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11  Hovdala slott, Trädhus & Vandringscentrum

Det nationella kulturarvet Hovdala slott visar tydliga spår från slottets 
500-åriga historia. Sommartid guidade turer, utställningar, berättar-
kvällar, konserter mm. Trädgård och park är öppna året runt. Restau-
rang, café, butik och information är öppna under säsong.  
I naturen runt Finjasjön och slottet möts skånsk natur och kultur av 
hög klass i ett unikt och varierande landskap. Hovdalaleden/Skåne-
leden 57 km passerar genom området. Här finns flera spännande vand-
ringsleder att kombinera för hel- och halvdagsalternativ men också 
kortare promenadstråk. Vild och orörd natur, i sjönära, kuperad eller 
låglänt terräng. I detta artrika fladdermusområde har 18 av Sveriges 
19 fladdermusarter skådats. Sommarkvällar arrangeras spännande 
fladdermussafaris.  
Det arkitektritade Hovdala Trädhus är Nordens största trädhus för 
året-runt-bruk. Förutom den hänförande utsikten kan du sommartid 
avnjuta kaffe med dopp på fem meters höjd uppe i trädkronorna.  
Under lågsäsong bokas trädhuset för annorlunda konferenser och 
möten. Invid Trädhuset ligger unika, arkitektritade vindskydd - Birk, 
Birka och Ronja. Kanske är detta en av Sveriges finaste lägerplatser? 
Vindskydden är bokningsbara och kan nyttjas av såväl den mindre 
gruppen och familjen som den enstaka vandraren.  
 
Hovdala slott, Trädhus & Vandringscentrum 
Discover the 500-year history of the Hovdala Castle heritage centre. In summer there are 
guided tours, exhibitions, storytelling evenings, concerts and more. The garden and park 
are open all year round. Restaurant, cafe, shop and information are open during tourist 
season.
Around the lake, Finjasjön, and the castle, Scanian nature meets high class culture 
in a unique and varied landscape. The 57 km Hovdalaleden trail, which follows 
Skåneleden, passes through the area. There are several interesting trails that can be 
combined for half or full-day options, as well as shorter walks. Wild, pristine nature, 
in lakeside, hilly or lowland terrain. In this species-rich area for bats, 18 of Sweden´s 
total 19 bat-species has been seen. Thrilling bat safaris are held on summer evenings. 
The architect-designed Hovdala Trädhus is the Nordic region’s biggest treehouse for 
year-round use. In addition to spell-binding views, in the summer you can enjoy 
a cup of coffee from five metres up in the treetops. You can book the tree house for 
conferences and meetings during low season.  
Next to the treehouse you find unique and architecht-designed wind shelters named 
Birk, Birka and Ronja. Perhaps this is one of Sweden´s cosiest overnight campsites? 
The shelters can be booked and used by both smaller groups and families but also 
individual walkers.

18  Tykarpsgrottan 
Upptäck en magisk värld 12 meter under jord bland pelarsalar och 
labyrinter där bland annat scener ur Ronja Rövardotter har spelats in. 
Följ med på en visning i gruvan, njut av en kopp kaffe och kaka i caféet 
eller botanisera i presentbutiken. Övernatta på campingen i stugor eller 
husvagn. Onsdagar maj - augusti håller caféet kvällsöppet.

Tykarpsgrottan 
Discover a magical world 12 meters below ground among the pillared halls and caves  
where scenes from the famous Swedish movie Ronja Rövardotter were filmed. Join a  
guided tour of in the cave, enjoy a cup of coffee and a piece of cake in the cafe or browse 
the gift shop. Stay overnight at the campsite in cabins or caravans. Wednesdays May- 
August the café is open in the evening.

1  Naturum Vattenriket

Naturum Vattenriket ligger som ett rede i vassen mitt i staden och erbjuder 
utställningar, aktiviteter och restaurang med utsikt över staden och strand-
ängarna. I farkosten Opteryx kan du göra en tänkt färd över hela Kristian-
stads Vattenrike och bli inspirerad till att fortsätta på någon av de 22 olika 
besöksplatserna ute i naturen.

Naturum Vattenriket 
Naturum Vattenriket nestles in the reeds in the middle of town, offering exhibitions, activities 
and a view of the town and the wet meadows. The Opteryx simulator takes you on a virtual 
journey through Kristianstads Vattenrike – providing inspiration to continue to one of the 22 
visitor sites in the countryside.

22  Wanås Konst 
Utställningarna med internationell samtidskonst och shopen med 
design och mathantverk lockar årligen tiotusentals besökare från hela 
världen. Wanås Restaurant Hotel ligger i två kulturbyggnader från 
1700-talet. Restaurangen är influerad av platsen med vilt, bär, svamp 
och örter från skogen, och med ekologiska produkter från gården på 
Wanås som mjölk, nötkött och grönsaker. 

Wanås Konst 
Exhibitions of international contemporary art and a shop selling design and artisan food. 
Tens of thousands of visitors come here every year. Wanås Restaurant Hotel is in two 
historic buildings dating from the 18th Century. The restaurant takes its influence from 
local game, berries, mushrooms, forest herbs, and organic products from Wanås farm 
like milk, beef and vegetables. 

Vandringsled / Hiking Trail

Golf 

Kanot / Canoe

Gårdsbutik / Farm shop

Badplats / Bathing site

Fiske / Angling

TECKENFÖRKLARING/LEGEND

Patrik Olofsson

Sven Persson/swelo.se

Sven Persson/swelo.seTykarpsgrottan
Foto: Nadja Olsson

Sven Persson/swelo.se Johan Funke

Sven Persson/swelo.se

Anders Norrsell

37  Sydostleden 
Sydostleden är en av Sveriges bästa turistcykelleder. Landskapet är varierat 
och bjuder både på kustnära upplevelser och skogrika områden där du 
tydligt känner naturens själ. Orterna du passerar har alla sin egen speciella 
karaktär och bjuder på oförglömliga upplevelser längs vägen. 

Sydostleden 
One of the best local cycle tracks, Sydostleden (South-East Trail) takes you through coasts 
and woodland areas where you can feel nature’s soul. Pass through villages with their own 
special character for an unforgettable experience.

Sven Persson/swelo.se

28  M/S Immeln och Immelns Kanotcenter  

Mitt i natursköna Immeln kan du paddla kanot eller kajak på sjön, 
utrustning finns att hyra på Immelns Kanotcenter. På sommaren ligger 
båten M/S Immeln vid bryggan och erbjuder räkfrossor, glass och 
bärbuffé. 

M/S Immeln and Immelns Kanotcenter 
Canoe or kayak on beautiful Lake Immeln. You can rent equipment from Immeln canoe 
center. In the summer the boat M/S Immeln is located by the dock offering shrimp 
buffet, ice cream and berry buffet.

30  Wetlandi

I Skåne finns många möjligheter att fly vardagsstressen för en upple-
velse i vildmarken. Varför inte paddla ut och prova leva som Robinson 
Cruse på en egen obebodd ö i Ivösjön, Skånes största sjö. På några av 
öarna finns särskilda platser ordnade för camping med bord, bänkar 
och bålplatser där ni kan laga er mat och njuta av en mysig brasa på 
kvällen. 

Wetlandi
There are lots of opportunities to trade the stress of everyday life for a wilderness expe-
rience. Why not paddle out and live like Robinson Crusoe on your own uninhabited 
island in Lake Ivösjön, Skåne’s largest lake. Some of the islands feature special places for 
camping, with tables, benches and places to cook your food and enjoy it by a cosy fire in 
the evening. 

Kolla in våra hemsidor  
eller kontakta oss för fler tips på 

aktiviteter och evenemang.    

Check our websites for more tips  
about activities and events.

 
www.visitbromolla.se 

www.hassleholm.se/turism
www.visitkristianstad.se 

www.osby.se 
www.ostragoinge.se

Jean-Luc Grossmann

Sven Persson/swelo.se
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Fotograf: Padreig Croke

Skåneleden vandringsled / 
hiking trail  

 - - - -  - -

Skepparslöv

Sydostleden cykelled /
cycle track 

9  Absolut Home 
Ett besök på Absolut Home - the Åhus Villa - är ett unikt och kul  
tillfälle att lära känna historien, filosofin, människorna och ambition- 
erna kring Absolut Vodka.  Absolut Vodka började produceras i Åhus 
redan 1906 och all vodka som säljs i världen av detta märke tillverkas 
här.

Absolut Home 
A visit to Absolut Home - the Åhus Villa - is a unique and enjoyable opportunity to 
learn about the history, philosophy, people and ambitions of Absolut Vodka. Absolut 
Vodka started production in Åhus in 1906 and, globally, all vodka sold under this brand 
name is produced here.

Absolut Home

5  Stora Safaribåten

Kristianstads Vattenrike upplevs med fördel från vattnet. Med Stora 
Safaribåten kommer du rakt ut i Vattenriket på Helgeån och får en 
tvåtimmars guidad tur med berättelser om natur, kultur och historia. 
Vattenriket har en unik flora och fauna och det är bara att ta fram kika-
ren och börja spana! Förbokade båtturer utgår från Tivoliparken.
 
Stora Safaribåten 
Kristianstad´s Vattenrike is best experienced on the water. The Safari Boat will take you 
straight out into Vattenriket via Helgeå river and for two hours you will get a guided tour 
filled with stories about nature, culture and history. Vattenriket has a unique flora and 
fauna, just take out your binoculars and start scouting. Pre-booked boat tours start from 
Tivoliparken.

Anders Elmfors
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Upplev nordöstra Skåne

Discover the northeastern part of Skåne

Tänk på att kolla upp utflyktsmålets öppettider innan ditt besök!  Remember to check opening hours before you visit!

Så hittar du hit
Det är enkelt att ta sig hit. Vi finns i Nordöstra Skåne, nästan mitt i Europa 

och har goda kommunikationer från såväl kontinenten som storstads-

områdena Köpenhamn och Stockholm. Med tåg från Stockholm når du 

oss på knappt 4 timmar, från Malmö 45 minuter och från Köpenhamn 1 

½ timme. Med flyg från Stockholm når du Kristianstad Österlen Airport 

på ca 50 minuter.

How to find us
Getting here is easy. We are in northern Skåne, right in the middle of Eu-

rope with excellent transport links from the continent and big cities like 

Copenhagen and Stockholm. It’s just 4 hours by train from Stockholm, 

Malmö is 45 minutes away and you can come from Copenhagen in just 

1½ hours. Fly from Stockholm to Kristianstad Österlen Airport in about 

50 minutes.

41  Blåherremölla 
Blåherremölla i Maglehem är en av Sveriges bäst bevarade vattenkvar-
nar. Här finns ett museum som i naturskön och kulturhistorisk omgiv-
ning visar upp en välbevarad kvarnmiljö från 1700- och 1800-talet och 
ett café som serverar hembakade kakor, våfflor och goda smörgåsar.  

Blåherremölla
Blåherremölla in Maglehem is one of Sweden’s best-preserved watermills. Amid beautiful 
and historical surroundings, the museum encompasses well-kept mill and workings from 
the 18th and 19th centuries. There is also a café that serves homemade biscuits, waffles 
and delicious sandwiches.

Hässleholm

Kristianstad

Malmö

Köpenhamn

Besök en InfoPoint/InfoPlace 
för personlig service och tips om 

besöksmål och aktiviteter!

Visit an InfoPoint/InfoPlace for tips and 
inspiration about attractions and activities. 

www.kristianstad.se/turism/kontakt
www.visitbromolla.se 

www.hassleholm.se/turism
www.ostragoinge.se

www.osby.se 

Our part of Skåne is a unique part of Sweden. A borderland between true wilderness 
and city life, where the great outdoors is spiced with culture and history. 

You’re never far from nature here. Enjoy local ingredients prepared by master 
chefs in idyllic inns or take the life luxurious in a grand castle. Shop in small unique 
countryside boutiques, or spoil yourself for choices in the city.

Fish and canoe in the local rivers, wade through the wetlands with its unique flora 
and fauna, dive in the sea or walk the miles-long sandy beaches. There’s something to 
love here all year round. 

The wild nature offers quiet, tranquillity and relaxation. Hike on tough routes for 
experienced hikers or take leisurely strolls through rolling plains and deep forests. 

Cycle on Sydostleden (Southeast trail), take the small, winding country roads, or 
take a horse riding tour. Try bouldering on the amazing rock landscapes from the time 
of the great inland ice age. 

Castles and forts bear witness to the area’s dramatic history, when Snapphanarna 
(musket men) fought during the time of the Danish king. Living history is preserved 
in castle walls, church gates, ancient castles and preserved forts.

Discover the good life among charming farm hotels and restaurants, farm shops 
selling locally produced food and craft shops. There’s a rich cultural program with 
music from artists who travel the globe, and art from internationally renowned artists.

There´s lots to do for our youngest family members. Brio Lekoseum is a paradise for 
small hands and you can discover a magical underground world tour in Tykarpsgrot-
tan. Go for a walk with an alpaca, become a fossil hunter for a day, go on a bat safari 
or take a trip with Opteryx in the Naturum Vattenriket. Discover Wanås sculpture and 
art park or book a canoe adventure on Immeln and explore the exciting wilderness.

Welcome to discover your new favourites!

Vår del av Skåne är en alldeles egen unik del av Sverige. Ett 
gränsland där känslan av äkta vildmark möter stad, där friluftslivet 
kryddas av kultur och historian lever i nuet. Naturen hos oss är 
alltid nära. Njut av traktens råvaror tillagade av mästerkockar på 
idylliska värdshus eller grandiosa slott. Shoppa i små unika butiker 
på landet eller i stadens stora affärsutbud. 

Här finns åar och sjöar idealiska för fiske och paddling, våt-
marker med en unik flora och fauna och havet med de milslånga 
sandstränderna lockar året om.  Den vilda naturen bjuder på 
tystnad, ro och avkoppling. Vandra i din egen takt på leder för 
såväl vana vandrare som makliga flanörer, genom böljande slätter 
och djupa skogar. Cykla på Sydostleden eller på små slingrande 
vägar i landskapet eller boka en turridning till häst. Boulderklättra 
i fantastiskt stenlandskap från tiden för inlandsisens framfart. 

Slott och skansar vittnar om den tidvis dramatiska historien i 
området, då Snapphanarna kämpade i Göingebygden under den 
danske kungen. Den levande historien finns bevarad i slottsmurar, 
kyrkoportar, gamla borgar och försvarsskansar.

Upptäck det goda livet bland charmiga gårdshotell och restau-
ranger, gårdsbutiker med lokalproducerad mat och ateljéer med 
konsthantverk. Här finns också ett rikt kulturellt utbud med 
musik av artister med världen som arbetsfält och konst av interna-
tionellt erkända konstnärer.

För familjens yngsta finns en mängd spännande aktiviteter. Brio 
Lekoseum är ett eldorado för små händer och i Tykarpsgrottan 
upptäcker man med hjälp av lampans sken en magisk underjor-
disk värld. Vandra med en alpacka, bli fossiljägare för en dag, gå 
på fladdermussafari eller ta en tur med Opteryx på naturum Vat-
tenriket. Upptäck Wanås skulptur -och konstpark eller boka ett 
kanotäventyr på Immeln och utforska den spännande vildmarken. 

Välkommen att upptäcka dina nya favoritplatser!

Längs havet i Åhus. Sven Persson/swelo.se

2  Heliga trefaldighetskyrkan 
Kyrkan har kallats Nordens skönaste renässanstempel med sin storslag-
na arkitektur och imponerande interiör. Kristianstads grundare Christi-
an IV som lät uppföra kyrkan på 1600-talet måste ha haft stora planer 
för sin nya stad eftersom han lät bygga en så stor och pampig kyrka. 

Heliga trefaldighetskyrkan
The church has been called Scandinavia’s most beautiful Renaissance temple because 
of its grand architecture and impressive interiors. Kristianstad’s founder, Christian IV, 
ordered the construction of the church in the 1600s. He must have had a grand vision 
for his new city when he built such a large, magnificent church. 

Kristianstads kommun/Claes Sandén

38  Trolle Ljungby  
I de mysiga omgivningarna kring Trolle Ljungby finns ett sagolikt slott 
att beskåda utifrån. Nära slottet ligger Viltboden med lokalproducerat 
och ekologiskt kött. Här finns också Charlis mikrobryggeri som håller 
kurser i ölbryggeri och ordnar ölprovning samt Minas chokladstudio 
som serverar oemotståndlig choklad i alla dess former. 

Trolle Ljungby 
Trolle Ljungby’s beautiful surroundings include a magical castle that can be viewed from 
the outside. Close to the castle is Viltboden, which sells local and organic game. The 
Charlis microbrewery offers brewing courses and organises beer tastings, and Mina’s 
chocolate studio serves every type of irresistible chocolate.

Tobias Delfin

36  Havsdrakarnas hus och Fossilforum

Testa på att vara fossiljägare under några timmar. Äventyret startar på 
Havsdrakarnas Hus i Bromölla, där deltagarna får en presentation av 
Krithavet och de djur som levde då. Sedan kör vi iväg med de egna 
bilarna för transport mot Åsens Fältstation. Den fossilrika sanden 
våtsiktas vid arbetsbänkar och man behåller givetvis det man hittar. 
Garanterade fynd! Endast förbokade guidade turer.

Havsdrakarnas hus and Fossilforum
Become a Fossil Hunter for a few hours. The adventure starts at Havsdrakarnas 
Hus in Bromölla where you can go back to the Creatceous period and understand 
how the animals used to live. Then we drive to Åsens Fältstation. Screen the sand 
in search of fossils, and keep whatever you find. Guaranteed findings! Pre-booked 
guided tours only.

35  Ifö Center utomhusgalleri

Konstnärskollektivet Ifö Center erbjuder skräddarsydda, exklusiva 
visningar och unika konstupplevelser inne på ett av Sveriges mest 
anrika industriområden. På fabrikernas fasader växer ett utomhusgalleri 
i världsklass fram. Här syns storskaliga verk av konstnärer som ROA, 
Gonzalo Borondo, Milu Correch, Carolina Falkholt och Kim  
DeMåne. Nya verk tillkommer årligen. Endast förbokade guidade 
turer.

Ifö Center utomhusgalleri 
The Ifö Center Artist Collective offers tailor-made, exclusive viewings and unique art 
experiences in one of Sweden’s most prestigious industrial areas. The Outdoor Gallery 
displays world-class art on the factory’s facades, including works from ROA, Gonzalo 
Borondo, Milu Correch, Carolina Falkholt and Kim DeMåne. New works are added 
every year. Guided pre-booked tours only.

Målning av Vera Bugatti. Foto: Ifö Center  

Kristianstads kommun/Claes Sandén

Artillerimuséet

8   Åhus
Se Sveriges näst bäst bevarade ringmur, torget, rådhuset, de smala 
krokiga gatorna och resterna av den gamla fästningen Aosehus i det 
medeltida Åhus. Ladda ner appen Medeltida Åhus och gör en guidad 
tur på egen hand. Dagens moderna Åhus erbjuder god mat, krämig 
glass och sköna promenader längs gästhamnen eller den vita stran-
den. Närheten till havet präglar Åhus och dess utbud av upplevelser 
och kultur.

Åhus
See the second-best preserved ring wall in Sweden, the town square, town hall, narrow 
winding streets and the ruins of the old fortress, Aosehus, in Medieval Åhus. Todays 
modern Åhus offers good food, creamy icecream and nice strolls along the marina 
or the white sandy beach. The location by the sea characterizes Åhus and its range of 

activities and culture.

16  Hässleholms museum

Landets troligen största samling av stridsvagnar och andra militära 
fordon från tiden då Hässleholm hade två regementen. Här finns 
också vackra hästvagnar som en gång tillhört Hovdala slott och 
stadens första brandbil. 

Hässleholms museum 
Probably the largest collection of tanks and other military vehicles from the time when 
Hässleholm was home to two regiments. There are beautiful horse-drawn carriages that 
once belonged to Hovdala Castle as well as the city’s first fire engine.

Berit Roth

17  Modelljärnvägen

En av Sveriges största modelljärnvägar som är en modell av 1960-talets 
Hässleholm i skala 1:87 med ett trettiotal tåg och mer än 1 km räls. 
Här visas ett stycke teknisk finurlighet och nostalgi – ett kul utflykts-
mål för hela familjen. 

Modelljärnvägen
One of Sweden’s largest model railways based on the 1960s Hässleholm railway in scale 
1:87. There are thirty trains and more than 1 km of track. A fun outing for the whole 
family where technical ingenuity is coupled with nostalgia. 

Modelljärnvägsföreningen

19  Skånska Vilt i Sjunkaröd 

Vildsvinsfarm och prisbelönt gårdsbutik med vilt och charkprodukter 
från närområdet, skinnprodukter, kryddor mm.

Skånska Vilt in Sjunkaröd 
Wild boar farm and award winning farm shop with local game and charcuterie  
products, fur products, herbs etc. 

Tina Jensen

20  Flädergården & Pelargonhuset

Försäljning och utställning av ca 600 pelargoner. Njut av goda 
fläderblomsvåfflor med fläderbärssylt och grädde i kaffestugan. 
Gårdsförsäljning av fläderprodukter. Saft, gelé med mera av natur-
ligt odlade fläderblommor och bär. Allt odlat och hantverksmässigt 
tillverkat på gården. 

Flädergården & Pelargonhuset 
Sales and exhibition of about 600 geraniums. Enjoy delicious  elderflower waffles 
with elderberry jam and cream in the coffee house next door. Farm shop selling 
elderflower products. Juices, conserves and other goods made from elderflowers and 
berries. Everything is farmed and produced on the farm.

Anna-Maria Eriksdotter

27  Sporrakulla gård 
I den steniga skogsbygden i Östra Göinge kommun ligger den kul-
turhistoriskt värdefulla Sporrakulla gård. Den är belägen på en höjd 
i Kullaskogen och omges av ett ålderdomligt kulturlandskap med 
stengärdsgårdar och hamlade träd. 

Sporrakulla gård
Historic Sporrakulla farm is in the rocky forests of Östra Göinge. High up in the forest 
of Kullaskogen, it is surrounded by an ancient cultural landscape with stone walls and 
pruned trees. 

Karl Malmkvist

25  Kullaro 
Besök Kullaro, där Jenni och Andreas formger det svarta guldet 
och tillverkar smycken, heminredning, möbler och konst med diabas 
som signum. Här finns butik & Showroom där man kan se resultatet 
av deras förädling av den unika och magiska diabasen. 

Kullaro 
Visit Kullaro where Jenni and Andreas design black gold and manufacture jewellery, 
home decor, furniture and art from diabase. There’s a shop & showroom where you can 
view and buy their unique, magical diabase products.

Kullaro

24  Svarta Bergen

Besök ett unikt öppet dagbrott där du har möjlighet att boka en 
flottfärd längs det vattenfyllda brottet. Längs med det 1000 m långa 
dagbrottet trängs unika statyer, allt gjort i det svarta guldet. 
Svarta Bergen är ”ground zero” för den världsunika svarta diabasen 
som brutits fram från jorden under århundraden. 

Svarta Bergen 
Visit a unique open-cast mine, where you have the opportunity to book a smooth rafting 
trip along the water-filled quarry. Along the 1,000 m long mine are unique statues, all in 
black gold. Svarta Bergen is “ground zero” for the unique black diabase (granite) mined 
for centuries. 

Svarta Bergen

23  Lekoseum

I det världsunika Lekoseum fyller BRIOs berömda leksaker varje vrå. 
Här finns det plats för lek för både liten och stor. Titta på de fantastiska 
samlingarna av BRIO leksakerna och lek på någon av alla våra leksta-
tioner - och missa inte tomtens verkstad i källaren!

Lekoseum 
Lekoseum is a unique playground full of BRIO’s famous wooden toys. It’s the place to 
play for the family members of all ages. See the amazing collection of BRIO toys, play on 
any of our play stations - and don’t miss Santa’s workshop in the basement. 

Lekoseum

21  MultiLeveL Ziplines & klätterpark  
Här kan alla uppleva spänning och ha superkul! Långa och snabba 
ziplines (även för rullstolsburna!) klätterträd, höghöjdsbanor och  
guidade turer i unik natur med kunniga instruktörer.

MultiLeveL Ziplines & klätterpark   
Here, everyone can enjoy a thrilling and exciting experience and have super fun! Long 
and fast ziplines. Ride ziplines in your wheelchair. Climbing tree, high ropes courses 
and guided tours in unique nature. 

Fotograf: MultiLeveL Ziplines & klätterpark 

14  FCT Köpcenter 

Ett shoppingäventyr med lågpriser som lockar besökare från när och 
fjärran. Fynda allt från fiskeutrustning till färg, kläder och leksaker. 
Många avdelningar bl a antikt/retro. 

FCT Köpcenter  
Take a shopping safari and get low prices that attract visitors from far and wide. Find 
bargains in everything from fishing tackle to fine paints, clothes and toys. There are lots 
of different things on sale including antique and retro. 

FCT Köpcenter

Tobias Delfin

31  Humleslingan

Genom ett vackert natur-och kulturlandskap går färden ca 5 mil runt 
Skånes största sjö, Ivösjön. I detta område startade svensk fruktodling 
en gång. På våren är slänterna längs Ivösjöns nordvästra strand vita av 
äppelblom och framåt hösten lyser det rött av äpplen. Humleslingan 
visar vägen till ett 40-tal sevärdheter som Bäckaskog Slott, Ivön och Ivö 
Klack samt caféer som Humletorkan och Vånga 77:1. 

Humleslingan 
The 50 km journey around Lake Ivösjön, Skåne’s largest lake, takes you through a  
beautiful natural and cultural landscape. In this area Swedish apple growing started. In 
the spring the hillsides along Ivösjön’s north western shore are full of white apple blos-
som, which turns to glowing red apples in the autumn. Humleslingan shows the way to 
40 attractions like Bäckaskog Castle, Ivön and Ivö Klack and cafés like Humletorkan and 
Vånga 77:1. 

Tobias Delfin

Upplevelsekarta
Visitor’s map

Nordöstra Skåne  
Northeastern Skåne
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Bromölla

Osby

Broby

Bromölla Turistinformation 
www.visitbromolla.se 
0456-82 22 22 

Kristianstad Turistinformation 
www.visitkristianstad.se
044-13 50 00 

Östra Göinge kommun
www.ostragoinge.se
044-775 60 00

 

Hässleholms kommuns 
Kontaktcenter  
www.hassleholm.se/turism
0451-26 70 00

Osby kommun
www.osby.se 
0479-52 80 00

34  Iföverkens industrimuseum

Museet visar företagets mer än hundraåriga utveckling som tillverkare 
av sanitetsporslin, proppar och isolatorer. Museet inrymmer också en 
keramisk verkstad och försäljning. Sommartid arrangeras utställningar 
med lokala konstnärer.

Iföverkens industrimuseum 
The museum shows the Ifö companies more than one hundred years of development 
as producers of bathroom fixtures, sanitary ware, plugs and insulators. It houses a cera-
mic workshop and a shop. Check out exhibitions by local artists during the summer.

Precious People

13  Alpacka & Älg Ekofarm

Vandra med en alpacka längs slingriga skogsvägar, följ med på en 
gårdsvisning bland bondgårdsdjuren och se älgar på nära håll i 
älgparken. Gårdsbutik med produkter av alpackaull och massor med 
älgsouvenirer mm.

Alpacka & Älg Ekofarm 
Take an alpaca tour along winding forest roads, walk among the animals on a farm tour, 
and get up close to the elks in the park. The farm shop sells alpaca wool products and 
lots of elk souvenirs. 

7  Tydingesjöns camping och festplats 
I en trolsk kulturbygd som tjusat generationer och lockat stora skaror 
sedan 1930-talet, hittar du Tydingesjöns camping och festplats. 
Här möter nostalgi det moderna samhället i form av servicebutik 
och Skånes kanske största café. Här finns också badplats, kanot-och 
båtuthyrning samt fiske. Grill och glasskiosk samt en kiosk med stekt 
sill. Det anordnas många olika arrangemang exempelvis motorträffar, 
mopedrally, konserter, danskvällar, spelmansstämmor och utställningar. 

Tydingesjön’s camping site and party venue
In a magical cultural sphere that has fascinated generations and attracted large crowds 
since the 1930s, you will find Tydingsjön´s camping site and party venue. Here, nostal-
gia meets modern society in the form of small convenience shop and perhaps  Skåne´s 
largest café. Here is also a swimming area, canoe and boat rental and fishing opportuni-
ties. Barbecue and ice cream kiosk and a kiosk with pan-fried herring. There are many 
different types of events and happenings that takes place e.g. Motor meetings, moped 
rallies, concerts, dance evenings, fiddlers’ meetings and exhibitions. 

Foto: Andreas Nilsson, Obscura foto 

40  Rebel Park

Södra Sveriges första actionsportanläggning är ett coolt ställe med 
utmaningar för alla, gammal som ung! Här finns bouldering, parkour, 
trampoliner, megaramp med BigAirBag, OCR (obstacle course run-
ning) gym/funktionell träningsyta, streetarea för kickbike, skateboard, 
BMX/dirtbike och inlines. Bistro med fika och mat med utsikt över 
arenan. Utomhus finns Ivöstrands idrottspark med padel, utomhus-
gym, konstgräsplan, wakeboard och mycket annat. 

Rebel Park 
Southern Sweden’s first action sports facility is a cool place with challenges for everyone, 
old and young! Here you find bouldering, parkour, trampolines, mega ramp with 
BigAirBag, OCR (obstacle course running) gym/functional training area, street area for 
kickbike, skateboard, BMX / dirtbike and inlines. Bistro with coffee and food overloo-
king the arena. Outdoors you’ll find Ivöstrand’s sports park with padel, outdoor gym, 
synthetic grass field, wakeboard and much more. Tobias Delfin

Petra Ralphén

32  Bäckaskogs slott 
På ett smalt näs mellan två glittrande sjöar valde munkarna att bygga 
sitt kloster i mitten av 1200-talet. Att besöka Bäckaskog idag är att resa 
i tid och rum och här ryms både boende, restaurang & café, slottspark 
och evenemang som teater, opera och spökvandringar. 

Bäckaskogs slott
The castle was built as a monastery on a narrow isthmus between two sparkling lakes in 
the mid 13th Century. Visiting Bäckaskog today is like travelling back in time and space. 
Visit the accommodation, restaurant and cafe, parklands, and enjoy superb events like 
theatre, opera and ghost walks. 

Kristianstads kommun/Claes Sandén

33  Kjugekull 
Naturreservat med vandringsleder och vacker utsikt över Ivösjön som 
inbjuder till promenader året runt. Landskapet består av hagmark, 
lövskog och unika jätteblock. Kjugekull är ett av Sveriges största och 
absolut bästa områden för blockklättring, sk bouldering. 

Kjugekull 
This nature reserve offers excellent hiking trails and an incredible view over lake Ivösjön. 
Enjoy year-round walks through green meadows, smell the bark from the leafy trees 
and explore the unique giant blocks. Kjugekull is one of the largest and best areas for 
bouldering.

Kristianstads kommun/Claes Sandén

Tobias Delfin

Tobias Delfin

39  Upzone  
Klättra bland trädtopparna på upp till 12 meters höjd i Åhus och testa 
dina gränser. Balansera på vajrar och kasta dig ut i spännande linbanor. 
Upzone är ett äventyr på hög höjd med utsikt över havet där du får 
utmana dig själv och känna adrenalinet pumpa, givetvis med utbildade 
instruktörer.  

Upzone 
Test your limits in Åhus – climb among the treetops at heights of up to 12 metres. Ba-
lance on cables and zoom along thrilling zip wires. Upzone has high-level adventure with 
views of the sea, where you can challenge yourself and feel the adrenaline pumping – all 
under the watchful eye of trained instructors.

Joanna Åberg

29  Gumlösa kyrka   
Nordens äldsta daterbara tegelkyrka invigdes 1192 av ärkebiskop  
Absalon i Lund. Redan från början hade kyrkan både torn och valv, 
vilket är ovanligt. Högt sittande fönster och bomhål vid dörrarna vitt-
nar om att den också byggts som en försvarsanläggning. 

Gumlösa kyrka 
The oldest brick church in the Scandinavia was consecrated in 1192 by Archbishop Ab-
salon of Lund. Originally the church had both towers and arches, which is unusual. The 
high windows and beam holes at the doors show that the church was built for defence.

Lars Bertilsson

Camilla Melin

Obebodda öar i Ivösjön, Jean-Luc Grossman

Immeln, Jean-Luc Grossmann

Knoester & Co

3  Regionmuseet och konsthall 
Regionmuseet Kristianstad berättar om människors liv i olika tider i 
olika miljöer, från förr till idag, och imorgon. Den permanenta stads-
historiska utställningen ”C400 staden i vattenriket” blandas med egen-
producerade utställningar och vandringsutställningar. Under vår och 
höst visar Filmmuseet aktuell kvalitetsfilm och är du på besök under 
sommarhalvåret är också Järnvägsmuseet och Åhus Museum öppna.
I samma byggnad som Regionmuseet ryms även Kristianstads konst-
hall. En plats för samtidskonstens olika uttryck med både svensk och 
internationell konst i ett flertal utställningar varje år.

Regionmuseet och konsthall 
Kristianstad´s Regional Museum tells the story of people’s lives in different times in 
different environments, from the past to today, and tomorrow. The permanent historical 
exhibition “C400 the city in Vattenriket” is complimented by temporary exhibitions 
produced in-house and externally. During the spring and autumn the Film Museum 
shows quality films, and during the summer the Railway Museum and Åhus Museum 
are open. 
The Kristianstad Art Gallery is in the same building as the Regional Museum. It holds 
several contemporary art exhibitions from Swedish and international artists every year. 

Artillerimuséet

Sven Persson/swelo.se

15  Hembygdsparken & Västra Göinge Hembygdsmuseum  
I parken finns en populär lekplats, kaffestuga, historiska byggnader och 
den välkända bronsstatyn Snapphanen av Axel Ebbe. På muséet kan du 
bl a se arkeologiska fynd från Sveriges äldsta boplats, norr om Finjasjön.

Hembygdsparken & Västra Göinge Hembygdsmuseum
The local heritage park has a popular playground, café, historic buildings and museum. 
The local museum of Västra Göinge exhibits archealogical finds from Sweden´s oldest 
settlement, north of  Finjasjön. 

Olavi Olsson

10  Forsakar och Degeberga backar 
Naturreservatet Forsakar har med sin djupa, trolska ravin och två av 
Skånes högsta vattenfall i alla tider varit en inspirationskälla till sagor 
och sägner och sägs vara hemvist för både pysslingar, näcken och 
skogssnuvan. Få en fantastisk utsikt över vattenfallen från utsikts-
plattformen och vandra på Degebergaleden från bokskogen vidare till 
det böljande backlandskapet i naturreservat Degeberga backar.

Forsakar och Degeberga backar 
Forsakar nature reserve, with its deep, magical ravine and two of Skåne’s highest water-
falls, has always been an inspiration for fairy tales and legends. It is said to be the home 
of the Little People, fairies and elves. Enjoy the fantastic waterfalls from the viewing plat-
form and hike the Degeberga trail from the beech forest on to the rolling hilly landscape 
in the Degeberga hills national park. 

Kristianstads kommun/Claes Sandén

4   Tivoliparken
Tivoliparken, en gång Kommendantsängen. I dag stadens gröna lunga 
med scen för utomhuskonserter, lekplats, hälsoträdgård och utrymme 
för picknick och lekar. Den vackra teatern bjuder in till musikaler och 
kulturevenemang året om. I det stora bruna trähuset Fornstugan hittar 
man Sotnosens Korvcafé med fokus på korvar och gemyt.  

Tivoliparken
Tivoliparken, the park formerly known as Kommendatsängen. Now the city´s calmest 
greenspace with a stage for outdoor conserts, playgound, the Health Garden and space 
for picnics and games. The beautiful theatre offers musicals and cultural events all year 
round. In the big brown wooden house Fornstugan, you find Sotnosens Korvcafé with 
focus on sausages and joviality.

Kristianstads kommun/Claes Sandén

6  Artillerimuseet 
Utanför Kristianstad ligger Sveriges kanonmuseum nummer ett. Här 
hittar du samtliga modeller av kanoner och granatkastare som använts 
av den svenska armén. Kanoner, fordon och utställningar som berättar 
om artilleriets historia är utplacerade i åtta byggnader på det stora 
museiområdet.

Artillerimuseet
Sweden’s premier artillery museum is just outside Kristianstad. All models of cannons 
and mortars used by the Swedish army are on display. Guns, vehicles and exhibitions in 
eight buildings in the large museum area tell the story of how artillery is deployed.

Artillerimuséet

Sven Persson/swelo.se

12  Glada Geten Gårdsmejeri 
Glada Getter på gårdsbutik med egentillverkade produkter, bl a ost, 
marmelader, vinäger, choklad mm. Lättare maträtter och hembakat 
med ingredienser från den egna gården. Missa inte den prisbelönta 
ostkakan som utsetts till Sveriges bästa. I ladan med loppis och antikt 
hittar du prylar du saknar eller inte visste att du behövde. I lilla hagen 
finns glada killingar som tycker om att kela med alla barn. Vinnare av 
skånska gastronomipriset, kategori Årets Skånska destination 2020.   

Glada Geten Gårdsmejeri 
A dairy farm with happy goats and a farm shop selling home -made products from 
goat´s milk like cheese, and also jams, vinegar, chocolate etc. Light meals and home 
baked goods made using ingredients from the farm. Don´t miss the cheescake that has 
been awarded as the best in Sweden. Find longed-for items or ones you didn´t know 
you needed at the flea market and antiques shop in the barn. The little pen has jolly 
goat kids, who enjoy snuggling with children. Winner of  south of Swedens gastronomy 
award, category  Scanian destination 2020.

26  Gylsboda

Besök det unika Sliperiet i Gylsboda. Här hittar du spännande konst-
verk i många uttrycksformer och en fascinerande samling av mer än 
4000 mineraler och fossiler. Ring gärna innan du kommer. I närheten 
finns också den vackra motivmålade transformatorstationen och ett 
djupt stenbrott med unika badmöjligheter. 

Gylsboda
Visit the unique “Sliperiet” in Gylsboda. Here you will find many different kinds of art 
and craft as well as a fascinating exhibition with more than 4000 minerals and fossils. 
Please call in advance. Not far away is the beautiful motif painted transformer station 
and a deep quarry, ideally suited for unique swimming experiences. 

Osby kommun/Bernd Rikowski

Fotograf: Östra Göinge kommun 
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Upplev nordöstra Skåne

Discover the northeastern part of Skåne

Tänk på att kolla upp utflyktsmålets öppettider innan ditt besök!  Remember to check opening hours before you visit!

Så hittar du hit
Det är enkelt att ta sig hit. Vi finns i Nordöstra Skåne, nästan mitt i Europa 

och har goda kommunikationer från såväl kontinenten som storstads-

områdena Köpenhamn och Stockholm. Med tåg från Stockholm når du 

oss på knappt 4 timmar, från Malmö 45 minuter och från Köpenhamn 1 

½ timme. Med flyg från Stockholm når du Kristianstad Österlen Airport 

på ca 50 minuter.

How to find us
Getting here is easy. We are in northern Skåne, right in the middle of Eu-

rope with excellent transport links from the continent and big cities like 

Copenhagen and Stockholm. It’s just 4 hours by train from Stockholm, 

Malmö is 45 minutes away and you can come from Copenhagen in just 

1½ hours. Fly from Stockholm to Kristianstad Österlen Airport in about 

50 minutes.

41  Blåherremölla 
Blåherremölla i Maglehem är en av Sveriges bäst bevarade vattenkvar-
nar. Här finns ett museum som i naturskön och kulturhistorisk omgiv-
ning visar upp en välbevarad kvarnmiljö från 1700- och 1800-talet och 
ett café som serverar hembakade kakor, våfflor och goda smörgåsar.  

Blåherremölla
Blåherremölla in Maglehem is one of Sweden’s best-preserved watermills. Amid beautiful 
and historical surroundings, the museum encompasses well-kept mill and workings from 
the 18th and 19th centuries. There is also a café that serves homemade biscuits, waffles 
and delicious sandwiches.

Hässleholm

Kristianstad

Malmö

Köpenhamn

Besök en InfoPoint/InfoPlace 
för personlig service och tips om 

besöksmål och aktiviteter!

Visit an InfoPoint/InfoPlace for tips and 
inspiration about attractions and activities. 

www.kristianstad.se/turism/kontakt
www.visitbromolla.se 

www.hassleholm.se/turism
www.ostragoinge.se

www.osby.se 

Our part of Skåne is a unique part of Sweden. A borderland between true wilderness 
and city life, where the great outdoors is spiced with culture and history. 

You’re never far from nature here. Enjoy local ingredients prepared by master 
chefs in idyllic inns or take the life luxurious in a grand castle. Shop in small unique
countryside boutiques, or spoil yourself for choices in the city.

Fish and canoe in the local rivers, wade through the wetlands with its unique flora 
and fauna, dive in the sea or walk the miles-long sandy beaches. There’s something to 
love here all year round.

The wild nature offers quiet, tranquillity and relaxation. Hike on tough routes for 
experienced hikers or take leisurely strolls through rolling plains and deep forests.

Cycle on Sydostleden (Southeast trail), take the small, winding country roads, or
take a horse riding tour. Try bouldering on the amazing rock landscapes from the time 
of the great inland ice age.

Castles and forts bear witness to the area’s dramatic history, when Snapphanarna 
(musket men) fought during the time of the Danish king. Living history is preserved
in castle walls, church gates, ancient castles and preserved forts.

Discover the good life among charming farm hotels and restaurants, farm shops 
selling locally produced food and craft shops. There’s a rich cultural program with
music from artists who travel the globe, and art from internationally renowned artists.

There´s lots to do for our youngest family members. Brio Lekoseum is a paradise for
small hands and you can discover a magical underground world tour in Tykarpsgrot-
tan. Go for a walk with an alpaca, become a fossil hunter for a day, go on a bat safari 
or take a trip with Opteryx in the Naturum Vattenriket. Discover Wanås sculpture and 
art park or book a canoe adventure on Immeln and explore the exciting wilderness.

Welcome to discover your new favourites!

Vår del av Skåne är en alldeles egen unik del av Sverige. Ett
gränsland där känslan av äkta vildmark möter stad, där friluftslivet 
kryddas av kultur och historian lever i nuet. Naturen hos oss är 
alltid nära. Njut av traktens råvaror tillagade av mästerkockar på
idylliska värdshus eller grandiosa slott. Shoppa i små unika butiker
på landet eller i stadens stora affärsutbud. 

Här finns åar och sjöar idealiska för fiske och paddling, våt-
marker med en unik flora och fauna och havet med de milslånga 
sandstränderna lockar året om.  Den vilda naturen bjuder på
tystnad, ro och avkoppling. Vandra i din egen takt på leder för
såväl vana vandrare som makliga flanörer, genom böljande slätter 
och djupa skogar. Cykla på Sydostleden eller på små slingrande 
vägar i landskapet eller boka en turridning till häst. Boulderklättra 
i fantastiskt stenlandskap från tiden för inlandsisens framfart. 

Slott och skansar vittnar om den tidvis dramatiska historien i
området, då Snapphanarna kämpade i Göingebygden under den
danske kungen. Den levande historien finns bevarad i slottsmurar, 
kyrkoportar, gamla borgar och försvarsskansar.

Upptäck det goda livet bland charmiga gårdshotell och restau-
ranger, gårdsbutiker med lokalproducerad mat och ateljéer med
konsthantverk. Här finns också ett rikt kulturellt utbud med 
musik av artister med världen som arbetsfält och konst av interna-
tionellt erkända konstnärer.

För familjens yngsta finns en mängd spännande aktiviteter. Brio
Lekoseum är ett eldorado för små händer och i Tykarpsgrottan
upptäcker man med hjälp av lampans sken en magisk underjor-
disk värld. Vandra med en alpacka, bli fossiljägare för en dag, gå 
på fladdermussafari eller ta en tur med Opteryx på naturum Vat-
tenriket. Upptäck Wanås skulptur -och konstpark eller boka ett 
kanotäventyr på Immeln och utforska den spännande vildmarken.

Välkommen att upptäcka dina nya favoritplatser!

Längs havet i Åhus. Sven Persson/swelo.se

2 Heliga trefaldighetskyrkan 
Kyrkan har kallats Nordens skönaste renässanstempel med sin storslag-
na arkitektur och imponerande interiör. Kristianstads grundare Christi-
an IV som lät uppföra kyrkan på 1600-talet måste ha haft stora planer
för sin nya stad eftersom han lät bygga en så stor och pampig kyrka. 

Heliga trefaldighetskyrkan
The church has been called Scandinavia’s most beautiful Renaissance temple because 
of its grand architecture and impressive interiors. Kristianstad’s founder, Christian IV, 
ordered the construction of the church in the 1600s. He must have had a grand vision
for his new city when he built such a large, magnificent church.

Kristianstads kommun/Claes Sandén

38  Trolle Ljungby  
I de mysiga omgivningarna kring Trolle Ljungby finns ett sagolikt slott 
att beskåda utifrån. Nära slottet ligger Viltboden med lokalproducerat 
och ekologiskt kött. Här finns också Charlis mikrobryggeri som håller 
kurser i ölbryggeri och ordnar ölprovning samt Minas chokladstudio 
som serverar oemotståndlig choklad i alla dess former. 

Trolle Ljungby 
Trolle Ljungby’s beautiful surroundings include a magical castle that can be viewed from 
the outside. Close to the castle is Viltboden, which sells local and organic game. The 
Charlis microbrewery offers brewing courses and organises beer tastings, and Mina’s 
chocolate studio serves every type of irresistible chocolate.

Tobias Delfin

36  Havsdrakarnas hus och Fossilforum

Testa på att vara fossiljägare under några timmar. Äventyret startar på 
Havsdrakarnas Hus i Bromölla, där deltagarna får en presentation av 
Krithavet och de djur som levde då. Sedan kör vi iväg med de egna 
bilarna för transport mot Åsens Fältstation. Den fossilrika sanden 
våtsiktas vid arbetsbänkar och man behåller givetvis det man hittar. 
Garanterade fynd! Endast förbokade guidade turer.

Havsdrakarnas hus and Fossilforum
Become a Fossil Hunter for a few hours. The adventure starts at Havsdrakarnas 
Hus in Bromölla where you can go back to the Creatceous period and understand 
how the animals used to live. Then we drive to Åsens Fältstation. Screen the sand 
in search of fossils, and keep whatever you find. Guaranteed findings! Pre-booked 
guided tours only.

35  Ifö Center utomhusgalleri

Konstnärskollektivet Ifö Center erbjuder skräddarsydda, exklusiva 
visningar och unika konstupplevelser inne på ett av Sveriges mest 
anrika industriområden. På fabrikernas fasader växer ett utomhusgalleri 
i världsklass fram. Här syns storskaliga verk av konstnärer som ROA, 
Gonzalo Borondo, Milu Correch, Carolina Falkholt och Kim  
DeMåne. Nya verk tillkommer årligen. Endast förbokade guidade 
turer.

Ifö Center utomhusgalleri 
The Ifö Center Artist Collective offers tailor-made, exclusive viewings and unique art 
experiences in one of Sweden’s most prestigious industrial areas. The Outdoor Gallery 
displays world-class art on the factory’s facades, including works from ROA, Gonzalo 
Borondo, Milu Correch, Carolina Falkholt and Kim DeMåne. New works are added 
every year. Guided pre-booked tours only.

Målning av Vera Bugatti. Foto: Ifö Center  

Kristianstads kommun/Claes Sandén

Artillerimuséet

8 Åhus
Se Sveriges näst bäst bevarade ringmur, torget, rådhuset, de smala
krokiga gatorna och resterna av den gamla fästningen Aosehus i det
medeltida Åhus. Ladda ner appen Medeltida Åhus och gör en guidad
tur på egen hand. Dagens moderna Åhus erbjuder god mat, krämig
glass och sköna promenader längs gästhamnen eller den vita stran-
den. Närheten till havet präglar Åhus och dess utbud av upplevelser
och kultur.

Åhus
See the second-best preserved ring wall in Sweden, the town square, town hall, narrow 
winding streets and the ruins of the old fortress, Aosehus, in Medieval Åhus. Todays 
modern Åhus offers good food, creamy icecream and nice strolls along the marina
or the white sandy beach. The location by the sea characterizes Åhus and its range of 

activities and culture.

16  Hässleholms museum

Landets troligen största samling av stridsvagnar och andra militära 
fordon från tiden då Hässleholm hade två regementen. Här finns 
också vackra hästvagnar som en gång tillhört Hovdala slott och 
stadens första brandbil. 

Hässleholms museum 
Probably the largest collection of tanks and other military vehicles from the time when 
Hässleholm was home to two regiments. There are beautiful horse-drawn carriages that 
once belonged to Hovdala Castle as well as the city’s first fire engine.

Berit Roth

17  Modelljärnvägen

En av Sveriges största modelljärnvägar som är en modell av 1960-talets 
Hässleholm i skala 1:87 med ett trettiotal tåg och mer än 1 km räls. 
Här visas ett stycke teknisk finurlighet och nostalgi – ett kul utflykts-
mål för hela familjen. 

Modelljärnvägen
One of Sweden’s largest model railways based on the 1960s Hässleholm railway in scale 
1:87. There are thirty trains and more than 1 km of track. A fun outing for the whole
family where technical ingenuity is coupled with nostalgia.

Modelljärnvägsföreningen

19  Skånska Vilt i Sjunkaröd 

Vildsvinsfarm och prisbelönt gårdsbutik med vilt och charkprodukter 
från närområdet, skinnprodukter, kryddor mm.

Skånska Vilt in Sjunkaröd
Wild boar farm and award winning farm shop with local game and charcuterie
products, fur products, herbs etc. 

Tina Jensen

20  Flädergården & Pelargonhuset

Försäljning och utställning av ca 600 pelargoner. Njut av goda 
fläderblomsvåfflor med fläderbärssylt och grädde i kaffestugan. 
Gårdsförsäljning av fläderprodukter. Saft, gelé med mera av natur-
ligt odlade fläderblommor och bär. Allt odlat och hantverksmässigt 
tillverkat på gården. 

Flädergården & Pelargonhuset
Sales and exhibition of about 600 geraniums. Enjoy delicious  elderflower waffles 
with elderberry jam and cream in the coffee house next door. Farm shop selling 
elderflower products. Juices, conserves and other goods made from elderflowers and 
berries. Everything is farmed and produced on the farm.

Anna-Maria Eriksdotter

27  Sporrakulla gård 
I den steniga skogsbygden i Östra Göinge kommun ligger den kul-
turhistoriskt värdefulla Sporrakulla gård. Den är belägen på en höjd 
i Kullaskogen och omges av ett ålderdomligt kulturlandskap med 
stengärdsgårdar och hamlade träd. 

Sporrakulla gård
Historic Sporrakulla farm is in the rocky forests of Östra Göinge. High up in the forest 
of Kullaskogen, it is surrounded by an ancient cultural landscape with stone walls and 
pruned trees. 

Karl Malmkvist

25  Kullaro 
Besök Kullaro, där Jenni och Andreas formger det svarta guldet 
och tillverkar smycken, heminredning, möbler och konst med diabas 
som signum. Här finns butik & Showroom där man kan se resultatet 
av deras förädling av den unika och magiska diabasen. 

Kullaro 
Visit Kullaro where Jenni and Andreas design black gold and manufacture jewellery, 
home decor, furniture and art from diabase. There’s a shop & showroom where you can 
view and buy their unique, magical diabase products.

Kullaro

24  Svarta Bergen

Besök ett unikt öppet dagbrott där du har möjlighet att boka en 
flottfärd längs det vattenfyllda brottet. Längs med det 1000 m långa 
dagbrottet trängs unika statyer, allt gjort i det svarta guldet. 
Svarta Bergen är ”ground zero” för den världsunika svarta diabasen 
som brutits fram från jorden under århundraden. 

Svarta Bergen 
Visit a unique open-cast mine, where you have the opportunity to book a smooth rafting 
trip along the water-filled quarry. Along the 1,000 m long mine are unique statues, all in 
black gold. Svarta Bergen is “ground zero” for the unique black diabase (granite) mined 
for centuries. 

Svarta Bergen

23  Lekoseum

I det världsunika Lekoseum fyller BRIOs berömda leksaker varje vrå. 
Här finns det plats för lek för både liten och stor. Titta på de fantastiska 
samlingarna av BRIO leksakerna och lek på någon av alla våra leksta-
tioner - och missa inte tomtens verkstad i källaren!

Lekoseum 
Lekoseum is a unique playground full of BRIO’s famous wooden toys. It’s the place to 
play for the family members of all ages. See the amazing collection of BRIO toys, play on 
any of our play stations - and don’t miss Santa’s workshop in the basement. 

Lekoseum

21  MultiLeveL Ziplines & klätterpark  
Här kan alla uppleva spänning och ha superkul! Långa och snabba 
ziplines (även för rullstolsburna!) klätterträd, höghöjdsbanor och  
guidade turer i unik natur med kunniga instruktörer.

MultiLeveL Ziplines & klätterpark   
Here, everyone can enjoy a thrilling and exciting experience and have super fun! Long 
and fast ziplines. Ride ziplines in your wheelchair. Climbing tree, high ropes courses 
and guided tours in unique nature. 

Fotograf: MultiLeveL Ziplines & klätterpark 

14  FCT Köpcenter 

Ett shoppingäventyr med lågpriser som lockar besökare från när och
fjärran. Fynda allt från fiskeutrustning till färg, kläder och leksaker. 
Många avdelningar bl a antikt/retro.

FCT Köpcenter
Take a shopping safari and get low prices that attract visitors from far and wide. Find 
bargains in everything from fishing tackle to fine paints, clothes and toys. There are lots 
of different things on sale including antique and retro. 

FCT Köpcenter

Tobias Delfin

31  Humleslingan

Genom ett vackert natur-och kulturlandskap går färden ca 5 mil runt 
Skånes största sjö, Ivösjön. I detta område startade svensk fruktodling 
en gång. På våren är slänterna längs Ivösjöns nordvästra strand vita av 
äppelblom och framåt hösten lyser det rött av äpplen. Humleslingan 
visar vägen till ett 40-tal sevärdheter som Bäckaskog Slott, Ivön och Ivö 
Klack samt caféer som Humletorkan och Vånga 77:1. 

Humleslingan 
The 50 km journey around Lake Ivösjön, Skåne’s largest lake, takes you through a  
beautiful natural and cultural landscape. In this area Swedish apple growing started. In 
the spring the hillsides along Ivösjön’s north western shore are full of white apple blos-
som, which turns to glowing red apples in the autumn. Humleslingan shows the way to 
40 attractions like Bäckaskog Castle, Ivön and Ivö Klack and cafés like Humletorkan and 
Vånga 77:1. 

Tobias Delfin

Upplevelsekarta
Visitor’s map
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Broby

Bromölla Turistinformation 
www.visitbromolla.se 
0456-82 22 22 

Kristianstad Turistinformation 
www.visitkristianstad.se
044-13 50 00 

Östra Göinge kommun
www.ostragoinge.se
044-775 60 00

 

Hässleholms kommuns 
Kontaktcenter  
www.hassleholm.se/turism
0451-26 70 00

Osby kommun
www.osby.se 
0479-52 80 00

34  Iföverkens industrimuseum

Museet visar företagets mer än hundraåriga utveckling som tillverkare 
av sanitetsporslin, proppar och isolatorer. Museet inrymmer också en 
keramisk verkstad och försäljning. Sommartid arrangeras utställningar 
med lokala konstnärer.

Iföverkens industrimuseum 
The museum shows the Ifö companies more than one hundred years of development 
as producers of bathroom fixtures, sanitary ware, plugs and insulators. It houses a cera-
mic workshop and a shop. Check out exhibitions by local artists during the summer.

Precious People

13  Alpacka & Älg Ekofarm

Vandra med en alpacka längs slingriga skogsvägar, följ med på en
gårdsvisning bland bondgårdsdjuren och se älgar på nära håll i
älgparken. Gårdsbutik med produkter av alpackaull och massor med 
älgsouvenirer mm.

Alpacka & Älg Ekofarm 
Take an alpaca tour along winding forest roads, walk among the animals on a farm tour, 
and get up close to the elks in the park. The farm shop sells alpaca wool products and 
lots of elk souvenirs.

7 Tydingesjöns camping och festplats

I en trolsk kulturbygd som tjusat generationer och lockat stora skaror
sedan 1930-talet, hittar du Tydingesjöns camping och festplats.
Här möter nostalgi det moderna samhället i form av servicebutik 
och Skånes kanske största café. Här finns också badplats, kanot-och 
båtuthyrning samt fiske. Grill och glasskiosk samt en kiosk med stekt
sill. Det anordnas många olika arrangemang exempelvis motorträffar, 
mopedrally, konserter, danskvällar, spelmansstämmor och utställningar. 

Tydingesjön’s camping site and party venue
In a magical cultural sphere that has fascinated generations and attracted large crowds
since the 1930s, you will find Tydingsjön´s camping site and party venue. Here, nostal-
gia meets modern society in the form of small convenience shop and perhaps  Skåne´s 
largest café. Here is also a swimming area, canoe and boat rental and fishing opportuni-
ties. Barbecue and ice cream kiosk and a kiosk with pan-fried herring. There are many 
different types of events and happenings that takes place e.g. Motor meetings, moped
rallies, concerts, dance evenings, fiddlers’ meetings and exhibitions. 

Foto: Andreas Nilsson, Obscura foto 

40  Rebel Park

Södra Sveriges första actionsportanläggning är ett coolt ställe med 
utmaningar för alla, gammal som ung! Här finns bouldering, parkour, 
trampoliner, megaramp med BigAirBag, OCR (obstacle course run-
ning) gym/funktionell träningsyta, streetarea för kickbike, skateboard, 
BMX/dirtbike och inlines. Bistro med fika och mat med utsikt över 
arenan. Utomhus finns Ivöstrands idrottspark med padel, utomhus-
gym, konstgräsplan, wakeboard och mycket annat. 

Rebel Park 
Southern Sweden’s first action sports facility is a cool place with challenges for everyone, 
old and young! Here you find bouldering, parkour, trampolines, mega ramp with 
BigAirBag, OCR (obstacle course running) gym/functional training area, street area for 
kickbike, skateboard, BMX / dirtbike and inlines. Bistro with coffee and food overloo-
king the arena. Outdoors you’ll find Ivöstrand’s sports park with padel, outdoor gym, 
synthetic grass field, wakeboard and much more. Tobias Delfin

Petra Ralphén

32  Bäckaskogs slott 
På ett smalt näs mellan två glittrande sjöar valde munkarna att bygga 
sitt kloster i mitten av 1200-talet. Att besöka Bäckaskog idag är att resa 
i tid och rum och här ryms både boende, restaurang & café, slottspark 
och evenemang som teater, opera och spökvandringar. 

Bäckaskogs slott
The castle was built as a monastery on a narrow isthmus between two sparkling lakes in 
the mid 13th Century. Visiting Bäckaskog today is like travelling back in time and space. 
Visit the accommodation, restaurant and cafe, parklands, and enjoy superb events like 
theatre, opera and ghost walks. 

Kristianstads kommun/Claes Sandén

33  Kjugekull 
Naturreservat med vandringsleder och vacker utsikt över Ivösjön som 
inbjuder till promenader året runt. Landskapet består av hagmark, 
lövskog och unika jätteblock. Kjugekull är ett av Sveriges största och 
absolut bästa områden för blockklättring, sk bouldering. 

Kjugekull 
This nature reserve offers excellent hiking trails and an incredible view over lake Ivösjön. 
Enjoy year-round walks through green meadows, smell the bark from the leafy trees 
and explore the unique giant blocks. Kjugekull is one of the largest and best areas for 
bouldering.

Kristianstads kommun/Claes Sandén

Tobias Delfin

Tobias Delfin

39  Upzone  
Klättra bland trädtopparna på upp till 12 meters höjd i Åhus och testa 
dina gränser. Balansera på vajrar och kasta dig ut i spännande linbanor. 
Upzone är ett äventyr på hög höjd med utsikt över havet där du får 
utmana dig själv och känna adrenalinet pumpa, givetvis med utbildade 
instruktörer.  

Upzone 
Test your limits in Åhus – climb among the treetops at heights of up to 12 metres. Ba-
lance on cables and zoom along thrilling zip wires. Upzone has high-level adventure with 
views of the sea, where you can challenge yourself and feel the adrenaline pumping – all 
under the watchful eye of trained instructors.

Joanna Åberg

29  Gumlösa kyrka   
Nordens äldsta daterbara tegelkyrka invigdes 1192 av ärkebiskop  
Absalon i Lund. Redan från början hade kyrkan både torn och valv, 
vilket är ovanligt. Högt sittande fönster och bomhål vid dörrarna vitt-
nar om att den också byggts som en försvarsanläggning. 

Gumlösa kyrka 
The oldest brick church in the Scandinavia was consecrated in 1192 by Archbishop Ab-
salon of Lund. Originally the church had both towers and arches, which is unusual. The 
high windows and beam holes at the doors show that the church was built for defence.

Lars Bertilsson

Camilla Melin

Obebodda öar i Ivösjön, Jean-Luc Grossman

Immeln, Jean-Luc Grossmann

Knoester & Co

3 Regionmuseet och konsthall 
Regionmuseet Kristianstad berättar om människors liv i olika tider i
olika miljöer, från förr till idag, och imorgon. Den permanenta stads-
historiska utställningen ”C400 staden i vattenriket” blandas med egen-
producerade utställningar och vandringsutställningar. Under vår och
höst visar Filmmuseet aktuell kvalitetsfilm och är du på besök under 
sommarhalvåret är också Järnvägsmuseet och Åhus Museum öppna.
I samma byggnad som Regionmuseet ryms även Kristianstads konst-
hall. En plats för samtidskonstens olika uttryck med både svensk och 
internationell konst i ett flertal utställningar varje år.

Regionmuseet och konsthall 
Kristianstad´s Regional Museum tells the story of people’s lives in different times in 
different environments, from the past to today, and tomorrow. The permanent historical
exhibition “C400 the city in Vattenriket” is complimented by temporary exhibitions 
produced in-house and externally. During the spring and autumn the Film Museum
shows quality films, and during the summer the Railway Museum and Åhus Museum
are open.
The Kristianstad Art Gallery is in the same building as the Regional Museum. It holds
several contemporary art exhibitions from Swedish and international artists every year. 

Artillerimuséet

Sven Persson/swelo.se

15  Hembygdsparken & Västra Göinge Hembygdsmuseum  
I parken finns en populär lekplats, kaffestuga, historiska byggnader och 
den välkända bronsstatyn Snapphanen av Axel Ebbe. På muséet kan du 
bl a se arkeologiska fynd från Sveriges äldsta boplats, norr om Finjasjön.

Hembygdsparken & Västra Göinge Hembygdsmuseum
The local heritage park has a popular playground, café, historic buildings and museum. 
The local museum of Västra Göinge exhibits archealogical finds from Sweden´s oldest
settlement, north of  Finjasjön.

Olavi Olsson

10  Forsakar och Degeberga backar 
Naturreservatet Forsakar har med sin djupa, trolska ravin och två av 
Skånes högsta vattenfall i alla tider varit en inspirationskälla till sagor
och sägner och sägs vara hemvist för både pysslingar, näcken och 
skogssnuvan. Få en fantastisk utsikt över vattenfallen från utsikts-
plattformen och vandra på Degebergaleden från bokskogen vidare till
det böljande backlandskapet i naturreservat Degeberga backar.

Forsakar och Degeberga backar 
Forsakar nature reserve, with its deep, magical ravine and two of Skåne’s highest water-
falls, has always been an inspiration for fairy tales and legends. It is said to be the home
of the Little People, fairies and elves. Enjoy the fantastic waterfalls from the viewing plat-
form and hike the Degeberga trail from the beech forest on to the rolling hilly landscape 
in the Degeberga hills national park. 

Kristianstads kommun/Claes Sandén

4 Tivoliparken
Tivoliparken, en gång Kommendantsängen. I dag stadens gröna lunga
med scen för utomhuskonserter, lekplats, hälsoträdgård och utrymme 
för picknick och lekar. Den vackra teatern bjuder in till musikaler och
kulturevenemang året om. I det stora bruna trähuset Fornstugan hittar
man Sotnosens Korvcafé med fokus på korvar och gemyt.

Tivoliparken
Tivoliparken, the park formerly known as Kommendatsängen. Now the city´s calmest 
greenspace with a stage for outdoor conserts, playgound, the Health Garden and space
for picnics and games. The beautiful theatre offers musicals and cultural events all year
round. In the big brown wooden house Fornstugan, you find Sotnosens Korvcafé with
focus on sausages and joviality.

Kristianstads kommun/Claes Sandén

6 Artillerimuseet 
Utanför Kristianstad ligger Sveriges kanonmuseum nummer ett. Här 
hittar du samtliga modeller av kanoner och granatkastare som använts 
av den svenska armén. Kanoner, fordon och utställningar som berättar
om artilleriets historia är utplacerade i åtta byggnader på det stora
museiområdet.

Artillerimuseet
Sweden’s premier artillery museum is just outside Kristianstad. All models of cannons 
and mortars used by the Swedish army are on display. Guns, vehicles and exhibitions in
eight buildings in the large museum area tell the story of how artillery is deployed.

Artillerimuséet

Sven Persson/swelo.se

12  Glada Geten Gårdsmejeri 
Glada Getter på gårdsbutik med egentillverkade produkter, bl a ost,
marmelader, vinäger, choklad mm. Lättare maträtter och hembakat
med ingredienser från den egna gården. Missa inte den prisbelönta
ostkakan som utsetts till Sveriges bästa. I ladan med loppis och antikt 
hittar du prylar du saknar eller inte visste att du behövde. I lilla hagen 
finns glada killingar som tycker om att kela med alla barn. Vinnare av 
skånska gastronomipriset, kategori Årets Skånska destination 2020.

Glada Geten Gårdsmejeri 
A dairy farm with happy goats and a farm shop selling home -made products from 
goat´s milk like cheese, and also jams, vinegar, chocolate etc. Light meals and home
baked goods made using ingredients from the farm. Don´t miss the cheescake that has
been awarded as the best in Sweden. Find longed-for items or ones you didn´t know 
you needed at the flea market and antiques shop in the barn. The little pen has jolly 
goat kids, who enjoy snuggling with children. Winner of  south of Swedens gastronomy
award, category  Scanian destination 2020.

26  Gylsboda

Besök det unika Sliperiet i Gylsboda. Här hittar du spännande konst-
verk i många uttrycksformer och en fascinerande samling av mer än 
4000 mineraler och fossiler. Ring gärna innan du kommer. I närheten 
finns också den vackra motivmålade transformatorstationen och ett 
djupt stenbrott med unika badmöjligheter. 

Gylsboda
Visit the unique “Sliperiet” in Gylsboda. Here you will find many different kinds of art 
and craft as well as a fascinating exhibition with more than 4000 minerals and fossils. 
Please call in advance. Not far away is the beautiful motif painted transformer station 
and a deep quarry, ideally suited for unique swimming experiences. 

Osby kommun/Bernd Rikowski

Fotograf: Östra Göinge kommun 
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