UPPTÄCK ÄNGELHOLM
… TILL FOTS

En guide med tre vandringsturer
Go TuR!
Andreas Carlson & Anette Gustafsson

I den här guiden presenteras tre vandringsturer att göra på egen hand i Ängelholm
som 2016 fyllde 500 år. Ängelholm ligger i Nordvästra Skåne och invånarantalet är
över 40 000. 6 km gyllengul sandstrand kantar Skälderviken som ligger strax
utanför centrum. Ängelholm är känt för bland annat Lergökar, Engelholmsglass,
sångerskorna Jill Johnson och Jenny Silver, hockeyspelarna Kenny och Jörgen
Jönsson och Gösta Carlsson som berättat om sitt möte med utomjordingar som
blanda annat bidragit till UFO- monumentet.

Vandringstur 1 – Årundan 5,5 km
Vandringen tar dig längs centrala delar av Rönne Å som ringlar sig genom staden.
Du passerar flera karakteristiska broar. Underlaget är i huvudsak grusgång.
Trappor förekommer.

Vandringstur 2 - Kronoskogen 10,2 km
En naturvandring i Kronoskogen med närkontakt av både hav, sand och
utomjordisk närvaro. Underlaget är allt från plan asfalts- och grusväg till mindre
skogsstigar, delvis på markerad led.

Vandringstur 3 - Skälderviksrundan 8,9 km
Den här vandringen tar dig längs Rönne Å via Haradal och Luntertun till
Skäldervikens hamn. Varierande underlag, från asfalt och grus till mindre stigar.
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VANDRING 1 - ÅRUNDAN
Vandringen tar dig längs centrala delar av Rönne Å som ringlar sig genom staden. Du
passerar flera karakteristiska broar. Underlaget är i huvudsak grusgång. Trappor
förekommer.
Start/Mål: Stortorget vid Espresso House
Distans: 5,5 km
Färdbeskrivning:
Vandringen startar vid Stortorget. Följ
Storgatan 200 meter söderut tills du når en
T-korsning, sväng vänster och följ vägen.
Du passerar en liten park på höger sida,
”Vita Räck” och strax efter når du en
korsning där du går höger över KarlXV bron.

Järnvägsgatan som du går över.
Fortsätt följ den gång- och cykelvägen som
går rakt fram längs ån. Skylten
”Kattegattleden” visar dig vägen.
Kattegattleden är en 39 mil lång
cykelled som går längs Sverige
västra kust, från Helsingborg i
söder till Göteborg i norr.

Du passerar snart Sockerbruksskolan på
vänster sida. Håll rakt fram och fortsätt på
Kattegattleden fram till Havsbadsvägen och
Nybron. Ta höger och gå över bron, ta
sedan direkt höger och följ trappan ner mot
ån. Sväng direkt höger igen och gå under
bron och följ grusgången. Efter lite drygt
300 m. kan du se Pyttebron (1) snett till
vänster. Gångvägen delar sig innan bron,
följ stigen snett upp till höger. Efter cirka 50
meter ser du en stor
”kran”.

Vita Räck
Vita räck

Direkt efter bron tar du
höger nerför en
stentrappa och följer
grusvägen längs ån.
Ängelholms sjukhus
samt nya badhus kan du
se upp till vänster längs
vägen. Efter cirka 600
meter når du
Karl den XV:s bro

Passera den och gå
ut mot bilvägen.
Sväng sedan till
vänster in på gångoch cykelväg som
går längs
Danielslundsgatan.

Pyttebron
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Pyttebron:
Byggdes 1904 som järnvägsbro och ingick i en
led, ”Pyttebanan” mellan Ängelholm och
Klippan. Namnet kommer från ordet pytte som
betyder höna på skånska. Anledningen till att
järnvägsleden kom att kallas Pyttebanan var att
snickaren Johan Wilhelm Hall lät sina hönor
sprätta runt längst järnvägsvallarna. Detta var
inte till allas belåtenhet under den tiden! Bron
har varit ett stort samtalsämne då det planeras
ny genomfartsled för bil här. 2011 blev det
folkomröstning. Valdeltagandet var lågt, men
det blev majoritet för att bron ska vara kvar som
gång- och cykelbro tillsvidare. Men sista ordet är
inte sagt ännu!

Du passerar en
minigolfbana på vänster
sida och når efter cirka
300 meter
Hembyggdsparken (2).
Fortsätt följa gång- och
cykelvägen längs
Danielslundsgatan i cirka 300 meter. Du
passerar bland annat en populär
äventyrsbana, Upzone på vänster sida.
Hembygdsparken: På 1700 talet bestod den
här platsen mest av sandöken. Idag har parken
ca 300 000 besökare per år. Här finns bland
annat museer där t.ex. maskiner från Grönvalls
läderfabrik finns att titta på, värdshus, lekplats,
friluftsteater och ett mindre zoo.

Där skogspartiet på vänster sida övergår i
bebyggelse svänger du vänster in på
grusvägen. Du vänder nu tillbaka och går
mot stadens centrum. Snart går du längs
Rönne Å som du har på din högra sida. Du
passerar ingången till ”Pytteskogen”, en
lekpark för barn och hjorthägnet som är en
del av Hembyggdsparken.

Grusvägen leder dig
till ett grönområde,
Tullakrok (3) där
möjligheter till
grillning för
allmänheten finns.
Fortsätt på grusvägen längs ån, passera
Pyttebron och Nybron ända fram till den
stora bryggan, en sträcka på cirka 1200
meter. Här tar du vänster uppför trapporna,
därefter direkt
höger in på en
kullerstensväg.
Efter cirka 50
meter når du
Tingshustorget(4). Du passerar här Sofia
Nilssons Keramik och ”gamla” Tingshuset.
Korsa torget och fortsätt förbi biblioteket
och åter till Stortorget.
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Sofia Nilssons keramikverkstad. Hon
tillverkar bl.a. Ängelholms kända lergök

Turistbåten Laxen och Karl XV:s bro

Tingshuset från 1860-talet
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VANDRING 2 - KRONOSKOGEN
En naturvandring i Kronoskogen med närkontakt av både hav, sand och utomjordisk
närvaro. Underlaget är allt från plan asfalts- och grusväg till mindre skogsstigar, delvis på
markerad led.
Start/Mål: Stortorget vid Espresso House
Distans: 10,2 km
Färdbeskrivning
Starten är densamma som för vandring 1.
Från Stortorget går du söderut, ca 200 m.
tills du når T-korsningen, här svänger du
vänster och följ vägen mot Karl den XV bro.
Du passerar en liten park på höger sida,
”Vita Räck” och strax efter når du en
korsning där du går höger över bron.

Hvita Vackra, butik för Bröllop och Fest

Fortsätt rakt fram längs Södravägen förbi
Ängelholms sjukhus. Korsa bilvägen vid
rondellen och fortsätt ytterligare 100 m och
vidare in på gång- och cykelvägen. Du
passerar under en järnvägsbro och efter
100 m tar du till höger, följ
skylten ”Lergöksrundan”.
Fortsätt rakt fram in i
bostadsområdet. Efter 250
m svänger du vänster och
Lergöksrundan,
fortsätter att följa
16 km
”Lergöksrundan”.

Efter knappt 500 m. når du ytterligare en
”Lergöksrundanskylt” som pekar in till
höger, som du följer. Du kommer in i ett
skogsparti. Fortsätt följ ”Lergöksrundan” du
kommer snart att svänga höger och passera
under en järnvägsbro, framför dig har du
Kronoskogen. Vid informationsskylt i trä
svänger du vänster och följer asfaltsvägen
söderut i drygt 200 m. innan du tar till
höger in på grusvägen (bilden nedan).

Ta sedan första stigen till vänster och följ
det vita spåret fram till en asfalterad
gångväg. Följ gångvägen till den tar slut och
fortsätt på bilvägen
30 m. Korsa vägen
och gå in i skogen
på stigen märkt
med en gul lergök
(1) som du följer i
drygt 800 m. Du
Ottos runda, markerad
med gul lergök (10 km),
passerar en liten
ingång till stig vid (1)
spång och går
genom tät skog.
Stigen leder dig fram till en öppen plats
med UFO-monumentet (2).
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UFO-monumentet
Gösta Carlsson också kallad, ”Pollenkungen”,
utvecklade insamling av pollen i stor skala och 1953
startades företaget AB Carnelle tio år senare
startades dotterbolaget Allergon med avsikt att
producera råvaror till allergimediciner. Gösta
Carlsson har även berättat om att han den 18 maj
1946 fått besök av utomjordningar. Mötet i gläntan i
Sibirien där det idag finns ett UFO- monument ska ha
gett Gösta kunskapen om hur pollen utvinns ur
pollenkorn. En ring och en stav hittades även då
besökarna gett sig av. Gösta Carlsson har även
bidragit till ishockeyklubben Rögle BK:s framgångar
under 1960 talet och laget spelar för tillfället i SHL
(Swedish Hockey League). Gösta Carlsson blev 85 år
gammal och avled 2003.

Härifrån går många stigar, leta efter den
gula lergöken-markeringen och följ den
stigen tills du når Sibirens parkering, du
passerar bland annat över en träbro. Följ
vägen ner mot havet, sväng höger in på
RÖD-markerad slinga. Den går parallellt
med stranden ända fram till Råbocka
Camping. Du kan med fördel gå stranden
och då förslagsvis ta alternativrutten (3).
När du närmar dig campingen via det röda
spåret kommer stigen dela sig. Här viker du
av från det röda spåret (som svänger höger
och över en träspång) och går rakt fram

mot campingen. Du når snart en grind som
leder dig in på själva området. Följ
grusvägen till vänster genom campingen
och till entrén. (Har du gått på stranden
kommer du fram här). Direkt efter
campingen svänger du höger och följer
gång- och cykelvägen cirka 300 meter. Du
har campingen på höger sida. Vid
campingens slut når du en
informationsskylt, fortsätt ytterligare
knappt 200 m, förbi stugbyn, ”Klitterbyn”.
Längs vägen finns det flera stigar till höger
in i skogen. Sväng höger in på stigen efter
träsoffan som visar skylten blå, gul, röd, vit.

Följ sedan röd markering fram till (4) på
kartan. Här viker röd och blå slinga av till
höger. Följ nu orange markering till vänster,
det är en etapp på Skåneleden. Den leder
dig genom skogen
och ut till
Järnvägsmuseet,
(5). Härifrån följer
du gångvägen
under
järnvägsviadukten
och vidare över
Järnvägsbron in mot centrum. Följ
Järnvägsgatan fram, snart är du åter vid
Stortorget.
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VANDRING 3 - SKÄLDERVIKSRUNDAN
Den här vandringen tar dig längs Rönne Å via Haradal och Luntertun till Skäldervikens hamn.
Varierande underlag, från asfalt och grus till mindre stigar.
Start/Mål: Stortorget vid Espresso House
Distans: 8,9 km
Färdbeskrivning:
Starten för vandringen är Stortorget och
börjar med en promenad genom
Ängelholms centrum längs gågatan norrut.
Efter 600 meter når du
stadsparken på höger
sida och där står Jonas
Högströms bronsstaty
(1). Gågatan avslutas
och du når Nybrogatan
som passeras. Fortsätt
sedan längs Storgatan i
Cykelhjälm,
ytterligare 250 m. Vid
knäskydd och
flytväst… men
restaurang
vad hjälper det
Hummerhuset svänger
mot ensamhet,
du vänster och gå ner
J. Högström
mot ån. Ta till höger och
följ gångstigen som tar
dig norrut längs Rönne
Å. Efter knappt 50 m.
passerar du under
Pyttebrons (2) viadukt och fortsätter vidare
längs Ån. Efter 600 meter kommer du fram
till ett grönområde, Tullakrok (3).

Tullakrok

Tullakrok
Är känd för sina musikfester. Här anordnades tidigare
varje år en musikfestival och artisterna var oftast
okända eller höll på att få sitt genombrott. Artister
som uppträtt här är bland annat The Ark och The
Cardigans. Idag har detta grönområde utökats och
grillplatser har upprättats och är en välbesökt plats
för gemenskap.

Fortsätt på gångstråket längs ån tills du
kommer fram till en större bilväg. Ta här till
vänster och följer Danielslundsgatan. Efter
400 m. passerar
du Ängelholms
Brukshundsklubb
med
träningsområde
på vänster sida. Där ån nu passerar ligger
Rönneholm (4), den största ön i Rönne Å.
Rönneholm- En blodiga nöjesö
Det är inte många som vet var Rönneholm ligger
och att det är Ängelholms största ö. Idag kan man
knappt urskilja ön i Rönne å. Den är vildvuxen och
har djungellik växtlighet. Den är känd för två saker,
nöjescentrum och mordplats. Hit fick nöjeslystna ta
sig med båt för att dansa och spela kägla. En av
rikets mäktigaste män i mitten av 1300-talet, Bengt
Algotsson försökte även fly hit för att undkomma
döden men det lyckades han tyvärr inte med utan
blev ihjälslagen. Detta eftersom kungen hade
beordrat att han inte fick återvända efter sin
landsflykt 1357. Bengt Algotsson var hertig över
Halland och Finland och ståthållare över Skåne samt
under en tid kung Magnus Erikssons närmaste man.
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Fortsätt längs Danielslundsgatan ytterligare
800 m. tills du når Luntertun (5). Följ gångoch cykelvägen ner till vänster mot ån, följ
skylten ”Klitterhus 1,5 km”.
Luntertun
Luntertun har varit
en medeltida skånsk
stad. Den danske
kungen Kristian II
beslöt 1516 att
denna stad och
församling
skulle
sluta existera och
han grundlade i stället Ängelholms stad lite längre
uppströms. Idag finns lämningar från församlingens
kyrkoruin kvar och kyrkklockan finns fortfarande
bevarad i Ängelholms kyrka.

Snart nås en träbro, ”Vassbron” som du
passerar, nu närma sig hamnen som kan
skymtas framför dig. Följ vägen längs
hästhagen, sväng vänster vid skylten
”Klitterhus 1 km”. (6)

Passera under järnvägsviadukten och sväng
höger. Därefter första till vänster ut mot
hamnen och
havet. Du når
snart fram till
Skäldervikens
marina.

Fortsätt rakt fram över bron och följ
gångvägen som svänger av till vänster.
Efter ca 150 m. nås
en parkering på
vänster sida. Vägen
rakt fram leder
fram till Klitterhus,
vars tak du kan
skymta (7).
Klitterhus
Ett anrikt havsbadshotell, dess åttakantiga paviljong
byggdes redan i början av 1900- talet. Efter en kraftig
storm 1922 då hela paviljongen höll på att rasera
flyttades hela byggnaden en bit upp i klitterna och
den raka längan byggdes och något senare byggdes
även ytterligare en paviljong. Sedan dess har hotellet
behållit sin form. Många havsbadsbor har roats här
under åren bl.a. av artisten Povel Ramel som
debuterade i paviljongen med sin studentorkester.
Konserter, danstävlingar och discon var förr ofta
förekommande. Här kan du idag bo och äta gott.

Sväng nu till vänster vid de något vitmålade
stenarna och följ grässtigen. Gå utmed den
anlagda vallen
som följer ån.
Stigen tar dig
tillslut fram till
en asfalterad gång- och cykelväg. Ta vänster
och sedan direkt höger och följ grusstigen
som går under järnvägsbron. Ta därefter till
höger direkt och följ grusvägen tills
korsningen nås. Följ här elljuspåret. Gå i
riktning med belysningen på vänster sida
om dig. Efter
knappt 1 km
når du ett
utegym.
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Ta till höger och följ asfaltsvägen 400 m.
Sväng till vänster in på grusvägen och fram
till Pyttebron (2, läs mer på vandring 1). Ta
till höger innan bron, gå längs Rönne Å.

Sandins skulptur, "Till José” (8) på höger
sida.

Efter cirka 350 m. når du en stentrappa som
leder upp till bilvägen.
Korsa vägen och fortsätt på gångvägen
ytterligare drygt 250 m.
Ta vänster över Sockerbruksbron och
fortsätt framåt mot centrum. Gå längs
kullerstensvägen mot Ängelholms kyrka,
sväng vänster vid kyrka och vidare tillbaka
till Stortorget. På vägen passeras Gabriella

Stortorget med granitskulpturen ”Sommarbrunn och vinterlykta” av Pål Svensson

Den här guiden ger dig tre vandringsförslag för att upptäcka Ängelholm till fots. Ta del av
fina omgivningar och orientera dig fram med hjälp av broschyren.

Go TuR!

www.vitalsupport.se
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