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

KRISTIANSTAD

Be Here Then
En digital historisk stadsvandring i Kristianstad!
Med appen Be Here Then får
du se hur platsen där du står
just nu såg ut förr i tiden.
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Välkommen till Kristianstad!
Vi startade som danskar år 1614, nu är vi svenskar. Vi har förändrats genom åren.
Vi torrlade sjöbotten och fick tomtmark, förvandlade soptippen till biosfärområde,
trånga bilgator till luftigt gågatucentrum, regementet till en högskola och en kvarn
till ett kontorshotell – för att nämna något. Så här ser vi ut just nu. Välkommen på
en rundtur med oss i Kristianstad!
PHOTO: Sven Persson/swelo.se, Eva Berglund/Kristianstads kommun, Claes Sandén/Kristianstads kommun, Evelyn Thomasson/Kulturkvarteret/Regionmuseet, Anna Mattisson/
Kristianstads kommun, Karin Magntorn/Kristianstads Vattenrike, Åsa Pearce/Kristianstads Vattenrike, Karin Carlqvist/Kulturkvarteret, Cecilia Sandén/Kristianstads kommun.
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Heliga Trefaldighets kyrka

Regionmuseet

Heliga Trefaldighetskyrkan, Nordens
vackraste renässanskyrka, blev kung
Kristian IV:s juvel i den nya staden. Stod
klar 1628.

Kung Kristian IV:s slott blev bara ett stall.
Här finns nu Regionmuseum, populärt
kafé och konsthall med en unik samling
Miróaffischer.
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Järnvägsmuseet

Tivoliparken

Lillö borgruin

Stora Safaribåten

Naturum Vattenriket

Stambanan gick Kristianstad förbi – men
Järnvägsmuseet är ånga, stånk och
badtåg till Åhus. Öppet sommartid. Vem
kan motstå gamla lok?

Tivoliparken, en gång Kommendantsängen. I dag stadens gröna lunga med
scen för utomhuskonserter, lekplats,
hälsoträdgård och utrymme för picknick
och lekar.

Erik Dahlbergh besegrade aldrig Lillöborgen, uppförd på 1200-talet. Senare
kanske mäktigaste borgen i Skåne jämte
Glimmingehus. Besök utställningen Livet
på Lillö i borgruinen. Nyckel till borgen
finns att låna på naturum Vattenriket.

En tur i Opteryx tar dig över hela Vattenriket. Utanför Sveriges mest besökta
naturum, mitt i city, möter du uttern,
kungsfiskaren eller havsörnen på jakt.
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Åk på en båttur i Kristianstads Vattenrike och upplev området från ett annat
perspektiv. Stora Safaribåten kör turer
på Helge å från maj till september. Turerna startar och avslutas i anslutning till
Tivoliparken i Kristianstad.
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Filmmuseet

Bastion Konungen

Kulturkvarteret

Ekenabben

Kristianstads Teater

Värmlänningarne var först. I Kristianstad.
Filmmuseet minner om Svensk Filmindustris födelse i den genuina gamla
ateljén. Slink in på matiné i Intiman.

Kristianstads militära historia, fästningen,
manifesteras bäst på Bastion Konungen.
Här hölls utkik efter den lede fi. Ibland
var det svensken. Ibland dansken.

Kulturkvarteret är vad det heter:
ett helt kvarter med kultur. Här samsas
litteratur och musik, i bibliotek och
konsertsalar, med bistrons mat och vin.

Där farmor och farfar dansade tryckare
har naturen tagit över. Den gamla dansbanan Ekenabben är nu rofyllt fågelliv,
blomsterprakt och insektsmyller vid
Hammarsjöns strand.

Kristianstads teater har ritats av arkitekten som också gjort Kungliga Operan:
Kristianstadspågen Axel Anderberg. En
aktiv teaterförening fyller salongen.

