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Landskrona är som ett riktigt mysigt vardagsrum för mig – personligt och genuint. Och det 
finns många olika sätt att njuta i ett vardagsrum. Allt ifrån att koppla av i soffan till att arrangera 
en hejdundrande fest.

De senaste åren har skapat ett sug efter att mötas på riktigt. Det får du chansen att göra  
i Landskrona i sommar. Vi är väldigt glada att kunna presentera ett fullmatat sommarprogram 
med allt från nya stjärnor som Linnea Henriksson och Moonica Mac till folkkära artister som  
Jakob Hellman och Louise Hoffsten. Från första veckan i juli till mitten av augusti blir det konser
ter varje fredag. Sen blir det Trädgårdsgille, Landskrona Foto Festival, föreställningar på Lands
krona Teater, konstutställningar och mycket annat. Så håll utkik på iLandskrona.se för att se vad 
som är på gång! 

I Landskrona är alla välkomna till vårt vardagsrum, och vi försöker hela tiden finslipa  
inredningen så att det blir ännu mysigare. I Teaterparken i stadskärnan skapar vi till exempel en 
större lekplats, härliga ytor för picknick och vackra gångar och planteringar. För den som gillar 
lite mer action kommer man kunna spela beachvolleyboll, boule, pingis eller teqball vid strand
linjen mellan Lagunen och vattentornet.  

Med det här magasinet hoppas vi inspirera till nya upplevelser och möten på dina lediga 
stunder.

Ha en skön sommar!

LANDSKRONA & VEN publiceras 
av Spenner Media och distribueras 
till besöksmål i  Landskrona och på 
Ven. Landskrona & Ven utkommer 
en gång per år.  Åsikter uttryckta i 
denna publikation är antingen  
skribenternas eller de intervjuades 
och speglar inte utgivarens eller 
Landskronas näringslivs. För  
tävlingar och lotteri anordnade i 
Landskrona & Ven svarar vinnaren 
för eventuell vinstskatt.
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Välkommen hit!

Anna Classon 
TILLVÄXT- OCH  

KOMMUNIKATIONSCHEF 

anna.classon@landskrona.se

Louise 
Hoffsten

Under juli och augusti fylls Slottsparken och Rådhustorget
av musik och underhållning. Biljetterna är gratis. 
Hela programmet hittar du på iLandskrona.se

Missa inte sommarens skönaste häng!
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av maria andré  foto yazan smadi, carlos alba

Vartannat år förvandlas lilla skånska Landskrona 
till en myllrande fotometropol. I år är det återigen 

dags för Landskrona Foto Festival den 2–18  
september. Hit kommer fotografer och besökare 

från hela världen för att ta del av det bästa  
fotokonsten har att erbjuda.

Konst �Kultur
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FOTOT FIRAS I 
LANDSKRONAS 

FESTIVAL

Landskrona Foto Festival
Landskrona Foto Festival arrangeras vartannat år, och startade 2013.  
I år äger festivalen rum den 2–18 september. Många utställningar har 
fri entré. Bakom festivalen står organisationen Landskrona Foto som 
är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som 
spänner över om råden som utställningar, evenemang, fotohistoria,  
fotoboken, residensverksamhet och samlingar. För mer information 
och biljetter, se landskronafoto.org

Hicham Benohound, TheHole.

Karoline Hjort, Ritta Ikonen,  Eyes as big as Plates.
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 Organisationen 
Landskrona  
Fotos mål är att 
Landskrona ska 
bli the »the 

Home of Photography in Scan
dinavia«. Deras verksamhet 
spänner över flera olika områ
den, så som utställningar, resi
densverksamhet, fotografiska 
samlingar och bibliotek. Den 
del som är mest känd för den 
breda allmänheten är Lands
krona Foto Festival, med spanska 

Monica Allende som konstnär
lig ledare. Tidigare var hon 
konstnärlig ledare för den  
internationella fotofestivalen  
GetxoPhoto i Bilbao i Spanien, 
där hon också är uppvuxen. 

– Det övergripande temat för 
årets festival är frågan: »Vem är 
fotografi till för? Och vad har 
det för betydelse för samhället?«. 
I tillkomsten av flera av utställ
ningarna har fotograferna sam
arbetat med sitt närsamhälle för 
att fotografiet ska bli relevant, 

och inte upplevas som något 
som existerar vid sidan om sam
hället. Min vision som curator 
är att festivalen ska uppmuntra 
till social debatt och engage
mang, säger Monica Allende när 
hon presenterar årets festival på 
länk från London där hon bor.

Förra festivalen, som arrange
rades 2020, påverkades mycket 
av pandemin och fick genom
föras i begränsad form. Redan då 
började Monica Allende och 
Landskrona Fotos verksamhets

8 | LANDSKRONA&VEN
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ledare Jenny Nordquist fundera 
över temat på nästa festival. 

– Vi har alltid velat att festiva
len ska kännas relevant både  
lokalt och och regionalt. Vi  
funderar hela tiden på hur den 
kan bli mer intressant för både 
Landskronaborna, besökare  
och studenter inom fotografi. 

En programpunkt som utmär
ker sig på årets festival är danska 
fotografen Tina Enghoffs och 
Kamille Nygårds utställning Go 

Sit in Your Cell and the Cell Will 
Teach You Everything som ställs 
ut i fängelsetornet i Citadellet. 
Fotoprojektet är resultatet av ett 
samarbete med fångar på fäng
elser i bland annat Norge och 
Sverige, där fångarna själva har 
fått dokumentera sin vardag 
med kamera. Det är mycket 
ovanligt att fångar får ta med  
kameror in på högsäkerhets
fängelser, vilket gör projektet 
och bilderna unika.

– Det är ett sätt att ge röst åt 

dem som har tystats av samhäl
let, och ett sätt att bryta ner de 
mentala murar som finns i vårt 
samhälle, skriver fotografen 
Tina Enghoff i en presentation 
av projektet.

En annan utställning som 
också adresserar angelägna  
samhällsfrågor är Haley Morris
Cafieros projekt What Does  
Invisibility Look Like? som bland 
annat tar upp mobbning i den 
digitala världen, något som 

drabbar många unga i dag.
– Haley Morris Cafiero har 

aldrig ställt ut i Skandinavien  
tidigare, och detta är en helt ny 
utställning som visar hur osyn
lighet och mobbning kan se ut. 
Den berör frågor som handlar 
om diskriminering på grund av 
exempelvis utseende, färg eller 
kön. Utställningen är dessutom 
interaktiv med bilder som styrs 
av besökarnas ögonrörelser. Det 
handlar om att tänja gränserna 
för fotografi och prova ny tek

nik. Det ser jag mycket fram 
emot, säger Monica Allende.

Precis som tidigare år kommer 
utställningarna dels att placeras 
i stadsrummet, på exempelvis 
Kasernplan, dels inomhus i 
Landskrona Museum, Tyghuset 
och Citadellet. Även på Ven 
kommer fotofestivalen att ta 
plats, nämligen i trädgården vid 
Tycho Brahemuseet, en plats 
som ligger Monica Allende sär
skilt varmt om hjärtat.

Gideon Mendel, Watermarks. Monica Allende.
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– Jag älskar ön. Jag älskar allt 
med den, att ta färjan över, att 
utforska allt som finns på Ven, 
att kunna ta en simtur vid da
gens slut. Det är en plats som 
känns magisk, och en fin utflykt 
att göra när man har sett alla  
utställningar i Landskrona.

En annan fotograf som tar 
upp aktuella frågor är Claire  
Hewitt. I hennes verk får natu
ren och skogen ta stor plats.  
Clare Hewitt har genom the Bir
mingham Institute of Forest 
Research kunnat studera tolv 
ekträd och hur de samverkar 
med varandra. Forskning har  
visat att även om träd ser ut att 
vara enskilda individer ovan 

jord, så är det sammanlänkade 
via sina rötter under jord och 
delar till exempel näringsäm
nen med varandra.

– Claire Hewitt adresserar 
idén att vi måste återknyta kon
takten med naturen för att lära 
oss mer om oss själva och om 
hur vi människor fungerar. 
Även om hon är en brittisk foto
graf känns tematiken väldigt 
svensk. Idén om att vara ensam  
i den vidsträckta naturen är så 
mycket Sverige för mig, säger 
Monica Allende.

Landskrona Foto Festival 
lockar inte bara besökare från 
Skåne, utan även internatio

nellt. Inom fotovärlden har fes
tivalen fått ett mycket positivt 
mottagande, både på grund av 
den höga kvaliteten på utställ
ningarna och för att den är så 
småskalig och tilltalande för  
besökaren.

– Man kan enkelt gå från en 
utställning till en annan utan 
att bli distraherad av annat runt 
omkring. Många internationel
la fotofestivaler arrangeras i  
stora städer där mycket tid läggs 
på transport. I större städer är 
det också lätt att besökarens  
fokus dras från konsten till allt 
annat runt omkring. I Lands
krona dyker man som besökare 
ner i konsten och kan hålla  

fokus på det som händer fram
för en. Det är en stor fördel,   
säger Monica Allende. 

På Landskrona Foto Festival 
finns både internationella pro
grampunkter och sådana som 
tydligt knyter an till staden.  
Fem residensfotografer, alltså  
fotografer som bor i staden un
der en kortare period, har tolkat 
Landskrona ur sitt eget perspek
tiv. Deras utställningar kommer 
att synas på Exercishallen.

– De bor i London till vardags 
och ser väldigt mycket fram 
emot att tolka Landskrona.  
De ser det som en chans att få 
besöka ett mikrokosmos av  
Sverige. De kommer bli ambas
sadörer för Landskrona och få 
en emotionell koppling till  
staden genom att bo och verka 
här, säger Monica Allende.

Förutom det digra utställ
ningsprogrammet innehåller 
festivalen också en rad andra  
aktiviteter, som exempelvis 
konstnärssamtal, workshops 
och guidade turer. Här finns 
också en omfattande fotoboks
utställning, eftersom Lands
krona har den största fotoboks
samlingen i södra Sverige.

– Vi är väldigt stolta över vårt 
breda program och över att  
kunna visa upp fotokonst på  
internationell nivå i vår lilla 
stad. Det är en festival som både 
passar dem som har ett brett kul
turintresse och dem som redan 
är bevandrade inom fotografi. 
Vi tror att alla kommer att hitta 
något som tilltalar dem, säger 
Jenny Nordquist, verksamhets
ledare för Landskrona Foto.

»Min vision som curator är att 
 festivalen ska uppmuntra till social  

debatt och engagemang«

Konst �Kultur

Lesia Maruschak, Citadellet. Yan Ming, Country of Ambition.
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 Många av de 
bijouterier 
som säljs 
hos de sto
ra mode

kedjorna är massproducerade 
och har transporterats lång väg 
innan de möter sina kunder. För 
Myriam Jaberts smycken är det 
tvärtom. De är unika, designas 
av henne, tillverkas av hennes 
egna händer och säljs fysiskt i 
Landskrona (och i hennes egen 
onlinebutik så klart). Intresset 
för att skapa smycken kom 
plötsligt. 

– Som barn drömde jag inte 
om att bli designer. Det kom 
som en blixt från klar himmel  
år 2011 att jag ville börja skapa 
smycken. Jag började göra enk
lare armband och halsband till
sammans med en kompis, vi 
köpte pärlor på Panduro och  
sålde smyckena på marknader. 
För pengarna åkte vi till Paris 
när vi fyllde 25.

 Det första smyckesprojektet 
gav mersmak. 2014 tog hon en 
kurs i silversmide.

– Mitt första smycke var en  
silverstav där det stod »Fashion«, 
eftersom jag pluggade mode
vetenskap då. Jag har varit in
tresserad av mode sen jag var 
barn. Min farmor och farfar är 
från Libanon och hade kabelTV 

där de kunde få in kanalen Fa
shionTV. Där såg jag mina för
sta modevisningar från Paris 
och drömde om att en gång bli 
modell eller arbeta med mode.

Myriams mamma är från 
Landskrona och hennes pappa 
är från Libanon. Hon är själv 
född i Frankrike och hade en 
koppling till smycken redan 
som liten.

– När jag var barn drev min 
pappa en smyckesbutik under 
en kort period och jag minns 
hur vi fick hjälpa till att packa 

ner smyckena i små påsar när 
han skulle åka på marknader.  
När hon skapar smycken går 
hon framför allt på känsla. Hon 
har ingen traditionell skolning i 
smide och har därför fått lära sig 
genom trial and errorprincipen.

 – Jag har helt enkelt fått lära 
mig genom att göra fel. Jag tittar 
inte på vad andra gör, utan in
spirationen kommer inifrån 
mig själv. Jag bryr mig inte om 
vad som är trendigt. Det roligas
te är att få specialbeställningar, 
att göra unika ringar eller hals
band. Jag lägger mycket kärlek  

»NÄR JAG SKAPAR SMYCKEN 
GÅR JAG PÅ KÄNSLA«

av maria andré foto my tapper pfeiffer, kentaroo tryman

Myriam Jabert har alltid haft ett intresse för design. Hon pluggade 
modevetenskap när hon samtidigt fick upp intresset för silversmycken. 

Allt hon skapar tillverkas för hand i hennes verkstad i Landskrona.

i mitt arbete, och tänker på  
bäraren medan jag tillverkar 
smycket. Därför vill jag inte  
syssla med massproduktion.  
Det är svårt att lägga lika mycket 
känsla i smycket om man produ
cerar 100 likadana ringar.

Förutom att tillverka och de
signa smycken jobbar Myriam 
Jabert också som modell och  
inredare. Hon har bland annat 
haft uppdrag som inrednings
stylist åt mäklare inför lägen
hetsförsäljningar. Just nu  
studerar hon till social media 
manager eftersom hon i fram
tiden även vill hjälpa andra före
tagare med annonser och inne
håll i sociala medier. 

– Att syssla med många olika 
saker berikar mig, och gör att jag 
blir mer kreativ.

Hon tycker att rollen som en
treprenör och designer har gjort 
att hon har vuxit som människa.

– Som barn var jag ganska 
blyg. Men som företagare måste 
jag vara framåt, annars händer 
det ingenting. Med företaget har 
jag blivit bättre på att ta initia
tiv, att sälja in mig själv och ut
vecklas som person och företa
gare. Jag har hittat många här i 
Landskrona att samarbeta med, 
och jag gillar att lyfta Landskro
na. Jag trivs så bra här. Här finns 
allt jag behöver.

MYRIAM JABERT – SMYCKESDESIGNER

Myriam Jaberts smycken säljs  
i butiken Elsas hörna på Järn-
vägsgatan 11 i Landskrona  
och online. Läs mer på  
myriamjabertjewelry.com
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LANDSKRONA »För 26 år sedan åkte vi, 
mamma, pappa, jag och mina två bröder, 
ner till Lands krona med farmor och farfars 
husvagn. Vi skulle leta lägenhet här. Vi 
skulle flytta. 

Flytta 42 mil, från vår trygga tillvaro.  
Sista kvällen hade jag riktigt ont i magen 
och pappa och jag gick ner till havskanten  
i Borstahusen, då visste jag inte att det kall
lades Cement, men nu vet jag. Där stod vi 
och blickade ut mot Danmark, Ven och  
alla fartyg som långsamt passerade. 

Vi sa ingenting, men jag förstod då att 
det var på riktigt, och tårarna rann. Det  
var mitt första möte med Lands kronas 
havskant. 

Nästan precis 12 år senare var jag där 
igen. Då med min pojkvän, han hade  
ordnat med gott fika, en mysig filt och  
där satt vi i solnedgången. Plötsligt står  
han på knä och friar till mig! 

Sedan dess har havets olika platser i 
Landskrona varit väldigt betydelsefulla.  
Vi har haft långa stranddagar med vänner, 
kvällsbadat om somrarna och grillat om 
vintern. Varje år, 1 maj, träffas vi många 
från vår kyrka och inviger våren tillsam
mans med grill och ja, en del tokstollar  
badar också. 

På senare år har jag också börjat upp
skatta delarna vid stadskajen och att pro
menera runt vid citystranden Lagunen  
och vattentornet. Det är så otroligt härligt 
där och ger känslan av att vara utomlands.«

Stränderna  
i Landskrona

Smultron-
    stället
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Kaptensgårdens 
skulpturpark
LANDSKRONA Precis i anslutning till konsthallen 
ligger skulpturparken med 20 verk av 19 konstnärer. 
Strosa runt och upptäck konstverken som är vackert 
inbäddade i Slottsparkens grönska. På plats finns  
en karta där samtliga konstverk är markerade och  
utsatta med konstnärens namn.

Ritas rum på Citadellet
LANDSKRONA Inne på Citadellets borggård hittar du Ritas Rum – en butik och mötesplats för tankar, idéer, samarbete och olika  
projekt. Rita Nilsdotter, som tidigare drivit Tuna Krog på Ven och restaurang Stora Norregatan 22 i Landskrona, startar sin nya verk
samhet med vardagsrummet i fokus eftersom det är just det rummet där det mesta händer.  

Allt som kommer att finnas i vardagsrummet är till salu – vaser, glas, keramik, textiler, böcker och tavlor. Stora och små saker  
och allt är återbruk. Så småningom kommer Ritas Rum utökas med Trädgård, Kök, Garderob och Bibliotek med samma röda tråd:  
närmiljö, klimat och återbruk och personliga möten.

FILIPPA NIELSEN
Influencer inom hållbart mode,  
»Fairfashionistafilippa« på Instagram

Rothoffs museikoloni 
LANDSKRONA I Sveriges kolonitätaste stad ligger Rothoffs museikoloni, den 
enda i sitt slag, bara en kort promenad från Landskrona museum. Trädgården är 
öppen varje dag kl. 12–16 under perioden 19 juni–15 september.

Den lilla stugan med tillhörande kolonilott ligger i det centralt belägna koloni
området runt det gamla Citadellet. Välkommen att slå dig ner med kaffekorgen i 
bersån, titta på växterna och smaka på smultronen. Trädgården fungerar både 
som en inspirationsplats för dig som är trädgårdsintresserad och som en stilla oas 
för dig som bara vill njuta en stund i en vacker miljö. 
Läs mer på landskrona.se/rothoffs

HEMSLÖJDENS KURSER
LANDSKRONA Hemslöjden är en ideell organisation 
som i över hundra år arbetat med att visa värdet av det 
handgjorda skapandet. De har verksamhet och butik i 
Landskrona. Läs mer om kurser och aktiviteter på 
hemslojdeniskane.se

Tycho Brahe-museet 
VEN Renässansens främsta astronom, Tycho Brahe, 
skapade världens modernaste observatorium på 
Ven. Här iscensatte han beräkningar som sedan  
skulle stå sig i trehundra år och ligga som grund för 
dagens moderna världsbild.

Området består idag av utställningar i den före 
detta Allhelgonakyrkan, observatoriet Stjärneborg, 
en återskapad renässansträdgård, en idéhistorisk 
lekpark och en skalenlig planetstig.  
Läs mer på tychobrahe.com
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Din Guide till Konst & Kultur

GALLERIER,  
KONST, FOTO

Anis galleri
Galleri och butik
Stora Stjärngården 8, 
Ven
anisgalleri.se

ArtGallery Peter Plato
Galleri
Kungsgatan 22,  
Landskrona

Cassiopeia  
Trädgårdsgalleri
Butik
Landsvägen 216, Ven
cassiopeia.se

Galleri Gamla Staden
Norra Kyrkogränden 31, 
Landskrona
gallerigamlastaden.se

Gun Sundberg 
Bengtsson, silversmed
Ateljé och butik 
Kyrkbackens hamn, Ven

Hemslöjden Skåne
Butik och kurser
Österleden 10,  
Landskrona 
hemslojdeniskane.se

Karla Konsthantverk
Nedre gatan 148, 
Landskrona
karlakonsthantverk.se

Konstnärsgården  
Marielund 
Galleri 
Marielundsvägen, Ven

Källargalleriet
Galleri
Bäckvikens hamn
kallargalleriet.se

Landskrona konsthall
Slottsgatan, Landskrona 
landskrona.se/ 
konsthall

Lena Olsson
Ateljé och butik
Onsjögatan 2,  
Landskrona
lenaolsson.se

Magnus Larsson ateljé
Landskrona Slott,  
Citadellet. Landskrona
magnus-larsson.se

Malin Ljung,  
guld- & silversmed
Ateljé och butik 
Norreborgsvägen, Ven
malinljung.com

Mitt på Hven
Butik
mittpahven.se

Ninna Mandin Silver 
Ateljé och butik
Bäckvikens hamn, Ven
ninnamandin.se

Pumphuset, konsthall
Nedre gatan 97, 
Landskrona
pumphuset.nu

Silverblänk & Guld-
korn Sophie design 
Marielundsvägen, Ven
Ateljé och butik

Tunaboden & Hvens 
Vävstuga
Butik
Tuna byväg 12, Ven

Tyghuset,  
Landskrona Foto
Utställning
Kavallerigatan 4, 
Landskrona
landskronafoto.org

Vens kulturhus, 
konsthall
Tuna Byväg 10, Ven
venskulturhus.se 

MUSEER

Asmundtorps  
hembygdsgård
Hansavägen 38, 
Asmundtorp
hembygd.se/ 
ronnebergsharad

Landskrona museum
Slottsgatan,  
Landskrona 
landskrona.se/museum

Nämndemansgården
Hembygdsgård
Nämndemansvägen 
104, Ven
hembygd.se/ven

Rothoffs museikoloni
Citadellvägen 21, 
Landskrona
landskrona.se/rothoffs

Pumphuset, museum
Nedre gatan 97, 
Landskrona
pumphuset.nu

Tycho Brahe museet
Landsvägen, Ven
tychobrahe.com

KULTUR & HISTORIA

Landskrona slott,  
Citadellet
citadellet.com
sfv.se

Landskrona teater
Järnvägsgatan 2, 
Landskrona
landskrona.se/teater

Sofia Albertina kyrka
Kungsgatan,  
Landskrona 
svenskakyrkan.se/
landskrona 

S:t Ibbs kyrka
Kyrkbacken, Ven
svenskakyrkan.se/
landskrona/st- 
ibbs-kyrka

Guidade turer 2022
Arkitekturvandring
Under den här guidade turen går du i ett behagligt 
tempo i centrala Landskrona och tittar på bygg-
nader som är viktiga för stadens arkitekturhistoria. 
Den här vandringen passar till dig som vill utöka 
din kunskap om stadens arkitekturhistoria men det 
krävs inga förkunskaper i ämnet.

Datum: 5/7, 16/7, 23/7, 30/7 och 2/8
Tid: klockan 10.00-11.30

Borstahusens historia
För dig som vill lära känna området kring Eriks-
torp, Lill-Olas och Borstahusen. Du kommer att få 
höra spännande historier bakom dessa namn och  
platser och lära dig även om varierande arkitektur i 
det gamla fiskeläget. 

Datum: 28/6, 9/7, 12/7, 19/7 och 26/7 
Tid: klockan 10.00-12.00

Citadellkolonierna
Följ med på en guidad vandring genom landets 
äldsta koloniområde. Du får höra om koloniträd-
gårdsrörelsens historia, utformningen av trädgårdar 
och stugor, högtider, apotekare Berghs botaniska 
anläggning och Rothoffs museikoloni.

Datum: 30/6, 7/7, 4/8, 6/8, 9/8, 11/8, 17/8 och 19/8
Tid: klockan 10.00-11.30

Gipsön och Gråen
Unik möjlighet att besöka Landskronas två konst-
gjorda öar Gråen och Gipsön från 1700-talet res-
pektive 70-talet. Med M/S Linda tar du dig från  
Nyhamn i Landskrona ut till Gipsön och därefter  
vidare till fots till Gråen. Under ett par timmars 
vandring får du höra om öarnas spännande histo-
ria och natur. Vänligen tänk på att turen kräver god  
balans och fysik då man vandrar i kuperad terräng 
och delvis på en mur som stäcker sig runt större  
delar av ön. Åldersgränsen är 13 år. 

Datum: 14/8 och 21/8 
Tid: klockan 16.00-19.00

Landskronas historia  
-vandring för hela familjen
Tusen gånger har du gått på stadens kullerstenar, 
tusentals före dig har genom århundradena också 
gått här. Låt dig bekanta sig med några av dem! 

Datum: 14/8  
Tid: klockan 13.00-14.30

Selma Lagerlöf i Landskrona 
En ung Selma Lagerlöf kom till Landskrona 1885  
för att börja sin första tjänst som lärarinna. Vand-
ringen går förbi husen hon bodde i, skolan, banken 
där vännen Elise arbetade, bokhandeln där hon för-
sta gången mötte Anna Oom och ut mot Strand-
promenaden. Hör mer om vännerna, om hennes tid 
som lärarinna och om Selmas författardrömmar. 

Datum: 18/6, 6/8 och 21/8
Tid: klockan 13.00-14.30

Ven runt – båttur
Guidad båttur runt ön Ven där du får du se den från 
sjösidan och få höra om öns historia. Under turen 
blir det ca 2,5 timmars stop i Kyrkbackens hamn 
och möjlighet att bada, ha picknick eller lunch på tu  
man hand.    

Datum: 14/7, 21/7 och 28/7 
Tid: klockan 9.00-13.30

För mer information och bokning:
iLandskrona.se/besoka 
eller ring 0418-47 30 03

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 

Landskrona Konsthall

F
O

T
O

: C
L

A
R

A
 L

ID
S

T
R

Ö
M

, H
A

N
N

E
L

E
 P

II
R

A
IN

E
N



LANDSKRONA&VEN | 1918 | LANDSKRONA&VEN

VANDRING FÖR 
LIVSNJUTAREN

av maria andré foto oskar fäldt

Du behöver varken ta med dig spritkök,  
vandringskängor eller sovsäck. Att vandra på Ven 
är för dig som vill slippa packa tungt, och i stället 
njuta av natur, vällagad mat och en bäddad säng.

Hav �Natur

Miniguide till att 
vandra på Ven

OM SKÅNELEDEN PÅ VEN
Slingan på Ven är en del av Skåne
leden. Vandringen är 12 kilometer 
lång och medelsvår. Du behöver 
inte ha speciell utrustning, utan 
kan vandra i gympaskor.

SÅ TAR DU DIG TILL VEN
Ta tåget till Landskrona station och 
därifrån bussen till Skeppsbron. 
Härifrån går Ventrafikens färjor  
till Bäckviken på Ven.
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Hav �Natur

 Om du vill maxa 
vandringen på 
Ven åker du till 
ön strax efter 
lunch, och hem 

igen nästa dag. Du vill ju inte 
vandra snabbt, eller hur? Tan
ken med den här vandringen är 
att hinna ta in så mycket som 
möjligt av allt du ser på vägen. 
Låt alltså den 12 kilometer långa 
etappen ta en hel helg, för på 
Ven finns mycket att upptäcka.

Redan båtresan över från 
Landskrona till Ven är en upple
velse i sig. När vi puttrar ut från 
Skeppsbron passerar vi Gråen på 
södra sidan. Gråen är en konst
gjord ö som började byggas som 
försvarsanläggning på 1700 
talet för att skydda Landskrona 
hamn mot militära angrepp. 

Efter cirka 30 minuters färd 
kommer vi till Bäckviken och  
redan här kan du se en av de  
naturupplevelser som Ven är 
mest känd för, branterna som 
kallas för Backafall. Många är de 
skånska barn som har fått lära 
sig texten till melodin Flicka från 
Backafall, där texten skrevs av 
poeten Gabriel Jönsson som un
der många år hyrde hus på Ven.

När du kommit av båten är 

mitt tips att gå till höger i stället 
för vänster om du ska vandra. 
Då slipper du de köer som upp
står när alla andra Venbesökare 
ska upp till Hvens cykeluthyr
ning. Fördelen med att gå slingan 
åt detta håll är att den börjar väl
digt pittoreskt, med små sekel
skiftesvillor i tegel och puts efter 
varandra på rad. 

Här kommer du snart till en av 
Vens fyrar, Hakens fyr, där man 
också få ta del av Vens historia. 
På en skylt på ett betongfunda
ment får vi lära oss att det var  
patron Alex Alm som tog  
initiativet till öns elektrifiering. 
1938 invigdes elkabeln som 
drogs mellan Rustningshamn 
på fastlandet, norr om Lands
krona, till Hakens fyr på Ven.

Vandra ytterligare en liten  
bit, så kommer du möta Vens 
mest udda djur – alpackorna.  
På Hvenalpacka kan du ta en 
paus från din vanliga vandring 
och i stället få vandra med al
packorna. Här får du en natur
promenad i vackra omgivningar 
tillsammans med Christel Eriks
sons alpackor. Vandringen kan 
vara ett sätt att komma ner lite 
extra i varv.

– Det går inte att stressa al
packorna utan vi följer deras 
tempo. Det är det som gör vand
ringen meditativ, säger Christel 
som driver Hvenalpacka.

Känner du redan nu att du 
börjar bli sugen på en kulinarisk 
upplevelse? Då kan du ta en av
stickare in på ön och checka in 
på Backafallsbyn vars ägare 
Henric och Anja Molin också 
driver destilleriet Spirit of Hven 
som producerar prisbelönt 
whiskey och gin. Här kan du bo 
över på det 4stjärniga hotellet, 
men också boka en rundvand
ring i destilleriet eller en gour
metprovning. Backafallsbyn har 
många temahelger som kan 
kombineras med vandring runt 
Ven. För den dryckesintresserade 
är Backafallsbyn en unik plats.

– Här på Spirit of Hven har vi 
en av Sveriges största whisky
barer, med ett sortiment på  
mellan 500 och 1 000 märken 
från olika producenter. Destille
riet har blivit en attraktion som 
lockar många till Ven och 
Landskrona, säger sommeliern 
Camilla Ericsson. 

Henric Molin, som är master 
destiller på Spirit of Hven, vann 
i år kategorin Årets skånska 

spritpris i tävlingen Skånska 
Gastronompriset. Kanske är det 
för att företaget vågar experi
mentera med nya metoder? Hos 
Spirit of Hven spelar de nämli
gen olika typer av musik för oli
ka fat under mognadsprocessen. 
Dryckerna har fått lyssna på 
bland annat Vivaldi, Flicka från 
Backafall, rock, disco, country 
eller blues medan de legat på fat.

Vill du bo i en mer naturnära 
miljö kan du checka in på Camp 
Ven, som erbjuder både tradtio
nella stugor och glamping, en 
glammigare tältupplevelse.  

– I våra glampingtält sover du 
i riktiga hotellbäddade sängar 
med en lyxig tältupplevelse  
omgiven av fantastisk natur. 
Det är perfekt för den som gillar 
att campa men känner för extra 
bekvämlighet i form av en skön 
säng, säger Niels Mouritzen som 
driver Camp Ven.

Nu har du förmodligen  
druckit gott, ätit gott och sovit 
ut. Då är det dags att fortsätta 
vandringen. Efter du passerat 
Camp Ven kommer du snart till 
Norreborgs hamn, som är Vens 
minsta hamn. Här låg också öns 
största tegelbruk en gång i tiden. F
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Hav �Natur

LANDSKRONA OCH VEN  Det är 
spännande att uppleva Landskro
na och Ven från havet. Hyr en ka
jak och ge dig ut på upptäcktsfärd. 

På Ven kan du hyra kajak hos 
CampVen och under våren kom
mer en Kayak omat att komma på 
plats vid LillOlas badstrand i  
Borstahusen. Kayakomaten är en 
självbemannad uthyrning utav  
kajaker och SUPbrädor. Du bokar 
själv på nätet och sedan är det bara 
att ge dig ut på vattnet.

campven.com   kayakomat.com

Paddla kajak  
i Öresund!

»Här är ett paradis, det känns  
fantastiskt att både vi som bor här 

och alla som kommer hit enkelt 
kan få tillgång till mer vattensport«

De sista anläggningarna lades 
ner under 1940talet, men du 
kan fortfarande se tegelstenar 
rundslipade av vågorna som lig
ger och glittrar i strandkanten.

Från Norreborgs hamn går  
leden vidare längs med kusten 
för att sedan vika inåt land, mot 
det som kallas Mossen. Mossen 
är en skogsbevuxen ö i åkerland
skapet, som namnet antyder är 
det en mosse där bönderna kun
de ta torv till bränsle förr i tiden. 
Med tiden har mossen växt igen 
med skog.

Nästa höjdpunkt på leden är 
Kyrkbackens hamn. Nu kanske 
du är redo för lunch? I Kyrkback
ens hamn finns flera härliga 
lunchställen, som till exempel 
Pausa hos oss eller Fiskboden 
där du kan köpa fisk som rökts i 
det egna rökeriet. 

Efter lunchen kan det kännas 
lite motigt att direkt vandra den 
långa sega uppförsbacken upp 
mot den medeltida kyrkan 
Sankt Ibb. Men det är mödan 
värt. Här uppe hittar du en av 
Vens mest fotograferade platser, 
med en fantastisk utsikt ut över 
sundet. Kyrkan i sig är också en 

pärla, byggd på 1200talet, men 
den fick en omfattande renove
ring under 2004 vilket gör att 
den har återställts till sin forna 
glans.

Från Sankt Ibb vandrar du  
vidare till Tuna by, där vägen 
svänger 90 grader i det som  
kallas »Prästasvängen«. En kort 
bit efter Prästasvängen kan den 
smyckesintresserade ta en av
stickare in på Norreborgsvägen 
för att besöka en av Vens många 
konsthantverkare, guldsmeden 
Malin Ljung. Hon tog sin examen 
som guldsmed 2013 och startade 
sin butik och studio på Ven 
2014. Det unika med hennes 
smycken är att hon endast arbe
tar i återvunna material. Hen
nes smycken bärs bland annat 
av tvkocken Tina Nordström 
och dessertmästaren My Feldt.

– Det är en ära att de gör det. 
Och de gör det också ärligt.  
De bär mina smycken för att de 
tycker om dem, inte för att  
skryta eller att de får royalties. 
Det gör mig stolt.

Från Malin Ljungs ateljé är det 
inte långt till ett av öns stora 
dragplåster, Tycho Brahemuse
et som ligger längs Landsvägen. 

Tycho Brahe var den excentriske 
danske vetenskapsmannen som 
satte Ven på världskartan redan 
under 1500talet. På museet får 
du lära dig mer om hans spän
nande liv och upptäckter. Här 
finns utställningar i den före 
detta Allhelgonakyrkan, en 
återskapad renässansträdgård, 
en idéhistorisk lekpark och en 
skalenlig planetstig. Lämning
arna efter Brahes slott och  
observatorium är fasta fornläm
ningar på området.

– En höjdpunkt är observato
riet Stjärneborg, en rekonstruk
tion av Tycho Brahes observa
torium. Där kan man gå ner i 
fornlämningen och uppleva 
hur en natt med observationer 
kunde se ut, säger Tina Jönsson 
som är verksamhetsledare på 
museet.

Efter Tycho Brahemuseet 
kanske du är redo för en liten 
fika? Då ska du passa på att  
besöka Pumpans café och 
restaurang, som ligger ett sten
kast från museet. Här serveras 
medelhavsinspirerad, vegeta
risk mat av ekologiska råvaror. 
Kakor och bröd bakas av mjöl 
från egen stenkvarn, äpple
juicen är hemgjord och kaffet 
mals när gästen beställer. 

Nu kan du välja mellan två  
alternativ. Antingen går du till
baka mot Tycho Brahemuseet 
och vänder vänster ner på  
Kärleksstigen, eller så följer du 
Landsvägen ner mot startpunk
ten i Bäckviken. Tar du slingan 
längs Kärleksstigen kommer du 
ner till havet igen och får njuta 
av en hänförande utsikt mot 
Danmark och Kyrkbacken när 
du går längs den smala grus
vägen vid branterna. Här finns 
också en orörd strand där du kan 
ta ett svalkande dopp.

Efter en stund viker stigen in 
mot land igen och på vägen pas
serar du Nämndemansgården, 
som är ett museum och drivs  
av Hvens hembygdsförening. 

Hav �Natur

Daniel Andréson som tar Kayakomaten  
till Landskrona har själv nyligen flyttat till hit. 

Gården har anor från sent 1700
tal och här finns till exempel en 
utställning om tegelbruksepo
ken på Ven som varade under 
100 år. På gården finns också ett 
galleri med konst och biodling.  
I bikuporna produceras gårdens 
honung som finns att köpa på 
plats. 

Bara en kort vandring senare 
är du tillbaka där du startade, i 
Bäckviken. Här finns gott om 
små butiker med konsthantverk 
och smycken om du vill köpa 
med dig en souvenir innan du 
reser hem. Förhoppningsvis är 
inte fötterna alltför trötta, även 
om du totalt sett har gått 12 kilo
meter. Det fina med att vandra 
på Ven är att sträckan är lagom 
lång, så att du vill göra det igen!

Här kan du bo 
• Backafallsbyn
• House of Ven (Turistgården)
• Camp Ven
•  Nova Harmonia Bed and 
Breakfast

Här kan du äta och dricka 
•  Pausa hos oss på Ven 
•  Vinboden i Kyrkbackens 
hamn

• Pumpans cafe och restaurang
• Tuna krog & Vens bryggeri
• House of Ven

Att göra
• Besök Tycho Brahe-museet
•  Alpackavandringar hos 
Hvenalpacka

• Besök Sankt Ibb:s kyrka
•  Spela minigolf vid Camp 
Ven

•  Fotbollsgolf hos Allt om Ven
•  Spela golf på St Ibbs golf-
klubb

•  Whiskeyprovning på Backa-
fallsbyn/Spirit of Hven

•  Besök Cassiopeia träd-
gårdsgalleri vid Landsvägen

• Titta in hos Vens kulturhus

För fler Ven-tips, besök ven.se
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Hav �Natur

 Det småregnar och 
blåser kallt. Det är 
inte direkt perfekt 
golfväder denna 
höstdag, men det 

till trots är det hög aktivitet på 
Landskrona golfklubbs banor.

– Just idag har vi cirka 40 gäst
spelare från andra klubbar. Och 
sen är det flera av våra medlem
mar som också är ute och spelar 
i dag så det är faktisk nästan fullt 
trots att det är en bit in i oktober, 
konstaterar Patrik Brorsson, 
klubbchef i Landskrona Golf
klubb. 

Men det är inte bara på golf
banan det är full aktivitet. En 
ombyggnation som har pågått 
under hela 2021 i klubbhusom
rådet börjar närma sig färdigt.  
När säsongen på allvar drar 

igång runt mars 2022 förväntas 
ombyggnationen vara helt klar 
och medlemmar och gäster 
kommer då att mötas av en helt 
ny entré till klubben. 

– Vi har 2 300 medlemmar 
men vi har aldrig riktigt haft  
lokaler för medlemmarna där  
de kan sitta och snacka, titta på 
golf eller äta lite. Det är det vi  
vill skapa med ombyggnaden. 
Det ska vara sköna möbler och 
ett härligt häng. Vårt mål är att 
det ska kännas som medlem
marnas andra vardagsrum,  
berättar Patrik Brorsson, som 
har varit klubbchef i tre år. 

Ombyggnationen får klub
bens lokaler att hänga ihop så 
man kan röra sig under tak  
mellan gym, omklädningsrum, 
shop, medlemslokaler och res

av hanne skak jensen  foto anders ebefeldt/studio-e.se

Golfen har de senaste åren fått en renässans  
och många medlemmar har återvänt till sporten. 
Detta har man också märkt av på Landskrona  
Golfklubb. Under 2021 har klubben satsat på en  

ombyggnation som ska bli medlemmarnas andra 
vardagsrum och bidra till klubbens ambitiösa  

vision: att skapa Sveriges bästa golfupplevelse. 

taurangen Brasseriet som drivs 
av Kvarteret Erikstorp. Själva 
medlemslokalerna kommer 
vara en glasinramning som för
binder shopen med Brasseriet 
där man kan sitta och titta ut 
över träningsområdet. 

På ovanvåningen i de nya  
lokalerna kommer Svenska 
Golfmuseet att öppna en helt  
ny utställning sommaren 2022. 
Utställningen ska berätta om 
den svenska golfens historia, 
och om de stora händelserna 
och personligheterna inom 
sporten. Svenska golfmuseet är 
en stiftelse bildad av Svenska 
Golfförbundet, Svenska Golf
historiska Sällskapet och Lands
krona Golfklubb. Museet i 
Landskrona är det enda av sitt 
slag i landet. 

EN AV  
SVERIGES BÄSTA  

GOLFUPPLEVELSER 

Landskrona golfklubb
GRUNDAD 1960
BANORNA Två 18-håls banor;  
Erikstorp och Hildesborg
MEDLEMMAR 2300
ANSTÄLLDA 14 helårsanställda  
(45 under högsäsong)
LÄS MER landskronagk.se
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Svenska Golfmuseet kom
mer investerat cirka 2,5 miljoner 
i modern teknik till den nya ut
ställningen. Det kommer bland 
annat att finnas pekskärmar  
och 360gradersupplevelser så 
gästerna kan få känna på några 
av de stora ikoniska momenten 
inom golfen. 

Inför framtiden har Lands
krona Golfklubb en tydlig rikt
ning och vision. Här vill man 
skapa Sveriges bästa golfupple
velse tillsammans med sina 
samarbetspartners Mötesplats 
Borstahusen och Kvarteret Erik
storp. 

– Allt vi gör i vårt dagliga arbe
te ska leda till att vi når visionen 
om att bli Sveriges bästa golf
upplevelse. Det är många delar 
som spelar in, till exempel ba
nornas kvalitet, träningsmöjlig
heter, lokaler, restauranger och 
mycket annat. Gästernas golf
upplevelse börjar ju redan när 
de parkerar sin bil så vi ska verk

ligen jobba som en samlad upp
levelse tillsammans med Mötes
plats Borstahusen och Kvarteret 
Erikstorp. 

Enligt Patrik är det som gör 
Landskrona attraktivt för golfare 
att man har allt på samma plats 
– två fina 18hålsbanor, stugby, 
restauranger och allt detta pre
cis vid havet. Och fler golfare 
har fått upp ögonen för Lands
krona som golfdestination.  
Det är fram för allt spelare från 

närliggande klubbar men även 
många från Västkusten, Göte
borg och Stockholm som har 
börjat röra sig ner mot golf
staden Landskrona. 

– Det är väldigt roligt att vi har 
så många greenfee gäster som 
besöker oss, men det innebär 
också ett hårdare slitage på våra 
banor. Det ställer även större 
krav på vår banpersonal som ska 
säkerställa en bra golfupplevelse 
för både medlemmar och gäster. 
Överlag är det väldigt positivt 
och viktigt för klubbens ekonomi. 

Genom att arbeta med den 
nya visionen, utveckla och flytta 
fram sina positioner är det för
hoppningen att Landskrona 
kommer att lysa upp på Sveriges 
golfkarta.  

– Vi vill synliggöra klubben 
ännu mer i golfsverige. Folk  
ska helt enkelt prata mer om 
Landskrona, avslutar Patrik 
Brorsson. 

»Svenska golfmuseet är en stiftelse bildad av 
Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska 
Sällskapet och Landskrona Golfklubb. Museet i 

Landskrona är det enda av sitt slag i landet«

Hav �Natur

Golfklubbar 
i Landskrona
•  Landskrona GK 

landskronagk.se
•  Öresunds GK 

oresundsgk.se
•  S:t Ibbs GK 

 stibb.se
•  HG Golf Glumslöv 

glumslovgolf.com
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LANDSKRONA »Jag vill tipsa dig om att besöka 
Lundåkrahamnen som är en fin, lite undan
gömd plats i Landskrona.

Själv upptäckte jag hamnen för några år se
dan då jag följde med min man dit för att kite
surfa. De stora långgrunda ytorna är nämligen 
perfekta för kitesurfing och Lundåkrahamnen 
är en av de populäraste platserna i Skåne när 
det blåser från öst.

I hamnen möts båtgäster, kitesurfare, natur
älskare och husbilsgäster på ett enkelt och  
avslappnat sätt. Och det är just det som gör att 
jag trivs här!

När energin tryter så äter jag gärna den goda 
räkmackan på restaurang Idas by the Sea. Här 
snålas det minsann inte med räkorna och ett 
stort plus är att jag kan få den glutenfri. Dess
utom sitter man precis vid vattnet och det för
höjer verkligen matupplevelsen.

Ibland tar jag med egen matsäck och då an
vänder jag gärna grillarna och bänkarna som 
finns ute på udden. Jag har förstått att många 
Landskronabor gärna cyklar hit för att göra 
detsamma. 

Ända sedan jag var liten så har jag älskat att 
gå på strandfyndsjakt. Och det gör jag gärna i 
Lundåkra. Intill stranden finns även en liten 
skog. Här kan man följa de upptrampade sti
garna och har man tur så kan man få syn på 
den grönfläckiga paddan som trivs här. «

Lundåkrahamnen

Smultron-
    stället

SARA STRÖBERG
destinationsutvecklare,  

Landskrona stad
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Upptäck  
våra natur-
reservat
LANDSKRONA Landskronas åtta 
naturreservat bjuder på ett rikt 
djur och naturliv och de flesta är 
tillgängliga för besök. I Saxtorps
skogen kan du följa Sagoslingan 
och Trädgårdsslingan för att lära 
dig mer om växterna och djuren 
som finns i skogen. 
iLandskrona.se

Cykla och upplev  
fantastiska vyer 
LANDSKRONA Sydkustleden är en 260 kilometer lång cykelled 
som sträcker sig från Simrishamn, via Landskrona till Helsingborg. 
På vägen passerar du idylliska fiskelägen, sevärdheter och restau
ranger där du kan fylla på energidepåerna. sydkustleden.se

VANDRA SKÅNELEDEN
LANDSKRONA Landskronas vandringsleder är perfekta för njut
ningsvandraren. Längs leden upplever du natur och kulturupp
levelser, historiskt intressanta platser samt matställen. Dessutom 
är det bra kommunikationer hit. Skåneleden finns både i Lands
krona och på Ven. skaneleden.se och iLandskrona.se

Golf för alla
LANDSKRONA På HG Golf Glumslöv finns det en 18håls 
pay and playbana där alla kan spela. Här finns också en 
toppmodern inne till ute Toptracer Range för både stora 
och små golfspelare. Ladda ner appen Topracer Range och 
utmana dig själv! glumslovgolf.com



LANDSKRONA&VEN | 31LANDSKRONA&VEN | 31
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BADSTRÄNDER 
landskrona.se/strandliv 

Cement  
Borstahusens hamn
Nedre Gatan 97, 
Landskrona

Halvmånen/Lagunen 
Stadskärnan
Selma Lagerlöfs väg, 
Landskrona

Kyrkbackens hamn 
Ven

Lill-Olas, Borstahusen
Hiss för rullstolsburna
Lill-Olas väg, Lands-
krona

Norreborgs hamn  
Ven

Ålabodarna  
Glumslöv 
 

CYKELLED 

Sydkustleden 
Malmö–Landskrona 
57 kilometer, lätt  
svårighetsgrad
Landskrona–Helsing-
borg 27 kilometer, 
medel svårighetsgrad
sydkustleden.se 
 

CYKELUTHYRNING 

Cykel Mekano 
Stora Norregatan 7, 
Landskrona 
cykelmekano.se

Mötesplats  
Borstahusen
Lill-Olas väg 30, 
Landskrona
motesplatsborsta-
husen.se 

Nyhamn Fiske 
 & Marian
Stadskajen 6,  
Landskrona
nyhamnfiske.se 

Vens cykeluthyrning
Landsvägen 20, Ven
venscykeluthyrning.se 
 

FISKE 

Fiske i Citadellets  
vallgrav
0766-12 11 31

Fiske i Saxån 
fiskekort.se/fiske-
vardsomrade/saxan

Landskronabåtarna
Hamngatan 6,  
Landskrona 
landskronabaten.se

Vågskvalp  
Fiske & Båtturer
Borstahusen 
bigfish.se 
 
 
GÄSTHAMNAR 

Borstahusens  
gästhamn
Landskrona
borstahusens-ss.se

Bäckvikens  
gästhamn, Ven
Kyrkbackens  
hamn, Ven
kyrkbacken.se

Lustbåtshamnen 
Landskrona
landskronass.se

Lundåkra småbåts-
hamn & gästhamn 
Landskrona
lundakrahamnen.se

Nyhamn Marina 
Landskrona
nyhamnmarina.se

Norreborgs hamn, Ven
norreborgshamn.se

Ålabodarnas  
gästhamn
Landskrona
alabodarna.se
 
 

KANOT & KAJAK 

Tompas Place
Kanotuthyrning 
Axeltoftavägen 9,  
Häljarp  
tompasplace.se 
 
Kayakomat 
Lill-Olas, Landskrona
kayakomat.com

CampVen
Kajakuthyrning
Husviksvägen 60, Ven

 
MOTIONSSLINGOR 
landskrona.se/ 
motionsslingor 

Asmundtorps  
motionsslinga
1 kilometer med  
belysning. Gånggrus-
underlag. Parkering: 
Nordanvägen och 
Smedvägen,  
Asmundtorp

Häljarps  
motionsslinga
1,4 kilometer med be-
lysning till klockan 22. 
Flisunderlag. Utegym 
finns. Parkering:  
Gräsvägen, Häljarp

Karlslunds  
motionsslinga
1,6 kilometer med be-
lysning till klockan 22. 
Flisunderlag. Utegym 
finns. Parkering: Karl-
slundsvägen, Lands-
krona

Lill-Olas  
motionsslinga
3,6 kilometer med  
belysning till klockan 
22. Flisunderlag.  
Utegym finns. 
Parkering: Lill-Olas 
väg, Landskrona

 

NATURRESERVAT &  
NATUROMRÅDEN
Alla naturreservat har 
specifika regler och 
datum för när området 
får beträdas.Läs mer 
på lansstyrelsen.se  
Här hittar du också 
vägbeskrivning till de 
olika områdena 

Exercisfältet
Landskrona. 18 hektar 
stort naturreservat 
som ligger längs 
Strandvägen.

Glumslövs  
naturvårdsområde
669 hektar natur-
vårdsområde

Gråen
27 hektar natur-
reservat. Landskrona 
stad erbjuder guidade 
turer. Mer information 
på iLandskrona.se

Hilleshögs dalar 
Glumslöv. 167 hektar 
naturreservat och  
Natura 2000. Parkera 
vid Lill-Olas badstrand 
i Borstahusen och följ 
Skåneleden norrut.

Kvarlövs naturområde
Naturområdet ligger i 
Saxåns dalgång väster 
om Kvarlöv. Här kan 
man gå en rundvand-
ring på 6 km. 

Lill-Olas park
Natur- och strövom-
rådet norr om Borsta-
husens hamn.

Saxtorpsskogen
Naturreservat söder 
om Landskrona. 
Parkeringar finns längs 
Scoutvägen i Saxtorp.

Saxåns mynning
60 hektar naturreservat 
och Natura 2000

Vens backafall
179 hektar naturreser-
vat och Natura 2000
Stora delar av Ven är 
naturreservat och 
backafallen är branter-
na som stupar ner mot 
stranden och havet. 
 
 
PARKER 
landskrona.se/parker 

Citadellet
Citadellet, Landskrona

Slottsparken
Säbygatan 8,  
Landskrona

Stadsparken
Gamla kyrkans grund, 
Landskrona

Teaterparken
Östergatan, Landskrona 
 
VANDRING 
iLandskrona.se  

Skåneleden
Landskrona. 23 kilo-
meter från Helsingborg 
i norr till Kävlinge i syd. 
Stora delar av vand-
ringen går längs 
Landskronas kust.   

Ven runt, Skåneleden 
12 kilometers vandring 
som går längs sling-
rande stigar och genom 
Vens dramatiska natur.  

LANDSKRONA OCH VEN I Landskrona och 
på Ven har vi flera fina vandringsleder som  
vi vill att många ska få uppleva. 

Den 9–11 september bjuder vi därför in  
till en vandringshelg där vi erbjuder guidade 
turer och vandringar genom storslagen och 
unik natur som kombineras med olika 
smakupplevelser. Det finns långa turer som 
passar den mer rutinerade vandraren och 
kortare vandringar för nybörjaren. De flesta 
vandringar görs i grupp tillsammans med 
en guide eller värd. 

Vandra runt Ven och ta del av öns historia, 
arkitekturvandring med afternoon tea, 
smaka på Ven och kolonivandring med 
picknick i Rothoffs museikoloni är några  
av årets nyheter. 
Hela programmet hittar du på  
vandringsgillet.se

Vandringsgillet – 
vandring, mat och 

gott sällskap

Hav �Natur
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KATHRIN BAAKE 
SÄTTER VEN  

PÅ TALLRIKEN
av karin ericson  foto oskar fäldt och house of ven

Tycho Brahe gjorde Ven till ett astrologiskt äventyr.  
Nu gör toppkocken Kathrin Baake ön till ett gastronomiskt 

äventyr. House of Ven vill göra ön till en destination för  
avkoppling och lugn med öppet varje dag - året om.  

Och ett kök som visar upp det bästa från ön. 

Mat �Dryck



LANDSKRONA&VEN | 3534 | LANDSKRONA&VEN

 Harar hoppar 
över fältet 
framför oss 
när vi kommer 
fram på den 
lilla grusvä

gen, två fasaner fladdrar i väg 
och en stor flock rådjur ligger 
och vilar sig på en böljande åker. 
Kathrin Baake och Niels Mourit
zen har hämtat upp mig i Bäck
vikens hamn på Ven och tar mig 
med för att leta efter strandkål 
och andra örter till kvällens 
meny. Med hav i alla väderstreck 
och ett milt mikroklimat som 
ligger en grad högre än fastlan
det är Ven en bördig plats, giv
mild med råvaror. Det var just 
därför kocken Kathrin Baake 
fastnade för den här platsen.

– Det var naturen som lockade 
mig hit. Att jag kan gå ut och 
plocka det jag vill ha och laga på 
sådant som växer runt omkring 
mig. Det räcker att jag går här på 
stranden en timme så har jag en 
hel korg med örter till kvällens 
middag, säger hon medan vi går 

på öns stenstrand i öster i varm 
vårsol. Det är så äkta matlagning.

Kathrin Baake kommer från 
Tyskland, har en examen i filo
sofi och har alltid jobbat i kök 
för att finansiera sina studier. 
Där stannade hon. Kathrin har 
tidigare jobbat på bland andra 
Ambience Vindåkra och den då 
enstjärniga Michelinkrogen 
Bloom in the Park där hon var 
köksmästare. 

I april 2021 bytte Kathrin 
stadsliv mot öliv tillsammans 
med sin partner Rebecka Lit
hander, sommelier och tidigare 
restaurangchef på på Michelin
krogen Daniel Berlin. Här kom
mer de jobba tillsammans för att 
skapa en gastronomisk helhets
upplevelse. 

– Vi har länge haft planer om 
att göra något ihop och trivs 
verkligen med det. Ofta har jag 
grundidén och Rebecka bidrar 
med detaljerna. Hon är kritisk 
och pushar alltid mig. När jag 
nöjer mig drar hon det ett steg 
längre, för hon har den där fing
ertoppskänslan när det gäller 
nyanser. 

House of Ven lyser upp som 
en sol när du kommer cyklande 
längs vägen. Det vackra huset i 
gulmålat trä som tidigare gick 
under namnet Turistgården 
byggdes i slutet av 1800talet.  
I huvudbyggnaden finns 
restaurang och punschveranda 
med stora gamla fönsterpartier 
som släpper in kvällssolen, en 
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Mat �Dryck

sal för frukost eller fest, samt en 
terrass med utsikt över raps och 
sädesfält. I annexet på gården 
finns 12 rum och många bokar 
ett Hvenpaket med middag och 
vandringspicknick. 

Krögaren Niels Mouritzen 
som har lång erfarenhet av att 
jobba med turism på Visit Swe
den hade en vision om att skapa 
en destination för lugn och ro. 
Den hittade han här på Ven. 

–Jag letade efter en plats där 
jag kunde göra skillnad och ska
pa en hållbar destination med 
öppet varje dag året om. Med 
lugn och ro som destinationsan
ledning. Idag med all urbanise
ring och teknisk stress vill man 
köpa sig en paus. Det kan vi er
bjuda här säger Niels och tittar 
ut över det glimrande vattnet 
från Kyrkbacken där vi stannat 
för utsikten. 

Både Kathrin och Niels blir  
lyriska när de pratar om öns 
skattkammare. De hänger ner 
över kanten på bryggan vid 
kampingen för att titta efter  

»Det var naturen som lockade  
mig hit. Att jag kan gå ut och plocka 

det jag vill ha och laga på sådant 
som växer runt omkring mig«
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SVAMP ODLAD  
MED KÄRLEK 
LANDSKRONA I gårdsbutiken i Sax
torp kan du inhandla färsk svamp som 
är odlad med kärlek eller handplockad 
i svenska skogar. Företaget är certifiera
de av Svenskt Sigill och svampen är 
helt fri från kemiska bekämpnings
medel. saxtorpsvamp.se

VEN-ODLAT
VEN De gula rapsfälten på Ven är omta
lade och många vill besöka ön när rap
sen blommar. 

Av de vackra blommorna tillverkas 
rapsolja. Hos Vens skafferi kan du köpa 
med dig den goda oljan och Venodlade 
delikatesser som popcorn, rostade 
rapsfrön och grönsaker. 

SKALDJURSKRYSSNINGAR  
I ÖRESUND

LANDSKRONA Onsdag till lördag hela 
sommaren arrangerar Öresund Cruise 
Line kryssningar i sundet. Njut av 
havskräftor, räkor, musslor och en 
massa annat gott i solnedgången till 
tonerna av våra duktiga artister. Av
gångar från Helsingborg och Lands
krona. oresundcruiseline.se

KOMPASS MAT & BAR 
LANDSKRONA Kompass Mat & Bar är 
en nyöppnad liten, mysig restaurang 
nere vid kajkanten i Borstahusen. Med 
havskänsla och dagsfärsk fisk och skal
djur från lokala fiskare, erbjuder de 
mat av hög kvalité som avnjuts med ett 
fantastiskt läge med utsikt över Öre
sund. På uteserveringen sitter man be
kvämt och kan njuta av ett glas bubbel, 
som passar perfekt till deras omtalade 
ostronfat eller stora vräkmacka.
kompassmatbar.se

ostron och när öns fiskare, Tor
björn, hör av sig för att berätta 
vad havet gett ligger glädje i luf
ten. På House of Ven serverar 
man enligt filosofin som Niels 
kallar för »Bäst smak närmast«. 

– Vi börjar leta på Ven efter  
råvarorna vi vill ha och ställer 
oss alltid frågan om vi kan skapa 
upplevelsen vi vill åt med något 
som finns nära, säger Niels.  
Hittar vi inte det på Ven, tittar  
vi i Öresund, sedan Skåne och 
Sverige. Det är till exempel bätt
re vi fryser björnbären från ön i 
september och använder den på 
frukosten, än att vi serverar vat
tenmelon. 

På tallriken vill Kathrin att du 
ska uppleva Vens skafferi så att 
du får en helhetsupplevelse av 
ön, inte bara visuellt när du 
vandrar i naturen utan även via 
maten. Hon plockar kryddor, 
smultron, fläder och slånbär 
längs stränder och marker, och 

örter från Tycho Brahes örttråd
gård. På ön finns även personer 
som förser restaurangen med 
rapsolja från fälten som Kathrin 
bland annat gör glass med, det 
välkända durumvetet från Ven 
som används till de nybakade 
bullarna vid frukost och så grön 
sparris.

– Jag som tysk älskar sparris 
och att det fanns på Ven det 
tyckte jag det var speciellt och 
jättekul. Jag använder den som 
huvudråvara och serverar den 
med en klassisk hollandaise och 
rapsoljan från Ven är fantastisk, 
jag använder inget annat i min 
matlagning längre. 

Kathrin har många år bakom 
sig inom fine dining men vill 
här laga hållbar och ärligare 
matlagning där råvarorna sätts i 
fokus.   

– Jag försöker låta råvarorna 
vara så som de är och inte göra 
för mycket med dem, utan kon
centrerar mig på smakerna. Det 

är verkligen kul att laga mat från 
ön. Det är så autentiskt och du 
behöver inte fuska eller skapa 
krusiduller. Det är äkta matlag
ning. 

Jaktlaget på Kungsgården på 
Ven förser restaurangen med 
vilt som täcker nästan hela året. 
Det börjar med rådjur i augusti 

och Kathrin använder de finare 
delarna till kvällsserveringen 
medan resten går till julens 
korv. Därefter är det säsong på 
gäss och vildand och senare fa
san och hare.  Närheten till råva
ror har fått Kathrin att utveckla 
nya, eller kanske snarare gamla, 
traditioner. 

– Nu när jag blir äldre har jag 
börjat återupptäcka mycket he
mifrån. Saker som glömts bort 
och som jag börjat prova igen. 
Jag har börjat göra korv, torkar 
och röker kött. Jag har aldrig 
pratat så mycket med min farfar 
i Tyskland som jag gjort de se
naste månaderna, för att få tips 
och råd. Jag har verkligen snöat 
in på detta. 

På kvällen dukas det fram en 
femrätters meny med Kathrins 
rökta rådjur, rillette på hare,  
tartar på rådjur och en fantas
tisk torskrygg från Öresunds 
svala djupa hav, tillagad på 45 
grader med en rökt beurre 
blanc. Ackompanjerat av en vin
meny med fingertoppskänsla 
som tar dig från Champagne 
och Côtes de Jura till Pinot från 
Rheingau. För att avsluta med 
en sammetslen glass smaksatt 
med öns rapoljsa. 

House of Ven visar upp ön på 
ett sätt du tidigare inte kunnat 
uppleva. Väl värt en resa året om 
för lugn och ro. Och för ett gast
ronomiskt äventyr.

Mat �Dryck

Lokalproducerad 
glass 
VEN När du besöker Ven vill du inte 
missa den goda Hvenglassen. Glassen 
finns i olika smaker och tillverkas av 
grädde från Skåne och närproducerade 
råvaror. Det finns både gräddglass, sor
bet och veganska sorter. Glasskiosken 
ligger i Bäckvikens hamn. 

Världsunikt destilleri
VEN På Ven ligger världens minsta kom
mersiella Pot Still destillerier och labora
torier, Spirit of Hven. Följ med på en  
guidad visning i destilleriet och delta i 
en gourmetprovning med unika produk
ter från destilleriet. hven.com

Lyxiga praliner
LANDSKRONA 
Cardells tillverkar 
läckra praliner av 
olika smaker som 
exempelvis kaffe, 
björnbär & hallon, 
mynta & lime och 
apelsin. Avnjut dem med en kopp kaffe 
på plats eller köp med dig en ask hem. 
restaurangcardells.se

Fantasitårtor av Ella Sjögren  
LANDSKRONA På Ellas Fantasitårtor sinar aldrig kreativiteten. Nya smaker, designer och 
idéer är ständigt i farten för att skapa fantastiska upplevelser för både öga och mun.  Sitt ner 
i en mysig soffa och avnjut allt ifrån pajer till sallader, bakelser och småkakor. Eller varför 
inte unna dig en Afternoon Tea!  Caféet är öppet alla dagar i veckan. fantasitartor.se
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Mat �Dryck

MATRESAN
VÄRLDENS SMAKER VÄNTAR VID RÅDHUSTORGET

av petra olander  foto oskar fäldt

Det bokstavligen kokar runt runt Rådhustorget i Landskronas 
stadskärna. Rekordmånga restauranger har slagit upp  

portarna mitt i stadskärnan och här finns numera smaker från 
hela världen att uppleva – allt samlat i ett kvarter.

Bahn Mi King, Landskrona.

Blackstone steakhouse.
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 Hur vill du ha ditt 
kött? Rare, medi
um eller well 
done? Hos Black
stone steakhouse 

på Rådhusgatan 11 i Landskrona 
behöver gästerna inte ge in
struktioner till kocken. Här  
steker man köttet själv, på stek
het lavasten vid bordet. Och i 
princip allt annat på tallriken  
är handgjort av kockarna.

– Vi gör allt från grunden,  
säger Pelle Zander, kökschef på 
regionens enda Blackstone 
steakhouse.

– Vi är unika i Skåne. Ägarna 
gillade läget här i Landskrona, 
mitt emellan Malmö och Hel
singborg. Det är lätt att ta sig  
hit och i en större stad kunde vi 
ha drunknat bland alla restau
ranger, säger han. 

Restaurangen öppnade i okto
ber 2021 och Landskronaborna 
har hittat hit. Men ryktet har 
spritt sig långt:

– Det roliga är att vi har gäster 
från Malmö, Lund, Helsingborg, 
Svalöv – till med besökare som 
åker från Båstad, säger Pelle.

Alldeles vid entrén till Black
stone steakhouse finns ett mör
ningsskåp där ryggbiffen – för 
övrigt lokalproducerad – får 
hänga inte mindre än fem veckor 
innan den tillagas. Restaurangen 
erbjuder svensk oxfilé liksom 
älg och ren. Inriktningen är 
kött, men här finns också vege
tariskt och skatter ur havet som 
tonfisk och svärdfisk, fångad på 
spö och MSCmärkt. 

Klientelet är spritt, här äter 
barnfamiljer och kompisgäng 
såväl som äldre par. 

– Vi hoppas att alla känner sig 
välkomna. Vi försöker ha olika 
erbjudanden; på lördagar äter 
barn upp till tolv år gratis mel
lan klockan 15 och 18 och på tis
dagar har vi Sweet Tuesday då vi 
bjuder på desserten. 

Bara ett stenkast bort, på 
Rådhustorget 6, väntar ett helt 
annat smakuniversum. För vad 
händer om man kombinerar  
traditionell vietnamesisk mat 
med det franska köket? Jo, man 
får de mest frasiga baguetter, 
fyllda med asiatiska smaker av 
vällagade grönsaker, kött och 
kyckling. 

Matkombinationen uppstod 

när Vietnam i slutet av 1800 
talet koloniserades av Frankrike. 
Och nu finns denna smaksensa
tion att uppleva på Bahn Mi 
King i Landskrona. Street food
restaurangen erbjuder också 
varma rätter, fräscha sallader 
och vårrullar så spröda att fra
sigheten skulle göra vilken 
dansk wienerbrödsbagare som 
helst avundsjuk.

En liten bit därifrån är det 
smaker från Italien och även  
övriga Europa som lockar. Hos 
familjeägda Fellini på Rådhus
torget 9 är det i form av lätta  
aptitretande förrätter såväl som 
krämiga pastarätter och saftiga 
köttbitar. 

– Vi satsar på kvalitet i maten 
och är väldigt noga med våra  
råvaror och tillagar den från 
grunden med kärlek, säger 
Christine Anderberg, ägare.

A la cartemenyn ångar av  
italiensk matpassion. Här finns 

Mat �Dryck

»Vi har gäster från Malmö, Lund, 
Helsingborg, Svalöv – till med  

besökare som åker från Båstad«

Pelle Zander, Blackstone steakhouse.

Christine Anderberg, Fellini.
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8 stilar och smaker 
från hela världen – i 

samma kvarter

RÅDHUSTORGET 6 Banh Mi 
King, vietnamesisk streetfood.

RÅDHUSGATAN 11 Blackstone 
Steakhouse, stekhus.

RÅDHUSTORGET 5 Cardells, 
kvarterskrog.

RÅDHUSTORGET 9 Fellini,  
italiensk restaurang.

RÅDHUSTORGET 7 Okasaan, 
japansk restaurang.

RÅDHUSTORGET 9 Pinchos, 
tapas-restaurang.

RÅDHUSTORGET 7 Shady 
Burgers, kvalitetshamburgare.

RÅDHUSTORGET 3 Speaker’s 
Corner, klassisk pub.
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Din Guide till Mat & Dryck

RESTAURANGER 
 
Agnes Ventapas
Café med enklare  
rätter. Sommarsäsong
Bäckvikens hamn, 
Landskrona  
0418-724 60,  
0705-14 11 05
 
Banh Mi King 
Vietnamesisk lunch 
och middag. Rådhus-
torget 6, Landskrona
banhmiking.se
 
Basilika
Thaimat. Östergatan 
31, Landskrona
restaurangbasilika.se
 
Blackstone  
Steakhouse
Rådhusgatan 11, 
Landskrona black-
stonesteakhouse.se
 
Borstahusens 
 hamnkrog 
Fisk och skaldjur. Nedre 
gatan, Landskrona
borstahusenshamn-
krog.nu
 
Bulldogs Bar  
and Burgers
Lunch, hamburger-
restaurang, nattklubb
Eriksgatan 8, Lands-
krona, 0418-77 00 17
 
Cardells
Lunch och kvällsmeny
Rådhustorget 5,  
Landskrona
restaurangcardells.se
 
 
De La Gare
Fransk restaurang
Österleden 8,  
Landskrona 
restaurantdelagare.nu
 

Fellini 
Husmanskost samt a la 
carte.Rådhustorget 9, 
Landskrona
fellinilandskrona.se
 
Fiskboden
Fisk som röks på plats
Kyrkbackens hamn, Ven
fiskbodenven.se
 
Idas by the sea 
Färsk fisk och skaldjur. 
Sommarsäsong.
Lundåkrahamnen, 
Landskrona
idas.se
 
Kompass
Mat och bar
Borstahusens hamn, 
Landskrona 
kompassmatbar.se
 
Kvarteret Erikstorp
Internationellt kök
Lill-Olas väg,  
Landskrona
kvartereterikstorp.se
 
LA Burgers
Burgers och pizza
Järnvägsgatan 32B, 
Landskrona
laburgers.se
 
Maharani
Indiskt. Eriksgatan 
168B, Landskrona
restaurangmaharani.se
 
Mamma Teresa 
Italienskt, pizza och 
pasta. Storgatan 27, 
Landskrona
mammateresa.se
 
Matscenen
Internationellt kök och 
husmanskost. Järn-
vägsgatan 4D (Lands-
krona teater), Lands-
krona matscenen.se
 

Mythos
Grekiskt 
Norra Långgatan 20, 
Landskrona 
0733-95 17 57
 
Nya Seglarpaviljongen
Dansk inspirerad krog 
Badhusgatan 40, 
Landskrona
076-326 61 62
 
Okaasan
Japansk restaurang
Rådhusgatan 7,  
Landskrona 
okaasan.se

Pausa hos oss på Ven
Kyrkbackens  
hamn, Ven
pausahososs.se
 
Pinchos
Tapasrestaurang
Rådhusgatan 9,  
Landskrona 
pinchos.se
 
Pumpans Café  
& Restaurang
Medelhavsinspirerat, 
vegetarisk mat av  
ekologiska råvaror. 
Sommarsäsong.
pumpans.com
 
Pumphuset 
Fisk och skaldjur,  
säsongsanpassat
Nedre gatan 97, 
Landskrona
pumphuset.nu
 
Shady Burgers ?
Rådhustorget 7,  
Landskrona
 
Smörtaxen (endast 
förbokning)
Citadellet, Landskrona
smortaxen.se
 

Sofia by the Sea/  
Hotel Öresund  
Conference & Spa
Husmanskost
Sofia Albertinas  
Plats 5, Landskrona
hoteloresund.se
 
Speakers Corner 
Husmanskost och  
pubmeny. Rådhustor-
get 3, Landskrona
speakerscorner.se
 
Spirit of Hven  
Backafallsbyn
Restaurang och  
whiskydestilleri
Norreborgsvägen 55, 
Ven
hven.com
 
Strandkrogen
Enkel och vällagad mat
Husvik, Ven
campven.com
 
Tuna Krog & 
Hvens Bryggeri
Enkla rätter och egen 
öl. Sommarsäsong.
Landsvägen 253,  
Sankt Ibb, Ven
tunakrog.se
 
Turistgården 
– House of Ven
Det Hvenska köket
Landsvägen 193, Ven
houseofven.com
 
Tycho Brahe 
Husmanskost,  
pub och a la carte.  
Östergatan 3,  
Landskrona
cafetychobrahe.se
 
Vens hamnkrog 
Kyrkbackens hamn, 
Ven
venshamnkrog.se
 

Vens vinbod
Mat på närproducerade 
råvaror. Sommar-
säsong. Kyrkbackens 
hamn, Ven
vensvinbod.se 

 
CAFÉER  

Tycho Brahe
Hemlagad mat med  
råvaror från ön
Landsvägen 182, Ven
cafetychobrahe.se
 
Dockside Glass
Kulglass, mjukglass  
och milkshakes. Stads-
kajen 2, Landskrona
docksideglass.se 
 
Espresso House
Östergatan 13,  
Landskrona 
espressohouse.com
 
Fantasitårtor 
Ella Sjögren
Drottninggatan 6, 
Landskrona
fantasitartor.se
 
Konditori Citadellet
Citadellet, Landskrona
konditoricitadellet.se
 
 
Mitt på Hven
Café med enklare  
rätter. Landsvägen 142, 
Ven
mittpahven.se
 
Café Newborn 261
Säbygatan 15, Lands-
krona. 0738-95 95 65
 
Trädgårdsgatans 
konditori
Prästgatan 8C,  
Landskrona. tradgards 
gatansconditori.se 

Fler matiga tips hittar du på iLandskrona.se

färsk pasta med skivad ryggbiff 
i krämig sås, avorioris med 
svampfond, grädde och tryffel 
blandat med bland annat ost
ronskivling och shiitake, givet
vis toppat med parmesan, och 
långtidsbakad karré på svensk 
rapsgris som avslutats i fritösen 
för en krispig finish. Till maten 
finns givetvis ett fint urval av 
italienska viner. 

Den allra senaste etableringen 
runt Rådhustorget är Shady  
Burgers, som slog upp portarna 
våren 2022. Det är den nionde 
restaurangen i denna sydsven
ska burgarkedja, vars grundidé 
är enkel men smått genialisk: 
Låt en erfaren gourmetkock ta 
fram hamburgerrecepten.

– Vår kökschef Rikard Lund
borg har 30 års erfarenhet av 
fine dining. Han fick i uppdrag 
att komponera våra burgare. Vi 
har provätit hundratals burgare, 
provlagat och testat smaker med 

mängder av olika människor, 
även veganer. Alla ska kunna äta 
gott hos Shady Burgers, säger 
Per Anders Fällman, vd och  
delägare i hamburgerkedjan.

– Shadys meny är en kombi
nation av Rikards stora kunskap 
om mat och de bästa råvarorna 
vi kan hitta. Allt vårt kött, nöt, 

gris och fågel är 100 procent  
lokalproducerat. Såserna är ock
så Rikards och finns bara hos oss.

Shady Burgers meny erbjuder 
också sallader, men sticker ut 
med sin enkla cheeseburgare, 
komponerad av enbart bröd, 
kött och ost. 

– Det är grunden i varje ham

burgare. Och är inte den bra,  
är inte resten bra heller,  
precis som att du inte kan  
stoppa en Ferrarimotor i en  
Fiat och få en Ferrari. 

Det färska köttet mals alltid  
på restaurangerna och inte ens 
smör tillsätts vid stekningen.

– Däri ligger mycket av hem
ligheten. Köttet får skapa sin 
egen smak.

På menyn finns också vegeta
riskt, liksom glutenfria hambur
gare – som inte kostar extra.

– Ingen ska bli straffad för att 
man är allergisk, resonerar vi. 

Restaurangen finns på Råd
hustorget 7 och har också ett ur
val av viner och öl för ett skönt 
häng med vännerna mitt i stan, 
konstaterar Herman Lindblom, 
restaurangchef:

– Vi erbjuder också massa  
roligt som fest, livemusik och 
quiz. Helgkvällar har vi DJ, så 
gästerna kan hänga här hos oss 
från 11 till sent på natten. Plus 
att vi har riktigt härlig personal.

Shady Burgers.

Herman Lindblom,  
Shady Burgers.
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ÄVENTYR  
PÅ HJUL

av petra olander foto oskar fäldt

På två hjul tar du dig snabbt ut på somriga  
äventyr. I Landskrona ryms allt mellan spännande 

half pipe och skön cykling med familjen.  
Och sundsutsikten är aldrig långt borta.

Barn �Familj

 Solen i ryggen och 
vinden i håret.  
Du trampar dig i 
behagligt tempo 
norrut från Borsta

husen. Lämnar det puttriga lilla 
fiskeläget med sina pittoreska 
gator och små stugor och följer 
kusten. När du trampat dig upp 
på höjden vid Hilleshögs dalar 
öppnar sig hela horisonten och 
Öresund i en enastående vy.  
Du ser Ven med sina dramatiska 
rasbranter och i bakgrunden 
den danska kusten, som en färg
grann brytning mellan himmel 
och hav. Det är en mäktig utsikt, 
i ett unikt gränsland mellan två 
nationer – och galet lättillgäng
ligt med cykel. Dessutom finns 
det gott att äta längs hela cykel
vägen.

Sträckan Landskrona–Hel
singborg är en del av cykelturen 
Sydkustleden. En som cyklat 
sträckan flera gånger är Thor
sten Karlén, till vardags destina
tionsutvecklare på Landskrona 
stad.

– Jag tycker om att röra på 
mig, men cykeln ger en speciell 
upplevelse. Man kommer så 
otroligt långt på kort tid och  
på vägen möter du människor 
och miljöer, det blir ett riktigt 
äventyr som samtidigt inte  
kräver så mycket ansträngning, 
säger han. 

I Sydkustleden möts Katte
gattleden och Sydostleden och 
tillsammans bildar de ett nät
verk av cirka 900 kilometer  
nationell och tillrättalagd  
cykelled. 

– Landskrona är en bra bas att 
utgå ifrån när man upptäcker 
cykellederna. Här kan man  
enkelt parkera bilen, eller ta sig 
hit med tåg. Och oavsett vilken 
del av cykellederna du väljer  
att cykla kan du alltid äta och 
dricka gott längs vägen och 
även sova bra, om du vill över
natta. 

Det är viktigt att inte se cykel
upplevelserna som en tävling 
utan att pausa mycket och njuta, 
menar han.

– Man måste ju stanna för 
mjukglass emellanåt och titta 
på utsikten. Jag bor ju i regionen 
själv, men blev faktiskt impone
rad över att det var så vackert  
när jag cyklade.

Lagunen skatepark.
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1. Landskrona–
Limhamn, 50 km 
TID Utan pauser knappt 3  
timmar. Med pauser; satsa på  
en halv dag.

TIPS PÅ VÄGEN
Ta med badbyxor och handduk. 
I Lomma beach väntar ljus fin
kornig sandstrand och duschar. 
I Malmö ståtar Ribersborgs Kall
badhus. Sen är det bara att hoja 
vidare. 

Stanna till vid Fiskehoddorna i 
Malmö, Malmös största mark
nadsplats för färsk fisk och skal
djur och som erbjuder många 
fina matstopp. Eller avsluta på 
en uteservering i härliga Lim
hamn med utsikt över havet och 
bron till Köpenhamn.

I Landskrona finns en stor  
variation av övernattnings

möjligheter, på Borstahusens 
camping kan du övernatta i hus
vagn, husbil eller tält. Det finns 
också övernattning på bland  
annat Hotel Öresund, centralt i 
Landskrona med garage – och 
spa på taket.

 Orkar familjen inte cykla till
baka? Ingen fara. Lös en cykel
biljett och ta cyklarna på tåget 
tillbaka till Landskrona.

2. Landskrona–
Sofiero, 30 km
TID Utan pauser drygt 1,5 timme. 
Med pauser cirka tre timmar.

TIPS PÅ VÄGEN 
Besök caféet Brödkultur 2.0 
strax innan Sofiero. 

Har du inte promenerat på  
den röda, svängda bron som 

nästan svävar över rhododen
drondalen på Sofiero slottsträd
gård så passa på. Slottet har  
också en fin servering.

Vid Mötesplats Borstahusen 
finns en serviceplats med  
verktyg och personal som kan 
cykling.

3. Landskrona–
Barsbäckshamn, 
19 km
TID Knappt 1,5 timme.

TIPS PÅ VÄGEN 
Lagom lång strapats för barn
familjen.

Idyllisk bebyggelse och trevligt 
badhotell i Barsebäck att pausa 
på.

Barn �Familj
Pumptrackbana i Asmundtorp.

3 sträckor längs Sydkustleden
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Hjula på nytt sätt

VAD? I pumptrack övar du tek
nik och balans i en slinga med 
gupp och svängar där du driver 
fram cykeln med en pumpande 
rörelse med kroppen, i stället för 
att trampa. 

VAR? Landskronas första pump
trackbana finns i Asmundtorp. 
Underlaget är av asfalt och du 
hittar den vid lekplatsen Koko
loko. Yttersta banan är cirka 65 
meter lång.

FÖR VEM? För alla åldrar som 
gillar kul på hjul. Här kan du an
vända cykel, kickbike, inlines el
ler skateboard. All användning 
av banan är gratis.

Skateparker  
& ramper
VAD? Lagunen är en cirka 750 
kvadratmeter stor skatepark. 
Här finns en blandning av street 
och böj, liksom vulkan, grind
bank, quaterpipe, wallride, hip
par och curbs i flera varianter.

VAR? Vid Citadellbadet med 
nära till havet. 

FÖR VEM? Lagunen har något 
för alla, från nybörjare till erfarna.

FLER TIPS 
Häljarp har ramp och betong
park med en bowl med en max
höjd på 3 meter samt speed
bumps, dike och lite annat. 
Dock är kickbikes ej tillåtna.  

Barn �Familj

I Härslöv finns en rollerpark  
anpassad för alla typer av hjul; 
skateboard, kickbike, rullskrid
sko och BMX. Annelöv har en 
mindre skatepark och Glumslöv 
erbjuder ramper.

Ö-cykling
VAD? Bästa sättet att ta sig runt 
på Ven är på cykel och här vän
tar cirka 1 500 gula hyrcyklar i 
alla format, som tandemcykel, 
elcykel, cykel med kärra, cykel 
med påhängscykel för barn,  
cykel med hundkorg etc.

VAR? Ta färjan till Bäckviken, 
uppför backen till höger ligger 
Vens Cykeluthyrning.

FÖR VEM? Alla – även barn och 
husdjur. 
venscykeluthyrning.se, ven.se

Om Sydkustleden
Sträckan Helsingborg–Lands
krona–Simrishamn med cykel 
är sträckningen för Sydkust
leden, som är en nationell sam
manlagt tre nationella cykelle
der. Det innebär att cykelleden 
har genomgått en särskild certi
fiering som intygar att leden är 
av hög kvalitet, är trafiksäker 
och att det finns ett brett utbud 
av upplevelser och service längs 
leden. Dessutom har de tre cy
kellederna en enhetlig vinröd 
skyltning som är lätt att följa.
sydkustleden.se

LANDSKRONA »Mitt smultronställe är bad
platsen som kallas Cement och ligger i Bor
stahusens hamn. Här brukar jag fiska krabbor. 
Det kan man lätt göra med ett metspö som 
man agnar med räkor. Räkorna kan man till 
exempel kan köpa i fiskaffären som finns i 
hamnen. I Borstahusen finns det jättemycket 
krabbor mellan stenarna, så det går snabbt 
att samla ihop till en hel hink med krabbor. 
Men vi kastar tillbaka dem i vattnet efteråt. 

Ett annat ställe som jag gillar är lekplatsen 
på Citadellet. Hit går jag gärna med mina  
kusiner som är 6 och 4 år. 

Mitt favoritglasställe är Dockside i Ny
hamn, och om vi ska äta på restaurang gör jag 
gärna det på japanska restaurangen Okaasan 
eller Pinchos. Båda ligger vid Rådhustorget. 
På Pinchos har de lyxiga godisdrinkar!«

Badplatsen Cement  
i Borstahusens hamn

Smultron-
    stället OFELIA LJUNGSTRAND

12 år, Landskronabo 

Skateparken i Glumslöv.
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Barn �Familj

 Fisket i citadellets vall
gravar är ett så kallat 
put and takefiske. 
Det betyder att man 
har planterat in fisk,  

i det här fallet regnbåge, i ett  
vattendrag där fisken normalt 
sett inte brukar finnas.

Tack vare att saltvatten från 
Öresund pumpas in i vallgrav
arna är vattnet bräckt, alltså en 
blandning av sött och salt. Det 
salta i vattnet gör att fisken  
smakar gott, och passar bra som 
matfisk om man väljer att ta 
hem den efter en lyckad fiskedag. 
Regnbågarna i vallgravarna kan 
väga allt mellan två och åtta 
kilo, och de allra tyngsta fiskarna 
kan bjuda upp till lite kamp.

– Jag tror många dras till fisket 
eftersom det finns ett element 
av spänning i det. När fisken 
plötsligt hugger på kroken höjs 
pulsen hos de flesta, säger Tim
mie Wallin.

Han är själv erfaren fiskare och 
driver fiskebutiken Nyhamn  
Fiske & Marin som an svarar för 

fisket på Landskrona citadell. 
Fördelen med vallgravsfisket 

är att du inte behöver boka tid 
eller planera särskilt långt i för
väg. Du behöver inte ens ha din 

egen utrustning, fiskespön går 
enkelt att hyra i fiskebutiken i 
Nyhamn. Där köper man också 
det fiskekort som behövs för att 
få fiska i vallgravarna.

FISKE FÖR
HELA FAMILJEN

av maria andré  foto oskar fäldt

Vallgravarna runt Landskrona citadell är en bra plats att börja  
på för dig som vill testa att fiska för första gången. »Här kan man  

uppleva ett bra fiske utan att behöva ge sig ut till havs«, säger  
Timmie Wallin som ansvarar för fisket vid citadellet.

– Den enda utrustning som 
behövs är ett vanligt spinnspö 
med rulle. Det fina med fisket i 
vallgraven är att man inte behö
ver vara rädd att fastna i tång  
eller något annat, eftersom bott
nen är ganska ren från växter. 
Det är ett enkelt fiske som passar 
många.

För den mer avancerade fiska
ren, som till exempel fiskar flug
fiske, är vallgravarna också ett 
alternativ. Har man riktig kun
skapstörst kan man anmäla sig 
till en tretimmarskurs där man 
utveckla sin kastteknik och lära 
sig mer om hur regnbågen fung
erar. För de som vill fiska i grupp 
kan man också hyra hela eller 
delar av vallgraven och få den 
för sig själv i några timmar.

– Om du besöker Landskrona  
i sommar tycker jag absolut att 
du ska testa på att fiska i vall
gravarna. Det är en upplevelse 
som finns på få andra ställen i 
Sverige, så passa på medan  
ni är här! avslutar Timmie  
Wallin.

Mer att göra  
på Citadellet

ÄTA På Citadellet finns  
Konditori Citadellet som  
serverar lokalproducerade 
och hem lagade sallader, 
smörgåsar och bakverk.

LEKA I det hörn av området 
som kallas bastion Banér 
finns en lekplats med medel-
tida tema. Här finns hopp-
stubbar, lekhus i form av ett 
fängelse, balansbom, båt  
och klätterställning.

UPPLEVA På sommaren  
finns dagliga guidningar av 
slottet, fängelset, tornet och 
fängelsehålan. Runt Citadel-
let finns också Sveriges  
äldsta koloniområde, där du 
kan strosa runt och titta på 
vackra trädgårdar och stugor.

Ladda ner den kostnadsfria 
appen »Landskrona & Ven« 
och rikta telefonen mot en  
av de fem skyltarna som  
finns på citadellområdet.  
Ta del av berättelser om  
Tycho Brahe, Otto Andersson 
och den allra sista döds-
dömda i Sverige – ängla-
makerskan - Hilda Nilsson.

Fiska i Citadellets vallgrav
VAR? På Landskrona citadell HUR? Fiskekort köper du på  
Nyhamn Fiske & Marin, Stadskajen 10. Här kan du också hyra 
utrustning. NÄR? Du får fiska från gryning till skymning, när du  
har köpt fiskekort. VETA MER? Läs mer på citadell-fisket.se
FÖR BARN? Japp, barn i åldrarna 0–9 år fiskar gratis i vuxet 
sällskap. För barn mellan 10–15 år finns ungdomspris.

Timmie Wallin.
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Din Guide till Barn & Familj

BADANLÄGGNINGAR

Citadellbadet
Utomhusbad
Badhusgatan 30, 
Landskrona 
landskrona.se/ 
citadellbadet

Härslövsbadet
Utomhusbad
Mejerivägen 1, Härslöv
landskrona.se/ 
harslovsbadet

Karlslundsbadet
Äventyrsbad
Idrottsvägen,  
Landskrona 
landskrona.se/ 
karlslundsbadet

STÖRRE LEKPLATSER

Storan
Högt torn med  
snirkliga rutschkanor, 
parkourbana och 
klätter -väggar,  
Emaljgatan,  
Landskrona

Cement
Borstahusen 
Lekplats precis vid  
havet. Nedre gatan, 
Landskrona 

Citadellets lekplats
Lekplats med medel-
tidstema på historiska 
Citadellområdet
Citadellet, Landskrona

Karlslundsparken 
Lekplats och mini-
djurpark med lantdjur
Karlslundsvägen, 
Landskrona

Teaterparken
Östergatan,  
Landskrona

ÖVRIGA AKTIVITETER

Aktivitetsgården  
Gamlegård, Ven
Femkamp och  
fotbollsgolf  
(endast förbokning) 
Nämndemansvägen 37 
alltomven.se

Bangolf i  
Badhusparken 
Badhusgatan 2,  
Landskrona
linjen.nu

Äventyrsminigolf
Mötesplats  
Borstahusen
Lill-Olas, Landskrona

Curla.nu 
Curling, bowling  
och bowls
Hjalmar Brantingsväg 

5, Landskrona 
curla.nu

Lagunen
Skatepark
Selma Lagerlöfs  
väg, Landskrona  
I Landskrona finns  
det flera stora och små 
skateparker. Läs mer 
på iLandskrona.se 

Puls arena
Bangolf samt  
möjlighet att  

boka banor för  
tennis, badminton  
och padel
Varggatan 17,  
Landskrona
landskrona.se/ 
pulsarena

Tompas Place
Kanotuthyrning
Axeltoftavägen 9,  
Häljarp 
tompasplace.se

Discgolf 
Slottsparken,  
Landskrona
Ladda ned appen 
UDISC och börja  
spela.

Fotbollsgolf
Slottsparken,  
Landskrona

Kayakomat
Kajaker och  
SUP-brädor
Lill-Olas, Borstahusen
kayakomat.se

Trädgårdslandet
lekutställning
Landskrona museum
Slottsgatan 8,  
Landskrona
landskrona.se/museum
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THE HIGHLIGHT OF
PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA
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LANDSKRONA
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 FOTO: HALEY MORRIS CAFIERO
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 Sedan 2015 är Malin 
Persson ett välkänt 
ansikte för de som 
gillar trädgård,  
genom sin med

verkan i SVTprogrammet Träd-
gårdstider, där hon tillsammans 
med Tareq Taylor, Pernilla 
Månsson Colt och John Taylor 
ger trädgårdstips och inspira
tion. Förra året blev hon anlitad 
av Trädgårdsgillet i Landskrona 
som kreativ producent och  
upptäckte en skatt i staden.

– Jag bodde utomlands fram 
till 2011 och hade inte varit i 
Landskrona tidigare. Första 
gången jag kom hit blev jag gan
ska chockad, på ett positivt sätt. 
Alla dessa fantastiska områden, 
vid Konsthallen, koloniområ
det, Citadellet och Ven. Det  
kände jag genast att jag vill dela 
med mig av till fler. Jag tror att 
många inte har upptäckt detta 
ännu, säger Malin Persson som 
själv bor i en villa i Malmö efter 
många år i Italien.

När vi pratas vid på våren 
2022 håller hon fortfarande på 
att sätta konceptet för evene
manget. Men hon vet redan vil

ken målgrupp man vill locka.
–  Jag vill skapa en härlig upp

levelse och en festival som lock
ar många. Det ska både finnas 
något för den inbitna trädgårds
nörden och för den som bara vill 
ha en skön stund i det gröna. 
Och så ska det självklart finnas 
möjligheter att äta gott.

På festivalområdet kommer 
det finnas gott om härliga food 
trucks med mat från olika delar 
av världen. En höjdpunkt som 
är kvar från tidigare år tävlingen 
»Flottaste flotten« med blomst
rande trädgårdsflottar som f 
lyter i Citadellets vallgrav och 
skapar mycket engagemang. 
Även workshops och trädgårds
marknad är viktiga delar i pro
grammet. En av workshopparna 
kommer Malin Persson själv att 
hålla i tillsammans med sin sys
ter Linda Persson. Tillsammans 
har de skrivit flera böcker, den 
senaste med titeln Skafferiet – 
Konsten att hushålla med natu-
rens skatter, där de ger tips och 
inspiration kring hur man kan 
använda det man hittar i natu
ren på nya sätt. Till exempel  
tipsar de om hur man kan göra 

en hårtonic av nässlor eller doft
sätta huset med granskott.

– Vi vill att hela festivalen ska 
genomsyras av kunskap, lekfull
het och kreativitet. Det ska vara 
lustfyllt att syssla med trädgård. 
Jag är inte så intresserad av pek
pinnar. Att vara i trädgården  
eller odla är en hobby för mig 
som ger avslappning och ro. 

Hennes eget intresse för 
trädgård tog fart 2011 när hon 
flyttade hem till Sverige och 
köpte en villa i Malmö med en 
tomt på drygt 1 500 kvadrat. Här 
har hon nyligen byggt ett växt
hus och anlagt odlingsbäddar 
där det ska odlas mycket blom
mor mixat med ätbart. Som  
alla andra odlare har hon också 
utmaningar.

–  Jag kämpar med mina  
dahlior. Där för jag en ständig 
kamp mot sniglarna. 

Hon har också gjort det van
liga odlingsmisstaget att miss
bedöma hur många fröer som är 
lagom att så.

– Förra året började jag fröså 
tidigt på våren, och framför allt 
kronärtskockor. Det blev jätte
stora plantor och många! Jag 

fick ge bort en hel del kronärt
skockor om man säger så…

Förutom Trädgårdstider leder 
Malin Persson även ett träd
gårdsprogram i Norge med  
titeln Tid för hage (Tid för träd
gård). Hon märker att trädgårds
intresset har ökat i både Sverige 
och Norge under pandemin.

– Odling och trädgård har 
 blivit så stort nu när vi har haft 
mer tid. Och folk nördar ner sig 
mycket mer, och vill göra det 
från grunden. I stället för att 
köpa en färdig chiliplanta, så sår 
man det lilla fröet och börjar 
från början. 

I slutet av augusti, när det är 
dags för Trädgårdsgillet, hoppas 
hon att nyfikna från hela södra 
Sverige kommer för att uppleva 
Landskrona.

– Festivalområdet ligger  
fantastiskt vackert, precis vid 
havet. Man kan komma hit för 
att lära sig något nytt, eller bara 
njuta av Landskrona. Här kom
mer också finnas ett barnom
råde med aktiviteter som passar 
de små. Här kommer finnas  
något för alla!

Evenemang

»JAG VILL SKAPA EN 
HÄRLIG UPPLEVELSE«

av maria andré  foto oskar fäldt

Den 27–28 augusti är det dags för Trädgårdsgillet i Landskrona,  
evenemanget för alla som älskar det gröna. Kreativ producent är Malin 

Persson, känd från SVT:s program Trädgårdstider. »Det finns oerhört vackra 
miljöer i Landskrona som många inte har sett. De vill jag dela med mig av.«
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Boende Landskrona och Ven
HOTELL

Hotel Chaplin
Östergatan 108, 
Landskrona
0418-163 35
hotelchaplin.se

Hôtel Gruyére
Drottninggatan 8, 
Landskrona
070-894 61 66

Hamnhotellet Kronan
Lilla Strandgatan 11, 
Landskrona
0418-44 63 60
hamnhotelletkronan.se

Hotel Öresund  
Conference and Spa
Sofia Albertina plats 5, 
Landskrona
0418-47 40 00
hoteloresund.se

Spirit of Hven  
Backafallsbyn
Norreborgsvägen 55, 
Ven. 0418-44 99 99
backafallsbyn.se

Turistgården  
– House Of Ven 
Landsvägen 193, Ven 
0418-721 26
houseofven.com

RUM & FRUKOST

B&B Bo-Ven
Östanliden 3, Ven
0737-42 69 90
bo-ven.se

Björkåsa Gård  
Bed & Box
Saxtorpsvägen 240, 
Härslöv
0708-12 19 97

Holken
Wollters väg 6, Ven
070 685 40 90
holkenven.se

Konstnärsgården  
Marielund B&B
Marielundsvägen, Ven
0418-720 37

Marienborg  
Guesthouse
Säbygatan 13,  
Landskrona
0730-36 56 70
marienborg- 
guesthouse.com

Nova Harmonia
Mildahnsväg 31, Ven
0705-42 81 10
novaharmonia.se

Sundblick B&B
Barsebäcksvägen, 
Saxtorp
0418-43 53 00
sundblick.se

VANDRARHEM

STF Vandrarhem i 
Landskrona
S:t Olovsgatan 15, 
Landskrona 
0418-120 63
svenskaturist- 
foreningen.se

CAMPING,  
STUGOR OCH  
STÄLLPLATSER 

Camp Ven
Stugor och camping
Husvik, Ven
0418-725 50
campven.com

Gamlegård stugor
Nämndemansvägen 
37, Ven, 0418-722 62
alltomven.se

Holken
Stugor
Wollters väg 6, Ven
0418-724 66,  
0706-85 40 90
holkenven.se

Mötesplats  
Borstahusen
Stugor och camping
Lill-Olas väg,  
Landskrona 
0418-108 37
motesplats- 
borstahusen.se

Ställplatser i  
Lundåkrahamnen
Endast för husbil
Stuverigatan 43, 
Landskrona
0418-263 50
lundakrahamnen.se

Tunastugan
Tuna byväg 12, Ven
0730-64 15 98
tunaboden.se

Gör ett besök
på Tycho Brahe 
museet på Ven
Vetenskapsmannen Tycho Brahe var unik.  
Renässansens främsta astronom skapade  
världens modernaste observatorium på  
1500-talet. Besök hans värld på Ven!  

Utställningar om Tycho Brahe • Observatoriet Stjärneborg  
Renässansträdgården • Idéhistorisk lekpark • Fotoutställning • Café. 

Storsatsning på hotell Örenäs
LANDSKRONA Den välkända hotellkedjan ESS  
Group, som bland annat driver Ystad Saltsjöbad,  
Ellery Beach House på Lidingö och Steam Hotel i 
Västerås, förvärvade Örenäs slott norr om Lands
krona förra året. Nu investerar de 350 miljoner  
kronor i anläggningen, som bland annat ska få en  
ny stor restaurang och två helt nya pooler. Hotell 
Örenäs nyöppnar 2023.
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220

Lundåkrahamnen -en av stadens 8 gästhamnar som ligger 
söder om stadskärnan. / is one of the 8 guest harbours and 
located to the south of city centre. / ist einer der 8 Gasthäfen 
der Stadt südlich von das Stadtzentrum.
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Lundåkrahamnen

Rådhustorget, Landskrona klockan 9-14.
Läs mer på iLandskrona.se
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VANDRING, MAT & 
GOTT SÄLLSKAP!
Den 9-11 september är det dags för Vandringsgille i Landskrona 
och på ön Ven. Under tre dagar bjuder vi in till vandring och  
guidade turer som går genom storslagen och unik natur.  
Vandringarna kombineras med välsmakande mat och dryck.

Boka på:
vandringsgillet.se


