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 STRÅKET LAHOLM

Göteborg

Laholm

Malmö

S V E R I G E

Konstfullt vid Lagan
I Laholm har framsynta lokalpolitiker genom åren tagit fasta på 
småstadens alla fördelar. Mycket tack vare det bubblar det av liv  
i den lilla staden, vars anor sträcker sig till 1200-talet. 

Av MARIA FREDIN SKOOG Foto EVA-LISA SVENSSON 
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1. RUM FÖR NOSTALGI
Lämna inte Laholm för att dagen 
börjar ta slut. Finns det något  
årtionde som du har en särskild 
förkärlek till? Trivs du bäst i 
1950-talet eller är du en Down-
town Abbey-följare och har fast-
nat för 1920-talet? På Stadshotel-
let finns ett rum för varje årtionde 
de senaste 130 åren, även om bad-
rummen är helt moderna.   
Hästtorget 3

2. LITTERATURVÄNLIGT
Vid torget, i Laholms äldsta hus, 
ligger en riktig, gammaldags bok-
handel med extra allt. Hit går du 
om du behöver en bok till barn-
barnet, inbjudningskort, retro-
vykort eller biljetter till ångbåten. 
Men framför allt om du behöver 
en bra bok eller vill träffa en för-
fattare ljumma sommarkvällar 
på innergårdens kafé. 
Stortorget 2
www.bokhandelnlaholm.se

3. ÅNGBÅTSTUR
Några trevliga herrar, som alla 
seglat på de sju haven, har bildat 
en förening för att ta hand om och 
låta en liten ångbåt trafikera  
Lagan om sommaren. Det är ett 
trevligt puttrande över vattnet  
och du har utmärkt utsikt mot  
Laholms stadskärna uppe på  
kullen. Sistaminutenbiljetter kan 
du köpa direkt vid bryggan. 
www.sslagaholm.se

4. SKULPTURTÄTT
Laholm lär ha en skulptur för var 
200:e invånare. Skulpturvurmen 
startades av Axel Malmqvist, som 
var borgmästare 1926–48. På 
Teckningsmuseet finns ett häfte 
med alla verken utmärkta om du 
vill gå på skulptursafari. Figurer-
na i fontänen på torget heter 
”Forskarlen”, ”Pärlflickan” och 
”Laxpojken”. 
www.laholm.se/uppleva

5. PICKNICK VID ÅN
Strosa runt i citykärnan och 
plocka ihop din egen picknickkorg. 
Köp en bit lokaltillverkad Ambro-
siaost, bröd på kondiset, goda 
skorpor med annorlunda smaker 
på Charlies House fabriksbutik 
och en bit rökt lax från Rökeriet. 
Slå dig sedan ned i en backe ned 
mot Lagan och njut av färdkosten.  
Charlies House, Gamlebyvägen 11 
Rökeriet, Lagavägen 10  
www.rokerietlaholm.se 

Läckert i centrum
Laholms stadskärna består av  
väl bevarade hus från olika epoker 
i historien. Förutom kaféer och 
lunchställen finns Ebbas Goda, 
som har en trevlig bistro och 
Stadshotellet som har en enkel 
men bra pubmeny. Missa inte 
Teckningsmuseet som är  
Nordens enda museum för teck
ningskonst. I källaren finns en  
utställning om Laholmskeramiken 
och i gatuplanet ligger turist
byrån. 
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