
 

 

Textil i Skåne 
Textil- och kulturresa med Orientmattsällskapet Pazyryk  
Landskrona, Lund 
4 dagar 
 

13 - 16 april 2023 
 

  
 

Program 
 
Dag 1. Torsdag 13 april  
Vi avreser från Cityterminalen i Stockholm med hyrd buss med riktning mot Landskrona. Vi 
gör raststopp längs vägen, bl a för att äta lunch, som bekostas ur egen ficka. Vi beräknas vara 
framme i Landskrona vid 15-tiden.  
 
I Landskrona möts vi av Sven-Erik Thosteman på Landskronas museum, som berättar om 
Skånes bondesamhälle, innan vi ser utställningen ”Systrarna” om traditionell skånsk textil. 
 
Vi intar middag och därefter hälsar vi på i Raija Öhrstedts ateljé och Bettina Posselts väveri, 
innan vi övernattar på Hamnhotellet Kronan i Landskrona. 
 
Dag 2. Fredag 14 april  
Idag tar vi bussen norrut till Båstad, för att besöka Märta Måås Fjetterström AB i Båstad och 
besöka väveriet där. Vi äter lunch innan vi fortsätter till ett av slotten Vegeholms säteri eller 
Krapperups slott för att se på deras interiörer och textilier.  
 
Efter besöken styr vi kosan mot Lund, för två övernattningar. Vi äter middag i Lund för att 
sedan övernatta på centralt benägna Nordic Lund. 
 
Dag 3. Lördag 15 april  
Mer slott blir det under dagen, då vi beger oss till välkända Svaneholms slott för att antingen 
se deras samlingar av äldre folklig textil eller bese själva slottet med dess interiörer. Här intar 
vi en slottslunch. 
 
Åter i Lund tittar vi på mattor och måleri av GAN, på Miljöinstitutet och Hantverkets hus. Middag 
på Skissernas hus avslutar dagen. 
 
Dag 4. Söndag 16 april 
Efter frukost och utcheckning från hotellet har vi förmiddagen till eget förfogande. Man kan 
förslagsvis besöka de kulturhistoriska samlingarna på Kulturen, eller varför inte besöka 



 

Domkyrkan. 13:00 styr bussen mot Stockholm igen. Vi gör stopp för kvällsmål längs vägen 
och beräknar vara åter vid Cityterminalen vid 21-tiden. 
 
Programmet är med reservation för ändringar. Programinslagen kan komma att genomföras 
i annan ordning än vad som angivits. 

_______________________________________________________ 
 
Resans pris: 8 500 kr 
Enkelrumstillägg: 1 300 kr 
 
OBS! Maxantal deltagare är 20 personer och priset är beräknat på 20 deltagare. Om 
deltagarantalet blir lägre, kan ett prispåslag komma att ske för att resan ska kunna 
genomföras. 
 
I resans pris ingår: 

• Hyrd buss Stockholm Cityterminalen tur och retur, 

• Del i dubbelrum tre nätter, på Hamnhotellet Kronan i Landskrona (1 natt) och 
Nordic Lund (två nätter) 

• I programmet ovan nämnda besök (med reservation för ändringar) 

• Frukost alla dagar på hotellet, 

• Två luncher och tre middagar 

• Föredrag av Sven-Erik Thosteman 

• Raija Öhrstedt är resans färdledare och textilguide 

I resans pris ingår INTE: 

• Reseförsäkring eller avbeställningsskydd 

• Måltidsdryck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Resan kan bokas från 28/2, men måste senast bokas 10/3.  

▪ Resan kan bokas per e-post till info@sandbergsresor.se. Uppge namn, adress, 

telefonnummer och e-postadress. 

▪ I samband med bokningen inbetalas en anmälningsavgift på 1 000 kr. Den kan betalas 

per Swish till 123 284 39 10 eller till bankgiro 5721–5204. 

▪ Slutbetalning av resan sker mot faktura och ska vara oss tillhanda senast en vecka 
föra avresa, senast 6 april. 
 

Avbokningsvillkor: 
▪ Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa betalar kunden hela 

anmälningsavgiften. 

▪ Vid avbokning 29 – 15 dagar före avresa betalar kunden 50 % av resans pris. 

▪ Vid avbokning 14 – 8 dagar före avresa betalar kunden 75 % av resans pris. 

▪ Vid avbokning 7 dagar före avresa betalar kunden 100 % av resans pris. 
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