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Bo for 665 kr. og
grill din mad i haven
Rosenlund B&B er i princippet åben
året rundt. Claes Johansson gør opmærksom på, at efteråret varer to
uger længere i det østlige Skåne end i
Malmø-området. Til gengæld kommer
foråret tilsvarende senere.
Et dobbeltværelse med morgenmad
koster 950 sv.kr. (ca. 665 kr.) Der er en
besparelse på 200 sv. kr. ved at vælge
værelse med bad på gangen.
Stedets grill i haven kan gratis benyttes. Nærmeste - gode - restaurant,
Ravlunda Bränneri, ligger en rask travetur (ca. to km) fra Rosenlund B&B.
Ellers skal man køre nogle kilometer
ekstra til Kivik for at spise.
Se mere på www.ravlunda.se.

Anita og Claes skaﬀede håndværkere, der kunne bygge deres nye hjem efter de gamle byggetraditioner. Længen i baggrunden er privaten. Foto: Søren Thorup

B&B i nybygget Skåne-gård
● Anita og Claes Johans-

son har etableret bed &
breakfast. Både ”bed” og
”breakfast” lever op til de
krav, de selv forventer at
ﬁnde som rejsende
Claes har plukket jordbærrene for
10 minutter siden. Nu står de i en
lille skål på morgenbordet. Vi sætter
os til rette med den hjemmelavede
smoothie, han har rakt os. På bordet
er desuden hjemmelavet müsli, to
slags hjemmebagt brød, æblemost
fra et lokalt mosteri og mange andre
gode sager, som hører til et veldækket morgenbord.
Claes og Anita Johansson har rejst
over det meste af verden og oplevet
både god og dårlig service. Sjældent
har de boet på bed & breakfast, men

da de besluttede at flytte fra Stockholm til Ravlunda i Skåne og begynde som B&B-værter, havde de en
klar idé om, hvordan gæster skal forkæles - nemlig som de selv ville ønske at feriere på bed and breakfast.
Anita: - Vi tænkte, at gæsterne skal
have en luksusoplevelse, men det
skal være enkelt og med gode senge.
Claes: - Vi lægger vægt på kvalitet, men også at gæsterne kan få en
naturoplevelse og finde ro her. I har
måske bemærket, at der hverken er
ure eller tv?
Sygeplejerske og luftfart
Han indrømmer, at under for eksempel VM i fodbold er det manglende tv et problem, men ellers ikke.
Som så mange andre unge drømte
Anita og Claes om at åbne en restaurant, men det er nu kun ved særlige
gruppearrangementer - Rosenlund
B&B råder over et konferencerum -

at de laver aftensmad til gæsterne.
Claes arbejdede 17 år i SAS, de seneste 10 som direktør for Crew Resource Management på SAS Operations. Her havde han blandt andet
ansvaret for planlægningen af 5000
besætningsmedlemmers flyvninger,
så den samlede arbejdstid udnyttes
bedst muligt.
Anita er uddannet sygeplejerske
og blandt meget andet kursusleder
i krise- og konflikthåndtering, ligesom hun er gruppeleder i Projekt
Charlie, hvor lærere og sundhedspersonale lærer om positiv selvudvikling for børn. I mange år boede
de i Malmø, så de har ikke problemer med at forstå danskere.
Claes etablerede siden sit eget
firma, Resource Management AB,
hvor han fik 100 store luftfartsselskaber som sine kunder.
Det var salget af firmaet, der gjorde det muligt for parret at bygge en

helt ny B&B i stilen ”gammel Skånegård” med stråtag. Med hjælp fra
Claes’ bror, der er arkitekt, lykkedes
det dem at finde håndværkere, der
var fortrolige med byggestilen.
Parret har sejlet hele livet, men
solgte båden, da de flyttede fra
Stockholm. Vandet kan de imidlertid ikke undvære, så da de ledte efter
det rigtige sted at slå sig ned, var kravet, at der skulle være havudsigt.

7. august

14.-21. august

Ljusfestival på Rönne Å, Ängelholm.
Åen er oplyst med lyskæder, fakler og
rislamper. Desuden bådparade og fyrværkeri. www.engelholm.se.

Malmöfestivalen. Sveriges største byfest fylder 25 år. Musik, mad, kultur
præger Malmøs centrum i en hel uge.

Reservation 10 år frem
Og sådan blev det. I tilgift fik de en
grund på 11.000 kvadratmeter, og i
haven har Claes kunstfærdigt fået
en bæk til at sno sig gennem en stenlandskab, så lyden af vand er helt
nærværende. Havet er nemlig for
langt borte til, at man kan høre det.
Til gengæld er Anita familiens rosenekspert, og hun har tilmed eksperimenteret med forædling af roser.
B&B-værter kan sjældent regne

med stamkunder, men selv om Rosenlund B&B er en af de nyeste
blandt cirka 100 i Kivik-området, har
Anita og Claes allerede fået ”langtidskontrakt” med en stor gruppe
golfspillere. Disse har reserveret
samme dato 10 år frem, og menuen
skal være præcis den samme, som
gæsterne nu har fået et par gange.
Noget må ægteparret Johansson
altså have gjort rigtigt - herunder
også at være omhyggelig med valg af
senge, som begejstrer os og viser sig
at være af mærket Jensen.
- Vi testede mange uden at spørge om prisen og var slet ikke i tvivl
om, at det skulle være dem, fortæller
Claes, som tilmed kunne glæde sig
over, at de kun kostede en tredjedel
af det dyreste mærke.
For golfspillere ligger Rosenlund B&B ideelt mellem Österlens
Golfklubbs to baner og DegebergaWidtsköfle Golfklubb, men stedet
er også populært blandt ornitologer,
for hvem der er gået sport i at registrere fuglearter set på matriklen. 49
blev det til ved en enkelt optælling
blot i haven, og det er efter vore oplysninger et særdeles pænt antal.
Ravlunda-området er også spækket med arkæologiske fund, hvilket
tiltrækker amatørarkæologer.
- Seneste fund er en handelsplads
fra 600-700 efter Kristus. På én dag
blev der med metaldetektorer fundet 360 mønter, smykker og dragtspænder i guld, sølv og bronze, fortæller Claes. Efter et indledende
kursus kan turister deltage i udgravninger. Kurserne er der to af i august,
og flere følger.
Af Søren Thorup
thorup@fyens.dk

Skånes bedste festivaler
Skåne ligger ikke på den lade side resten
af sommeren, og måske ﬁnder du nedenfor en anledning til at tage over Sundet og
nyde nogle dages ferie hos broderfolket.

23.-25. juli

Helsingborgsfestivalen 2009. En af
Sveriges største byfester. Musik, kultur,
mad og underholdning. www.helsingborg.se/festival.

24.-25. juli

Möllevångsfestivalen 2009. Gratis gadefestival. Gaderne er bilfri og forvandles til Kunstgaden eller Den Grønne
Gade. Sofa, borde, stole m.m. ﬂyttes ud.
www.mollevangsfestivalen.net.

24.-25. juli

Sveriges Sydligaste Jazz- og Bluesfestival. Sammy Rimington International
Band, Double O’7 og Homesick Mac er

blandt attraktionerne. www.jazzismyge.
se.

24.-26. juli
Mossagårdsfestival. Helt økologisk.
Musik, økomad, spa, ponyridning og
øko-graﬃti. www.mossagarden.se.

1. august

Ålafestivalen i Åhus. Få ål serveret på
mange måder i de opstillede boder,
mens du lader dig underholde af optrædende. www.alafestivalen.se.

7.-8. august

Killhults Countryfestival 2009, Örkelljunga. Musik på to scener - en med
”oldtime”, den anden med hårdere
country- og rock. www.killhultscountryfestival.com.

15.-16. august

Glimmingehus Skräckﬁlmfestival.
Glimmingehus Riddersal i Simrishamn
udgør en perfekt ramme. www.raa.se.

21.-22. august

Dansk-svensk visefestival i Lund. www.
stadsparkscafeet.com/visfestival.htm.

Festival 0413 i Eslöv. Masser af musik
- fra hård rock til svingende jazz. www.
festival0413.se.

7.-9. august

Gladjazz-Festival Båstad 2009. Svenske
og danske jazzbands som Björn Ingelstam Festival Band, Hans Knudsen
Jump Band, Jazzin’ Jacks, Second Line
Jazzband, Six City Stompers og et
”Gladjazz Parade Band” optræder. www.
gladjazz.se.

Festivaldax -09. Mad og drikke, tivoli,
musik og underholdning for alle aldre i
Hässleholm. www.hesslecity.com.

Kirkemusikfestival i Soﬁa Albertina
Kirke i Landskrona. www.svenskakyrkan.se/landskrona.

Perstorps-Karnevalen -09. Underholdning af høj klasse fra lokale talenter

5.-6. august
5.-8. august

7.-8. august

20.-22. august

og nogle af Sveriges bedste kunstnere.
www.perstorpskarnevalen.se.

28-29. august

Palmfestivalen i Trelleborg. ”Glæde,
glitter, mad og støj” lover arrangørerne.
Festivalen afvikles for 34. gang. Den
plejer at tiltrække over 75.000. www.
trelleborg.se.

29. august

Helgeå-Festivalen 2009. Musikfestival.
www.helgeafestivalen.se.

29.-30. august

Skånska Jakt- & Fiskemässan i Höör.
landets største inden for jagt, ﬁskeri,
hunde og fritid med 300 udstillere. Mulighed for test inden for alle områder.
www.bosjokloster.se.

