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ÅHUS

Info Place

App - Medeltida Åhus
En vandring förbi medeltida sevärdheter, restauranger och butiker.
I appen visas bilder
och information om
hur platsen såg ut på
medeltiden. Markering
på kartan:
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Info Place

Ljudguide om Åhus
Upptäck Åhus på egen hand med en
guide om staden.
Läs och lyssna om våra
bästa sevärdheter i
Åhus, både från förr och
nutid.
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Skåneleden
Sydostleden
Cykelväg

visitkristianstad.se

Medeltida rundan

visitkristianstad

Cykelpump

visitkristianstad

Info Place

Välkommen
till Åhus!
Här ryms en hel värld av upplevelser. Den här kartan hjälper dig att
hitta dina nya favoritplatser.
Ut och njut!

PHOTO: Eva Berglund/Kristianstads kommun, Cecilia
Sandén/Kristianstads kommun, Sven Persson/swelo.se,
Claes Sandén/Kristianstads kommun, Åsa Pearce/
Kristianstads Vattenrike, Zara Broström/Kristianstads
kommun.
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Kungsstugan
Korsvirkeshuset Kungsstugan ruvar på
historien om hur Kung Karl XI gömde
sig i skorstenen, undkom danskarna och
räddade Skåne åt svenskarna.
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Medeltida Åhus

Torget

Anders Håkansgården

Gamla Skeppsbron

Medeltida Åhus var en blomstrande
handelsplats med kloster, universitet och
handelsplats, ringmur och borg. Vimmel
och folkliv tills kungen drog in stadsrättigheterna 1617. Ladda ner appen Medeltida
Åhus och gör en guidad tur på egen hand.

Vid Mariakyrkan från 1100-talet ligger
Torget, alla tiders knutpunkt, en mötesoch skvallerplats. Åhus museum förmedlar faktisk kunskap från vikingatid
till idag.

Anders Håkansgården är en levande
hembygdsgård som också vårdar och
håller liv i det gamla Repslageriet samt
Tobaksladan.

Bulkfartyg, yrkesfiskare och fritidsseglare
samsas i Åhus hamn. Ljumma sommarkvällar blir hamnpromenaden strövområde för nöjeslystna kroggäster.
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Äspets Naturreservat och
Utemuseum

Köpmannagatan

Sankta Annas Hospital

Borgruinen

För såväl den strosande flanören som
den shoppingsugne finns Köpmannagatan, med sin mysigt genuina miljö och
mixen av restauranger, caféer och unika
butiker.

Sjuka, hemlösa och åldringar fick en
fristad på Sankta Annas Hospital, som
grundades 1524 och var i bruk inpå
1600-talet. Bara ruiner återstår av
byggnaderna.

Knut den store tros ha varit förste herre
på Aosehus, men biskop Eskil är den
mest kände. Borgruinen grävdes fram ur
flygsanden på 1800-talet.

Utemuseet berättar om sjunkna skepp
och skatter, ålakusten med växter och
djur i en blandning av sött och salt. Inåt
land breder Kronoskogen ut sig med
mjuka stigar för vandring och motion.

10

11

12

13

Absolut Home

Glass

Åhus Gästgivaregård

Bryggan

Ålakusten

Absolut Vodka blandas och tappas i
spritfabriken. Brännvinskungen L O
Smith, och ett av världens starkaste
varumärken, fascinerar i Absolut
Companys besökscentrum.

Glass är klass och tradition i Åhus.
Sommar betyder ringlande köer för bamsestora strutar.

Åhus Gästgivaregård från 1700-talets
mitt. Då, hamnfolkets krog som serverade ål, brännvin och slagsmål. Nu, modern
restaurang med hotell.

Farfarsfar och mormorsmor badade
vågat på Täppet på 1800-talets slut.
Bryggan och den knotiga tallen är
centrum i ett myllrande badparadis.

Ålabodarna ligger tätt längs med Ålakusten där traditioner och kunskaper inom
ålafisket förts vidare från generation till
generation. Läs eller lyssna mer på
www.kristianstad.se/alakusten

