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Malmø har så meget at
byde på, at det kan være svært
at vælge mellem alle oplevelserne,
men vi på Malmö Turism hjælper
jer gerne. Bliv inspireret af vores
forslag til hvordan en dag i
Malmø kan se ud.

Slottsträdgården,
Turning Torso og
musicalernes by…
Dag 1
Start dagen på Malmö Museer, som ligger i og rundt om
Malmöhus slot, Nordens ældste bevarede renæssanceslot,
midt i slotsparken. Flere bygninger indgår i museerne,
blandt andet Malmöhus slot, Teknikens og Sjöfartens hus
og Kommendanthuset. Til årsskiftet 2014/2015 åbner
Malmöhus desuden et helt nyrenoveret akvarium. Malmö
Museer tilbyder en herlig broget blanding af gutefår,
piratfisk, en ægte ubåd, historie og skiftende udstillinger.
Når det er tid til frokost, er Malmöhus’ slotsrestaurant
Wega et godt valg. Hvis gruppen besøger Malmö Museer om
aftenen kan I mingle og se udstillingen Tidernas Stad, som
viser Malmøs udvikling fra 1850 og frem til i dag.
Når museumsbesøget og frokosten er overstået, kan I
spadsere rundt i Slottsträdgården, en økologisk oase bagved
Malmöhus slot. Afhængigt af årstiden kan I beundre akelejer,
ærteblomster, stauder, tulipaner og andre smukke planter.
En kop eftermiddagskaffe? Besøg Slottsträdgårdens café,
som drives af den kendte restauratør Tareq Taylor, med dejlig
økologisk kaffe og byens bedste kanelboller. Herefter forstår
I bedre, hvorfor Malmø ofte kaldes for parkernes by.

Ikke så langt fra Malmöhus slot og slotsparken ligger
Malmøs nye bydel Västra Hamnen. At Malmøs nye
landemærke Turning Torso står her som et frækt udråbstegn
midt i området er måske velkendt, men vidste I, at
hele Västra Hamnen er bygget som et bæredygtigt og
miljøvenligt samfund? Og at Malmø ligger helt i top
på verdensplan, når det handler om at arbejde med
disse miljøspørgsmål? I Västra Hamnen er der masser
af innovative løsninger, som lokker til studiebesøg fra
hele verden. Nærheden til havet, de herlige spisesteder,
menneskevrimlen, dybhavsbadet – ja hele den
internationale stemning er flere af de faktorer, som gør
Västra Hamnen til et must på Malmøturen. En rigtig god
måde, at lære Västra Hamnen nærmere at kende, er at tage
på en guidet tur, som findes i flere forskellige varianter.
Efter en dejlig middag er en tur i Malmö Opera eller
Nöjesteatern en perfekt afslutning på dagen - da I befinder
jer i musicalernes by. Her tilbydes underholdning i form
af operaer og kendte musicals på højeste internationale
niveau. Indled gerne besøget på Malmö Opera med en
rundtur bag kulisserne, for huset er en oplevelse i sig selv.

Turning Torso, Västra hamnen
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Udstillinger, chokolade
og grønne tage…
Dag 2
Interesserer I jer for urban dyrkning og grønne tage, så tag
på guidet tur i Augustenborgs Botaniska Takträdgård, en
af verdens største grønne taghaver, som er tilgængelig for
offentligheden. Den berigende oplevelse ligger gemt i et
boligområde i det sydlige Malmø, hvor en botanisk have, der
består af 9.500 m2 grønne tage, bugner af sukkulenter og
mosser.
Tilbage i byen er Malmö Chokladfabrik, i den gamle
Mazettifabrik nær Möllevängstorget, et besøg værd. Følg
med på en guidet chokoladerundtur, hvor I hører mere om
fremstilling af chokolade. Malmøs chokoladefabrik er den
eneste i Sverige, som henter sine kakaobønner direkte i
Sydamerika og Afrika. Et besøg på chokolademuseet giver
et godt indblik i Mazettis spændende historie og minderne
fra dengang, da den klassiske Ögonkakao blev fremstillet.
I Mazettifabriken ligger også Malmö Brygghus med eget
mikrobryggeri, hvor I kan prøvesmage husets øller. Besøget
kan afsluttes med frokost på Malmö Brygghus.
Eftermiddagen kan tilbringes på Moderna Museet Malmö,
som er en filial til Moderna Museet i Stockholm. Museet i
Malmø ligger i et af Sveriges smukkeste udstillingslokaler,
nemlig i et gammelt elværk. Moderna Museet har en
kunstsamling af absolut verdensklasse, og med satsningen
på filialen i Malmø findes der nu en unik kunstoplevelse
i Øresundsregionen. Benyt lejligheden til at opleve en
skræddersyet museumstur.

Et lille stykke udenfor byen ligger Katrinetorps Landeri, en
smuk herregård fra 1800-tallet med fredfyldt atmosfære,
rosarium, engelsk park og køkkenhave. I det nyrenoverede
udstillingslokale Stallet, som har en velassorteret gavebutik,
vises smukke og seværdige udstillinger året rundt. I
hovedbygningen kan I sippe ægte afternoon tea med sprøde
scones og hjemmelavet syltetøj. Hvis I hellere vil spise
frokost, så benyt chancen til at smage dejlig mad efter
sæson med Katrinetorps egne grøntsager på Kleins Mat i
en af gårdens længer. Et andet arrangement, som lokker
mange langsvejs fra, er Katrinetorps fantastiske julemarked
i december.
Om aftenen? Vælg mellem det lokkende udvalg på
Casino Cosmopol i Kungsparken eller underholdningen på
Slagthusets scene nær centralstationen. På casinoet kan I
deltage i Cosmopols Casino Challenge, og Slagthuset byder
på masser af koncerter og musicals.
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Möllan, kunsthåndværk,
begivenheder…
Dag 3
Besøg det brogede Möllevångstorget, eller som
malmøboerne kalder det ”Möllan”. Her kan I opleve en
livlig og kulørt torvehandel, og torvets butikker sælger
mad fra alle verdenshjørner. Kig ind og bare nyd duftene
og sortimentet og køb noget spændende med hjem. Før i
tiden var Möllan tilholdssted for arbejderbevægelsen, men
i dag er det en sydende flerkulturel bydel med inspirerende
atmosfære. Fortsæt dagen i nærheden af et andet
kendt torv, nemlig Lilla Torg. Et stenkast fra torvet ligger
Formargruppen, som er et kreativt kooperativ, dannet af en
gruppe kunsthåndværkere fra Sydsverige. Formargruppen
driver både et galleri og en butik. I dette lokale kan I både se
udstillinger af højeste klasse og købe smukt håndværk i træ,
sølv, keramik, tekstil, glas og smedejern.

Bevæg jer derefter videre til Östergatan for at spise en god
frokost på Sankt Gertrud i historiske bygninger, der vidner
om, hvordan det bedre borgerskab levede i Malmø før i
tiden. På modsatte side af gaden overfor Sankt Gertrud
ligger det nyrenoverede Kv. Caroli, et univers med fin fin
shopping. Benyt også lejligheden til at besøge Boulebar
ved Drottningstorget i husarernes gamle ridehus. Her kan
I udfordre hinanden med et spil boule og drikke noget
læskende i den franskinspirerede bar.
Aftenplaner? På vores arenaer Malmö Arena og Swedbank
Stadion kan I både opleve sportskampe og forestillinger.
Kig nærmere i vores begivenhedskalender på www.
malmotown.com
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Guidede ture, spisesteder
og malmotown…
Hvad med at gå i fodsporene på Tv-serien Broen eller
nyde dufte og smage fra hele verden på en krydderitur
i Rosengård? Få en nærmere indsigt i Malmø og byens
mangfoldighed under jeres besøg. I finder sikkert et
tema, som passer lige i jeres smag blandt Malmøs brede
udvalg af guidede ture med fokus på fx Västra Hamnen,
øko/fairtrade shopping, taghaver, krydderier, det vilde
Malmø eller Tv-serien Broen.

På www.malmotown.com finder I flere forslag inden
besøget i Malmø. Kig også på vores indholdsrige
Rejsearrangørssider, hvor der er information til
busrejsearrangører om guidede ture, parkeringspladser til
busser, restauranter til grupper og meget, meget mere.
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