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Välkommen till sommar-Simrishamn!
Det har sagts att ingenstans är himlen högre än på Österlen, något som inte är svårt
att förstå om man befinner sig i Simrishamn med omnejd en sommardag.
I din hand håller du sommarens kulturguide, fylld med spännande och intressanta evenemang som arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamns kommun. Gillar du kakor får du
inte missa sommarens historiska stadsvandringar där du kan avnjuta kakor
efter recept förknippade med stadens
historia. Eller följ med på en tidsresa
tillbaka till bronsåldern och upplev hällristningarna som berättar om livet på
Österlen för länge sedan.
Vår ambition är att var och en av alla
som bor eller besöker Simrishamn ska
kunna hitta något som intresserar. Allra
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bäst är det om det kan överraska positivt
eller utmana dina föreställningar.
Varmt välkommen att ta del av sommarens kulturevenemang!
Elisabeth Wikenhed
Kultursamordnare

PS. Givetvis händer det mycket mer på
Österlen under sommaren – många evenemang ordnas av föreningar och är du
intresserad kan du söka alla sommarens
evenemang i ”Evenemangsplaneraren” som
du hittar på vår hemsida simrishamn.se.

Föreläsning

Workshop

Marknad

Musik

Utställning

Barnaktivitet

Vandring/visning/utfärd

Återkommande arrangemang			
Torsdag 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 kl. 18–19.30,
Österlens museum:

Stadsvandring med kakberättelser
Stadsberättarvandringen i Simrishamns värsta kakkvarter med
start från Österlens museum tar oss via redardrottningens gård
och hennes vattenbakelser, genom schalettastans gator till systrarna Wollins affär för hyacinter och brunekakor, förbi Ida
Thulins konditori till hamnkvarteren där kage-kvingorna residerade. Under vägen avnjutes kakor efter recept förknippade med stadens historia.
En sockrad, inte helt politiskt korrekt historia på vårt eget vis. Pris: 120 kr,
inklusive smakkakor och en påse Samarin. Max 40 personer. Föranmälan till
osterlens.museum@simrishamn.se eller på 0414-81 96 70.
Torsdag 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 kl. 13–14,
Österlens museum:

Guidade visningar av museets utställningar
Design för folkhemmet och Älskade tekanna
Onsdag 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik:

Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Arkeolog och museipedagog Veronica Jeppsson från Österlens
museum visar hällristningarna på Yxornas häll och berättar om
livet under bronsåldern och den senaste forskningen kring hällristningar och bronsåldern. Hon har med sig bronsålderskläder,
föremål och iPads ut på hällen. Vår tid möter bronsåldern.
Visningen görs på både svenska och engelska, efter behov. Pris:
60 kr, deltagare upp till 15 år gratis. Ingen föranmälan krävs.
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Torsdag 21/6 kl. 12–15,
Österlens museum:

Förbered midsommar på
Österlens museum
Kom i stämning inför midsommar! Vi
binder midsommarkransar, lyssnar
på folkmusik och
äter midsommartårta i museets trädgård. Pris för att göra krans: 40 kr, krans
och tårta 75 kr. Ingen föranmälan.
Torsdag 21/6 kl. 16–17,
Yxornas häll i Simrislund:

Sommarsolståndet på Yxornas
häll och Stenkilsristningen
Österlens museum uppmärksammar
sommarsolståndet med en hällristningsvandring från Yxornas häll genom
hagarna upp till Stenkilsristningen.
Museipedagog Veronica Jeppsson visar
hällristningarna och berättar om den
spännande bronsåldern. Medtag egen
kaffekorg. Pris: 60 kr från 18 år. Barn i
vuxens sällskap gratis. Ingen föranmälan.
Söndag 24/6 kl. 16–18,
Österlen museum:

Invigning av Berättarfest
på Österlen 2018
Invigningstal och berättelser av författaren Anita
Goldman. Introduktion av
Österlen berättars nya app.
Föreningens ordförande
Cecilia Granquist Dahmén
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rekommenderar ur kommande veckas
program. Tellers corner-insamling av
berättelser till boken om Simrishamn
900 år – dela med dig av dina barndomsminnen och berättelser från staden. ”Det ligger en jätte begravd” –
Lena Alebo berättar om jättar från olika
delar av världen och för alla åldrar. Te,
kaffe och smörgåsar och kakor serveras
för 50 kr. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen 2018. Pris: Festivalband
20 kr krävs, finns att köpa på Österlens
museum. I samarbete med föreningen
Österlen berättar.
		 Torsdag 28/6 kl. 15–16,
		 Österlens museum:

Bockarna bruse
Den välkända sagan får ny dräkt i denna
spännande musik- och sagoberättarföreställning med riksspelmannen Anna
Rynefors och hennes spännande instrument. Sagan är magisk, för den ser likadan ut var på jorden vi än befinner oss.
I alla kulturer finns det getter och även
troll, sagor, glädje och musik! Under
föreställningen träffar vi flera djur som
vi sjunger om och folkmusiken väcks till
liv bland annat med en säckpipa i gosedjursdräkt! Familjeföreställning. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen
2018. Pris: Vuxna 50 kr, barn från 2 år
gratis. Festivalband för 20 kr krävs för
alla över 12 år, finns att köpa på plats
eller i förväg på Österlens museum.
Föranmälan till 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrihamn.se.

Torsdag 28/6 kl. 17–18,
Österlens museum:

Bockarna bruse
Den välkända sagan får ny dräkt i denna
spännande musik- och sagoberättarföreställning med riksspelmannen Anna
Rynefors och hennes spännande instrument. Sagan är magisk, för den ser likadan ut var på jorden vi än befinner oss.
I alla kulturer finns det getter och även
troll, sagor, glädje och musik! Under
föreställningen träffar vi flera djur som
vi sjunger om och folkmusiken väcks till
liv bland annat med en säckpipa i gosedjursdräkt! Familjeföreställning. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen
2018. Pris: Vuxna 50 kr, barn från 2 år
gratis. Festivalband för 20 kr krävs för
alla över 12 år, finns att köpa på plats
eller i förväg på Österlens museum.
Föranmälan till 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrihamn.se.
Torsdag 28/6 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Björn Ranelid – världsberättelser med ordet i centrum
Björn
Ranelid
kommer
och samtalar kring
temat
världsberättelser med ordet i centrum.
Björn har skrivit ett trettiotal romaner
och han har bl a fått Augustpriset,
Aftonbladets kulturpris och Region Skånes stora kulturpris. Välkomna till en
kväll i poesin, lyriken och tankens kraft,
en kväll att minnas närmast hjärtat.

”Kärleken ligger nu i en farkost som rör
sig mellan ditt öga och ditt hjärta i världens längsta och kortaste resa och däremellan behövs det inget visum och inget
pass.” ”Människans kärlek till sin nästa
är världens starkaste kraftverk, men den
saknar all farlig strålning.” Föranmälan
till 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 28/6 kl. 19–20.30,
Österlens museum:

Kakberättelser från Simrishamn
och världen i övrigt
Dramatiserad
stadsberättarvandring, med
smakprov, i
Simrishamns
värsta kakkvarter. Berättarvandringen
startar från
Österlens museum och tar oss via redardrottningens gård och hennes vattenbakelser, genom schalettastans gator till
systrarna Wollins affär för hyacinter och
brunekakor, förbi Ida Thulins konditori
till hamnkvarteren där kage-kvingorna
residerade. Som avslutning avnjutes
Gösta Ehrnbergs rulltårta och Hanna
Ehrnbergs brysselkex i rätt miljö. En
sockrad, inte helt politiskt korrekt, historia på vårt vis. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen 2018. Pris: 120 kr,
inklusive smakkakor och en påse Samarin. Festivalband för 20 kr krävs, finns att
köpa på plats eller i förväg. Max 40 personer. Föranmälan till osterlens.museum@
simrishamn.se eller på 0414-81 96 70.
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Fredagen 29/6 kl. 15–16.30,
Österlens museum:

Afternoon tea med all världens
berättelser – öppet café för alla
berättarsugna
Berättare från
Österlen Berättar
tar sig an berättelser från teernas
länder Indien,
Afrika och England. Till berättelserna serveras scones och cucumber-sandwiches
samt goda teer- Darjeeling, Nilgiri, Earl
Grey och Rooibos. Utrymme lämnas för
berättarsugna i publiken som vill
berätta på temat. Som avslutning finns
möjlighet att se utställningen Älskade
tekanna. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen 2018. Pris: 100 kr. Festivalband för 20 kr krävs, finns att köpa
på plats eller i förväg på Österlens
museum. Föranmälan: 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se
Lördag 30/6 kl. 19–21,
Österlens museum:

Hällarna berättar
Följ med på
en sagolik
busstur och
kvällsvisning
av tre av
Österlens
hällristningar
i Järrestad,
Simris och
Gladsax. Vi
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tar avstamp i asatron och letar oss via
dessa berättelser ner i bronsålderns
mytologi. Med på färden finns arkeologer och berättare. Vi släpljusbelyser hällarna för att se motiven bättre. Samling
på Österlens museum. Evenemanget
ingår i Berättarfest på Österlen 2018.
Pris: 250 kr inklusive busstur, berättelser och bronsåldersfika. Festivalband
för 20 kr krävs, finns att köpa på plats
eller i förväg. Föranmälan till
0414-81 96 70 eller osterlens.museum@
simrihamn.se.
Söndag 1/7 kl. 10–12,
Österlens museum:

Staden väcks till liv
Simrishamn som
plats fyller
900 år 2023. Det
ska bland annat
firas med en ny
bok om staden.
Journalist Caroline Alesmark,
släktforskaren
Magnus Lindskog och kulturhistorikern Lena Alebo finns på plats
och berättar hur man i olika arkiv finner människoöden som ger staden liv
och ger exempel från sin research som
just nu pågår för fullt. Evenemanget
ingår i Berättarfest på Österlen 2018.
Pris: Festivalband för 20 kr krävs, finns
att köpa på plats eller i förväg. Förmiddagskaffe med simrishamnskakor 40 kr.
Föranmälan: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
I samarbete med Österlen berättar.

Torsdag 12/7 kl. 14–15,
Österlens museum:

Pokémon-vandring
En vandring för
både stora och
små. Pokémon Go
har fått många att
gå ut och röra på
sig. Vad man
oftast inte tänker
på är att man tack
vare spelet kan
lära sig mycket om kulturen i sin stad.
Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en pokémonjakt genom Simrishamn och få samtidigt veta mer om de
olika pokéstoppen och historien bakom
dem. Du får som vuxen även en inblick i
Pokémonvärlden och en beskrivning av
de olika Pokémons vi stöter på under
vandringen. Ingen föranmälan krävs.
Pris: 60 kr. Från 7 år. Familjepris:
180 kr. Ta med egen smartphone med
nedladdad Pokémon Go.
Torsdag 26/7 kl. 14–15,
Österlens museum:

Pokémon-vandring
En vandring för
både stora och
små. Pokémon Go
har fått många att
gå ut och röra på
sig. Vad man
oftast inte tänker
på är att man tack
vare spelet kan
lära sig mycket om kulturen i sin stad.
Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en pokémonjakt genom Simris-

hamn och få samtidigt veta mer om de
olika pokéstoppen och historien bakom
dem. Du får som vuxen även en inblick i
Pokémonvärlden och en beskrivning av
de olika Pokémons vi stöter på under
vandringen. Ingen föranmälan krävs.
Pris: 60 kr. Från 7 år. Familjepris:
180 kr. Ta med egen smartphone med
nedladdad Pokémon Go.
Torsdag 2/8 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé – föreningen
Sticka Sverige stickar på
Simrishamns bibliotek!
Sticka Sveriges stickförening är en ideell
förening som vänder sig till alla som är
intresserade av stickning, virkning och
andra garntekniker, vare sig man är
nybörjare eller rutinerad med stickorna.
Föreningen håller i stickkafé på biblioteket där alla är välkomna att delta, få
inspiration, utbyta tips och idéer eller
bara dela sitt intresse med andra. Det
blir drop-in för alla åldrar och alla
nivåer. Föreningen Sticka Sverige bildades i mars 2004 med syftet att värna
om stickning, virkning och andra liknande garnteknikers tradition, mönster
och teknik. Man ville främja och inspirera till utveckling inom dessa tekniker
och förmedla kontakter främst inom
Sverige men även utanför landets gränser. Ingen föranmälan. Simrishamns
bibliotek i samarbete med Föreningen
Sticka Sverige.
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Foto: Sophia Callmer

		
		

Lördag 4/8 kl. 10–15,
Österlens museum:

Framtidens trädgård
Kl. 10–11: Föredrag av Anette Nilsson.
Anette Nilsson på Boäng berättar och
visar bilder på hur hon planerar och
bygger upp sin potage, köksträdgård.
Hon ger massor av tips hur du kan odla
fina grönsaker tillsammans med sommarblommor. Även tips på jordförbättring, odlingsmetoder, bra sorter samt
förädling och förvaring av den egna
skörden. Se mer på: www. daylily-potager.blogspot.se. Österlens museum i
samarr. mellan Österlens trädgårdssällskap, Tjörnedala trädgårdsförening och
Österlenrosor.
Kl. 11–12. Föredrag av Jenny Neikell.
Jenny Neikell driver ”Surtantens
syrade”, som tillverkar och säljer mjölksyrade grönsaker till livsmedelsbutiker
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och restauranger. Hon håller även uppskattade föreläsningar och kurser i fermentering för privatpersoner, företag
och på universitetsutbildningar. Jenny
är också författare och har skrivit boken
”Fermentera – Mat med jäst, mögel och
bakterier”. Se mer på: www.surtantens.se.
12–13.30: Workshops och utställare i
museiträdgården samt lunch
13.30–14.30: Föredrag av Henrik
Ennart. Henrik Ennart är vetenskapsjournalist och författare. Han skriver
om hur mat, miljö och livsstil påverkar
vår fysiska och mentala hälsa. Tillsammans med kocken Niklas Ekstedt har
han skrivit boken ”Happy Food – om
hur mat och lycka hänger ihop”. De
senaste forskningsrönen kring vår tarmflora påvisar dess roll i olika sjukdomar
och hur vi själva kan påverka vår hälsa
med maten vi äter. Läs mer på:
www.svd.se/av/henrik-ennart
Utställare och workshops:
Lars Persson – bisamhälle, Anna
Gunnert – perenna grönsaker, Gunnel
Pettersson – bovete, samt försäljning av
bovetepannkakor, Eva Olsson – Herbasensia, salvor och kryddor, Sophia
Callmer – insektshotell mm, Systrarna
Lindskog – plantskola.
Barnaktiviteter i trädgården med
museets pedagog.
Möjlighet finns att köpa lunch i musei
trädgården. Förköp av biljetter: 100 kr/
föredrag, medlemmar i någon av de deltagande föreningarna 80 kr/föredrag.
Alla tre föredragen 250 kr/200 kr. Bindande anmälan till 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Begränsat antal biljetter.

Lördag 25/8 kl. 13–13.35, Sillens
dag på hamnplan i Simrishamn:

Båtjazz – segla med Emma and
the Jazzcrusaders
Häng med på
en seglats i
lagom bris, i
storm eller
helt utan vind.
Ibland känner
man sig så väldigt liten. Ibland måste man vara
modig! Glad och stark eller liten och
rädd – till havs finns musik som rymmer
allt. Här blåser det både glatt sväng
och stämningsfull mystik, med gott om
plats för det spontana. Besättningen
består av fyra fantastiska jazzmusiker
som för skutan i hamn. Och kom ihåg
en sak: Tillsammans är vi starka!
Ålder: 5–9 år. Längd: 35 minuter.
Söndag 26/8 kl. 13–15,
Österlens museum:

Foto: Maria Heijbel

Arkeologidagen
Samling på Österlens
museum kl. 13. Fri entré.
För dagens program se
dagspressen och Österlens
museums hemsida.
Torsdag 30/8 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Wanderlust – att vandra på
Skåneleden och lite mer
Gillar du att hänga på dig ryggsäcken
och dra iväg ut på leden? Eller är du
nyfiken på vad som skulle kunna hända
ifall du gjorde det? Oavsett vilket är du
välkommen till kvällens inspirerande

föredrag med vandring i fokus. Kenneth
Joelsson och Caroline Alesmark, författarna till ”Vandra Skåneleden”, förmedlar upplevelser från tillkomsten av
boken och tipsar om egna smultronställen längs Skåneleden. Därutöver utlovas
ett svep över Pyrenéerna och en touch
av det Gåtfulla Skåne. Kenneth arbetar
med vandring professionellt och är uppvuxen i Dalby. Caroline är frilansjournalist från Rörum. Tillsammans vill de
bidra till att få fler människor att
komma ut på världens vandringsleder.
Föranmälan Simrishamns bibliotek,
tel: 0414-81 90 00 eller e-post:
biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 1/9 kl. 11–12,
Simrishamns bibliotek:

Babyspace med Sagofen
Isadora
Babyspace – en
föreställning för
bebisar om
utrymme, tyngdlöshet och rymd. En
färd genom kroppens insida och ut i universum. Med
hjälp av ljud och projektioner med olika
rymdmotiv skapas en resa tillbaka till en
krav- och tyngdlös tillvaro. Historien
har ingen röd tråd utan bygger på olika
händelser uti i rymden och insidan av
kroppen där bebisarna har legat för inte
allt för länge sedan. Ålder: 0–11 månader. OBS åldern, ej för äldre barn eller
medföljande äldre syskon. Längd: 25
min. Medverkande: Josefina Karlsson
Vergara. Föranmälan Simrishamns
bibliotek, tel: 0414-81 90 00 eller e-post:
biblioteket@simrishamn.se.
Kulturguide sommar 2018
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Sagostund
Foto: Anne-Sofie Holmberg

Kom till bibblan och
lyssna på en saga om
kärlek. Vad är kärlek
egentligen och hur
känns den? Kan man
bli kär i vem som
helst? Efteråt pratar vi
och målar lite utifrån berättelsen. Vi
bjuder på frukt och dryck. Ålder: 3–6
år. Föranmälan Simrishamns bibliotek,
tel: 0414-81 90 00 eller e-post:
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 6/9 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Att lära känna norra Österlen
med fotografi med fotograf
Petter Löfstedt
Petter Löfstedt berättar
om sin skildring av
norra Österlen med
kamera som verktyg,
där resultatet blev en
fotobok på 128 sidor.
Boken Rur.Albo är en
nära skildring i bilder av frysta ögonblick i Albo härad och visar bilder
bortom blommande äppelodlingar
och solnedgångar vid havet. Det mesta
är ögonblicksbilder och dokumenterat
inifrån, mitt i händelserna. Petter
berättar om bilderna samt om arbetet
bakom boken, hur han tänkt och gått
tillväga. ”Jag vill också inspirera andra
att berätta sina historier och delar
gärna med mig av tankarna kring min
metod”.
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Utställningar på
Österlens museum
Skrabban – nya aktiva och
interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar
och verkstäder i en hel våning för barn,
barnfamiljer och skolklasser. Utställningen visar Simrishamns historia från
forntid fram till 1900-talets mitt. Skrabban är också platsen för verkstäder och
andra program året runt, med olika evenemang och lovprogram. Avgift tas ut
då verkstäder, teater m fl. program
arrangeras. Utställningarnas verkstäder
är bemannade tisdag-fredag kl. 12-15.30
under perioden 26/6-10/8.
Design för folkhemmet – Svensk
industridesign och utvecklingen
av moderna bruksföremål
Vi utlovar en utställning med hög igenkänningsfaktor! Här
visas moderna bruksföremål som berättar
om hur hemarbetet
förändrades, hur det
förenklades och hur
kvinnornas dagliga
slit blev lättare, mindre tidskrävande.
Det är en del av vår moderna kvinnohistoria. Från 1930-talet fram till 70-talet
fanns en rad framstående svenska tillverkare av bruksföremål, och formgivare med olika bakgrund engagerades
som designers. Aluminium, rostfritt stål
och plast var mindre tyngda av traditioFoto: Hans-Eric Jonsgården

Onsdag 5/9 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek

Älskade
tekanna
Välkommen till
årets fräckaste
tekalas! 55
moderna
svenska tekannor som blivit signerade konstobjekt.
Signe Persson Melin, Gösta Grähs, Inger
Persson, Stig Lindberg, Rolf Sinnemark
med flera. Från elegant 1950-tal via
poppigt 1960-tal till postmodernistiskt
1980-tal. Den unika samlingen keramik
har designprofilerna Staffan Bengtsson
och Pia Staël von Holstein samlat sedan
de första gången träffades över en kopp

te! Nu har vi på Österlens museum glädjen att få visa och ta del av detta stycke
god svensk designhistoria. Utställningen pågår till och med 15/9 2018.

Särken först – om kläder
och människor
Särken först visar
kläder från 1700talet fram till 1970
ur Föreningens samlingar på Österlens
museum. Kläderna
berättar egentligen
alla historier samtidigt- det handlar om
kommunikation, gemenskap, utanförskap, status och ekonomi, öden, tradition och förnyelse. Därför blir utställningen en provkarta över mänskliga
beteenden och ett sätt att berätta vår
lokala historia. Och därmed också en
utställning inte bara för den redan
intresserade.
Foto: Sophia Callmer

ner än de traditionella materialen och
visade sig vara lämpliga för serietillverkning. Hemmens Forskningsinstitut
(HFI) grundades 1944 och gav husmödrarna inflytande över produktionen av
bruksföremål. HFI var en statlig myndighet som testade nya apparater och ny
utrustning för hemmet. Det var produkter med lång livslängd där form, funktion och ekonomi samspelade. Svenska
bruksföremål av glas, rostfritt stål, aluminium och plast väckte uppmärksamhet även i utlandet. De prisbelöntes på
internationella utställningar och
mässor. Produktionen var som mest
intensiv under 1950-60-70-talen och
klingade därefter av, för att idag nästan
helt ha upphört. Utställningen är producerad av Thomas Lindblad, som i
många år samlat föremål från Folkhemmets tid och som skrivit flera böcker om
moderna bruksföremål i svensk design.
Utställningen pågår hela året 2018.

Skörda regnvatten
”Skörda regnvatten” är en installation i
museets trädgård skapad tillsammans
med Eva Mathiasson, Sophia Callmer
och Susanna Widlundh. Här visas hur
regnvatten kan samlas in, lagras och
användas för att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och
kommande generationer. I samarbete
med Gata & Park på Samhällsbyggnadsförvaltningen och med medel från Sparbanken Syd. Under året kommer fler
installationer att visas i
museiträdgården.
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Många hållplatser och många aktiviteter

Simrishamns nya bokbuss
– mer än bara böcker
Oavsett om du vill låna en bok, skriva ut
ett dokument, har en undran om digital
teknik eller bara vill surfa på bokbussens
trådlösa internet, är du välkommen
ombord med dina önskemål och behov.
Bokbussen finns till för dig!

Simrishamns mobila bibliotek, bokbussen, är lastad med ett ton romaner,
deckare, faktaböcker, bilderböcker, pekböcker, ljudböcker, tidskrifter, talböcker, storstilsböcker och film. Men
framför allt är den lastad med bibliotekets medarbetare som hjälper dig att
reservera böcker och beställa hem det
du är intresserad av, vill ha tips om eller
har behov av.
Utbudet är långt större än det som
finns i bussen

För den som inte nöjer sig med ett ton
medier av olika slag, finns via bokbussen
tillgång till allt som finns i den gemensamma bibliotekskatalogen i sydöstra
Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla och Ystad). Skulle vi fortfarande inte hitta det du letar efter, kan vi
alltid göra fjärrlån från alla Sveriges
universitets- och högskolebibliotek.
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Bokbussen besöker mer än 20 byar samt
förskolor och äldreboenden och är inte
bara en förmedlare av media, utan även
en resurs för kunskapsinhämtning av
den digitala tekniken, för inspirerande
sagostunder för de små och högläsning
och bokprat för de stora. Kanske behöver du hjälp att med att reda ut din nya
telefon? Eller så vill du delta i ett bokquiz? Håll utkik efter bokbussens aktiviteter, eller föreslå nya!
Turlistan

Bokbussens turlista är tänkt att anpassas
efter dina behov. Saknar du en hållplats? Hör av dig till biblioteket.

Sommarboken på
Simrishamns bibliotek
Tjolahopp! Äntligen
sommarlov! Kom
och låna fem
böcker och få en
bok i present!

För dig mellan 6
och 16 år. Från
och med 18 juni
kan du hämta ett
sommarbokshäfte
där du recenserar dina lästa böcker. När
du lämnat in ditt häfte får du en bok i
present av oss. Obs! Du kan även recensera böckerna på www.biblioteksso.se.
Du kan vara med i sommarboken två
gånger och har fram till 31 augusti att
lämna in dina recensioner. Du kan låna,
läsa och recensera dina böcker mellan
18/6–31/8. Ha en mysig lässommar!

Gå en spännande vandring mellan Simrishamns
hällristningar – vandra mellan Yxornas häll och
Stenkilsristningen
Österlens museum har en enkel vandringsled mellan de två större ristningsfälten i Simrishamn. Leden är ca 1.5 km
lång, fram och tillbaka, och är markerad
med korta rödmålade stolpar och röda
pilar. Man vandrar genom betesmarker
och passerar över/genom stängsel och vi
ber dig att se till att stänga efter dig så att
betesdjuren inte kommer ut.

själv. Högst upp på hällen är inhugget
en njurformad figur tillsammans med
en häst och ett skepp. Forskarna har tolkat att den njurformade figuren föreställer en mantel. Det finns också en
tolkning som säger att mantelristningen
också kan visa solens vandring över
himlavalvet ombord på ett skepp tillsammans med sina hjälpare hästen och
ormen. Från Yxornas häll kan du vandra
vidare genom hagmarkerna till nästa
hällristningsplats Stenkilsristningen.
Stenkilsristningen

Yxornas häll

Strax söder om Simrishamn ligger ett av
Skandinaviens viktigaste hällristningsområde. Den ena hällen nästan nere vid
stranden kallas Yxornas häll. Ristningarna här är också bland de äldsta i Skandinaviens bronsålderskultur. Bilderna
hittades i slutet av 1800-talet. Du finner
många yxor, skepp och en del solhjul,
men också människofigurer. En man
bär på en yxa som är långt större än han

Stenkilsristningen var den första i landskapet öppet liggande hällristning man
fann på Österlen. Här finns 65 bilder
och över 100 skålgropar och variationen
på motiven är stor. Det är skepp,
människor med yxor, hästar och hjulkors. Platsen avslöjar något om ceremonierna under bronsåldern. Det finns tre
yxbärande män, som är vittrade och svåra att hitta. Det finns ett stort skepp med
hästhuvud på båda stävarna. Från platsen kan man se Bornholm. Om man vill
vara säker på att se ristningarna tydligt
ska man komma efter mörkrets inbrott
och belysa hällen från sidan med en
ficklampa.
Besök Österlens museums hemsida
Rock Art Österlen:
http://www.rockartosterlen.se/
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Kalendarium – kortfattad lista 			
Föreläsning

Workshop

Marknad

Musik

Utställning

Barnaktivitet

Vandring/visning/utfärd

Torsdag 21/6 kl. 12–15, Österlens museum:
Förbered midsommar på Österlens museum

Söndag 1/7 kl. 10–12, Österlens museum:
Staden väcks till liv

Torsdag 21/6 kl. 16–17, Yxornas häll i
Simrislund: Sommarsolståndet på Yxornas häll och
Stenkilsristningen

Onsdag 4/7 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden

Söndag 24/6 kl. 16–18, Österlen museum:
Invigning av Berättarfest på Österlen 2018,
Österlens museum
Torsdag 28/6, kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar
Design för folkhemmet och Älskade tekanna
Torsdag 28/6 kl. 15–16,
Österlens museum: Bockarna bruse
Torsdag 28/6 kl. 17–18,
Österlens museum: Bockarna bruse
Torsdag 28/6 kl. 18.30, Simrishamns
bibliotek: Björn Ranelid – världsberättelser
med ordet i centrum
Torsdag 28/6 kl. 19–20.30, Österlens
museum: Kakberättelser från Simrishamn och
världen i övrigt
Fredagen 29/6 kl. 15.00–16.30, Österlens
museum: Afternoon tea med all världens
berättelser – öppet café för alla berättarsugna
Lördag 30/6 kl. 19.00–21.00, Österlens
museum: Hällarna berättar
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Torsdag 5/7 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar Design
för folkhemmet och Älskade tekanna
Onsdag 11/7 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden
Torsdag 12/7 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar Design
för folkhemmet och Älskade tekanna
Torsdag 12/7 kl. 14–15, Österlens
museum: Pokémon-vandring
Torsdag 12/7 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Stadsvandring med kakberättelser
Onsdag 18/7 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden
Torsdag 19/7 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar Design
för folkhemmet och Älskade tekanna

Torsdag 19/7 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Stadsvandring med kakberättelser
Onsdag 25/7 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden
Torsdag 26/7 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar Design
för folkhemmet och Älskade tekanna
Torsdag 26/7 kl. 14–15, Österlens
museum: Pokémon-vandring
Torsdag 26/7 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Stadsvandring med kakberättelser
Onsdag 1/8 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden
Torsdag 2/8 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar
Design för folkhemmet och Älskade tekanna
Torsdag 2/8 kl. 17–19, Simrishamns
bibliotek: Stickkafé – föreningen Sticka Sverige
stickar på Simrishamns bibliotek!
Torsdag 2/8 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Stadsvandring med kakberättelser

Onsdag 8/8 kl. 16–16.45, P-platsen vid
hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn
och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år
tillbaka i tiden
Torsdag 9/8 kl. 13–14, Österlens museum:
Guidade visningar av museets utställningar Design
för folkhemmet och Älskade tekanna
Torsdag 9/8 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Stadsvandring med kakberättelser
Lördag 25/8 kl. 13–13:35, Sillens dag på
hamnplan i Simrishamn: Båtjazz – segla med
Emma and the Jazzcrusaders
Söndag 26/8 kl. 13–15, Österlens museum:
Arkeologidagen
Torsdag 30/8 kl. 18.30, Simrishamns
bibliotek: Wanderlust – att vandra på Skåneleden
och lite mer
Lördag 1/9 kl. 11–12, Simrishamns bibliotek:
Babyspace med Sagofen Isadora
Lördag 5/9 kl. 10–11, Simrishamns bibliotek:
Sagostund
Torsdag 6/9 kl. 18.30, Simrishamns
bibliotek: Att lära känna norra Österlen med
fotografi med fotograf Petter Löfstedt

Lördag 4/8 kl. 10–15, Österlens
museum: Framtidens trädgård
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Österlens museum

Bénka-dí/Ungdomens hus

26 juni–29 augusti:

Ungdomens hus har målgrupp års-

Tisdag–fredag kl. 10–17,

kurs 7 till och med 17 år. Öppettider

Helgfri lördag kl. 10–14.

från och med höstterminen 2018:

3 september–31 december

Måndagar kl. 16–19

Onsdag–fredag kl. 12–16,

Tisdagar kl. 16–19

helgfri lördag kl. 10–14.

Onsdagar kl. 16–19

Fritt inträde till utställningarna
under 2018
Storgatan 24, Simrishamn.
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se

Torsdagar kl. 16–19
Fredagar kl. 16–22
(dessa tider gäller ej under skollov)
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65
ungdomenshus@simrishamn.se

Simrishamns bibliotek
Måndag–torsdag kl. 10.30–19,
Fredag kl. 10.30–17,
Helgfri lördag kl. 10–14.
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00
biblioteket@simrishamn.se

Vi finns på Facebook
– sök på Simrishamns bibliotek,
Österlens museum och Bénka-dí

Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se

ADRESS:

och på Instagram
@simrishamns_bibliotek,
@osterlens.museum,
@benkadi.simrishamn

