving young people a chance to have a
go, develop and be inspired.
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ultur och fritid bjuder på gratisnöjet
Musikaliska Strandhugg under tio torsdagskvällar klockan 19.00 med start den
9 juni. Ett par torsdagar blir det uppehåll,
bland annat under Kristianstadsdagarna.
– Det blir ett blandat musikprogram med
olika artister och musiker, allt från pop och
blåsmusik till visor och världsmusik som kan
passa en bred publik. Det är meningen att hela
familjen ska kunna gå dit, att man ska kunna
träffa sina vänner och kanske ha en picknick
i det gröna, säger ansvarig för strandhuggen på kultur & fritid, Kristina Jungbeck.
Konserterna är ett populärt gratisnöje som
lockar såväl Kristianstadsbor som turister.

ristianstad bokfestival fokuserar i år på
Norden och dess litteratur. Den lilla
festivalen i det stora sammanhanget, är en
mötesplats för hela världens litteratur. Etablerade författare samsas med mindre etablerade - regionalt, nationellt och internationellt. Här står alltid litteraturen, poesin,
berättelsen, det skrivna och talade ordet i
centrum. En oemotståndlig mix av högt men
inget lågt.

K

ristianstad bokfestival som är 1-3 september 2011, har blivit Skånes största
litterära arrangemang och en litterär folkfest
över det vanliga. Den trettonde upplagan
presenterar ett utökat program med fokus
på Norden, tre dagar, två författarescener,
en poesiscen, skolprogram, teater och en
mängd samtal om litteratur. Och mycket,
mycket mer.

CULTURE IN KRISTIANSTAD

The culture and leisure services will be putting on free concerts, Musikaliska Strandhugg,
on ten Thursday nights at 7 p.m. from 9 June
onwards. There will be a gap on a couple of
Thursdays, which will includethe Kristianstadsdagarna festival.
“There will be a mixed programme of music
with different artists and musicians, everything
from pop and wind bands to folk songs and
world music, to suit a wide audience.”
An out-of-the-ordinary literary festival, the
Kristianstad Book Festival, to be held on 1–3
September 2011, has become one of the biggest literary events in Skåne. Now in its thirteenth year, this year’s event presents an expanded programme focusing on the Nordic
countries – three days, two author stages, one
poetry stage, a programme for schools, drama
and lots of talk about books. And much more
besides.

Bokfestivalen 1-3 september 2011
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Scoututställningen visas
mellan 18/6 och 14/8
på Järnvägsmuseet.
CAFÉ MIRO

”God mat &
sinnesro på
Café Miró”

Museibyggnaden rymmer, utöver museet
och konsthallen, stans bästa café och lunchrestaurang - Café Miró.
Här serveras hela världens spännande mat
med en skånsk grundton: en populär lunchbuffé, à la carte, bakverk och fika - ekologiskt och närproducerat. Lokala lantbrukare
levererar säsongens grönsaker och caféet har
ett sortiment av ekologiska viner och ekologiskt öl. Under sommarsäsongen har du
även möjlighet att sitta ute på den charmiga museigården. Njut av god mat och
sinnesro!

JÄRNVÄG

V

ill du se nya perspektiv, lära känna Skånes historia, se konst, eller bara fika på
en mysig innergård, finns en naturlig samlingsplats - Regionmuseet Kristianstad.

REGIONMUSEET

C400 – staden i vattenriket är Regionmuseet Kristianstads stadshistoriska
utställning. Här vandrar man bland
gator och kvarter, och möter gripande
berättelser av människor från olika tider
och samhällsskikt. Foto: Evelyn Thomasson.

Uppe på Stora Torg erbjuder Regionmuseet
någonting för såväl stora som små. Tillsammans med ”C400 - staden i vattenriket” som
flaggskepp bland de permanenta utställningarna, finns spännande tillfälliga utställningar, roliga aktiviteter och lärorika föreläsningar. Programmet för 2011 är fullspäckat
och museet har – som alltid - fri entré.
Bland årets tillfälliga utställningar finns ”Sur
la plage” av Bea Szenfeld, mellan 12/6 och
21/8. Bea Szenfeld har tidigare samarbetat med internationella stjärndesigners som
Stella McCartney och Tommy Hilfiger. Varumärken som Hello Kitty, Svarowski och
Vagabord har också tagit hjälp av henne.

KONSTHALLEN
Intill museet ligger Kristianstads konsthall en plats för nationell och internationell sam-
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Efter att ha hållit stängt under
arenabyggnationen nyöppnar
Järnvägsmuseet sommaren
2011. Tåg- och järnvägsutställningen är
upprustad med tågvagnar, dressiner och
järnvägsföremål från Skåne.
I samband med World jamboree visas
också en scoututställning mellan 18/6 och
14/8. Upplev det uppbyggda scoutlägret,
där du kan testa din balans och styrka, ditt
minne och dina naturkunskaper!

tidskonst. I ett utställningsrum som ständigt
förändras inbjuder konsthallen till perspektiv, reflexion och diskussion.
I april inviger konsthallen ”Inner voices” en ljudinstallation av Leif Elggren och Per
Svensson. Installationen blandar musikaliska
och visuella uttryck till en minnesvärd upplevelse. Sommarsäsongen inleds med utställningen ”Minne, reflexion, rening” som fått
sitt namn efter ett av de många kända verken
som ingår. En speciellt framtagen audioguide kommer finnas tillgänglig för utställningen som invigs 18/6.
Konståret avslutas sedan med ”Sport i konsten” 16/10 oktober, som visar dessa till
synes två ytterligheter tillsammans. Utöver
utställningarna blir det musik, samtal och
andra aktiviteter hela året. 8/12 firar Konsthallen dessutom 10 år – det kommer inte att
gå obemärkt förbi!
För komplett program se hemsida
www.regionmuseet.se för mer information
om programmet på Regionmuseet och Kristianstads konsthall!

Säsongen avslutas med öppet hus i september. Det blir tågkörningar och annat skoj i
samarbete med museiföreningen Östra Skånes Järnvägar.

ÅHUS MUSEUM
På torget i Åhus ligger det gamla rådhuset,
som idag rymmer Åhus museum. Museet är
öppet under sommarsäsongen och utöver
den permanenta utställningen visas i år utställningen ”Glas” som visar det äldsta funna
glaset i Skåne, som även är det äldsta i nuvarande Sverige. Säsongen tjuvstartar i påsk
då verk av konstnären Nils Möllerberg visas
mellan 22/4 - 25/4 i samband med konstrundan. För öppettider och mer information:
besök www.ahusmuseum.se.

UTEMUSEER
I samarbete med lokala föreningar driver
Regionmuseet tre fina utemuseer: Haväng,
Kjugekull och Hallands Väderö. De ligger i
fina kulturlandskap och är väl värda ett besök. Kjugekull är förövrigt känt som en av
norra Europas bästa platser för friklättring.
Planera gärna in en heldag, ta med matsäck
och rejäla skor – upplev och njut!

CULTURE, HISTORY, ART AND FILM

Bild ur kokboken Design&Mat som
innehåller recept från Café Miró.
Fotograf: Torkel Edenborg.

The Regional Museum up on Stora Torg
has something for everyone, big and small.
There’s a packed programme for 2011
and – as always – admission is free.
Next to the museum is Kristianstad’s Centre for Contemporary Art, displaying Swedish and international works. A constantly
changing gallery encourages visitors to see
things from a different perspective, and to
reflect on and discuss what they have seen.
2011 is the Centre’s 10th anniversary.
The museum building also houses the
best café and lunch restaurant in town,
Café Miró, with its organic and locally produced menu.
The Railway Museum is set to reopen in
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summer 2011. The train and railway exhibition
features carriages, trolleys and railway exhibits from across Skåne.
An exhibition of Scouting will be held between 18 June and 14 August, in conjunction
with the World Jamboree.
The square in Åhus is the site of the old town
hall, now home to the Åhus Museum.
The museum is open during the summer season.
In partnership with local history societies, the
Regional Museum runs three excellent openair museums:
Haväng, Kjugekull and Hallands Väderö. Set
in beautiful countryside, they are all well worth
a visit.

FILMMUSEET
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et var här i vindsateljén på Östra Storgatan i Kristianstad som allt började –
fabrikör Nylander och bokhållare Björkman
bildade 1905 Handelsbolaget Kristianstads
Biograf-Teater. Några år senare anställdes
blivande filmlegenden Charles Magnusson
och svensk filmproduktion tog sina första
stapplande steg som AB Svenska Biografteatern – i dagligt tal kallat Svenska Bio.
På Filmmuseet kan du uppleva den helt intakta filmateljén som berättar om framgångarna för svensk stumfilm under 1910- och
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1920-talen.
I lokalerna finns även Intima biografteatern.
Varje vår och höst arrangeras ett populärt
filmprogram med både svensk och internationell film. Filmerna visas i samarbete med
bland andra Kristianstads Filmstudio.
Den 21 oktober 2011 är det åter dags för
Kristianstadbionnalen – nordöstra Skånes
egen filmfestival – med tre dagar av filmvisning, seminarier, spännande gäster och andra aktiviteter.

VAGGA

Filmprogrammet finns att hämta i Regionmuseets
reception eller på www.filmmuseet.se

Bröllopet på Ulfåsa är en svensk film
från 1910 i regi av Carl Engdahl. Filmen
spelades in vid ateljén i Kristianstad
med exteriörer från Vittskövle slott, Teaterrestaurangens terrass i Kristianstad
och omgivningar runt Kristianstad.

FILMSTADEN
The cradle of fi lm in Scandinavia is actually
in Kristianstad. It all started in a loft studio on
Östra Storgatan, where the blockbusters of
that time were made. News came from Stockholm of how successful cinemas were in the
capital, so the entire operation was relocated
there and renamed Svensk Filmindustri (SF).
Today SF is the biggest film company in Scandinavia, but the studio where it all began is
in Kristianstad and is now a popular and acclaimed film museum.

Lägg märke till att dekoren
är bevarad än idag...
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Åhus • Tel 044–24 98 00
www.ica.se/kvantumahus

Grattis!

Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Åhus
Välkommen till en riktig mataffär!
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VATTENRIKET

ler. Över huvudtaget verkar utställningen ha
hög kvalitet och det känns som om den håller för barnfamiljer, säger Cia.

F

N

aturum Vattenriket har snabbt blivit
ett populärt besöksmål - inte minst
bland barnfamiljer. Alvin Larsson, tre år,
kommer gärna till naturum med mamma
Cia, pappa Anders och lillebror Arvid, fem
månader.
- Ska vi gå in där? Alvin hinner knappt få
av sig ytterkläderna innan han drar mamma
Cia mot ”Opteryx”, mitt i utställningshallen.
Han minns den spännande farkosten som
tog honom både ovan, på och under vattenytan i Vattenriket. Och vad var det för
fisk som daskade med stjärten mot slutet av
turen?

- En mal var det. Och den var jättestor.
Malen är Vattenrikets bjässe. Den största
som fångats i Sverige mätte hela 3,6 meter
och finns som modell i naturlig storlek att
klättra och klänga på.
Naturums utställning visar vägen till områdets 20 besöksplatser. Här får besökarna veta
hur biosfärområdet fungerar och lära sig om
områdets djur och natur. I akvariet simmar
fiskar från Helgeåns vattensystem. Alvin
känner igen den randiga abborren, som han
fiskade förra sommaren.

H

an rusar vidare mot sin favorit – det
digitala akvariet, trycker på en knapp

och pekar på gäddan som plötsligt börjar
humma. Förtjust slår han ihop händerna,
trycker på en annan knapp och skrattar åt
den knasiga fiskpinnen som kommer simmande över skärmen.
- Det är bra att det lite skojiga finns
med också, säger mamma Cia.
Hennes egen favoritmodul är dockorna som visar hur synen på Kristianstads våtmarker förändrats
över tiden från vattenrikt på
Linnés tid - till vattensjukt på
1950-talet och till dagens Vattenrike.
- Fantastiskt välgjorda model-

karsbäcken. Han fiskar upp små märlor med
en plastsked och studerar dem nyfiket under
lupp. Kikar sedan efter fåglar i tubkikaren
innan han vilar i barnhörnan med en bok.

S

å har det äntligen blivit dags för den
spektakulära turen med ”Opteryx”. Alvin sätter sig till rätta på en bänk och tar tag
i pallens handtag.
- Oj, oj, oj nu går den snart.
Abborrarna känner han igen, liksom gäddan
…och så kommer då den stora malen. Al-

vin skrattar lite skräckblandat när farkosten
rycker till av slaget från malens stjärt. Turen
är precis lagom hissnande och rolig.
Nu ser familjen Larsson fram emot att möta
våren på naturum.
- Att komma hit när det kvittrar runt omkring huset. Och gärna kombinera besöket
med en vandring på Linnérundan och sedan
äta middag i stan. Det känns lyxigt att ha
både den här fantastiska naturen och Kristianstads restaurangutbud så nära.

NATURUM VATTENRIKET

Naturum Vattenriket har öppet
11-17 alla dagar. Läs mer på:

www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/

Naturum Vattenriket is open
every day 11-17. Read more:

www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/
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Bild: Sven-Erik Magnusson
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Bild: Sven-Erik Magnusson

Naturum visar
vägen ut i Vattenriket

amiljen Larsson bor i Vankiva utanför
Hässleholm. De älskar att vistas i naturen och gör ofta utflykter
runt om i nationalparker och
strövområden.
- Visserligen bor vi i skogen,
men det är kul att komma
till andra ställen också.
Cia är dagmamma med
målet att
vistas ute
i naturen
så mycket
som m öjligt.
- I naturen blir
leken inte färgad av könsroller, det är kreativt
att vara ute och man
mår bra av naturen.
Till naturum Vattenriket tar hon sig enkelt med
både barn och dagbarn.
- Tänk att man kan ta tåget
ända fram. Det är det exklusiva med naturum Vattenriket. Och så är det en fantastisk
byggnad, mitt ute i vattnet!
Alvin plockar med småkrypen i
utställningens modell av Forsa-

The Naturum Vattenriket visitor centre has
quickly become a popular destination, particularly for families. Alvin Larsson, aged three,
loves coming to the visitor centre with mum
Cia, dad Anders and little brother Arvid who is
five months old.
Naturum’s exhibition shows the way to the
area’s 20 visitor sites. These tell visitors how
the biosphere reserve works and teach them
about the local fl ora and fauna. Fish from
the Helgeån river’s water system swim in the
aquarium. Alvin recognises the stripy perch
that he fished for last summer.
He rushes ahead to his favourite – the digital
aquarium, presses a button and points to the
pike that suddenly starts to buzz. Delighted,
he claps his hands, presses another button
and laughs at the funny fish finger that comes
swimming across the screen.
“It’s good that there’s some fun stuff too,”
says mum Cia.
Her own favourite module is the one showing
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how the view of Kristianstad’s wetlands has
changed over time, from the water-abundant
days of Carl Linnaeus in the 18th century to
the water-shortage in the 1950s and to the Vattenriket reserve of today.
The Larsson family can get to the visitor centre easily with their own children and those
they look after as childminders.
“It’s great that you can get all the way here
by train. That’s the best thing about the Naturum Vattenriket visitor centre. And it’s such
an amazing building, jutting right out into the
water.”
Now the Larsson family are looking forward
to seeing spring arrive at the visitor centre.
“Coming here when the birds are singing
around the building, and ideally combining the
visit with a walk in the footsteps of Linnaeus
on the Linnérundan trail before eating dinner
in town. We’re so lucky to have this fantastic
countryside and all the restaurants of Kristianstad right on the doorstep.”

VATTENRIKET
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Till cykel, fots eller med kanot

Upplev Kristianstads vattenrike på dagliga guidade
båtturer godkända av Naturens bästa i ett av Sveriges
största och mest unika EKOMUSEUM.
Turerna omfattar de tre
nedersta milen av Helgeåns
lopp med Aralövssjön,
Hammarsjön samt träsken
vid Egeside och Yngsjö.

Det finns många möjligheter att upptäcka naturen i vårt
område. Till fots eller med cykel. Man kan vandra i Linnés fotspår eller ta cykeln och njuta av kusten längs med
Hanöbukten. En del av lederna är anpassade för att lätt
kunna ta sig fram med rullstol och barnvagn.

B

iosfärområde Kristianstads Vattenrike
omfattar en stor del av kommunen. Helgeåns våtmarksområde som är 3,5 mil långt
är i centrum av Vattenriket. Delar av Linderödsåsen och Nävlingeåsen tillhör också,
liksom de kustnära delarna av Hanöbukten.
Man kan se många sällsynta växter och djur
i området. Det finns ett välbevarat kulturlandskap med inlandsstrandängar.
Vattenriket bjuder på ett 20-tal besöksplatser
så som Balsberget, gömsle vid Karpalundsdammarna och vattenfallet i Forsakar. Dessutom finns Sveriges lägsta punkt i Vattenriket vid E22:an i Kristianstad.

Råbelövssjön runt
Det finns fina cykelvägar runt
Råbelövssjön. Man kan börja
cykla i centrala Kristianstad.
Halva rundan är fina gång- och
cykelvägar och andra halvan är
grusväg. Där är ingen biltrafik
och lämpar sig därför speciellt
bra om man vill cykla med barn.
Hela rundan är två och en halv
mil lång, men man kan cykla en
del av rundan och sedan vända
om man tycker det är för mycket.

Utmed Hanöbukten

B

iosfär handlar om ett samspel mellan
natur och människa. 2005 godkände
UNESCO Kristianstads Vattenrike som ett
biosfärområde. Nu tillhör det ett av runt
500 biosfärområden i 100 länder. I biosfärområdet Kristianstads Vattenrike arbetar
kommunen tillsammans med samarbetspartners för att bevara växter och djur. Det
används också för forskning och utbildning.
Att ströva omkring i Vattenriket är en unik
upplevelse, som kan bjuda på många överraskningar i djurlivet. Det är dessutom anpassat på många ställen, så att man lätt kan
ta sig fram med barnvagn och rullstol.

Från Åhus och ända ner till
kommungränsen runt Friseboda går en lång cykelled. Den
håller sig ungefär 200 meter
från kusten. På stora delar av
sträckan har man fin utsikt
över havet, speciellt dagar då
det är klart väder. Sträckan i
sin helhet är runt fyra mil lång.

Bra cykelväg på banvallen
Man kan cykla på banvallssystemet från Kristianstad och
söderut till Brösarp. Samma väg
går också norrut mot Glimåkra.
Vill man cykla riktigt långt och
se mycket är dessa sträckor att
rekommendera.

KRISTIANSTAD VATTENRIKE

Vandringsrundor på Näsby

A Biosphere Reserve is a model area for a sustainable
ecological society. It takes up the challenge of uniting
industry, agriculture, housing and tourism in a way that
does not disrupt the ecological balance. The wetlands
of Kristianstads Vattenrike are just such a Biosphere
Reserve.
The Biosphere Reserve incorporates the unique waterside meadows, including north-west of Kristianstad
at Isternäset, which is under a metre of water in the
winter but serves as pastureland for cattle during the
summer. The waterside meadows have a rich bird life
and are a real gold mine for nature lovers.

TURA I VATTENRIKET

Strax norr om Kristianstad
hittar man Näsby fält Naturreservat. Här finns fyra slingor
som är allt från 700 meter till

3,7 kilometer långa. De går i
varierande terräng med ädellövsskog och ek- och hasselskog.
Den kortare rundan är anpassad
för rullstol och barnvagn.

bord!
- Välkommen om

Våtmarkspromenad
Carl von Linné besökte Kristianstad för över 250 år sedan.
Där upptäckte han nya växter.
Man kan vandra i hans fotspår
med start vid naturum Vattenriket. Linnérundan fortsätter
sedan i våtmarken ut till Lillö
och sedan tillbaka igen in i Tivoliparken. Rundan är drygt sex
kilometer lång. Kartor finns på
naturum.

Flodbåten är klassad och godkänd av
Svenska sjöfartsverket för passagerarbefordran av 100 passagerare.

Vattenriket Båtsightseeing 0708-61 98 40
infoﬂodbaten@tele2.se • www.ﬂodbaten.se

Safari i Vattenriket

Ekenabben

Följ med den nya Stora Safaribåten på en tur
i hela vattenrikesområdet.

Strax sydost om Kristianstad
finns en lövskogsklädd udde
som skjuter ut i Hammarsjön.
Här vid Ekenabben kan man gå
kortare promenader på naturstigar genom sumpskog. Stigarna
är även tillgängliga för rullstol
och barnvagn.

Herkulesområdet
I Herkulesområdet vid Skånes
Viby kan man gå längs banvallen
och på stigar vid Viby äng och
Herkulesdammarna. Där finns
bland annat en fyra kilometer
lång runda där man bitvis går på
smala spångar.

Kristianstads nya Safa

ribåt!

Vi erbjuder turer av skiftande slag för större grupper,
institutioner, företag, organisationer, föreningar mm.
Vår nybyggda Safaribåt har plats till 55 passagerare,
tar 25 rullstolar och 30-55 sittande vid fyra långbord.
Båten är utrustad med heltäckande nerfällbart tak.
En upplevelse att minnas när svensk ekoturism är som bäst!

EXPLORE THE COUNTRYSIDE

Bild: Patrik Olofsson
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Kristianstad municipality is a great place to experience on foot, by bike or
by canoe. There are plenty of opportunities to discover the countryside in the
municipality on foot or by bike. Go hiking in the footsteps of Linnaeus or cycle
down the coastline of Hanö Bay. Some of the trails are designed for easy access with wheelchairs or pushchairs.

Stora Safaribåten AB
www.landskapet.se • info@landskapet.se
Tel: 044 - 28 93 95 • 0705 - 28 93 95
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Båten byggd av

VATTENRIKET
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Fågelskådning,
jakt eller bara en
närmare titt?

Bild: Tobias Delfin

Ta en titt på vårt kikarsortiment!
Vi har det mesta, för både
nybörjare och proffs.

I

H

Klackens turer i sommar

vösjön med dess skärgård är ett outforskat område för många.
På söndagar under juli och augusti kan man få upptäcka detta
genom att ta en tur med den historiska båten Klacken. Förutom
en upplevelse i vacker natur kan det hända att man åker kungligt.
Det ryktas att båten Klacken en gång har tillhört Hans Majestät
Oscar II. Kunglig eller inte, Klacken kommer i sommar att bjuda
på turer i Ivösjön. Varje söndag under juli och augusti tuffar båten ut från Bromölla hamn. Under fyra timmar bjuder den passagerarna på vacker natur i form av bland annat Ivösjöns skärgård.
Varannan vecka går den via Ivö kyrkviken till Bäckaskogs slott, där
man kan avnjuta en god lunch eller en medhavd fikakorg. De andra söndagarna blir stoppet istället på Ivö klack. Under årets sista
tur den 14 augusti stannar Klacken istället på Enö.
–Det är Ivösjöns näst största ö och det är få som har varit där.
Det hade varit roligt om fler upptäcker badvikarna och den härliga
naturen. Vi hoppas kunna inspirera passagerarna att vid ett annat
tillfälle hyra en kanot och paddla dit. Ivösjöns skärgård innehåller
även många andra öar som man kan besöka om man paddlar runt
på sjön, säger Tobias Delfin som är turistsamordnare i Bromölla
kommun.

Stora Safaribåten

ela sommaren kommer en ny stor safaribåt att gå genom
Kristianstads Vattenrike. Stora Safaribåten, som kommer att
döpas i maj, kör såväl fasta turer som bokningar av större grupper.
Starten blir i huvudsak vid Naturum i Kristianstad, men kommer
under begränsade perioder även att bli vid Kavrö.
– Hela Vattenriket är ett fantastiskt område som man får uppleva
från sjösidan i stora safaribåten. Man får ta del av dåtid, nutid och
framtid och förstås fågel-, djur- och växtlivet, säger landskapsvetaren Janne Olsson som driver Landskapet JO där stora safaribåten
är den allra senaste båten i skaran.

R

B

unt 40 personer kan åka med på varje tur med Klacken. Båten
har historiska anor och har funnits i Ifö Sanitärs ägor sedan
1930. Där används den fortfarande som representation för företaget.
– Det har länge pratats om att kommunen skulle försöka anordna
de här turerna i samarbete med Ifö Sanitär och Iföverkens industrimuseum. I sommar blir det äntligen verklighet och vi ser fram
emot premiärturen 3 juli. Vi hoppas att många nu får förståelse
för Ivösjöns skönhet och får uppleva trakten från sjösidan, säger
Tobias Delfin.
Eftersom båten är ett stycke kulturhistoria är den tyvärr inte handikappanpassad. För övrigt är turerna tänkta att passa såväl barnfamiljer som äldre personer. Om man vill vara säker på att få följa
med på en tur bör man boka biljetter i god tid på Bromölla Turistbyrå. Förhoppningen är att turerna ska bli ett återkommande
arrangemang varje sommar, för vad kan vara bättre än att upptäcka
trakten från sjön en härlig sommardag.

åten kan ta 55 passagerare. Den har heltäckande tak och är
anpassad för upp till 25 rullstolar. För de grupper som önskar
kan man förbeställa mat och duka upp vid långborden ombord.
– Vi skräddarsyr efter gruppernas önskemål både vad gäller mat,
vilken tur man vill åka och hur länge man vill vara ute, säger Janne
och fortsätter:
– Våra fasta turer tar tre timmar. Vi planerar också att ordna kvällar
med trubadurer, mat och tur i ett, säger Janne.
Om inte kung Bore har ett alltför fast grepp om landet blir det även
arrangemang på båten runt Lucia och jul. Det finns alltid något att
upptäcka i det stora Vattenriket, oavsett årstid. Janne Olsson kör
med safaribåten i hela Vattenriket från Torsebro i norr till Yngsjö
och Åhus i söder. Det styrs av kundens önskemål och med hänsyn
till utgångspunkten. Det finns mycket att se, uppleva och lära längs
med vägen vilken guidas av Janne Olsson själv.
De fasta turerna med eventuella ändringar och tillägg
kan man se på hemsidan: www.landskapet.se.

Bokning sker via Bromölla turistbyrå: 0456-82 22 22
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Flodbåten

ör artonde året i rad kör nu Flodbåten i Kristianstads Vattenrike och erbjuder en naturupplevelse utöver det vanliga. En tur
med Flodbåten ger också avkoppling, svalka och kan även innehålla en bit mat eller fika.
Varje dag från och med förste maj kan man få titta närmare på växtriket och fågellivet runt vattnet i Kristianstads Vattenrike. Då kör
Flodbåten igång för säsongen, som pågår fram till 10 september.
– Det passar alla som är det allra minsta intresserade av natur. Man
får en nära naturupplevelse och får uppleva både växtriket och fågellivet på ett sätt man inte ges möjlighet till från land. De som
enbart haft ett litet intresse för natur brukar bli mer intresserade
efter att ha åkt med Flodbåten, säger skeppare Lennart Björk som
kört Flodbåten varje säsong sedan starten 1994.
När säsongen inleds startar Flodbåten från Tivoliparken i Kristianstad. Turen går därifrån vidare till bland annat södra delen av
Araslövssjön för att återvända till startplatsen igen efter två timmar.
De som önskar kan förhandsboka mat eller fika som levereras från
Restaurang Pråmen i Åhus. Från och med 20 juni flyttar Flodbåten
sin start till Åhus Gästbåtshamn och går därifrån upp en bit längs
Helgeå till Ratchebron där den vänder.
– Den turen passar även barnfamiljer mycket bra eftersom den inte
tar mer än en timme, säger Lennart.

Vår kunniga
personal hjälper
Er att hitta rätt.

ALLKOPIERING
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TRYCK & PRINT

rån och med 22 augusti flyttar starten återigen tillbaka till Kristianstad. Tre gånger under året ges det även möjlighet att åka
en fyra timmar lång tur där man får uppleva ännu mer av Kristianstads Vattenrike. De turerna behöver förbokas så att man är säker
på att få en plats. Det går att förboka även de dagliga turerna, men
det går ofta att komma med någon gång under dagen utan att man
har bokat innan. Flodbåten kan ta hundra passagerare. De som
åker med bör klä sig efter väder och vind, eftersom turerna går i de
allra flesta väder.
– Vi riskerar givetvis ingenting men lite regn och rusk hindrar inte
från att gå ut, säger Lennart som guidar passagerarna runt genom
hela resan.

EXPO & STORFORMAT
DISTRIBUTION & LAGERHÅLLNING
WEBBLÖSNINGAR & GRAFISKA TJÄNSTER
PLOTTNING, RITNINGSKOPIERING & PROJEKTHOTELL

D

et går även att boka guidning på engelska av Lennart om man
önskar det. Alla som vill ges möjlighet att få uppleva Kristianstads Vattenrike från den lugnt tuffande Flodbåten.
Turerna kan bokas via hemsidan www.flodbaten.se
eller via telefon 0708 -619840
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HISTORIA

Hakebössan var ett fruktat vapen som
Lillöborgens invånare lät belägrande
soldater smaka på.

”Natur och historia
i symbios - alltihop
så nära stan.”

Till höger: Efter utgrävningen lades ett
tak på borgruinen för att skydda den
mot väder och vind.
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torslagna fester, gillen och gästabud, men
också maffialiknande maktkamper, blodiga strider och ond bråd död.
Det pågick en dokusåpa av rang på Lillö för
fem-sexhundra år sedan. Flera hundra år
innan kung Christian IV tog första spadtaget till Kristianstad.
Lillöborgen ligger på en holme mitt i biosfärområdet Vattenriket. En ö som bildats där
Helgeå förgrenar sig strax nedström Araslövssjön. Det är inte ens en kilometer från
Kristianstads centrum. Trots det var borgens
hemligheter i många år…ja, förborgade.
Törnrosasömnen varade tills en 23-årig
Thorsten Andersson fick Riksantikvarieämbetets välsignelse att gräva ut Lillöborgen
och se vad han kunde finna. Thorsten Andersson är idag 96 år, men han har inga svårigheter att minnas den där dagen 1938 då
han stod på en grön och trädbevuxen kulle
och undrade över vad som kunde finnas där
under.

T

ack vare hans insats vet vi idag att Lillöborgen var en tidig förlaga till den klassiska medeltidsborgen Glimmingehus och vi
kan också föreställa oss livet på borgen.
Sedan 2005 finns en utställning i den restaurerade borgruinen som visar en del av allt
det som hittats, och som berättar om livet
för sexhundra år sedan. Vill man se utställningen i borgens inre kan man med fördel

Danske kung Christian I belägrade och förstörde borgen 1467.
En bondehär gjorde uppror mot gårdens
herrar 1525. Lillö brann igen.
Gustav II Adolf passade på att knacka på
vindbryggan till Lillöborgen efter det att
han hade eldat upp Vä 1612. Det var då den
svenske kungen nöjt konstaterade att ” Vi
har grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit
alldeles efter vår egen vilja”.
Lillöborgen överlevde kungens besök ytterligare några decennier.

T

Borgen på Lillö - föregångaren till Kristianstad - som den såg ut i sina prakts dagar.
låna nycklarna på turistbyrån eller Naturum.
Thorsten Andersson berättar att en hel del
intressanta saker hittades i vallgraven som
grävts runt borgen:
- Vi hittade en hel del tallrikar, glas och
dryckespokaler som visade att det festats rejält på borgen. Man skålade, drack och kastade ut glaset genom fönstret!
- Vi hittade också mängder av kanonkulor
och en så kallad hakebössa, ett stort gevär
som krävde stöd för att avfyras.
Det kunde behövas rejäla vapen för att försvara borgen mot inkräktare. Stormännen
som levde här var oftast politiskt aktiva och
lierade sig än med den danske kungen än
med den svenske.
Det var ränker och maktspel med många
gånger rent maffialiknande inslag.
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E

n av stormännen var Ivar Axelsson
Thott. Han bodde på Lillö i mitten
av 1400-talet. Han var påpassligt gift med
den svenske kung Karls dotter Magdalena
och hade stort inflytande över svensk politik, styrde över Gotland och stora delar av
Östersjökusten, tills han blev för kaxig och
ovän med såväl den danske kung Hans som
den svenske riksföreståndaren Sten Sture
den äldre.
Svenska riksrådet Arvid Trolle bodde här.
Hans sonson Herluf Trolle föddes på Lillö
och blev dansk riksamiral och sjöhjälte. En
annan Lillöbo, Arild Huitfeldt, blev dansk
rikskansler och skrev storverket ”Danmarckis Riges Krönike”.
Mäktiga familjer får alltid besök, väntat likväl som oväntat.

horsten Andersson grävde ut borgens
grund och kunde då konstatera att
den såg ut exakt som på den teckning den
svenske krigsmannen och arkitekten, med
mera, Erik Dahlbergh, ritade upp innan han
på kungens uppdrag såg till att borgen för
alltid brändes ned.
Detta var 1659, Skåne hade slutligen blivit svenskt, och Lillöborgen ansågs utgöra
ett hot mot Kristianstad. Därför skulle den
också utplånas.
Landshövdingen Håkan Nilsson Skytte fick
det delikata uppdraget, men det var kallt

och fuktigt i sankmarkerna kring Lillö och
innan elden kunde ta sig tvingades han förstöra borgen med kanonskott efter kanonskott.
Erik Dahlbergh blev några år senare kommendant i just Kristianstad. Då hade redan
de första träden slagit rot på resterna av
Lillöborgen som var på väg in i glömskan.
Nu lades istället allt krut på utvecklingen av
den nya staden i vattenriket – Kristianstad.
Men Lillöborgen har efter sekler fått sin
upprättelse, och genom Thorsten Anderssons insats också återtagit sin rättmätiga
plats i historieböckerna. I dag är ruinen ett
betydande historiskt inslag i Vattenriket och
det är lätt att ta sig dit till fots längs vandringsleden Linnérundan.
Det är en upplevelse att ströva dit ut, se gässen gnabbas över Isternäset, höra småfåglarna kvittra i träden och kanske, kanske, få
se havsörnen segla över Helgeå eller uttern
smita undan i buskagen.

N

atur och historia i symbios - alltihop
så nära stan.

Förre museichefen Thorsten Andersson är 95 år gammal men minns
utgrävningarna 1938 med stor detaljrikedom än idag.

KRISTIANSTAD’S BEGINNINGS
Impressive parties, banquets and feasts but
also mafi a-like power struggles, bloody conflicts and violent deaths.
Several hundred years before King Christian
IV dug the fi rst spadeful of earth for Kristianstad, enough went on five or six hundred years
ago on the island of Lillö to fill a soap opera.
The fortress of Lillöborgen lies on an island in
the centre of the Vattenriket biosphere reserve.
The island was formed when the Helgeån river
split just downstream from Araslövssjön. It is
less than a kilometre from the centre of Kristianstad. Despite this, the secrets of the fortress remained undiscovered for centuries.

Like Sleeping Beauty, Lillöborgen slumbered
on until 23-year-old Thorsten Andersson was
granted permission from the Swedish National
Heritage Board to excavate the site and see
what he could unearth. Thorsten Andersson
is now 96 but he has no trouble remembering
that day in 1938 when he stood on a green,
wooded hill and wondered what might be underneath.
Thanks to him, we now know that Lillöborgen was an early version of the classic medieval fortress of Glimmingehus and we can also
well imagine what life there was like.
Since 2005, the restored fortress ruins have
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housed an exhibition showing just some of the
many items that were found and telling the
story of life here 600 years ago. If you want to
see the exhibition inside the fortress, the keys
are available at the tourist information centre
or the Naturum visitor centre.
To walk out there is quite an experience, seeing the geese bickering over the wetlands of
Isternäset, hearing the small birds chirping in
the trees and, if you’re lucky, perhaps seeing a
sea eagle soar over Helgeån or an otter scuttle
into the undergrowth.
Nature and history in a symbiotic relationship
– and all so close to the town.

BADPLATSER

D
E
M
S
G
N
Ä
L
KUSTEN

Landön

Ö. Sand
Täppet
Snickarhaken
Revhaken
Mästers väg
Vantmannavägen

A
N
A
B
A
C
T
E
TÄPP

T

änk att få njuta av svalkande bad och avkopplande
promenader på en sandstrand. Promenaderna vid havet är en tillgång året runt för alla som besöker kusten utmed Hanöbukten. Från Åhus och flera mil söderut kan man
gå längs strandkanten. Givetvis kan den modige även ta ett
bad året runt men annars rekommenderas det under varma
sommardagar.
Det finns kommunala badplatser på flera ställen längs kusten och de hittar du på kartan här bredvid. På de här badplatserna ansvarar kommunen för provtagning, skyltning,
toaletter med mera.

T

re av de här badplatserna, Täppet, Yngsjö och Rigeleje,
har erhållit utmärkelsen ”Blå flagg” av stiftelsen Håll
Sverige Rent. Det innebär att kommunen uppfyller extra
höga krav på bland annat provtagning, service, säkerhet,
miljöaktiviteter och information.
Kommunen tar prover på badvattnet sedan många år tillbaka. Förutom bakteriehalter kontrolleras temperatur, siktdjup och eventuell förekomst av alger, oljerester, skräp och
avvikande lukt. Allt för att kunna ha kontroll på badvattnet.

Yngsjö
Naturistbadet
Nyehusen/Furuboda
Friseboda

H

anöbuktens kustremsa bjuder på många möjligheter i
form av bad, solande, promenader eller varför inte en
meditation i soluppgången.

Nyegrop

Rigeleje
Juleboda

Å

hus Beachhandboll Festival - en av
världens största evenemang inom sitt
gebit - är koncentrerad till en för ändamålet, sedan några år tillbaka, särskilt anlagd
strandremsa i Åhus, i folkmun Täppetcabana. Den sträcker sig från den ursprungliga
fasta stranden en bra bit ut i det blågröna
havsvattnet, belägen som en jättelik vitgnistrande sandtrekant i brytpunkten mellan det
gamla strandbrynet och begynnande hamnområde. Den konstgjorda Täppetcabana
med sin strandpromenad har otvivelaktigt
förstärkt Åhus som sommarmetropol. Och
historien förpliktigar.

ALONG THE COAST

F

ör det var just vid och kring nuvarande
Täppetcabana som det vid 1800-talets slut växte fram ett myllrande strandliv
i Åhus. Strandbad blev populärt, men betraktades av gemene man inledningsvis som
något suspekt och moraliskt tveksamt, vilket
naturligtvis kittlade nyfikenheten hos många
som snart prövade på det. En varm sommardag forslade särskilda badtåg, ofta med mer
än 20 vagnar fullproppade med badlystna,
uppåt 5000 badgäster till Täppet i Åhus.
Från tågstationen kunde resenärerna promenera den korta biten ner till stranden. Först
passerades varmbadhuset, därefter kallbadhuset, sedan badstranden, indelad i särskilda
avsnitt.

V

id norra hälften av nuvarande Täppetcabana började ett avskärmat stråk

Imagine enjoying a cooling dip and relaxing
walks along a sandy beach. From Åhus and
several tens of kilometres beyond to the south,
you can walk along the water’s edge.
There are municipal bathing beaches at several points along the coast and also on the
lakes in Kristianstad municipality. They are all
shown on the map below. The municipality
is responsible for water-sampling, putting up
signs, providing toilets, etc. at these bathing
sites.
Three of the sites, Täppet, Yngsjö and
Rigeleje, have been awarded the Blue Flag
eco-label by the Keep Sweden Tidy Foundation. This means that the municipality complies with particularly high standards regarding sampling, services, safety, environmental
activities and information.

med hytter endast för damer. Därefter ett
avsnitt med gemensamhetsbad följt av herrarnas bad. Damernas avsnitt var åtskilt med
ett plank för att förhindra insyn och det var
förenat med höga böter för dem som avslöjades med att beträda eller smygtitta in på
damernas strandavsnitt, men inget sades om
motsatsen.

N

är badlivet på 1920-talet fick genomslag även i de breda folklagren
försvann både planket och hotet om böter.
Familjebaden blev därefter det dominerande
inslaget och har så förblivit på den strandremsa som i dag avslutas med den populära
attraktionen Täppetcabana!
Kenth Olsson
Författare och utbildningschef
i Kristianstads kommun.

TÄPPETCABANA

”det är lyx
att bada här”
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The Åhus Beach Handball Festival, one of
the world’s biggest events in its fi eld – or on
its beach – is concentrated on a special strip
of sand in Åhus, designed for the purpose several years ago and known locally as Täppetcabana. From the original shoreline it stretches
a good distance into the blue-green water of
the sea like a giant sparkling-white triangle of
sand between the old shoreline and the new
harbour area.
It was around where Täppetcabana now lies
that a lively seaside culture grew up in Åhus
in the late 19th century. Sea bathing became
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popular but was initially viewed by ordinary
people as something suspicious and morally
dubious, which naturally aroused the curiosity
of many, who were soon tempted to try it. On
warm summer days special bathing trains, often with more than 20 carriages packed full of
eager swimmers, conveyed up to 5,000 guests
to Täppet in Åhus.
Family bathing subsequently dominated, and
this has remained to this day on the strip of
beach that now ends in the popular attraction
of Täppetcabana.

BADPLATSER

G
A
R
D
N
E
T
T
A
V
H
C
O
R
A
Ö
J
S

ANDRA BADPLATSER
I KOMMUNEN
Arkelstorpsbadet
Arkelstorp, Telefon: 044-91418.
Sommaröppet, tempererat friluftsbad,
25x12,5 m, plaskbassäng

Mjönäs

Forsakarsbadet Degeberga
044-35 05 38. Sommaröppet tempererat
friluftsbad, vackert beläget i Forsakarsravinens mynning. Bassäng 50x12,5 m +

Lerjesjön

plaskbassäng.

Gamlegårdsbadet
Gamlegården Kristianstad 044-13 60 94.
Sommaröppet tempererat
friluftsbad med bassäng 50x12,5 m, undervisnings- och plaskbassäng.

I
Furestad

Ägs av ABK drivs av Hyresgästföreningen.

TIVOLIBADET I

LAKE SWIMMING

Ekestad

Kristianstad municipality offers plenty of opportunities
to swim in beautiful lakes. The map shows several swimming sites, so all you have to do is pack your swimming
costume and head off . . .

Ivö
Österslöv
Balsby

Kristianstads Kommun finns flera olika möjligheter
att bada i de vackra insjöarna. På kartan finns flera
badplatser utmärkta och det är bara att packa badkläderna och ge sig av...

Kiaby

Låt hunden svalka sig i vattnet

Huaröds frriluftsbad
Skönabäcksvägen Huaröd, 044- 33 02 82.
Sommaröppet. 25 meters bassäng.
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D

et finns två badhus i kommunen, Rönnowsbadet i Åhus och det största friskvårdsanläggningen Tivolibadet som ligger i centrala Kristianstad i norra änden av
Tivoliparken.
På Tivolibadet finns allt från 25 meters motions- och tävlingsbassäng, ”Hopp och lek”
med trampoliner, en vattenrutschkana med
counter light och supertwister, varmvattenbassäng, undervisningsbassänger, bubbelbad och barnens egen bassäng – ett paradis
med vattensprutande hästar, clowner, ormar
och ett eget vattenfall. Med hjälp av eteriska
oljor skapar personalen underbara bastubad
bland mycket annat spännande. Dessutom
hittar du här en komplett, modern träningsanläggning med faciliteter för både kropp
och själ. Här är öppet hela året och du hittar
även ett café vid den trevliga receptionen.

Kantarellbadet Åhus.
044-24 92 53. Säsongsöppet utomhusbad
vid Hanöbuktens strand i Åhus.
Här finns bassängstorlekar för alla
åldrar och inriktningar.
Från en 50x17 m bassäng ner till
plaskbassängen för de allra minsta.

Tollarpsbadet Tollarp
044-31 19 52. Sommaröppet tempererat
friluftsbad, 25 m bassäng, undervisningsoch plaskbassäng.

Väbadet Saxiskavägen, Vä
044-24 48 42. Sommaröppet tempererat
friluftsbad, 50x12,5 m bassäng och plaskbassäng. Drivs av Kristianstads FF

Torsebro Friluftsbad
044-732 26. En stor bassäng och en liten
för de allra minsta.
Drivs en ideell badförening.

Rönnowsbadet Åhus
044-28 87 01. Badet är öppet för allmänheten september - maj.
Damer 16.30-18.30 och herrar 18.30-20.30.

TIVOLIBADET

H

undar är välkomna att vistas på badstränderna i Kristianstads kommun
utom under perioden 15 maj till 15 september. Det finns två undantag och det är de
båda hundbadplatserna. Det ena är hundra

meter långt och ligger söder om naturistbadplatsen i Yngsjö. Det andra är ett
strandområde inne på Rinkaby skjutfält.
Ibland är skjutfältet stängt för skjutövningar. Det står skyltar vid gränserna till
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skjutfältet där man kan se vilka dagar
det gäller. Möjligheterna till bad tillsammans med hunden är stora. Om hunden
får bestämma kan inte ens dåligt väder
hindra ett härligt dopp i havet i sommar.
Bild: Eva Lagergren

The Kristianstad area has a broad offering
of bathing facilities. Both in the sea along the
magnificent beaches and in heated pools. The
Tivola baths in central Kristianstad boasts several pools, a gym, relaxing department and
solarium.
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Tivolibadet
Kristianstad 044-13 53 20
www.tivolibadet.nu

ÅLABODARNA

”...de äldsta bodarna som
finns kvar idag härstammar
ända från 1700-talet.”

Ålahomma

Ålafestival

Ålafiskare Hans-Inge Olofsson
och Claes Ahlström
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det traditionsbundna ålfisket – fisket efter
det ”svarta guldet”, kallas fiskevattnet av
tradition för en åladrätt.
Det är en mycket gammal benämning som
härstammar från tiden när Skåne var danskt.
Till varje åladrätt, som ofta arrenderas ut till
fiskaren, hör nästan alltid en ålabod som ligger på ofri grund utan hävdad tomt. Utmed
Hanöbuktens kust finns över 100 ålabodar
varav cirka 50 av dessa finns i Kristianstads
Kommun. De har blivit ett naturligt inslag i
kustmiljön och de äldsta bodarna som finns
kvar idag härstammar ända från 1700-talet,
även om de flesta ålabodar som finns idag
byggdes under mitten av 1800-talet. Det
finns även exempel på bodar som byggts under 1950- och 60-talet.
Skrock och skrönor är nära förbundet med
havet i allmänhet och ålfiskare i synnerhet.
Det finns mängder av gamla skrönor som lever än idag och som man, om man har tur,
fortfarande kan få berättat för sig av någon
av de alltmer sällsynta ålfiskarna längst kusten.
Ålfiskaren Hans Persson berättade en gång
att hans far och ett par” lejekarlar” en gång
höll på att impregnera en homma när en
gammal tant kom förbi.
-Den homman behöver vi inte sätta i sjön,
för den blir det ändå inget med, sa fadern till
sina medhjälpare.
Men de gjorde det ändå, när det blev dags.

Bara någon dag efter utsättningen tog stormen just den homman.
- Vad var det jag sa, var faderns enda korthuggna kommentar.
De ansåg alltså att det räckte med att en
kvinna passerade homman...

I

en ålabod som kallas Stockaboden söder
om Åhus dök just ”fan själv” upp en kväll
i en av de så kallade jordbodarna som var utgrävda i strandbrinken. En av fiskarna stod
vid spisen och kokade ål när dörren slets upp
och ett ofantligt stort gap fyllde hela dörrhålet:
-Har du någonsin sett ett större gap?’ Vrålade en kraftig stämma.
Fiskaren vid spisen lät sig dock inte skrämmas så enkelt. Han tog grytan med det skållheta ålspadet och slängde rätt in i den stora
käften samtidigt som han skrek:
-Har du någonsin känt en hetare soppa?’
Den onde tvärvände och sprang därifrån och
försvann ut i havet så att vattnet skvätte och
väste. Strax efter kom en fruktansvärd storm
som förstörde alla redskapen för fiskarna.

Å

labodarna har ursprungligen varit
knutna direkt till ålfisket och då har det
varit de olika behoven hos ålfiskaren som
styrt storleken och i viss mån utseendet hos
bodarna. Ålabodarna har kommit att spela
en stor betydelse för strandmiljöns kultu-
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Tvillingaboden

Gamla Rompeboden

Gamla Stockholmsboden

VALUABLE CULTURAL HERITAGE
rella arv och dess existens gör Hanöbuktens
strandlinje till något världsunikt.
Ålabodarna har oftast fått namn efter någon
person eller någon händelse som kan anknytas till platsen eller boden.
När det var dags för arrendeägarna att få betalt, åkte de oftast ner till ålaboden för att
besiktiga platsen och se hur fisket fungerade.
Då ställdes det till med fest - ett ”ålagille”.
Under 1960-talet började fångsterna att
sjunka och fisket blev allt sämre. För att
kunna överleva tog man upp den gamla traditionen att ställa till med ålagille – nu för
en allmän publik. Och ett riktigt ålagille förklaras så här: -Det är när man i skymningen
går in i en ålabod för att äta ål och kommer
därifrån i gryningen och ingen vet vad som
hände därinne.
Inte ens de som var med...

In traditional eel fi shing, fi shing for “black gold”
as it is known, the fi shing waters are traditionally
known as åladrätt.
This is a very old word originating from the period
when Skåne was ruled by Denmark.
Each åladrätt, which was often leased to the fi sherman, almost always had an eel fisherman’s hut sited on uncultivated land not owned by the building’s
owner. Along the coast of the Bight of Hanö there
are over 100 eel huts, approximately 50 of which are
in Kristianstad municipality. They have become a
natural element of the coastal environment and the
oldest huts still standing to this day date back as far
as the eighteenth century, although the majority of
eel huts on today’s shoreline were built in the midnineteenth century. There are also examples of huts
built in the 1950s and 1960s.
The eel huts were originally directly linked to the
eel fi shing industry and it was the different require-
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ments of the eel fi shermen that determined the size
and, to a certain extent, the appearance of the huts.
The eel huts have come to play a major role in the
cultural heritage of the coastal environment and their
presence makes the coastline of the Bight of Hanö
unique. The eel huts often take their names from a
person or event associated with the location of the
hut itself.
When it was time for the landlords to be paid, they
often journeyed down to the huts to inspect the area
and see how the fishing was going. And then a party
– an “eel feast” – would be thrown.
In the 1960s catches started to diminish and the
fishing deteriorated. To survive, the eel fishermen reintroduced the old tradition of eel feasts – now for a
wider audience. The best description goes like this:
“It’s when you walk into an eel hut to eat eels at dusk
and come out again at dawn and no-one knows what
went on in there. Not even the people who were there...”

GRAND PRIX

GRAND PRIX
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augusti 1955 skrev lilla Kristianstad in sig i
motorsporthistorien. Då arrangerades här
Sveriges första internationella Grand Prix,
dåtidens Formel I, för sportvagnar. Platsen
var den sex kilometer långa Råbelövsbanan i
stadens utkant. Tävlingen lockade ofattbara
80 000 betalande åskådare. Det har förblivit
ett oslagbart publikrekord alla kategorier för
Kristianstadstrakten och är dessutom den
näst största publiksiffra som någonsin noterats på ett sportevenemang i Sverige (Europas Grand Prix i Saxtorp 1939 samlade 120
000 åskådare).
Bilarna kördes, inför förvånade invånare, direkt genom staden till den springande och
flygande starten som då tillämpades. Många
yngre, men även en och annan medelålders
man, hade klättrat upp i trädtopparna för att
få en skymt av de världsberömda racerförarna. I huvudklassen blev det en kamp mellan
dubble världsmästaren, argentinaren Juan
Fangio, och stallkamraten, britten Stirling
Moss. Efter att de två Mercedesförarna jagat
varandra varv efter varv vann den legendariske Fangio - som sammanlagt skulle vinna
förar-VM fyra gånger – i sin Mercedes-Benz
300 SLR genom att passera mållinjen med
Moss ett par meter bakom.

att genomföra världsarrangemanget och
som fungerat alldeles utmärkt. Särskilt hyllades säkerhetstänkandet: 300 Röda korsare
hade varit i beredskap under tävlingarna,
därutöver 13 läkare och 38 man från Svensk
Räddningstjänst. En sjukvårdare hade varit
utplacerad var 60:e meter längs banan.

S

uccén medförde att Råbelövsbanan även
blev värd för Sveriges Grand Prix 1956
då loppet fick VM-status, vilket bland annat
innebar att loppet måste pågå i sex timmar.
Även året därpå blev det VM Grand Prix i
lilla Kristianstad. Under 1950-talet lockade
tävlingarna i Kristianstad i snitt 35 000 åskådare.

T

otalt kördes åren 1952-1961 tio stortävlingar – sju mc och tre biltävlingar
– på Råbelövsbanan som under några gyllene år alltså jämställdes med exempelvis
legendariska Le Mans i Frankrike. Marken
till banan hade upplåtits av Råbelöfs gods
ägare, Douglas Kennedy, efter att motorarrangören SMK Kristianstad gått med på att
ta ut en särskild nöjesskatt på entrébiljetten
och 25 öre per bil från parkeringsavgifterna
som oavkortat skulle gå till byggandet av ett
pensionärshem i närliggande Fjälkestad.

E

fter motorcykeltävlingarna 1961 blev
det inga fler tävlingar och en tioårig gyllene motorepok gick i graven. Året därpå an-

ordnades det aktion på läktardelarna, tidtagningsutrustning och annat som hört banan
till. Numera finns knappt några spår kvar.
Den gamla banan är igenväxt, grus täcker
den ursprungliga tävlingsasfalten och i hagen vid sidan av stängslet betar kor i fridfullt
lugn. Det enda konkreta som i dag påminner
om Kristianstads storhetstid inom den internationella motorsporten är vägsträckan till
start och målrakan som 1995 gavs namnet
Grand Prix vägen.

”Tävlingen lockade
ofattbara 80 000
betalande åskådare”

Kenth Olsson
Författare och utbildningschef
i Kristianstads kommun.

GRAND PRIX IN KRISTIANSTAD
In August 1955 the small town of Kristianstad
wrote its way into motor sport history. This
was where Sweden’s fi rst international Grand
Prix for sports cars, the Formula 1 of its day,
was held. The course was the six kilometre
long Råbelövsbanan on the outskirts of town.
The race attracted an incredible 80,000 paying spectators. This has remained an unbeaten
record for the Kristianstad region and is also
the second highest number of spectators ever
recorded at a sporting event in Sweden.
The success meant that Råbelövsbanan also hosted the Swedish Grand Prix in
1956 when the race gained World Championship status, one of the consequences of which
was that the race had to go on for six hours.
Likewise, the World Grand Prix Champion-

P

risutdelningen ägde rum på Stora Torg
inför en tusenhövdad åskådarmassa.
Prisutdelare var prins Bertil som efteråt på
banketten på Frimurarhotellet berömde den
enorma funktionärsapparat som krävts för
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ships were held in little Kristianstad the following year too. In the 1950s the races in Kristianstad attracted an average 35,000 spectators.
In total between 1952 and 1961, ten
major races – seven motorbike and three car
races – were held at Råbelövsbanan which for
a few golden years was compared with the
legendary Le Mans in France.
Now there are hardly any race tracks
left. The old track is overgrown, gravel covers
the original asphalt and in the meadow beside
the fence cows graze in peace and quiet. The
only thing left to remind anyone of Kristianstad’s glory days in international motor sports
is the stretch of road to the start and the fi nal straight which in 1995 was given the name
Grand Prix vägen.
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Välkommen till

Bäckaskog Slott

En mötesplats sedan 1200-talet.

STUGOR

Vi erbjuder en unik miljö för konferenser,
representation, fester och bröllop.

stugbyar & lägenheter

Ett kök värt att pröva!

Hyr per dygn eller vecka!

F

ör mer än trettio år sedan fick Eva och
Nils-Erik Ottosson i Kävlinge en ny förälskelse. Den nordostskånska kusten!
Den kärleken har de bevarat genom alla år.
I början av 1970-talet hade Nils-Eriks arbetsgivare, Felix i Eslöv, stugor som personalen kunde hyra in sig i.
Det var så de hamnade i Furuboda den allra
första gången.
Dit har de sedan återvänt. Eller till Juleboda, några kilometer längre söderut. Här
finns deras verkliga smultronställe, och när
Eva ska räkna efter hur många gånger de har
hyrt stuga och bott i trakten så går det inte.
Det har varit varje år. Inte bara sommarveckor, utan också helger, jular och påskar, och
någon gång mitt i vintern eller i det värsta
höstrusket.

E

va Ottosson har massor av glada minnen från stugboendet vid Hanöbukten.
Hon berättar om vandringar längs stranden
då det var tjugo grader kallt och den lilla
yorkshireterriern Smulan stoppades innanför jackan för att hålla värmen.
Eller om den där gången då de besteg Stenshuvud mitt i natten!
- Vi var två par som gav oss på det här äventyret. Vi var helt ensamma på berget och
fick lysa upp stigen med ficklampor. Det var
svårt och jobbigt, och helt galet. Men också
ett kul minne, skrattar Eva.

Sommarveckorna är det inte svårt att sysselsätta sig med landets kanske finaste badstrand utanför knuten.
Men det blir också långa promenader både
söderut och norrut. Eva älskar att promenera vid Haväng och trakterna kring Brösarp.
Någon gång har de har gått ända till Ravlunda.
- Eller också blir det andra hållet, till Åhus
för att äta glass. Det finns så många möjligheter, flikar hon in.
Mörka, kulna oktoberkvällar när höstvindarna sveper runt stugknuten, eller vintrar
då snön lägger sig i drivor, åker kortleken
fram, eller så spelas det andra spel.
Stuglivet är härligt, tycker Eva, och hon kan
inte låta bli utan tillägger med emfas:
- Jag bara älskar det!

- Det är bara att ringa så ordnar det sig.
Ibland har de kunnat återvända till samma
stuga, ibland har de fått hitta en ny, då ägaren har sålt stugan eller den har varit upptagen.
Det viktiga har varit att den ligger där –
någonstans längs kusten vid Furuboda och
Juleboda - Eva och Nils-Erik Ottossons eget
paradis.

Hotell Konferens Restaurang Fest
Boende i allt från slott till B&B.
Helgpaket från 1150kr/person.
Barumsvägen 255, Fjälkinge, Tel. 044-53020,
www.backaskogslott.se, info@backaskogslott.se

Tel: 0411 - 55 94 20 www.boiskane.se

VÄLKOMMEN TILL DIN
HUSVAGNS-HANDLARE I SKÅNE

Innestället
för utefolket!













I

nte alltid har livet omgärdats av rosa små
moln. Både Eva och Nils-Erik Ottosson
har haft flera goda vänner som gått bort alltför tidigt. Då har de sökt tröst hos havet på
den nordostskånska kusten.
- När det har varit jobbigt har vi vandrat här,
längs stranden, och både kunnat sörja och
rensa huvudet. Havet läker, tror hon.
Det var bara de första åren som de kunde
hyra in sig i Felix stugor. Sedan dess har de
alltid hyrt via Kristianstads, eller Åhus, Turistbyrå. Det har fungerat oklanderligt, poängterar Eva.
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”-Jag bara
älskar det!”
Eva Ottoson tycker
stuglivet är härligt.

Öppet: Måndag-fredag 10.00-17.00 söndag 13.00-17.00
Stormgatan 11 • 296 32 Åhus • tel: 044-24 81 70
www.ahushusvagnsexpo.se

KRISTIANSTAD Bryggerigatan 7, Tel. 044-209280
ÖPPET: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön STÄNGT

ÅRET RUNT!
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SEVÄRDHETER
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LUNCHMENY
Svensk husmanskost
på färska råvaror.
CATERING
Hos oss kan ni beställa mat!

Vi har nybakat och öppet alla dagar i veckan

KONFERERA PÅ KVARNEN
I trivsam miljö för stora och
små sällskap.

Måndag - Fredag 06-18, Lördag - Söndag 06-16.
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Vi ﬁnns i Vä Köpcentrum • Tel: 044-24 43 20
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Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad
tel: 044-10 10 89 • fax: 044-10 90 91
e-post: info@kvarnen.net • www.kvarnen.net

Järnvägsgatan 5 i Åhus.
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
Tfn: 044 - 24 94 90. www.barnlek.se

Skeppsbron 10 Åhus
044 240521
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Mariakyrkan 1.

Spritan 3.

S:ta Maria kyrka byggdes under senare hälft
av 1100-talet. Fram till
1865 fanns en hög spira
på tornet som förstördes
i ett åsknedslag.

Den över hundra år
gamla spritfabriken kallas
””Spritan” i folkmun. Här
tillverkas världssuccén
Absolut Vodka, känd
över hela världen.

Slottsruinen Aose hus 2.

Repslageriet 5.

Gamla Äspetbron 7.

Rådhuset 9.

Slottet Aose hus byggdes i mitten av 1100-talet. Byggherre var den
danske ärkebiskopen
Eskil.

Åhus Repslageri tvingades att slå igen 1966
och var då det enda
kvarvarande i sitt slag i
landet.

1909 uppfördes en medlemsägd svänghjulsbro
som förbinder Åhus med
Äspetsidan.

Det gamla rådhuset inhyser idag Åhus museum.
Byggnaden härstammar
från 1300-talet.

S:ta Annas ruin 4.

Linas Bageri

Kungsstugan 8.

Sarkofagen 10.

Byggdes 1524 och var
en Barmhärtighetsstiftelse som omfattade kapell,
sjukhus, ålderdomshem
och härbärge för resande
och pilgrimer.

”Otto Ols-huset” 6.

Ursprungligen från
1600-talets början. Det
var här kung Karl XI räddas undan danskarna
genom att krypa upp och
gömma sig i den öppna
spisen.

I mitten av 1900-talet
upptäckte man söder
om Revhaken rester av
ett skepp på ca 3 m
djup och med en last av
stensarkofager med lock
som man bärgade 1958.

2.

1931 öppnades ett kafé
i Otto Ols-huset som
byggdes 1799 och var
det ena av endast två
stycken tvåvåningshus i
Åhus på 1800-talet.
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Syns du
så finns du!

Din ost- &
delikatessbutik
sedan 1932
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Ö.Storg. 69 044 209420
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• Visitkort & vykort
• Presentationer
• Produktblad & broschyrer

Vi säljer ost & charketurier, bröd, kex, marmelad, te,
kaffe, choklad mm. Vi har mängder av lokalproducerat.
Vi erbjuder Ost, Vin- & Chokladprovningar.

• Scanning
• Afﬁscher & skyltar
• Vepor & banderoller
• Utställningssystem

Vi har alltid det
Vi
har alltid
det
senaste
inom
Apple
senaste inom Apple
Besök mStore på
Besök
mStore på41
Östra Storgatan
Östra Storgatan 41

!

Layout & webdesign
llfällen!

ger för alla ti

n
Presentkarto

Arkitektkopia Kristianstad
Näsbyschaussén 37
Box 599, 291 26 Kristianstad

Östra Storgatan 65 Kristianstad • Tel: 044 - 21 01 10
www.ohlssonsost.se

mStore
Kristianstad 044-780 21 90
mStore
Östra Storgatan 41, 291 31 Kristianstad

Telefon: 044-590 30 30
kristianstad@arkitektkopia.se

Kristianstad 044-780 21 90
Östra Storgatan 41, 291 31 Kristianstad

Välkomna att se våra handgjorda
trädgårdsdekorationer i kristall

BILTEMA KrIsTIAnsTAd Vilan-Härlöv Öllegårds väg 2 mån–fre 8–19, lör–sön 10–17 077-520 00 00 www.biltema.se

www.studioglashyttan.se
Svensk konsthantverk med egen
design sedan 1977
Öppettider:
måndag-fredag 10-18
lördag 10-14
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Sissel Kyrkjebö på Kristianstad Arena.
Bilder: Stefan Johansson

A

renabolaget jobbar för att göra Kristianstad mer attraktivt att leva i. Genom
konserter, mässor och andra evenemang
lockar de såväl invånare som turister till att
roa sig och trivas på olika sätt i staden.
Genom bland annat evenemang på Kristianstad Arena, som öppnade förra året, har
Kristianstad stora möjligheter att locka folk
att roa sig i staden. Sedan premiären i oktober har flera konserter avlöst varandra.
– Efter en fantastisk invigningshelg som varade i dagarna tre har vi har haft många olika
arrangemang redan i Arenan. Det har varit
show med Ladies night, flera konserter och
inte minst världsmästerskapet i handboll. Vi
försöker hela tiden boka något för alla målgrupper, säger Eva Richter som är arenachef
för Arenabolaget..
Det kommer att bli runt 10-12 stora evenemang varje år. I höst kommer bland annat Ladies night tillbaka och flera konserter
kommer att bokas, däribland en julkonsert.
– Det är en multiarena som är mycket lätt
att arbeta med och den har därför blivit uppskattad av de som varit här. Den fungerar
lika bra för stora idrottsarrangemang som
för mindre konserter där man vill skapa en
mysig och nära känsla. Man ser bra oavsett
var i Arenan man sitter, säger Eva Richter.

U

nder sommaren är det uppehåll för
större evenemang på Arenan för att
ge plats åt sommarens festivaler. Det samma
gör Arenabolagets andra stora scener Sommarlust och Yllan. Sommarlust är Kristianstads stora dansställe.
– Vi kör 10-15 danskvällar på ett år med en
rad olika dansband. Vi jobbar på att få hit
de stora banden som är populära både bland
yngre och medelålders. Vi kommer att fortsätta köra med fredans, vår dans på fredagar, men vi ska försöka få in ett par lördagar
också efter önskemål från publiken, säger
Maria Carlsson som bokar dansbanden till
Sommarlusts danskvällar.
Sommarlust har i år satsat på att fräscha upp
lokalerna och bygga ut baren. Lokalerna används även för mindre mässor med inriktning mot bland annat skönhetsmässa och en
aktiv fritid för personer med funktionshinder.
Större mässor äger rum på Yllan vid ett flertal tillfällen om året. Där bokas också konferenser och det är ett stort nöjesställe som
erbjuder ett tiotal kvällar varje år med show,
mat och dans.
– Det finns inte många sådana här ställen i
Skåne. Hit kommer folk från bland annat
Skåne och Blekinge. Många företag tycker
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Yllan

det är praktiskt att de bara behöver ringa
ett samtal och sedan är firmafesten klar med
show, mat och dans, säger nöjesansvarige
Staffan Johansson på Yllan konferens- och
nöjescenter.
I höst blir det sex kvällar med julshow och
ett par andra evenemang på Yllan. Kristianstad sprudlar av olika evenemang och det
finns all anledning att roa sig i staden.
– Här finns alla möjligheter med konserter
på Arenan, showkvällar och mässor på Yllan,
dans på Sommarlust och mycket mer. Förutom det kan staden erbjuda många mindre
ställen med underhållning. Det är bra för
hela staden, inte minst för hotell, affärer och
restauranger, säger Eva Richter.
Kristianstad är en levande stad och genom
Arenabolagets arbete kommer allt fler att
upptäcka staden.

Sommarlust

Yllan

Läs mer och se kommande evenemang på www.kristianstad.nu

Arenabolaget works to make Kristianstad a
more attractive place to live, organising concerts, trade fairs and other events that attract
locals and tourists to different venues around
town. Events at the Kristianstad Arena, which
opened last year, are just some of the excellent
opportunities for Kristianstad to attract people
to the town for entertainment. Since its opening in October the arena has hosted a number
of concerts and is set to host around 10–12
major events every year. This autumn sees the
return of Ladies night and several concerts,

ARENABOLAGET

including a Christmas concert, will be booked.
In summer, the big events at the Kristianstad
Arena give way to summer festivals. Arenabolaget’s other big venues, Sommarlust and Yllan, do likewise. Sommarlust is Kristianstad’s
major dance venue.
This year Sommarlust has invested in revamping its premises and extending the bar.
The venue is also used for smaller fairs, particularly the beauty fair, and for active leisure
for people with disabilities.
Major fairs are held at Yllan throughout the
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year. Conferences are also held there, plus it’s
a major entertainment venue putting on about
ten nights a year of shows, food and dancing.
This autumn sees a Christmas show enjoying
a six-night run and a couple of other events
at Yllan. Kristianstad is bursting with events
and entertainment and there is every reason
to have fun in the town.
Kristianstad is a vibrant town which, thanks
to Arenabolaget’s work, more and more people will soon discover.
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VISSTE DU ATT
På lägret går det åt 4,6 ton nötfärs, 12 ton kyckling,
2,5 ton ﬁsk och 4 ton Falukorv.
2500 gasolkök och stekpannor kommer köpas
in till patrullerna för att de ska kunna laga sin egen mat.
Det kommer att ﬁnnas 1000 vattentoaletter. En buss per minut kommer anlända
till lägerplatsen i tolv timmar för att få alla scouter på plats.
Bank, vårdcentral och räddningstjänst med mera kommer ﬁnnas på lägerområdet.
Det krävs 55 000 kvadratmeter tält för caféer, matsal, utställningar och aktiviteter
och det kommer att ﬁnnas en scen med åskådarplats för 45 000 personer.
Det kommer att sättas upp minst 250 ﬂaggstänger varav 170 nationsﬂaggor och

I

resten scoutﬂaggor och jamboreeﬂaggor

sommar samlas uppemot 38 000 scouter från 150 länder
på ett fält utanför Kristianstad för att leva lägerliv i två
veckor. Då är det Sveriges tur att ordna World Scout Jamboree, en unik mötesplats för unga från hela världen. Scouterna som åker på storlägret är mellan 14 och 17 år, runt
5000 är svenskar och resten av de 38 000 kommer från ett
150-tal länder runtom i världen. De ska bo i tält och laga
mat över öppen eld och gasol, friluftslivet är en viktig del
i upplevelsen.
– Scouterna lär sig att samarbeta när de bygger läger och
lagar mat tillsammans. Och till skillnad från ett vanligt
scoutläger kryddas det av internationella möten. Du kanske får laga svenska specialiteter till någon från Ghana, berättar lägerchefen Marie Reinicke.

Å

r 2001 hölls en första nationell jamboree i Sverige. På
fälten i Rinkaby samlades mer än 26 000 scouter från
hela Sverige och även en del inbjudna internationella scouter. Lägret kallades Scout 2001 och det blev en stor succé.
Sju år senare storsatsade Sverige för att tävla om värdskapet
för World Scout Jamboree 2011 och Sverige vann. Med
lägret Scout 2001 på Rinkabyfälten hade man bevisat att
man kunde anordna storläger och att man hade en bra plats
för att ta emot en stor mängd scouter.

T

rots att drygt 26 000 scouter redan har träffats på
samma plats förr så innebär en världsscoutjamboree
nya utmaningar och ett krav på att leverera en upplevelse
38 000 av världens scouter sent ska glömma. Sedan 2008
har hela Scoutsverige förberett sig för att motta världen.
Det är möten någonstans varje kväll och varje helg. Ideella
och anställda jobbar och Sveriges scouter är redo, mer än
redo att välkomna scouter från minst 150 av världens länder. Som scouter brukar säga: Alltid redo.

I

tolv dagar förvandlas gröna fält till en levande stad
med 38 000 invånare från världens alla hörn. På
världscoutjamboreen kan du som dagsbesökare uppleva
den unika jamboreeatmosfären. Möt människor från
hela världen, upplev naturen och känn känslan av sammanhållning. Allt du behöver göra är att köpa en dagsbiljett på www.worldscoutjamboree.se/visitors

WORLD SCOUT JAMBOREE 2011

Jamboreen varar mellan 27/7- 7/8 2011
Deltagarprognos: 38 000 scouter
Besöksprognos utöver deltagare: ca 40 000
Plats: Rinkabyfältet
Hemsida: www.worldscoutjamboree.se
Antal deltagande länder: 150
Nästa jamboree är 2015 i Japan
Under ankomstdagen kommer det ungefär
en buss i minuten i drygt 12 timmar
Lägerområdets storlek: ca. 300 hektar
Antal slanor: 100 000
Ofﬁciella språk: engelska, franska
Antal toaletter: 1200
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This summer 38 000 scouts are gathering on the
fields outside Kristianstad to explore camp life for
two weeks. Sweden is for the first time ever hosting a World Scout Jamboree, a unique meeting
among young people from all over the world.
The scouts who are attending the camp are between 14 to 17 years old, among 5 000 are Swedish scouts and the rest of the 38 000 scouts are
arriving from around 150 countries all over the
world. During the jamboree, they are going to live
in tents and cook food over open fire. The outdoor
life is an important part of the experience.
- The scouts learn to cooperate when building
up the camp and when they cook food together. In
comparision to a regular scout camp there are lots
of international meetings. A Swedish scout might
have the opportunity to cook Swedish specialties
to someone from Ghana, says the Chairman of the
Jamboree, Marie Reinicke.
In 2001 Swedish scouts organized the fi rst national jamboree. More than 26 000 scouts from all
over Sweden and some international guests gathered on the fields in Rinkaby. The camp was called
Scout 2001 and was a great success.
Seven years later Sweden competed to host the
World Scout Jamboree 2011 and won. With the
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camp Scout 2001 on the same fi elds the Swedish scouts had shown that they could organize big
camps and that they had a great place to welcome
thousands of scouts. But even though more than
26 000 scouts already have met at the same place
before a World Scout Jamboree means new challenges and a demand of delivering an experience
that 38 000 scouts never will forget.
Since 2008 scouts in Sweden have been preparing to welcome the world to Kristianstad. Meetings are held every evening and every weekend.
Volunteers and employees are working hard and
the Swedish scouts are ready, more than ready,
to welcome scouts from at least 150 countries. As
scouts say: Be prepared.
For twelve days, a green fi eld in southern Sweden will transform into a lively city with 38 000
inhabitants from every corner of the world. At
the World Scout Jamboree you can stop by the
camp as a Day Visitor and experience the unique
Jamboree atmosphere. Meet people from all over
the world, experience the nature and absorb the
feeling of solidarity. All you have to do is to buy
a Day Visitor ticket at www.worldscoutjamboree.
se/visitors
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22-25 april

Vår-dag i parken

22 maj

Nationaldagsfirande
Ivar Johnsson-dagen

6 juni
6 juni

Spelmansstämma

17-19 juni

Midsommarfirande

24 juni

Tändkuledagarna

2-3 juli

Degeberga marknad

16-17 juli

Antik & samlarmarknad
Bälgträffen

7 augusti

Veteran- /höstmarknad
Julstuga

D

rygt två mil sydväst om Kristianstad
skiftar naturen karaktär när slättlandskapet möter Linderödsåsen. Åker, sandstäpp och slättsjöar byts mot skog, branta
backar och snabba vattendrag. Här ligger
flera byar med en intressant historia och gott
om fornminnen, lantbrukstraditioner och
industriminnen, som Gärds Härads Hembygdsförening vårdar.

Folkestorps Bränneri
visas onsdagar i juli eller
enligt önskemål.
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Rekord för tuff idrott
Multisport är en idrott på stark framAdmarsch i Sverige. Årets upplaga av Skåne –
råge
venture Race slog deltagarrekord med
på Hovtotalt 180 lag var anmälda till tävlingen

hölls för
dalafältet utanför Hässleholm, där den
Team
andra året i rad. Vinnare blev, inte oväntat, de
Explore som har varit överlägsna i Sverige
senaste åren.
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Bygdegårdsföreningen i Råby tänker
investera 350 000 kronor i nya boulebanor
och i en ombyggnad av
lokalerna.
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Läs mer på vår hemsida:
www.hembygd.se/skane/gardsharad
Tel: 044 - 35 06 57

Café Trolldegen, som har ett stort sortiment och familjevänliga priser.

I

nom gångavstånd finns flera naturreservat,
bl a Degeberga backar och Forsakar med
Skånes vackraste vattenfall. Längre söderut,
med en hänförande utsikt över hela Hanöbukten, ligger Folkestorps brännerimuseum.

H

Kommunens majoritet höll
i går ett extrainsatt möte om den tuffa ekonomiska situationen.
Bengt Gustafson (M)
utesluter inte skattehöjning 2011.

Oscar
m ”Blått
dokumentärfilom mänblod” handlar
tror sig vara
niskor somen kungligsläkt med
aldrig blihet men som
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prel. 4 dec

Hembygdsparken arrangeras årligen flera
stora marknader och andra evenemang
som lockar tusentals besökare.

Folk trängdes
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prång i klubbhuset och
känslorna var uppprörda när det i går kallades
till möte om den planerade vindkraften i Huaröd.
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en vackra Hembygdsparken i Degeberga vid Mörkavadsån, är sedan 75
år föreningens bas. Hit har man flyttat ett
10-tal gamla byggnader och fyllt dem med
intressanta föremål. Här finns bl a kvarn,
smedja och vagnmakeri. I andra byggnader
hittar du museer för lantbruksredskap, hästdragna vagnar, en lanthandel och en skolsal
från tidigt 1900-tal.

24 juli
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är finns också skulptören Ivar Johnssons ateljé och museum och kring det
gamla korsvirkeshuset Furumöllan har en
Ekopark anlagts till minne av bygdens naturvetare och ekosof, Jan Danielson. I den
gamla fina prästgården från 1790-talet finns

Gärds Härads Hembygdsförening
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VIN & CYKEL

”ta cykeln
till vingården
i Åhus”
Datum och information om

Vin- och delikatessvandring på cykel:

www.gunillavin.se

L

åt gom och själ få en unik upplevelse genom en vin- och delikatessvandring runt
Åhus på cykel. Två guider leder en cirka två
mil lång cykeltur som innehåller flera stopp
med naturupplevelser, historiska berättelser
och provsmakning av bland annat lokalt producerat vin, choklad, honung och rökt ål.

I

sommar kan man få uppleva naturen runt
Åhus på cykel. Samtidigt får deltagarna
höra historiska berättelser och provsmaka lokalt producerade delikatesser och vin. Cykelrundan, som tar runt 5-6 timmar, startar på
Hotel Åhus Strand och fortsätter till Rinkaby
skjutfält. I den vackra naturen där berättar
guiderna om historiska händelser från platsen. Därifrån cyklar gruppen sedan vidare för
att göra stopp på olika ställen för bland annat
provsmakning av lokalt producerade chokladpraliner och ädelvinäger samt ett besök
hos en honungsodlare. Cykelturen går genom vackra landskap vid Hammarsjön som
även erbjuder ett rikt fågelliv. Nästa stopp
blir på Åhus Vingård där det blir en guidad
rundvandring i vingården och vinprovning.
– Det är ganska unikt med vingårdsvandring
i Sverige. Vi har haft vingård i Åhus några
år och det är roligt att kunna erbjuda provsmakning av lokalt producerat vin, säger Gunilla Persson som håller i rundan och även
driver Åhus Vingård tillsammans med sin
man Ronny Persson.

I

nnan cyklisterna sätter sig på cykeln igen
blir det en bit mat på Rökeriet i Åhus. Ytterligare ett stopp blir det på den närliggande
Rathckegården, som bjuder på provsmakning av rökta korvar vilka är producerade i
trakten. Sista etappen innan det är dags att
styran kosan hemåt blir i en ålabod där det
bjuds på rökt ål som är fiskad i havet utanför
Åhus. När gruppen senare har cyklat tillbaka
till Åhus Strand blir det äkta Åhus glass som
avslutning.

P

remiären på Vin- och Delikatessvandringarna i Åhus är den sjunde maj. Därefter är fjorton dagar inbokade fram till september. Större sällskap kan boka andra dagar
utöver de redan förutbestämda datumen.
– De som väljer att cykla denna runda kan
komma hem mätta, glada och fulla av intryck efter en dag med härliga upplevelser.
Man kan känna av en viss trötthet också efteråt eftersom vi cyklar drygt två mil. Vi delar
upp cyklingen i flera etapper och tar det i ett
mycket lugnt tempo så att alla ska orka med
och samtidigt kunna njuta av naturen runtomkring, säger Gunilla Persson som även
finns med och guidar under turerna.

C

yklar finns att hyra om man önskar det.
För rörelsehindrade personer och de
som känner att man inte orkar cykla hela vägen, kan personligen ta kontakt med Gunilla

så hjälper hon er tillrätta.
Det här är en unik chans att
uppleva vad olika lokala producenter har att erbjuda för
smaklökarna och vad omgivningarna kan erbjuda för
ögonen.

A GASTRO-TOUR ON TWO WHEELS

Vin & Delikatessweekend
Weekenderbjudande från 1295:www.ahusstrand.com
62

A unique experience for the taste buds and
the soul, on this food- and drink-inspired cycling tour of Åhus two guides take you on a
20 km journey by bike, stopping off en route
to gaze at the views, listen to tales of the past
and sample locally produced wine, chocolate,
honey and smoked eels.
Explore the Åhus countryside by bike this

summer. Lasting 5-6 hours, the tour starts and
finishes at the Hotel Åhus Strand.
Food and wine tours of Åhus will launch on
7 May. After that fourteen dates are scheduled
up to September. Larger groups can book other days than these.
“We split the cycling into several stages and
take it at a very slow pace so everyone can
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keep up and still enjoy the surrounding
countryside,” says Gunilla Persson, who
acts as a guide on the tours.
Bikes can be hired if required. Disabled visitors and people who think they
might not be able to cycle the whole route
should contact Gunilla and she
will help you out.
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K

ristianstads kommun är unikt på många
sätt, bland annat genom sitt arbete med
miljöfrågor och att profilera sig inom livsmedelsindustrin. På Krinova Science Park,
vid Högskolan i Kristianstad, finns en mötesplats för innovativa företag. Här ges stöd,
kurser och idéer till företag som vill skapa
något nytt för framtiden.
– Science Park är ett koncept som finns på
många ställen i världen. I Sverige finns ett
trettiotal. Idén kommer från USA och började spridas på 1980-talet. Det ligger ofta
intill en högskola eller ett universitet. Vi ska
vara stolta och glada att vi har en Science
park i Kristianstad. Det stärker Kristianstads
varumärke, säger Lena Åsheim på Krinova
Science Park.

F

öretagare med idéer om något som ingen
gjort på ett likadant sätt tidigare, står i
centrum på Krinova. Det är en mötesplats
för dem som kan bli konkurrenskraftiga företag i framtiden. Krinova har ett nära samarbete med Högskolan Kristianstad. Den här
högskolan satsar mycket på vård, livsmedel
och utbildning. Krinova riktar sig därför
extra till företagare inom de områdena. Företagen måste inte vara specialiserade inom
de områdena, utan alla är välkomna till Krinova. De kommer från hela landet. Ett par
utländska livsmedelsföretag har etablerat sig
på Krinova efter att de upptäckt att det finns
stor kompetens på livsmedelsområdet i Kristianstad. Över 75 företag har sitt kontor på
Krinova.

– Alla företag som vill vara i en sådan här
miljö med nytänkande, konferenser, möten
och forskare är välkomna att etablera sig här.
Det skapas lätt nya kontakter här, vilket kan
vara bra för att få företaget att växa, säger
Lena Åsheim.
Varje år besöker upp mot 20 000 personer
Krinova i frukost- och lunchmöten, seminarier och konferenser.

F

ör att gynna tillväxt av innovativa företag och utbyte mellan högskola och
näringsliv driver Krinova olika projekt .
Ett projekt , som kallas Rampen och är en
så kallad inkubator, tar emot personer och
företag med idéer som är nyskapande och
utvecklingsbara.
-Vi ger råd och coachar, hjälper till att lägga
upp en affärsplan och hitta investerare. De
företag vi stöder har ofta mer komplicerade
idéer. Vi vänder oss inte till enmansföretag
som vill öppna något som andra redan gjort
innan eller som vill behålla sin verksamhet
en liten skala. Vi är till för att få företaget att
växa och att skapa något nytt, säger Christer
Svensson som är affärsutvecklare på Rampen.
Inkubatorn Rampen planerar att växa under
året och fånga fler nyföretagare.

E

tt annat stort projekt på Krinova är
Smakplats som hjälper till att utveckla
företag inom livsmedelsbranschen. Det är
mest små företag. Många av dem satsar på
närproducerat, vilket blivit en stor trend hos
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konsumenterna. En del säljer produkter i till
exempel en egen gårdsbutik. Andra satsar på
export över hela världen. Smakplats har 600
företagare i sitt nätverk.
– Vi hjälper dem hitta kurser eller anordna
kurser som de vill ha. Det kan vara en kurs
i att göra glass eller vinäger. Om de får problem med något bidrar vi till att reda ut
orsaken. Det kan till exempel vara en sylttillverkare som får mögel i sin sylt. Då kan
vi hjälpa till med kontakter för att reda ut
orsaken och på så sätt kunna undvika det i
framtiden, säger Helena Ullmark som leder
Smakplats.

N

u finns även en utställning på Krinova
som kallas SuperVisions vilken visar
tekniken runt miljö och klimat i närområdet.
– Jag tror inte att många förstår hur oerhört
långt framme Kristianstads kommun är när
det gäller miljö- och klimatfrågor. Vi är en
föregångare inom biogas, fjärrvärme och
mycket annat här i kommunen. Det kan
man se på vår utställning, säger Lena Åsheim.
Besökarna till utställningen kommer från
hela världen. De tittar och inspireras till att
åka ut och se anläggningarna runt biogas
och fjärrvärme. Från Krinova Science Park
flödar idéer och inspiration ut i världen. Här
råder febril verksamhet där förutsättningar
för nya företag att etableras och växa står i
centrum.
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GÅRDSBUTIKER

”lokalt odlade grönsaker och några självplockade bär att njuta
av en sommarkväll...”

A

tt handla mat och dryck i en gårdsbutik
ger en alldeles speciell känsla där nytänkande möter gamla traditioner. I många
gårdsbutiker får man veta exakt varifrån varorna kommer och det ger en närhet till producenten, vilken är svår att hitta i en vanlig
livsmedelsbutik. I en gårdsbutik kan man
hitta allt från lokalt producerade grönsaker
till frukt från någon av den mängd fruktodlare som finns i kommunen. Man kan även
finna läckerheter från havet eller färskt kött
eller köttprodukter från trakten.

Alléns Ekologiska Trädgårdsodling
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Köksträdgård och butik på Vittskövle slott.
Mobil: 0708-561979
Vittskövlevägen 100, 297 91 Vittskövle

H

Ann Ängmo
Kläder & Textildesign i linne, siden och ull.
Tel: 044-35 42 00 • Mobil: 0735-331109
Åhuskärrvägen 104 296 92 Yngsjö
www.angmo.se

Bonnslätt 1:56

Yngsjövägen 264, 296 91 Åhus

Jontes Kött och Chark

Spettkaksbageriet Nosaby

Kött- och charkbutik med personlig service.

Genuint spettkaksbageri.

Nordanvägen 2, 296 32 Åhus

Tel: 044-21 41 03

Tel: 044-24 77 90
www.jonteschark.se

Nosabyvägen 292, 291 44 KRISTIANSTAD

Linas och binas

Tages i Söndraby
En ljuvlig må-bra butik på landet...

Mobil: 070-603 75

Mobil: 0768-12 29 22

Mobil: 0705-37 13 89

Näsumsvägen 44, 290 38 Villands Vånga
www.bonnslatt.se

Borråkravägen 131, 297 94 Degeberga
linasochbinas.blogspot.com

Oppmannav. 480, Arkelstorp

Martins Rökeri och Camping

Tassemarksboden

Grönsaker, potatis, rotfrukter, ägg och äpple.

Butik med egna fiskprodukter och camping.

Konsthantverk, café, kurser och föredrag.

Tel: 044-22 81 07

Tel: 044-23 13 78

Öppet efter överenskommelse.

Byholmsvägen 134, Skånes Viby.

Furubodavägen 73-13, Nyehusen, Yngsjö
www.martinsrokeri.se

Tel: 044-980 42

Minas Chokladstudio

Boanavägen 102, 290 37 Arkelstorp

Tollarps Frukt och Bär

Charkprodukter och catering.

Choklad- och vinägerprovning, butik.

Frukt, grönsaker, presentartiklar och café.

Tel: 044-35 03 93 • Mobil: 070-7408902

Mobil: 0768-71 68 84

Tel: 044-31 11 36

Kung Borres väg 41, 297 94 Degeberga
www.degebergaslakteripr.com

Rinkaby, mellan Kristianstad och Åhus.
www.chokladstudion.se

Stenbrovägen 8, 298 91 Tollarp

Min Gröna Täppa

Viltboden i Trolle Ljungby

Frukt, bär och grönsaker från egen odling.

Fruktförsäljning från lokala odlare.

Viltslakteri och försäljning.

Tel: 044-33 11 65 • Mobil:070-7541165

Mobil: 0703-680045

Tel: 044-550 47 • Mobil: 070- 649 84 40

Nunnevägen 39, 297 95 Degeberga

Munkahagevägen 7, 297 31 Degeberga
www.mingronatappa.se

Trolle Ljungby, vägen mot Tosteberga
www.trolleljungby.com

Funtahagens frukt
Egen frukt och egen must till försäljning.
Ring för öppettider: 044-510 60
Adress: Furustadsvägen 224, Arkelstorp,
mellan Barum och Vånga”

Gårdsbutiken Viby Potatis
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Mobil: 0705-747497

KRAV-certifierad bi- och äppelodling.

Ekdala Fruktbod

Buying food and drink from a farm shop is
more than just a shopping experience. Here
innovation and enterprise go hand-in-hand
with long-standing traditions. In many farm
shops you know exactly where the products
come from and that gives you a connection to
the producer, something that is hard to find in
a supermarket. In a farm shop you’ll fi nd everything from locally produced vegetables to
fruit from one of the many local fruit growers.
And you might also fi nd delicious seafood or
fresh local meat or meat products.
Taste the wide range of drinks, ice creams,
jams, honey and chocolate all produced nearby. The different farm shops have different
specialities and can all be seen as a destination in their own right. What could be better
than buying fresh eggs, locally grown veg, and
some berries you’ve picked yourself to enjoy
on a summer’s evening.

Gårdsbutik strax söder om Åhus.

Gårdsbutik i en gammal stenlänga.

Degeberga Slakteriprodukter

FARM SHOPS

Gårdsbageri & Café.
Tel: 044-941 23 • Mobil: 0768-64 67 36
Furustadsvägen 488, 290 38 Villands Vånga

Rathckegården

www.vanga771.se

Brogårdens Gårdsförsäljning

är kan man även prova på bland annat
olika drycker, glass, marmelad, honung eller choklad som är producerat i trakten. De olika gårdsbutikerna har olika inriktning och alla kan ses som ett utflyktsmål
i sig. Tänk att få med sig färska ägg, lokalt
odlade grönsaker och några självplockade
bär att njuta av en sommarkväll.

Vånga 77.1

Åhus Ål

Haratorps Gästabud

Den store specialisten i det lilla rökeriet allde-

Gårdsbutik och chark

les vid havet som erbjuder t ex rökt ål.

Tel: 044-731 36 • Mobil 0734-071254

Tel: 044-24 86 28 • 0703-24 17 84

Åbyvägen 300, 291 95 Färlöv
www.harastorp.se

Ålaboden Revhaken, Revhaksvägen, Åhus

Otto & Glassfabriken

Äspets Rökeri

Gårdsbutik i lantlig trivsam miljö.

Glassfabrik med fabriksförsäljning.

Rökt och färsk fisk. Danska delikatesser.

Tel: 044-22 80 09 • Mobil: 0708-937371

Mobil: 0733-24 01 03

Tel: 044-22 53 53 • Mobil: 076- 801 12 20

Viby Kyrkväg 22, Viby, 291 51 Kristianstad
www.vibypotatis.se

Gamla Byvägen 68, 296 72 Yngsjö
www.ottoglass.se

Åvägen 4b, 296 38 Åhus
www.aspetsrokeri.com
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Närproducerad mat
som gläder smaklökarna...
ICA Maxi i Kristianstad är en butik som kan
leverera lite mer än det vanliga till kunden.
De satsar på hemlagad mat i delikatessbutiken och på Strandängskött, vilket ger extra
omsorg för såväl smaklökarna som för djuren och miljön.
Hos ICA Maxi i Kristianstad finns det lilla
extra när det gäller delikatesser och kött. De
satsar stort på sin delikatessdisk där det mesta lagas i Maxis eget kök. Här finner man
allt man kan önska sig, eller vad sägs om
Maxis hemlagade leverpastej, saltrulle, pajer, lasagne, vegetarisk lasagne, biffar, moussaka, potatissallader och mycket mer. En av
de mest populära produkterna är den hemlagade rostbiffen. Den, precis som mycket
annat kött i delikatessdisken, kommer från
djur som betar på marker i Kristianstads
Vattenrike längs Helgeå. Det kan inte bli
mer lokalproducerat än så. För fem år sedan
inleddes produktionen av Strandängskött.
Fyra lantbrukare står bakom kvalitetsmärket. Djuren är av biffras, där man satsar fullt
ut på köttkvalitén.
– För att kunna tillhandahålla djur året om
sprider vi på kalvningarna och har en lägre
utfodringsintensitet med mycket grovfoder.
Vi ger dem bara svenskt och nästan bara
närproducerat foder, vilket gör att produktionen blir klimatsmart, säger Per Åsheim
på Lillö som är en av lantbrukarna bakom
Strandängskött.
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STRANDÄNGSKÖITTET
KÖTT AV HÖGSTA KVAL

Transporterna till slakten är max tre mil långa.
– På väg till slakt blandas aldrig våra djur
med, för dem, främmande djur. De åker alltid med sina kompisar, vilket gör att de slipper rangordna sig. Det gör att vi kan hålla
nere stressnivån och på så sätt även få ett
bättre kött, säger Per.
Efter slakt hängmöras köttet i minst tio dagar, vilket befrämjar både mörningsprocessen och smaken.
– Styrkan i vårt koncept är den jämna kvalitén. Man kan lita på vad man får när man
köper Strandängskött, säger Per.
Strandängskött säljs endast på ICA Maxi
i Kristianstad, där det tas om hand av fyra
styckare.
– Kunderna kan beställa exakt den del av
köttet som de vill ha. Om man vill ha till
exempel två skivor oxfilé så fixar vi det, säger
Johan Haglund som är färskvaruansvarig på
ICA Maxi i Kristianstad och fortsätter:
– Det är mycket positivt för oss att ha ett så
nära samarbete med de här lokala bönderna,

vilka står bakom Strandängskött. Det är
mycket viktigt för oss med närproducerad
mat och att samtidigt kunna ge kunden exakt det de vill ha, säger Johan.
Maxi mal även kött alla veckans dagar, vilket
uppskattas av kunderna när de får nymalet
kött. Som stormarknad är de smått unika
på att göra så mycket på plats, både gällande
styckning och att laga till allt i delikatessdisken.
– Matglädje och idéer sprudlar bland våra
kockar. Kreativiteten är stor och här prövas
hela tiden nya maträtter. Nytt för i år är att
man kan köpa pannfärdigt kött som fylld
lövbiff, uppbundna stekar och kotletter med
sky. Till de medföljer en anvisning om hur
det ska göras klart hemma i ugnen, på stekjärnet eller grillen, säger Johan.
För den som föredrar fisk finns det en mängd
hemlagade fiskrätter och även färsk fisk att
välja på i den stora fiskdisken. Oavsett vilken
färskvara man letar efter finner man den på
ICA Maxi Kristianstad där närproducerat,
hemlagat och nöjda kunder är en självklarhet.

Vi drar gärna vårt strå till stacken....
...så att du kan leva och utvecklas här

Arkelstorp>Broby>Degeberga>Fjälkinge>Hässleholm>Hästveda>Killeberg
Knislinge>Kristianstad –Cardellsgatan–Näsby>Lönsboda>Olofström>Osby
Sibbhult>Sösdala>Tollarp>Tyringe>Vittsjö>Vä>Åhus

Välkommen in!
sparbanken1826.se > info@sparbanken1826.se > 044 –18 26 00
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Genuint & mysigt
Beläget vid stranden av Helge Å och på motsatta sida av
“Spritan” ligger Äspets Rökeri och fiskhandel.
Hos oss röker vi all fisk med stor respekt lagd på hantverksmässiga traditioner. Lokala delikatesser som nyrökt ål, lax,
makrill och sill är alltid populärt. Vi har även en välfylld
disk med färsk fisk och skaldjur.
Under sommaren öppnar vi upp vår mysiga restaurang
med uteservering i fiskehamnen. Där kan du beställa allt
från nyrökt röding och lax, till stekt sill med potatismos
och lingon eller stekt ål med nypotatis.

Vi ses, hälsar Jesper med personal.

Vi har allt
till fiske
& fiskare!

ÅVÄGEN 4 B ÅHUS
TEL: 044 - 22 53 53
VÄLKOMMEN

Upptäck fördelarna!

SPORTFISKEBUTIKEN
Vi har många års erfarenhet av fiske i alla former.
Vi finns även på mässor och marknader från
Skåne till södra Norrland.
Välkommen att besöka vår välfyllda butik.

Butiken är öppen hela året!

Violetta

Terese

Pernilla
Camilla

Malin

Barbro

Solveig
Åke

Stina
Camilla
Emil

Karin

Karlsgatan 14 på Vilan i Kristianstad
Tfn: 0733 - 01 19 19 • www.spinnsport.se
70

Marie

Carina
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Kristianstad...
...har länge varit en ovanligt attraktiv
handelsstad för besökare från när och
fjärran. Staden har ett enkelt gatusystem med raka linjer där det är praktiskt
taget omöjligt att gå vilse. I absoluta
centrum finns ett gågatesystem som
förlängdes i augusti 2007 då Södertorg färdigställdes och blev en del av
dessa gåvänliga och barnvänliga gågator, som börjar/slutar vid Södertorg
med cirka 150 betalparkeringar. Detta
är en klar fördel för stans nya torg då
många bilburna naturligt söker sig hit.
Södertorg är ett torg som påminner
om södern. Här finns en trappa som är
inspirerad av Spanska trappan i Rom
och på den ligger butikerna i rad
och det finns utrymme för fler.

Södertorg har historiska anor. Här
huserade Wendes Artilleriregemente
på 1700-talet och det går nästan att
känna höstklappret fortfarande. Den
gamla kaserngårdens öppna yta med
mjuk och rustik stenläggning ger en
ombonad och hjärtlig atmosfär med
praktfull belysning och ett rogivande
vattenspel. Kring torget och i utkanten
av kvarteret samsas diverse
butiker, restauranger, kontor
och gymnasieskolor i
attraktiva
lokaler.

www.hemfosa.se
www.sodertorg.se
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NATUR

EN SAGOLIK

Ängshyddan Yngsjö

Välkommen till
den smakfulla
butiken på landet!

GÅRDSHOTELL B&B GALLERI/CAFÉ KONSTHANTVERK
www.angshyddan.se 46(0)44-232855 46(0)708-250705

Vår välsorterade Butik

NATUR

är fylld av säsongens primörer.
Jordgubbar och hallon från egna odlingar.
Sparris, sockerärtor, melon m.m.

Presentavdelning
Välkommen och se alla årets nyheter.

Presentfruktkorgar
Vår stora specialitet.

N är borta känns bättre än hemma...

Trädgårdscafé
Njut av våra hembakade bärpajer.
Du hittar oss lätt utmed E22.
Öppettider:
April - Dec. Mån-Fre 9-18 • Lör 9-15 • Sön 10-15
Tel: 044-31 11 36

K

ullar med utsikt över skimrande
sjöar, skogar och milsvidda slätter.
Kristianstad kommun kan stoltsera med en
variationsrik och sagolik natur som inbjuder
till både vandringar och kanotfärder. Här
kan du utforska både Skånes största sjö, Ivösjön, och delar av den största ån, Helgeå.
För den som vill uppleva naturen till fots
finns det leder för alla smaker, från de lättsamt promenadvänliga till lite mer utmanande vandringsvägar.
Både att gå och att paddla i rofylld natur ger
stora möjligheter till avkoppling men även
spänning för dig som söker det.
Lerjevallens friluftsgård med omnejd, tre
kilometer norr om Arkelstorp, är en av friluftsfrämjandets samlingspunkter. Där kan

Sandsnäckans B&B Åhus
www.sandsnackan.se 46(0)44-242122 46(0)709-694524

www.tollarpsfruktochbar.se

GÅRDSBUTIK
STRAX SÖDER OM ÅHUS
Vi har öppet
året om!
du till exempel ta dig runt en vacker sjö med
både barnvagn och rullstol eller välja en mer
kuperad slinga som ansluter till Skåneleden
och ge dig ut i riktig skog och orörd natur.
Kjugekull i närheten av Ivösjön är också en
mycket uppskattat plats när det gäller klättring på stenar och klippblock - så kallad
Bouldering. Där man kan även se spår från
istiden.
Barnen älskar de stora stenarna och där

Yngsjövägen 264
296 91 Åhus

finns en härlig mångfald av både mörk trollskog, höjder med utsikt över vattnet och
öppna flacka områden. Det är både spännande och mysigt.
Och den ena friluftsaktiviteten utesluter inte
den andra. Som vandrare kan du inte låta
dig fascineras av hur annorlunda en bekant
omgivning kan uppfattas från ett annat perspektiv - från själva sjön eller den glittrande
ån.

Fin ädelvinsvinäger

Tel: 0705-74 74 97

Förboka...

www.rathckegarden.se

•
•
•
•
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A FABOULOUS NATURAL ENVIRONMENT
The Municipality of Kristianstad has a rich, idyllic natural environment, ideal for rambling and
other activities in the great outdoors. It boasts the biggest lake in Skåne province, Ivösjön, and
Kjugekull is a popular destination for bouldering – climbing on rocks and boulders.
Kristianstad also offers extensive facilities for enjoying the environment from the water. Canoes
are available to hire at several places in the municipality, including Ivö, Åhus and Yngsjö
Läs mer på: www.kristianstad.se/turism/aktiviteter/vandring och www.kanotguiden.se/skane
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Minas hand
gjorda
chokladpra
liner

Chokladfrukost
Chokladfrossa
Chokladtårta
Provning - Choklad
& Ädelvinsvinäger
• Boende i lilla
Chokladvillan

RATHCKEGÅRDEN
I ett vänligt gammalt stall säljer vi färska råvaror som
smakar mycket och gott. En del är ekologiskt. Med ett
säsongsbetonat utbud kan vi erbjuda potatis, ägg, rotfrukter, tomater och sparris. Andra favoriter är produkter från
Renee Voltaire, Olof Viktors och Kusmi tea. En avdelning
med lustfylld inredning och konst. Välkomna!

choklad- & vinägerbutik
www.chokladstudion.se • tel: 0768 - 716884
Gälltoftavägen 1, mitt i hjärtat av Rinkaby
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usik i Syd är landets största länsmusikorganisation. I samarbete med en
rad olika arrangörer i regionen anordnar de
omkring 2000 konserter varje år. En betydande del av dem sker i trakten kring Kristianstad och på Konserthuset i Kristianstad.
Varje år når Musik i Syds arrangemang en
publik på över 200 000 personer. Musik i
Syd är både arrangör och samarbetspartner
för olika musikevenemang. Länsmusikorganisationen producerar levande musik för
både barn och vuxna.
– Vi har bland annat en mängd festivaler,
varav en del återkommer varje år och andra
vartannat år. I Kristianstad är vi samarbetspart för Jazzfestivalen i sommar och även till
Spelmansstämman i Degeberga. Förutom
det ansvarar vi för verksamheten i Konserthuset på uppdrag av Kristianstads kommun,
säger Lena Ulvskog som är informationschef
på Musik i Syd.

bli en del av Kristianstads nya Kulturkvarter.
– Det nya kulturkvarteret kommer att ge
en mängd nya möjligheter för olika kulturarrangemang. Kristianstad har mycket
att se fram emot
där, säger Lena
Ulvskog.

Redan nu har Musik i Syd i nära samarbete
med Kristianstads kommun inrättat ett utvecklingscentrum för barn och unga i Kristianstad. Där arbetar de genom olika projekt
med kultur för barn utifrån musikperspektivet. Musik i Syd finns med från starten och
genom hela resan i musikens värld för alla
som vill.

I

Kristianstad är det ständigt återkommande kulturluncher och abonnemangsserien
med en mängd musik som är de stora evenemangen förutom festivalerna.
Evenemangen är många i Kristianstad, men
i höst kan utbudet bli något mindre. Då
byggs Konserthuset om till viss del. Det ska
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SOMMARENS HÖJDPUNKT
ÄR SAND MELLAN TÅRNA
Sedan starten 1997 har Åhus Beachhandboll festival utvecklats från en
liten lokal handbollscup till en gigantisk folkfest och turistattraktion för
hela nordöstra Skåne. Idag är festivalen det klart största återkommande
arrangemanget i Kristianstad kommun.
Åhus Beachhandboll festival lockar varje år över 1000 lag till den nybyggda
evenemangsstranden i Täppet. Här tävlar barn, ungdomar, seniorer, kändisar
och elitlag sida vid sida. Antalet unika deltagare och besökare beräknades förra
sommaren till ca 50 000 personer och det blir minst lika bra i sommar.
Fyra besökare av fem kommer utifrån. Enligt en undersökning som bl a Region
Skåne står bakom, bidrar beachhandbollen årligen med en turistomsättning
på närmare 50 miljoner kronor. Inte minst butiker och näringsidkare i Åhus/
Kristianstad får ett rejält uppsving de nio dagar som festivalen pågår.
Andra vinnare är enligt undersökningen den svenska staten (ca 15 miljoner
kronor), Kristianstads kommun (ca 5 miljoner kronor) och Region Skåne
(ca 3 miljoner kronor). Alla tre får nämligen olika skatteintäkter via festivalen.
Tanken med Åhus Beachhandboll festival är att vara ett årligt och folkligt
evenemang. Det ska vara enkelt, kul och prisvärt att ta sig ner till Täppet och
titta på handboll. Naturligtvis ska festivalen dessutom vara utvecklande för
både deltagare, besökare och sponsorer. Och naturligtvis handbollen som sport.
Årets festival 2011 utspelas mellan 15-23 juli. För 2012 är datumen 13-21 juli.
Du är givetvis varmt välkommen!
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ÅHUS BEACHHANDBOLL
FESTIVAL 15-23 JULI 2011
www.beachhandboll.com
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Café Kullastugan, Kjugekull

Pråmen - i Åhus hamn

na
La finestra Italia

Njut av vårt café som ligger mitt i Kjugekulls
grönska, promenera i fantastisk natur med
vidunderlig utsikt! Våra våfflor är nybakade,
kakorna hembakade och smörgåsarna nygjorda.

Servering från lunch till sen kväll.
Enklare rätter och à la carte.
Vi har även Åhus största glassbar.
Fre- och lördagar bjuder vi på livemusik!

ser
elikates
Boka: 0708-300 240 • www.pramen.net

Italiensk mat och d

+46(0)44-53320 • +46(0)708-996998
info@cafekullastugan.se • www.cafekullastugan.se

20 Degeberga Stugby
Telefon: 044-20 97
ad
Beläget
intill Forsakar.
ianvidstLinderödsåsen,
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K
•
0
3
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rg
to
25
vinterbonade
stugor. Komplett kök,
S
Västra
dusch/WC, TV, öppen spis och torkskåp.

Välkommen till
Fina Fisken i Åhus
Gallericaféet är ett härligt pittoreskt inslag
mellan Torget och Gästgivaregården i Åhus
Öppet Tisdag - Söndag kl.12-18

Stugorna är 41 m2 med plats för 6 pers.

Trollemöllavägen 52 • Degeberga
044-350060 • www.degebergastugby.se

Italiensk mat & delikatesser
Benvenuti!

Fiskeknuten

Charlottsborgs Camping

Kom och smaka...

Välkommen till Kristianstads största
och bästa sportfiskebutik!
Öppet: Mån - Fre 10 - 18, Lör 10 - 14
Välkommen in!

Camping och vandrarhem i centrala
Kristianstad. Öppet året runt.

Tel: 044-210767 • 070-5714435
Slättängsvägen 98 • Kristianstad
www.charlottsborgsvandrarhem.com

...våra populära
äkta Italienska Pizzor

Fest • mingel • möten • nattklubb

V. Hamngatan 4 • 044-24 36 25

Genvägen 1 • Kristianstad
Tel: 044-127570

Välkommen till
McDonald’s i Kristianstad!

www.tea te rba re n . se

Tel: 044- 20 97 20 V. Storgatan 30 Kristianstad
www.laﬁnestraitaliana.se

Tel: 0046 (0)44-217156

TRAILERS

100% innehållsdeklarerad mat

100% nötkött

Kristianstad • Tel: 044-711 31
www.araslovgolf.se

McDonald’s Vilan McDrive
McDonald’s i City

Åhus Bowling

Milano

Vi kan Kristianstad med omnejd!
Flygtaxi, taxi till tåget

Restaurang & Pizzeria
Välkomna!

044-102000

Köpmannagatan 5b • Åhus
Tel: 044-24 28 51

diva

Stinsen

Hår & Make up

Restaurang & Pizzeria
Välkomna!

Biljard & Sportsbar
Restaurang av hög klass
Fullständiga rättigheter

Lägatan 6 • vid Statoil • Åhus
044-240012 • www.ahusbowling.se

Hotellstandard centralt i Kristianstad

Studio PP Ateljé & Galleri

Spännande glassmenyer

Besök konstnär Pernilla Persson i ateljén i
gamla kafferosteriet på norr där hon
arbetar med skulptur, måleri och teckning.
Gå en kurs eller inspireras bland konstverk,
penslar och lera. Välkomna!

Även mjukglass, kaffe och drycker.
Öppet: helger Påsk-Maj, hela sommaren 10-22
Större sällskap och skolklasser vid förfrågan.

www.studio-pp.com
Noretullsvägen 11 • Tel: 0735-830242

G:a Skeppsbron • Åhus • 0733-441186

www.stablestore.se

STF Vandrarhem
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Bed & Breakfast

Butik: Vilan Kristianstad tfn: 044 - 21 60 00

Skottlandsgolf i Skåne!
Degeberga-Widtsköfle Golfklubb
044-35 50 35

Bo naturskönt intill Vramsån i Tollarp

www.axona.se
044 - 31 00 23 • 0708 – 91 88 97
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Välkommen till b & b
bed & breakfast och hotell. Ett prisvärt
boende med hotellstandard i en lugn och
avkopplande miljö centralt i Kristianstad.

Ambulansvägen 1 • Kristianstad
044-10 23 10 • 0703-90 34 00
www.bochb.se • bo@bochb.se

Hotellvägen 5 • Everöd
Tel: 044-23 81 31

Cardellsgatan 19 • 3:e våningen
Kristianstad • Tel: 044-21 50 21

Välkommen in och besök vår
välsorterade butik i Kristianstad

God mat • Golfpaket • Hotell
Konferens, Bröllop & Fest

Certifierade enligt Astma- och
Allergiförbundets "Tryggare Mat"

Sverigetaxi

Handla enkelt &
smidigt på nätet!

Araslöv Kro

www.dwgolfklubb.se
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Här finns något för alla. Alltid.
Vi finns här för er!
www.kristianstad.se/turism

Kristianstads Turistbyrå
Ö. Storgatan 25
SE-291 80 Kristianstad
Tel +46 44 13 53 35
Fax +46 44 12 08 98
touristinfo@kristianstad.se
Åhus Turistbyrå
Järnvägsgatan 7, Box 63
SE-296 31 Åhus
Tel +46 44 13 47 77
Fax +46 44 24 38 98
touristinfo.ahus@kristianstad.se
Degeberga Turistbyrå
Tingsvägen 23
SE-297 31 Degeberga
Tel +46 44 35 00 04
Tel +46 44 35 02 62
touristinfo@degeberga.nu

