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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 på Simrishamns kommun. Passa på att lära dig mer om staden på sommarens guidade
stadsvandringar med museichefen Lena Alebo, som just nu skriver på en bok
om Simrishamns 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 bäst är det om det kan överraska positivt eller utmana dina föreställningar. Varmt välkommen att ta del av sommarens kulturevenemang!
Elisabeth Wikenhed, kultursamordnare, Simrishamns kommun
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.

9/6–31/8, Sommarboken,
Simrishamns bibliotek:

Läs fem böcker under sommarlovet och
få en bok i present. Behöver du tips?
Kom till biblioteket fråga oss! För dig
mellan 6 och 16 år.
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Återkommande arrangemang
Torsdag 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8,
10/8 kl. 18–19.30,
Österlens museum:

Staden berättar
Museichef Lena Alebo skriver just nu på en
bok om Simrishamn. Följ med på en vandring runt i staden och lyssna till nya och
gamla sanningar om Sillastan. Det är snart
(år 2023) 900 år sedan staden nämns i skrift
första gången. Det var när den norske kungen Sigurd Jorsalafar kom hit. Vad hände
sen? Vi speed-dejtar med stadens historia.
Samling i entrén på Österlens museum.
Pris: 75 kr. Ingen föranmälan krävs.

JUNI
Söndag 25/6 kl. 16–19,
Österlens museum:

Berättarfest på
Österlen 2017
Kl. 16.30: Reidar Jönsson, författare och
berättare, inviger årets berättarfest.
Kl. 17: vankas smakprov ur veckans
program med hjälp av rekommendör
Boel Marie Larsson och arrangörerna
runt om på Österlen.
Kl. 18: Workshop kring Stig T Karlssons
Österlenbilder från 1961 under ledning av
Cecilia Granquist Dahmén och Mats
Söderlund.

Tisdag 4/7, torsdag 6/7, tisdag 11/7,
torsdag 13/7, tisdag 18/7, torsdag 20/7,
tisdag 25/7, torsdag 27/7, tisdag 1/8,
torsdag 3/8 kl. 16–17,
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, berättar om
livet under bronsåldern och den senaste
forskningen kring hällristningar och bronsåldern. Hon har med sig bronsåldersk läder,
bronsredskap och iPads ut på hällen. Vår tid
möter bronsåldern. Visningen görs på både
svenska och engelska, efter behov. Pris: 50 kr,
deltagare upp till 18 år gratis. Ingen för
anmälan krävs.

Kl. 17–19: Slöjda och berätta i Skrabbans
aktiva och interaktiva rum tillsammans
med Eva Persson, Veronica Jeppsson och
Maria Heijbel.
Kl. 16–18.30: Vegetarisk mat finns att
köpa från Quarteys. I samarbete med
Österlen Berättar och Studieförbundet
Vuxenskolan sydost.
”Berättarfest på Österlen 2017” pågår 25/6–
2/7. För vidare information om programmet
håll utkik på https://osterlenberattar.nu/,
www.visitystadosterlen.se samt på föreningen
Österlen Berättar’s Facebook-sida. Fri entré.
Ingen föranmälan krävs.
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Onsdag 28/6 kl. 19–20.30,
Österlens museum:

Österlen 1961
Berättarworkshop kring Stig T Karlssons
foton från 1961 med skådespelaren Cecilia
Granquist Dahmén och poeten Mats Söder
lund. Museichef Lena Alebo inleder med
några berättelser från tiden och Cecilia
Granquist Dahmén gör några övningar för
att komma igång. Sedan studerar vi fotografierna tillsammans i smågrupper och
sätter samman en eller flera berättelser.
Kvällsfika ingår. Evenemanget ingår i
Berättarfest på Österlen 2017. Pris: 125 inkl.
kvällsfika. Föranmälan till: 0414-81 96 70
eller på osterlens.museum@simrishamn.se

JULI
Lördag 1/7 kl. 20–22,
Gladsax:

Hällarna berättar
Med hjälp av de nordiska gudasagorna och
andra europeiska sagor finner vi nya berättelser i hällarnas motiv. Vi träffas på parkeringsplatsen vid Gladsax kyrka och samåker därifrån med buss. Berättare är Lena
Alebo, Maria Heijbel och Veronica Jeppsson från Österlens museum samt berättaren
Helena Heyman. Bronsåldersfika ingår.
Evenemanget ingår i Berättarfest på
Österlen 2017. Pris: 150 kr. Föranmälan
till: 0414-81 96 70 eller på
osterlens.museum@simrishamn.se
Söndag 2/7 kl. 10–13,
Österlens museum:

Seminarium kring
kvinnors berättande
Författaren Susanna Alakoski håller i semi-
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nariet. Journalist och författare Kathinka
Lindhe bidrar med släktberättelser som
handlar om Luitgard Adlercreutz och Elvira
Madigan. Conchi Gonzalez, som arbetat
med projektet ”100 år av glömska” på Jönköpings länsmuseum, finns med på länk.
Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen
2017. Pris: 50 kr. Vegetarisk lunch från
Quarteys: 100 kr. Föranmälan på telefon:
0414-81 96 70 eller på e-post:
osterlens.museum@simrishamn.se
Lördag 8/7 kl. 13,
Österlens museum:

Form och struktur i din
trädgård
Denna eftermiddag får ni lyssna
på Anna-Lena
Biel Jönsson och
Helen Sirensjö,
trädgårdsingenjörer, utbildade vid
Sveriges lantbruksuniversitet i
Alnarp. De driver
företaget ”Form
och struktur Trädgårdsarkitektur”. Målsättningen i deras arbete är att med en bra form
och struktur hjälpa kunder att skapa en
vacker och unik trädgård som är funktionell
och lätt att underhålla. Under föreläsningen
kommer de att prata om hur man gör för att
hitta en harmonisk form och struktur i sin
trädgård, med hänsyn till personliga önskemål och platsens förutsättning. Pris: 100 kr.
Föranmälan till SV Skåneland,
tel: 010-703 08 40 eller e-post:
skaneland@sv.se. Arr: Österlens museum i
samarbete med Form och struktur
Trädgårdsarkitektur.

Fredag 28/7 kl. 10–18 och
lördag 29/7 kl. 10–16,
Österlens museum, museiträdgården:

Lördag 5/8 kl. 20–22.30,
Österlens museum:

Marknad med mat, slöjd
och konsthantverk

En busstur i sommarnatten tar oss till olika
hällristningsplatser på Österlen. Veronica
Jeppsson och Lena Alebo guidar oss och
med på turen tillbaka till bronsåldern har vi
vår reseguide ”Hällristarens guide till
bronsåldern”. Tre hällristningsplatser besöks
– Yxornas häll, Bragestenarna i Gislöv samt
Dansarens häll. Vi gör ett frottage, belyser
med släpljus och serverar en lätt brons
åldersbuffé. Evenemanget passar för hela
familjen. Start med buss från Österlens
museum, Storgatan 24, Simrishamn. Pris:
vuxen 300 kr, medresenärer upp till 12 år
50 kr. Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
på osterlens.museum@simrishamn.se

Föreningen Parasollerna samlar för sjätte
året slöjd, konsthantverk, matkultur i en
kvalitativ marknad. Kom och njut av ett glas
ekologisk äppelmust, prova nya älsklingskoftan, hitta en unik kaffemugg och bara
umgås med oss och allt det bästa från Österlen! Fri entré. Arr: Österlens museum i samarbete med Föreningen Parasollerna.

AUGUSTI
Lördag 5/8 kl. 10–16,
Österlens museum:

Hällristningar By Night

Framtidens
trädgård
En heldag om
trädgård med föredrag, demonstrationer och marknad. Föredrag av
Niklas Wennstam,
Peter Korn och
Anna-Maria Blennow. Pris: 100 kr/
Foto: Sophia Callmer
föredrag, medlemmar i medarrangörernas föreningar 80 kr.
Samtliga tre föredrag 250 kr/200 kr.
Föranmälan till tel. 0414-81 96 70 eller
på osterlens.museum@simrishamn.se.
Arr: Österlens museum i samarbete med
Österlens Trädgårdsrunda, Österlens
Trädgårdsförening, Österlenrosor och
Tjörnedala Trädgårdsförening.

Onsdag 9/8 kl. 14–16,
Simrishamns bibliotek:

Familjeboken/
högläsningsboken
Upptäck högläsningens magi! Låna och läs
första delen om ”Syskonen Baudelaires
olycksaliga liv” av Lemony Snicket. Läs
högt för varandra under sommaren.
Föranmälan om du vill ha fika under högläsningen, tel: 0414-81 93 01.
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Simrishamn ut innan det ens blev en stad?
Vi besöker arkeologiska platser från sten-,
brons- och järnåldern inom stadens gränser.
Medtag egen kaffekorg. Samling i butiken
på Österlens museum. Ingen föranmälan.
Pris: 50 kr.

Lördag 26/8, kl. 11,
hamnplan i Simrishamn under Sillens dag:

Kulturkullerbyttan för de
yngsta, ”Allt i loopar” med
sångaren Dan Svensson
Vad kan man göra med en loop-pedal, en
mikrofon och barnens egna röster? Precis
allt, menar sångaren och multiinstrumentalisten Dan Svensson. I denna interaktiva
musikföreställning möter Dan Svensson helt
allena sin publik med endast en loop-pedal,
en mikrofon och sin röst. Det blir en lek med
ord, rytmer, toner och loopar med kraft att
skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje
och förundran över ljudens oändliga universum. Möjligheterna är oändliga och allt kan
hända när publiken bjuds in och påminns
om livets loopar som bara går och går, dag
för dag och år efter år … Fri entré.
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen i
samarbete med Musik i Syd och Sillens dag.
Söndag 27/8 kl. 13–15,
Österlens museum:

Arkeologidagen – det förhistoriska Simrishamn
Arkeolog och antikvarie Ulrika Wallebom
tar oss med på en arkeologisk vandring genom det förhistoriska Simrishamn. Hur såg
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SEPTEMBER
Söndag 10/9,
Österlens museum:

Busstur till Österlens
skeppssättningar
Vi firar Kulturarvsdagen med att besöka
några av de fina skeppssättningar vi har här
på Österlen. Arkeolog Bengt Söderberg,
som bland annat forskat om Ales stenar, guidar och berättar om kända och okända
skeppssättningar, hur de användes och vad
forskningen vet om dem. Färden går bland
annat till Grevlunda, Ängakåsen, Gårdlösa
och Stenhed. Ett samarbete med Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Samling i entrén på Österlens
museum. Pris inklusive fika: 165 kr, Fornminnesföreningens medlemmar 125 kr.
Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller på
osterlens.museum@simrishamn.se

Utställningar på Österlens museum
Skrabban – nya aktiva och
interaktiva rum

Särken först – om kläder
och människor

Traditionella och digitala utställningar och
verkstäder i en helt ny våning för barn,
barnfamiljer och skolklasser. Utställningen
kommer att vara platsen för verkstäder och
andra program året runt med lördagsevenemang och lovprogram. Besökare upp till
20 år går gratis på museet. Avgift tas ut då
verkstäder, teater m fl. program arrangeras.
Utställningarnas verkstäder är bemannade
tisdag-torsdag kl. 12–15 under perioden
27/6–10/8.
Inträde 40 kr (gäller som biljett till alla
museets utställningar), besökare under
20 år gratis.

Särken först visar kläder från 1700-talet
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.
Inträde 40 kr (gäller som biljett till alla
museets utställningar), besökare under
20 år gratis.

Karlsson x 2

Skörda regnvatten

Stig T Karlssons svartvita foton från Österlen tillsammans med dottern Lisa Karlssons
textila verk upptar museets hela andra våning under 2017. Stig T Karlsson föddes i
Lund och arbetade som fotograf bland annat
i reportageresor runt om i världen. Vår del
av världen besökte han bland annat 1961
och en del av resultatet – en serie oförglömliga foton – visas nu på Österlens museum.
Lisa Karlsson är aktiv textilkonstnär som
med hjälp av quilt-teknik skapar sina stora
textila verk både i svartvitt och i sprakande
färger. Anders Krüger, konstnär och professor, skriver: ”Steget kan tyckas långt från fotografiets värld till textiliernas. Men den gemensamma nämnaren är det professionella
seendet, den tränade blickens uthållighet.”
Inträde 40 kr (gäller som biljett till alla
museets utställningar), besökare under
20 år gratis.

”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård, skapad av 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
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Öppnar
22/6 kl. 14–16. Fri entré, inträde vid
visning.
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Skrabban – kom och upplev våra nya aktiva
och interaktiva rum på Österlens museum
Österlens museum har skapat en helt ny museipedagogisk avdelning, Skrabban, för barn och unga. Här finns fyra rum: Verkstan, Sillastan, Forntiden och Lunden.

Tyngdpunkten i Skrabbans utställningar och verksamhet ligger på
Österlens historia från forntid och framåt. En skrabba är det som
blir kvar av ett uppätet äpple – skrotten eller äppelskruttet – och
symboliskt sett är äpplet kunskapens frukt. I Skrabban kan museets
unga besökare komma till kärnan och gå på djupet med frågor om
forntid, historia, nutid och framtid.
Det första rummet i Skrabban är Verkstan. Här får besökarna
möjlighet att lära med händerna genom att pröva på olika hantverk som använts genom historien. Material och instruktions
filmer finns tillgängliga, även när vår museipedagog inte finns på
plats. Fortsätter vi längre in i Skrabban kommer vi till Sillastan
som vill locka till lek och lärande kring staden Simrishamns historia. Här finns bland annat en modell över staden, där husen berättar sina egna historier, och en riktig båt laddad med användbara
saker för fisketurer på havet. I de båda rummen Forntiden och
Lunden får besökarna på olika sätt upptäcka vår forntida förhistoria. Som besökare kan du göra dina egna digitala hällristningar,
slå guldgubbar och spela dataspel kring livet på bronsåldern.
Österlens museum vill främja tillgängligheten för alla besökare
i våra utställningar och vår verksamhet. Det gör vi på olika sätt
genom fysiska ting, digital teknik, inbjudan till lek och handens
praktiska arbete. Tanken är att det ska finnas olika aktiviteter i
Skrabban för olika åldrar och tillfällen och att vissa av dem också
ska vara tillgängliga även utan direkt handledning av museipedagogen. Med hjälp av audioguider, digital teknik och interaktion
vill vi ge besökarna möjlighet att upptäcka vår stads historia även
på egen hand. Skrabban välkomnar barnfamiljer och är utrustad
med både barnvagnsparkering och skötbord.
Visste du att … Österlens museums samlingar har blivit sökbara i
hela Europa?
Österlens museum har länge arbetat med att göra samlingarna
tillgängliga för allmänheten på nätet. Förra hösten hade museet en
smygpremiär, då femhundra föremål lades ut på museets publika
databas på http://osmu.kulturhotell.se/. Från och med juni 2016
gick museet ut stort och lade till att börja med ut drygt 5000 föremål ur samlingarna så dessa har blivit sökbara på nationella data-
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Visste du att …
Österlens museums
samlingar har
blivit sökbara i hela
Europa?

basen k-samsök. Den nås lättast via söktjänsten www.kringla.nu.
Under hösten 2016 blev samlingarna också sökbara via den europeiska söktjänsten www.europeana.eu. Där finns museets internationellt intressanta bronsåldersföremål till beskådan över hela
Europa tillsammans med 53 miljoner andra museiföremål från
exempelvis British Museum i London, Rijksmuseum i Amsterdam
och Louvren i Paris.

Gå på en spännande vandring mellan
Simrishamns hällristningar – vandra mellan
Yxornas häll och Stenkilsristningen
Österlens museum har i samarbete med markägarna familjen
Nordh och Länsstyrelsen i Skåne arrangerat en enkel vandringsled mellan de två större ristningsfälten strax söder om
Simrishamn.

Leden är ca 1,5 km lång fram och tillbaka och är markerad med
korta rödmålade stolpar och röda pilar. Vandringen går genom
betesmarker och på två ställen måste man passera över/genom
stängsel. Vi ber dig att stänga efter dig så att betesdjuren inte
smiter ut. Informationsblad om vandringen och hällristningarna
finns på plats.
Yxornas häll

Strax söder om Simrishamn ligger ett av Skandinaviens viktigaste
hällristningsområden. Den ena hällen ligger nästan enda nere vid
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stranden och kallas Yxornas häll. Ristningarna här är bland de
äldsta i Skandinaviens bronsålderskultur. Bilderna hittades i slutet
1800-talet. Då fanns ett stenbrott på platsen och stenhuggare högg
gatsten här. Om du tittar närmare på hällen kommer du att finna
många yxor, skepp och en del hjulkors. Det verkar som om de är
formerade i grupper. Men här finns också människofigurer. En
man bär på en yxa som är långt större än han själv. Högst upp på
hällen är inhugget en njurformad figur tillsammans med en häst
och ett skepp. Egentligen finns det också en orm inom cirkeln men
den är svår att se för blotta ögat. Man måste lysa på bilden i släpljus nattetid för att se den.
Forskarna har tolkat att den njurformade figuren föreställer en
mantel, en sådan som arkeologerna också har grävt fram i gravhögar i Danmark. Men det finns också en tolkning som säger att
mantelristningen även kan visa solens vandring över himlavalvet
ombord på ett skepp, tillsammans med sina hjälpare hästen och
ormen. Den senaste tolkningen har gjorts av forskaren Peter Skoglund vid Göteborgs universitet och beskrivs i hans bok ”Rock Art
Through Time”.
Från Yxornas häll kan du vandra vidare genom hagmarkerna
till nästa hällristningsplats Stenkilsristningen.
Stenkilsristningen

Den första i landskapet öppet liggande hällristning man fann på
Österlen var Stenkilsristningen. 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. Längst i öster på hällen,
precis intill åkerkanten finns tre yxbärande män, varav två möter
den tredje. De är vittrade och svåra att se, men det är värt ett försök för de är mäktiga att titta på. Yxorna är av samma typ som den
stora processionsyxa från bronsåldern som är funnen i Borrby. På
södra sidan av hällen finns ett stort skepp med hästhuvud på båda
stävarna. Det ligger alldeles ensamt och ser ut att komma seglande
från våtmarken som breder ut sig ett par hundra meter söderut.
Våtmarker och mossar finns nästan alltid i närheten av hällristningar och hade troligen en stor betydelse för valet av ristningsplatser. Offer i våtmarker var en del i kommunikationen med gudarna. Från platsen kan man dessutom skymta Bornholm i fjärran
vilket kan ha varit en ytterligare orsak till placeringen. Tyvärr är
denna häll svår att hålla ren från lavar och mossor, men den ingår
i ett vårdprogram. Om man vill vara säker på att se ristningarna
tydligt ska man komma efter mörkrets inbrott och belysa hällen
från sidan med en ficklampa.
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Dag-för-dag-kalendarium
Söndag 25/6 kl. 16–19, Österlens museum:
Berättarfest på Österlen 2017
Onsdag 28/6 kl. 19–20.30, Österlens museum:
Österlen 1961
Torsdag 29/6 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Staden berättar
Lördag 1/7 kl. 20–22, Gladsax: Hällarna berättar
Söndag 2/7 kl. 10–13, Österlens museum:
Seminarium kring kvinnors berättande
Tisdag 4/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen
vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik:
Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Torsdag 6/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Torsdag 6/7 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Staden berättar
Lördag 8/7 kl. 13, Österlens museum: Form och
struktur i din trädgård
Tisdag 11/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden

Torsdag 27/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och
Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka
i tiden
Torsdag 27/7 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Staden berättar
Fredag 28/7 kl. 10–18, Österlens museum,
museiträdgården: Marknad med mat, slöjd och
konsthantverk
Lördag 29/7 kl. 10–16, Österlens museum,
museiträdgården: Marknad med mat, slöjd och
konsthantverk
Tisdag 1/8 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen
vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik:
Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Torsdag 3/8 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och
Brantevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka
i tiden
Torsdag 3/8 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Staden berättar
Lördag 5/8 kl. 10–16, Österlens museum:
Framtidens trädgård

Lördag 5/8 kl. 20–22.30, Österlens museum:
Torsdag 13/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Bran- Hällristningar By Night
tevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Onsdag 9/8 kl. 14–16, Simrishamns bibliotek:
Familjeboken/högläsningsboken
Torsdag 13/7 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Staden berättar
Torsdag 10/8 kl. 18–19.30, Österlens museum:
Tisdag 18/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristning- Staden berättar
en vid Kustvägen mellan Simrishamn och BranteLördag 26/8, kl. 11, hamnplan i Simrishamn
vik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
under ”Sillens dag”: Kulturkullerbyttan för de
yngsta, ”Allt i loopar” med sångaren
Torsdag 20/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Bran- Dan Svensson
tevik: Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
Söndag 27/8 kl. 13–15, Österlens museum:
Arkeologidagen – det förhistoriska Simrishamn
Torsdagen 20/7 kl. 18–19.30, Österlens
museum: Staden berättar
Söndag 10/9, Österlens museum: Busstur till
Tisdag 25/7 kl. 16–17, P-platsen vid hällristningen Österlens skeppssättningar
vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik:
Yxornas häll – en resa 3500 år tillbaka i tiden
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Österlens museum

ÖPPETTIDER

26 juni–10 september:
Måndag–fredag kl. 11–17,
Helgfri lördag kl. 10–14.

Storgatan 24, Simrishamn,
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@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.

och på Instagram

Bénka-dí/Ungdomens hus
Ungdomens hus har målgrupp årskurs 7 till och med 17 år.
13 juni–13 juli:
Tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 16–20
Från och med 25/8:
Tisdagar 16–20
Onsdagar 16–20
Fredagar 18–22
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65

Vi finns på Facebook
– sök på Simrishamns bibliotek, Österlens museum och Bénka-dí och på
Instagram@simrishamns_bibliotek @osterlens.museum

Kultur- och fritidsförvaltningen

272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
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