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Coronapandemin har tvingat oss att 
ändra våra vanor såväl som vårt beteende. 
Rutiner för hur vi ska vara försiktiga och 
skydda oss själva och andra är på plats på 
biblioteket och på Österlens museum. 
Uppdaterad information om verksam-
heten hittar du alltid på simrishamn.se 
och i våra sociala mediekanaler. 
 
De restriktioner vi nu tvingas leva med 
leder till att många av oss känner sig isole-
rade. Detta visar i sin tur tydligt på kultu-
rens betydelse för att vi ska kunna leva ett 
rikt och meningsfullt liv. Vid skrivande 
tillfälle vet vi inte hur länge vi kommer att 
behöva leva med de försiktighetsåtgärder 
och inskränkningar som nu råder. Detta 
innebär att vi i dagsläget inte kan planera 
för om och hur vi eventuellt ska kunna 
genomföra något valborgs- eller 
national dagsfirande.

Här i vårens kulturguide presenterar vi 
det utbud som vi trots allt hoppas kunna 
genomföra, samtidigt som vi berättar om 
aktuella satsningar som nu görs av biblio-
tek och museum. Biblioteket har valt att 
presentera de arrangemang som under 

våren genomförs digitalt. Är det så att 
man kan genomföra andra typer av 
arrangemang kommer dessa att mark-
nadsföras när det står klart att det kan 
göras på ett tryggt och säkert sätt. Även 
museet har under våren ett stort utbud av 
digitala arrangemang, man kommer till 
exempel att genomföra de populära Fast-
lagsbulleföreragen digitalt. I museets regi 
kommer även ett antal aktiviteter i små 
grupper med obligatorisk föranmälan att 
genomföras.

Varmt välkomna till de kulturupplevelser 
som vi kan erbjuda i denna tid av ovisshet. 
Var rädda om er, följ de försiktighetsåtgär-
der som vi vidtar för att kunna erbjuda er 
tillgång till kultur och kultur upplevelser. 

Anders Johnsson
Kultur- och 
fritidschef 
Simrishamns 
kommun

Nya idéer för ett annorlunda år
Idag vet vi inte hur de närmaste månaderna kommer att gestalta sig. Kommer 
bibliotek och museum att kunna hålla öppet? Kan vi genomföra några arrange-
mang? Det gångna året liknar ingenting vi sett förut. 
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Januari                      

Lördag 16/1 kl. 11–14,  
Österlens museum:

Broderikafé
Ta med dig ditt bro-
deri, gammalt som 
nytt, fräckt eller snällt 
eller bara det finaste 
du har. Vi broderar 
tillsammans, dricker  
kaffe och äter goda 
kakor. Ingen kostnad, 
men kaffe och god-

saker till självkostnadspris. Tillsammans 
kommer vi igång med våra textila dröm-
mar och lite till! Varmt välkomna, hälsar 
Anette Lundin. Max 8 deltagare. För-
anmälan i museibutiken eller till:  
osterlens.museum@simrishamn.se   
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Februari                      

Torsdag 18/2 kl. 14–15,  
digitalt från Österlens museum:  

Fastlagsbulleföredrag: 
Medeltida kvinnor på väg

Lena Alebo och Maria Heij-
bel har forskat kring medel-
tida kvinnor på Österlen - 
"Fru Ide, Fru Thale och Fru 
Barbara –Tre beresta kvin-
nor från medeltiden". I sam-

arbete med Föreningen för fornminnes- 
och hembygdsvård. Pris: 100 kr. Arrange-
manget kommer att ske digitalt. Du behö-
ver inte ladda ner något program för att 

vara med, men du behöver internetupp-
koppling, en dator, surfplatta eller en 
smartphone. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 
Instruktioner för deltagande skickas ut  
via mejl till alla anmälda. 

Torsdag 25/2 kl. 14–15,  
digitalt från Österlens museum

Fastlagsbulleföredrag: 
Blekingefiskare i  
Simrishamn

Bengt Mattsson är släkt med flera av ble-
kingefiskarna som kom hit under 1890-
talet och framåt. Här berättar han om 
deras liv och levnadsförhållanden. Lena 
Alebo bidrar med simrishamnarnas och 
lokalpressens syn på blekingarna som 
kom hit. I samarbete med Föreningen för 
fornminnes- och hembygdsvård. Pris: 
100 kr. Arrangemanget kommer att ske 
digitalt. Du behöver inte ladda ner något 
program för att vara med, men du behö-
ver internetuppkoppling, en dator, surf-
platta eller en smartphone. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
Instruktioner för deltagande skickas ut via 
mejl till alla anmälda. 
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Mars                            
  
Måndag 1/3 kl. 10.30,  
Simrishamns bibliotek: 

Digital bokcirkel

Den digitala bokcirkeln, Samtal om livet 
utifrån böcker vi läser, fortsätter även till 
våren. Ewa Gislén, med lång erfarenhet 
av att leda samtal, är cirkelledare för en 
digital bokcirkel kring läsandets kraft. 
Bokcirkeln träffas fyra gånger under 
våren och böckerna väljs löpande. Årets 
första träff sker på biblioteket, måndag  
1 mars, kl. 10.30. Därefter sker träffarna  
digitalt. Länkar och annan praktisk 
information skickas ut till deltagarnas 
mejladress efter anmälan. Det enda 
som behövs är tillgång till en dator med 
internetuppkoppling, samt lite datorvana.  
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteket: 0414-81 90 00 eller bibliote-
ket@simrishamn.se   

Torsdag 4/3 kl. 14–15,  
digitalt från Österlens museum: 

Fastlagsbulleföredrag: 
Simrishamnsdörrar
Arkitekt och författare Malena Skote har 
tidigare gjort ett projektarbete om dörrar 

i Simrishamn. 
Nu gästar hon 
oss och berättar 
om ett urval av 
våra unika deko-
rerade dörrar. 
Besök gärna 
museets utställ-
ning Öppna dör-
rar innan före-
draget, fri entré. 

De dörrar som finns samlade i museets 
magasin finns att se på osmu.kulturhotell.
se under rubriken utställningar. I samar-
bete med Föreningen för fornminnes- och 
hembygdsvård. Pris: 100 kr. Arrange-
manget kommer att ske digitalt. Du behö-
ver inte ladda ner något program för att 
vara med, men du behöver internetupp-
koppling, en dator, surfplatta eller en 
smartphone. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 
Instruktioner för deltagande skickas  
ut via mejl till alla anmälda. 

Torsdag 4/3 kl. 16,  
Simrishamns bibliotek:

Digitalt bokbabbel
Vilka är de mest spännande boksläp-
pen under våren? Bibliotekets personal 
presenterar och tipsar, tillsammans med 
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en litterär gäst, om vårens nyheter i ett 
digitalt bokbabbel på Facebook. Följ 
gärna med hemifrån och dela med dig 
av dina egna boktips i kommentarsfältet! 
Plattform: facebook.com/biblioteketsim-
rishamn/ Ingen föranmälan.

Lördag 6/3 kl. 10–14,  
Österlens museum:

Lappa och laga  
med sashiko
Sashiko är en traditionell japansk lagning-
steknik som bygger på förstygn. Den tidi-
ga användningen av tekniken utvecklades 
för att förstärka och laga brukstextilier i 
en tid när ingenting fick gå till spillo. Med 
tiden har sashiko utvecklats i friare for-
mer och även blivit en stark estetisk ut-
trycksform. I denna workshop introduce-
ras deltagarna till sömnadstekniken 
sashiko med dess historik, material, tek-
nik och mönstertradition. Deltagarna får 
prova hur man kan laga sina kläder och 
vardagstextilier och att göra fria komposi-

tioner med sashiko. Det blir också övning-
ar med provexempel i mindre tyg. Ta gär-
na med dig något vardagsplagg att laga 
och bitar av bomullstyg. Ta också med sax, 
broderitråd och broderinålar om du har 
det hemma. Det kommer också att finnas 
material på plats. Kursen leds av textil-
konstnär Takao Momiyama. Den är anpas-
sad både för nybörjare och för dig som vill 
lära mer om sashiko. Pris: 500 kr. Fika 
finns att köpa till självkostnadspris.  
Max 8 deltagare. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Måndag 8/3 kl. 14–16,  
Österlens museum:

Stadsvandring i  
Norma Bièths fotspår
Nätverket Qlara för företagsamma kvin-
nor på Österlen firar i vanlig ordning 
Internationella kvinnodagen. I år upp-

märksammas Norma 
Bièthe, som var 
modist med egen 
butik i Simrishamn 
under andra hälften 
av 1900-talet. Hon 
har lämnat en stor 
skatt av berättelser 
från staden i Öster-

lens museums vård. Lena Alebo och Maria 
Heijbel från Österlens museum leder en 
stadsvandring i Norma Bièthes fotspår. 
Pris: 50 kr betalas på plats med swish eller 
kontant (gärna jämna pengar). Max 20 
deltagare. Föranmälan i museibutiken eller 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.
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Lördag 13/3 kl. 14–14.45,  
digitalt från Österlens museum: 

Visning av utställningen 
Öppna dörrar

Museichef Lena 
Alebo visar utställ-
ningen och berät-
tar om de 
utställda dörrarna 
och vad som hänt 
innanför dem. 
Pris: 70 kr. 
Arrangemanget 
kommer att ske 

digitalt.  Du behöver inte ladda ner något 
program för att vara med, men du behö-
ver internetuppkoppling, en dator, surf-
platta eller en smartphone. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se.  
Instruktioner för deltagande skickas ut via 
mejl till alla anmälda. 

Lördag 13/3 kl. 10–11.30,  
Simrishamns bibliotek:    

Skrivardagen digitalt: 
Skriv miljö- och  
personbeskrivningar!  
Succén från förra året är här igen, nu i 
digital version! Drömmer du om att skriva 
en bok? Behöver du hjälp att komma 
igång eller har du redan börjat? Under tre 
lördagar får du tips, verktyg och inspira-
tion av Kerstin Önnebo från Skrivarpod-
den och Sofie Berthet, författare och 
skrivpedagog. Varje gång fördjupar vi oss i 
ett nytt ämne - var med en, två eller alla tre 
gångerna. Det blir skrivövningar, mini-
föreläsningar om det aktuella ämnet och 
frågestund. Temat för dagens skrivarträff 

är Skriv miljö- och personbeskrivningar. 
Skapa trovärdiga karaktärer och skriv så 
att läsaren sveps med till platserna i din 
text. Kurserna sker digitalt. Länkar och 
annan praktisk information skickas ut till 
deltagarnas mejladress efter anmälan. Det 
enda som behövs är tillgång till en dator 
med internetuppkoppling, samt lite dator-
vana. Begränsat antal platser. Sista anmäl-
ningsdag måndag 8 mars. Föranmälan till 
biblioteket på biblioteket@simrishamn.se

Digitala veckan 
Under vårens digitala vecka kom-
mer vi att visa filmer som hjälper 
dig att komma igång med bibliote-
kets digitala utbud. Digitala 
veckan arrangeras 22–28 mars av 
Simrishamns bibliotek tillsam-
mans med övriga bibliotek i syd-
östra Skåne. Vi visar bland annat 
hur du kan strömma filmer gratis 
via bibliotekets två strömnings-
tjänster Viddla och Cineasterna, 
och hur du kan läsa och lyssna på 
e-böcker via vår app Biblio. Håll 
utkik på vår hemsida och i våra 
sociala medier!
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Onsdag 31/3–fredag 3/4,  
Österlens museum:

Pysselpåse till försäljning
Vår museipedagog har gjort iordning 
pysselpåsar med material för påskpyssel 
hemma. Pysselpåsarna finns till försälj-
ning i museibutiken. Pris: 60 kr. 

Onsdag 31/3 kl. 15-17,  
Simrishamns bibliotek:    

Digital workshop:  
Spelprogrammering med 
Hemkodat 

Gillar du att 
spela dator-
spel? Varför 
då inte prova 
på att koda 
och skapa ett 

själv! Nu kan du som är mellan 12 och 17 
år prova på att koda ditt eget datorspel i 
Scratch. Ingen förkunskap krävs. Tillsam-
mans med Simrishamns bibliotek bjuder 
nu ungdomarna från Hemkodat in till en 
digital workshop om spelprogrammering. 
På ett kul och kreativt sätt kan du lära dig 
enkel kodning och programmering ”från 
grunden”. Deltagarna uppmanas att själva 
komma på egna saker som ska hända i spe-
let för att visa på hur kreativt kodning kan 
vara. Allt du behöver för att delta är en  
dator med internetuppkoppling. Länk 
och annan praktisk information skickas ut 
till deltagarnas mejladress efter anmälan.  
Sista anmälningsdag onsdag 24 mars. 
Från 12–17 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se 
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Onsdag 7/4 kl. 17.30, 
Simrishamns bibliotek:    

Författarbesök:  
Karin Smirnoff
Möt den hyllade författaren och tidigare 
Österlenbon Karin Smirnoff i ett samtal 
med författaren Monika Olin Wikman. 
Karin Smirnoff är bosatt i Piteå och jobba-
de som journalist innan hon tröttnade 
och köpte en träfabrik. Efter några år 
längtade hon tillbaka till skrivandet och 
sökte till Lunds universitets författarskola 
med det som skulle komma att bli hennes 
debut: Jag for ner till bror. Den fick ett ju-
blande mottagande och nominerades till 
Augustpriset 2018 i den skönlitterära klas-
sen. Bok två, Vi for upp med mor, utkom 
våren 2019 och våren 2020 kom den avslu-
tande delen, som fullbordade trilogin, 
Sen for jag hem. Framåt sommaren är Ka-
rin aktuell med ny bok. Hör henne berätta 
mer om en unik litterär resa. Föranmälan 
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblio-
teket@simrishamn.se. OBS! Beroende på 
graden av smittspridning i samhället vid 
tiden för evenemanget så kan evenemang-
et komma att ställas in alternativt ske en-
bart digitalt.  

 

April                             

Torsdag 1/4 kl. 13, 
Österlens museum digital livesändning:

Dörröppning
Vi har byggt 
vidare på 
utställningen 
Öppna dörrar 
och öppnar 
nu upp en ny 
dörr till lilla 
utställnings-
salen på 
våning 2 i 
Hafreborg. 
Den här 

gången vill vi lyfta fram hantverket och 
snickarens arbete och kanske något mer. 
Välkomna till en livesändning på Öster-
lens museums Facebook -sida, mitt i 
utställningen. 

Onsdag 7/4 kl. 15, 
Österlens museum:

Digitalt kvinnohistoriskt 
museibesök
”Magi och trolldom på Österlen – vad 
hittar vi i samlingarna på Österlens 
museum?” Vi gör ett digitalt besök på 
Österlens museum tillsammans med 
museichef Lena Alebo utifrån ett kvinno-
historiskt perspektiv. Kostnadsfritt delta-
gande. Du behöver inte ladda ner något 
program för att vara med, men du behö-
ver internetuppkoppling, en dator, surf-
platta eller en smartphone. Här hittar  
du länken till evenemanget:  
https://kvinnohistorier.se/event/ 
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Lördag 10/4 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Pilflätning
Lär dig fläta växtstöd av pil till trädgården 
eller växthuset. Eva Persson lär ut tekniker 
för pilflätning. För vuxna. Pris: 500 kr. 
inklusive material. Fika finns till självkost-
nadspris. Max 8 deltagare. Föranmälan i 
museibutiken eller till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Lördag 10/4 kl. 10–11.30, 
Simrishamns bibliotek:

Skrivardagen digitalt: 
Skriv dialog!  
Drömmer du om att skriva en bok? Behö-
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Under tre lördagar får du 
tips, verktyg och inspiration av Kerstin 
Önnebo från Skrivarpodden och Sofie 

Berthet, författare och skrivpedagog. 
Varje gång fördjupar vi oss i ett nytt ämne 
- var med en, två eller alla tre gångerna. 
Det blir skrivövningar, miniföreläsningar 
om det aktuella ämnet och frågestund. 
Temat för dagens skrivarträff är Skriv dia-
log. Få dina karaktärer att kännas äkta när 
de talar och låt dialogen föra handlingen 
framåt. Kurserna sker digitalt. Länkar och 
annan praktisk information skickas ut till 
deltagarnas mejladress efter anmälan. Det 
enda som behövs är tillgång till en dator 
med internetuppkoppling samt lite dator-
vana. Begränsat antal platser. Sista anmäl-
ningsdag tisdag 6 april. Föranmälan till 
biblioteket på biblioteket@simrishamn.se.  

Lördag 24/4 kl. 10–11.30,  
Simrishamns bibliotek:    

Skrivardagen digitalt: 
Skrivinspiration!  
Drömmer du om att skriva en bok? Behö-
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Under tre lördagar får du 
tips, verktyg och inspiration av Kerstin 
Önnebo från Skrivarpodden och Sofie 
Berthet, författare och skrivpedagog. 
Varje gång fördjupar vi oss i ett nytt ämne 
- var med en, två eller alla tre gångerna. 
Det blir skrivövningar, miniföreläsningar 
om det aktuella ämnet och frågestund.  
Temat för dagens skrivarträff är. Skrivin-
spiration. Hitta skrivarglädjen i snabba 
och roliga övningar. Lös upp blockeringar 
och hitta energi för ditt skrivprojekt. Kur-
serna sker digitalt. Länkar och annan 
praktisk information skickas ut till delta-
garnas mejladress efter anmälan. Det 
enda som behövs är tillgång till en dator 
med internetuppkoppling samt lite dator-



10  Kulturguide våren 2021

nande människoöden i sin bok Ettor och 
nollors hemliga liv. Förutom programme-
ringens kulturhistoria (visste du att de för-
sta programmerarna var kvinnor?) 
innehåller boken en gedigen genomgång 
av programmeringens principer, begrepp 
och modeord, algoritmer, datasäkerhet 
och inte minst datahumor. Kom och 
lyssna på författarna så uppgraderar du 
inte bara din allmänbildning utan får 
också förutsättningar för att börja pro-
grammera rent praktiskt (om du vill alltså, 
det räcker faktiskt gott och väl att bara för-
stå hur allting hänger ihop). Föranmälan 
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblio-
teket@simrishamn.se. OBS! Beroende på 
graden av smittspridning i samhället vid 
tiden för evenemanget så kan evene-
manget komma att ställas in alternativt 
ske enbart digitalt.

vana. Begränsat antal platser. Sista anmäl-
ningsdag måndag 19 april. Föranmälan 
till biblioteket på biblioteket@simris-
hamn.se.   

Lördag 24/4 kl. 14–14.45, 
digitalt från Österlens museum:

Visning av utställningen 
Öppna dörrar

Museichef Lena 
Alebo visar utställ-
ningen och berät-
tar om de 
utställda dörrarna 
och vad som hänt 
innanför dem. 
Pris: 70 kr. 
Arrangemanget 
kommer att ske 

digitalt. Du behöver inte ladda ner något 
program för att vara med, men du behö-
ver internetuppkoppling, en dator, surf-
platta eller en smartphone. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se.  
Instruktioner för deltagande skickas ut via 
mejl till alla anmälda. 

Torsdag 29/4 kl. 17–18, 
Simrishamns bibliotek:    

Författarbesök: Ettor och 
nollors hemliga liv   
Under datorernas hårda skal sker det 
magi, eller om man vill vara helt korrekt, 
programmering. Antagligen har du redan 
hört om det här med ettor och nollor och 
att de på något sätt hänger ihop med pro-
grammering, men hur fungerar det egent-
ligen? Journalisten Marie Birde och data-
snillet Olga Stern presenterar en perfekt 
mängd roliga fakta, anekdoter och spän-
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Maj                               

Lördag 8/5 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Visning av trädgårdens 
lökodling

Eva Fristedt från ”Narciss 
och tulpan” visar årets lök-
plantering och ger råd 
och tips kring lökodling. 
Visningarna sker kl. 11 
och kl. 13. Fri entré.

Torsdag 13/5 kl. 11–13,  
Österlens museum på Jätteleden: 

Premiär för Fornminnen 
på Österlen
Österlens museum har tagit fram en app 
för ett utvalt antal fornminnen som vi vår-
dar i projektet Se och vårda. I sällskap 
med appen Fornminnen på Österlen kan 
du besöka och lära mer om fornminnen 
från stenåldern fram till medeltiden. 
Appen laddar du ner gratis där appar 
finns. Dagen till ära finns personal från 
museet på plats vid Jätteleden, Dansarens 
häll, Stenhed och Stenstuan i Gladsax för 
att träffa er och berätta mer om respektive 
plats. Fri entré. Föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Boknings-
bekräftelse med instruktioner för delta-
gande skickas ut via mejl.

Lördag 15/5 kl. 13–15,  
Österlens museum på utfärd till Vik: 

Ellen Trotzigs dag
Ellen Trotzig brukar kallas för Österlens 
första målarinna och var den första kvinn-
liga konstnär som gav sig i kast med land-
skapsmåleri på Österlen. Våren 1905 hade 
hon precis avslutat sina studier vid 
Valands konstskola i Göteborg och åter-
vände då till Österlen där hon vuxit upp. 
Hon valde att hyra in sig på Vik och den 
första sommaren här hade hon sällskap av 
en hel konstnärskoloni. När vintern kom 
reste kollegorna till Italien men Ellen 
valde att stanna kvar. Vi firar Ellen Trot-
zigs dag med en vandring i konstnärernas 
spår i Vik tillsammans med Lena Alebo 
och Maria Heijbel. Pris: 120 kr. Medtag 
egen kaffekorg. Max 20 deltagare. Föran-
mälan i museibutiken eller till: osterlens.
museum@simrishamn.se.  Bokningsbe-
kräftelse skickas ut via mejl.
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Lördag 22/5 kl. 14–15.30,  
Österlens museum:

Visning av Öppna dörrar 
och stadsvandring

Museichef Lena 
Alebo visar utställ-
ningen Öppna dör-
rar och tar er sedan 
med på en stads-
vandring med 
temat dörrar och 
människor som 
bodde bakom dem. 
Pris: 120 kr. Max 15 
deltagare.  

Föranmälan i museibutiken eller till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. Bok-
ningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Torsdag 27/5 kl. 16,  
Simrishamns bibliotek:    

Digitalt bokbabbel    
Bibliotekets personal presenterar och tip-
sar, tillsammans med en litterär gäst, om 
vårens bästa böcker och personliga favori-
ter i ett digitalt bokbabbel på Facebook. 
Gammalt och nytt. Deckare och romance. 
Skönlitteratur och fakta. Enkelt och svårt. 
Alltid lockande, alltid intressant. Följ 
gärna med hemifrån och dela med dig av 
dina egna boktips i kommentarsfältet! 
Plattform: facebook.com 
biblioteketsimrishamn/
Ingen föranmälan.
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Juni                             

Onsdag 2/6 kl. 17.30,  
Simrishamns bibliotek:    

Föreläsning med Åsa 
Wikforss: Demokratin och 
sanningen  

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi 
vid Stockholms universitet och medlem av 
Svenska Akademien, föreläser om demo-
krati och sanning på biblioteket. Hör 
henne förklara hur demokratins kris 
hänger samman med sanningens kris. 
Utgör kunskapen en nödvändig förutsätt-
ning för demokratin eller handlar demo-
krati bara om folkstyre? Föreläsningen 
reder ut sambandet mellan kunskapen 
och demokratin och granskar hur den nya 
tidens propaganda används för att under-
minera det demokratiska samhället. Åsa 
är författare till den hyllade boken Alter-
nativa fakta: Om kunskapen och dess fien-
der och medverkar ofta i radio och TV när 
det handlar om kritiskt tänkande, fakta- 
och kunskapsresidens och om vad vi kan 
göra för att bli mindre sårbara för påhit-
tade nyheter. 2018 sommarpratade hon i 
P1. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 
90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.    

OBS! Beroende på graden av smittsprid-
ning i samhället vid tiden för evene-
manget så kan evenemanget komma att 
ställas in alternativt ske enbart digitalt.  

Söndag 6/6 kl. 13–15,  
Östra Herrestad:

Kulturarvsvandring 
Årets kulturarvsvandring på National-
dagen startar vid kyrkan i Östra Herre-
stad. Vi besöker kyrkan och kyrkogården, 
funderar på vem Fradulf på runstenen var 
och vilket samband han har med skepps-
sättningen på Stenhed, vilken vi också 
besöker. Naturligtvis måste vi också höra 
berättelserna om byns historietecknare 
Oscar Arvidsson, förhållandet mellan byn 
och Gärsnäs slott och om konstnären och 
träsnidaren Tyke Nilsson som aldrig rik-
tigt fick chansen. Från Österlens museum 
har vi med oss föremål som kommer från 
byn och som vi placerar ut i en tillfällig 
liten utställning. Fri entré. Medtag kaffe-
korg. Max 40 deltagare. Föranmälan i 
Österlens museums butik eller till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.
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Ladda ner gratis-appen Simrishamn 900 år
2023 är det 900 år sedan som Simrishamn som plats uppmärksammades 
första gången i skrift. Om man får tro Kungasagorna i Heimskringlan det 
vill säga. Sigurd Jorsalafar kom då till platsen som han benämner Svimra-
ros, med 300 skepp i följe. Os betyder mynning och finns också i andra ort-
namn som t ex Västerås (västar Aros) och Osby. Namnet Svimraros kan tol-
kas som ”Svimbers mynning”, det vill säga Tommarpsåns utlopp.
 Simrishamn är en av Skånes minsta städer och har idag ca 7 000 invå-
nare. Som när det gäller de flesta städer kan Simrishamn visa upp perioder 
av uppgång och fall, av pest och krig som minskat och plågat stadens 
befolkning. Här har skett ständig inflyttning och utflyttning av personer 
och grupper. Hit kom lübeckarna för att köpa upp sill under medeltiden. 
Många stannade kvar. Hit kom köpmän från hela södra Sverige för att sätta 
upp sina verksamheter och flyktingar från Östersjöländerna i perioder. 
Härifrån flyttade de som ville skaffa sig högre utbildningar, de som for till 
Amerika, Bornholm eller Tyskland för att skaffa sig ett bättre liv och de 
som inte fann arbete under rationaliseringstider. En stad i ständig 
förändring.
 Vi har plockat ut 16 platser som vi vill berätta om och som går att besöka 
via appen. Här får du veta mer om byggnader, parker och människor, var-
dag och nöjen och allt som hör en småstad som Simrishamn till.
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Skrabban – aktiva och interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar 
om Simrishamns historia från forntid till 
mitten av 1900-talet i en hel våning för 
barn, barnfamiljer och skolklasser. I 
utställningen finns plats för verkstäder 
och andra program året runt med lör-
dagsevenemang och lovprogram. Avgift 
tas ut då verkstäder, teater med flera pro-
gram arrangeras.  

Den siste ålafiskaren 
Under två års tid har 
fotografen Charlotte 
Kronlund följt ålafiska-
ren Eve Ask och det 
uråldriga och slitsamma 
arbetet med ålfisket på 
Spraggehusen. Resulta-

tet blev en uppskattad bok och en utställ-
ning med 28 bilder ur boken ”Den siste 
ålafiskaren?” Utställningen har produce-
rats i samarbete med Föreningen för forn-
minnes- och hembygdsvård i sydöstra 
Skåne. Utställningen pågår till 31/1 2021.

Öppna dörrar
Museet har gjort en 
genomgång av alla de his-
toriska dörrar som har 
samlats in till Föreningen 
för fornminnes- och hem-
bygdsvård i sydöstra Skåne 

under årens lopp. Här visas dekorerade 
simrishamnsdörrar, dörrar från byar och 

Aktuella utställningar på Österlens museum
Fri entré till alla museets utställningar under 2021

fiskelägen på Österlen, Varmbadhusets 
gamla dörr och allmogemålade dörrar. 
Utställningen pågår till 28/8. 
 

Kommunens nyinköpta konst
Varje år köper Simrishamns kommun in 
ny konst av lokalt förankrade konstnärer 
till kommunens samling. I utställningen 
visas konst som köptes in under 2020. 
Utställningen öppnar 13/2 och pågår till 
29/5.  

Österlenskolans elevutställning
Förstaårseleverna på 
Österlenskolan för konst 
och design visar sina verk. 
Utställningen invigs 4/6 
och pågår till 25/6.

Särken först – om kläder och människor
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 utställ-
ningen en provkarta över mänskliga bete-
enden och ett sätt att berätta vår lokala 
historia. Och därmed också en utställning 
inte bara för den redan intresserade.  
2021 är sista året Särken först visas. 
Utställningen visas för sista året och pågår 
till 31/12.
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Jätteleden hittar du söder om Gröstorp 
och öster om Järrestad. Enligt en urgam-
mal sägen ligger en jätte begravd strax 
utanför Gröstorp, i utmarkerna till Jar-
lens ägor i Järrestad. Den nya vandrings-
leden tillgängliggör Kvejsahöj, Stenstuan 
utanför Gröstorp och Pittjestenen – en 
vandring som omfattar stenåldern, brons-
åldern och järnåldern i det österlenska 
landskapet. Startpunkt för vandringen är 
vid kanten av gamla Järrestadvägen (väg 
1537), där du även kan parkera. Vand-
ringsleden är sammanlagt cirka 1,7 km 
lång. 
 I vår folder ”Välkommen att vandra  
Jätteleden” finns en karta och mer infor-
mation. Foldern finns att hämta i musei-
butiken och på vår hemsida:  
www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/
osterlens-museum

Hällristningsleden är en enkel vandrings-
led mellan de två större hällristningsfäl-
ten i Simrishamn. Leden är cirka 1,5 km 
lång, fram och tillbaka, och är markerad 
med korta rödmålade stolpar och röda 
pilar. Du vandrar genom betesmarker 
och passerar över/genom stängsel. Vi ber 
dig att se till att stänga efter dig så att 
betesdjuren inte kommer ut. Startpunkt 
för vandringen och parkering är vid Yxor-
nas häll, strax utanför Simrislund längs 
Branteviksvägen. Parkera öster om vägen, 
hällristningarna ligger väster om vägen – 
det är väl skyltat, med bra parkering.
 Horsahallen, strax söder om Simris-
hamn, är ett av Skandinaviens viktigaste 
hällristningsområde. Den ena hällen näs-
tan nere vid stranden kallas Yxornas häll. 
Ristningarna här är också bland de äldsta 
i Skandinaviens bronsålderskultur. Bil-
derna hittades i slutet av 1800-talet. Du 
finner många yxor, skepp och en del sol-
hjul, men 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. Forskarna har tolkat att 
den njurformade figuren föreställer en 
mantel. Det finns också en tolkning som 
säger att mantelristningen visar solens 

Vandringsleder på Österlen
Österlens museum har anlagt två vandringsleder i forntidens spår på Österlen: 
Jätteleden och Hällristningsleden. 
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vandring över himlavalvet ombord på ett 
skepp tillsammans med sina hjälpare häs-
ten och ormen. 
 När du följer vandringsleden som bör-
jar vid Yxornas häll och går upp genom 
hagmarkerna kommer du till Stenkilsrist-
ningen. Hällen är 20 x 15 meter stor och 
var den första öppet liggande hällrist-
ningen som upptäcktes på Österlen. Från 
platsen kan man skymta Bornholm i 
fjärran och det kan ha varit en anledning 
till att just den här platsen valdes ut för 
3 500 år sedan. 
 På södra sidan av hällen finns ett stort 
skepp med ett hästhuvud i var stäv. Skep-
pet ligger alldeles ensamt och ser ut att 
komma seglande från våtmarken som bre-
der ut sig ett par hundra meter söderut. 
Våtmarker och mossar finns nästan alltid i 
närheten av hällristningar och hade troli-
gen en stor betydelse för valet av ristnings-
platser. Offer i våtmarker var under brons-
åldern en del i kommunikationen med 
gudarna. Längst i öster på hällen, precis 
intill åkerkanten finns tre yxbärande 
män, varav två möter den tredje. Yxorna 
som är avbildade här är av samma typ som 
den stora processionsyxa från bronsåldern 
som är funnen i Borrby. Platsen med dess 
bilder avslöjar något om ceremonierna 
under bronsåldern.

 Stenkilsristningen har 65 bilder och 
100 skålgropar – bilder av skepp, 
människor, yxor, djur och hjulkors men 
också bilder som vi inte vet hur vi ska 
tolka. De är vittrade och inte lätta att 
hitta, men det är värt ett försök, för de är 
mäktiga att titta på. De framträder bäst i 
släpljusbelysning, så pröva att se dem i  
ljuset från en ficklampa i skymningen.
 I vår folder Hällristningsleden finns en 
karta över vandringsleden och mer infor-
mation om de båda platserna. Foldern 
finns att hämta i museibutiken och på  
vår hemsida: www.simrishamn.se/kul-
tur-och-fritid/osterlens-museum
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Det återstår en del föremål på vindarna på 
Garverimuseet på Strömmens strädde och 
på Lantbruksmuseet i Hammenhög, samt 
en boksamling på Björkegrenska gården. 
Det är inga stora mängder kvar, men det 
kan vara desto knepigare att flytta tunga 
saker från otillgängliga vindar som bara 
nås med stegar… Det största arbetet som 
återstår innan flytten är över är dock att 
packa upp och organisera alla föremål i 
det nya magasinet. Hundratals kartonger 
återstår ännu. Föremålen ska rengöras, 
märkas, fotograferas och placeras i rätt 
rum och på rätt hylla. Arkivalier ska sorte-
ras och läggas i märkta arkivboxar. Böcker 
ska organiseras efter signum och registre-
ras. Det blir mindre av tunga lyft och mer 
av precisionsarbete allt eftersom arbetet 
fortskrider.
 Sedan flytten inleddes 2018 har också 
många saker hamnat på rätt plats. Konst, 
arkeologi, smidessamlingar och dörrar är 
genomgångna och klara. Textilmagasinet 
med sina 30 000 textilier av olika slag bör-
jar nå sin slutliga form. I arkivet har foto-
samlingar placerats in i nya kompaktsystem 
i ett kylt magasin, specialanpassat för 
ömtåliga foton, glasplåtar, diabilder, nega-
tiv och ljud- och filmband. Låda efter låda 
packas upp, just nu sorteras till exempel 
Sigrid och Hedvig Herrlins klippsam-

lingar från Björkegrenska gården upp. 
Målade möbler har fått en särskild avdel-
ning där man redan nu kan ana den över-
väldigande rikedom av österlensk allmo-
gekultur som finns representerad på 
Österlens museum. Smådelsmagasinet har 
till största del packats upp och långa rader 
av keramik, husgeråd, skrivdon, sigillstam-
par, ljusstakar, leksaker, julsaker, glasf laskor 
och strykjärn står redo att sorteras upp så 
det blir överskådligt och lättillgängligt.

Flytten till museimagasinet Garvaren  
går in i ett nytt skede

Under 2021 räknar Österlens museum med att avsluta den mångåriga flytten till 
museimagasinet Garvaren. Under våren och sommaren går flytten från de sista 
tre magasinslokalerna. 
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 Även om mycket praktiskt arbete ännu 
återstår planerar museet redan nu för att 
äntligen få öppna upp magasinet för all-
mänheten. Tanken är ju att alla ska kunna 
få ta del av samlingarna! Därför har 
mycket arbete ägnas åt att iordningställa 
den del av magasinet där besökare kom-
mer att tas emot, nämligen studierum och 
entré. Här välkomnas forskare, skolklasser, 
släktforskare och andra intresserade som 
vill studera samlingarna närmare på plats. 
Vi vet att det finns ett stort intresse inte 
minst för vårt arkiv och till exempel de 
100 000 foton från Österlen som finns 
där. Magasinet kommer att kunna ta emot 
enskilda och grupper, det blir möjligt att 
kunna ta en tur in i magasinen och titta 
på det man är särskilt intresserad av. Det 
kräver att besökare bokar in sig så perso-
nalen kan förbereda sig, men det planeras 
också för att ha öppet hus då och då, för 
de som bara är allmänt nyfikna! Planen är 
att magasinet öppnar upp efter sommaren 
2021. 
 Samtidigt arbetar museipersonalen 
också vidare med att digitalisera samling-
arna så att dessa blir sökbara i en databas 
via nätet. Arbetet med detta har legat lite 
på is under flyttåren, men några smak-
prov kan vi bjuda på redan nu. På  
www.osmu.kulturhotell.se kan man för-

utom att söka i samlingarna även titta på 
digitala utställningar som lyfter fram 
några utvalda föremålsgrupper som 
exempelvis bronsålderns bronser, fiske-
redskap och skeppsmodeller i samling-
arna. Senast i raden är en utställning som 
visar Dörrar från Österlen – ett komple-
ment till utställningen ”Öppna dörrar” 
som visas på museet våren och sommaren 
2021. Fram tills att pandemin och de sista 
flyttlådorna slutar hindra oss att öppna 
upp dörrarna till Garvaren hoppas vi 
också att vi ses på Facebook – där kan man 
läsa mer om samlingarna varje månad 
under rubriken ”Månadens föremål”. 

Ulrika Wallebom,  
Antikvarie på Österlens museum

Österlens museum har insamlingsstopp 
till och med augusti 2021
På grund av flytten till nytt magasin 
kan vi inte ta emot nya föremål för-
rän tidigast i september 2021. Har 
du föremål, foton eller arkivalier 
som du vill skänka ber vi dig att 
behålla dem hemma fram till dess.

Även om mycket praktiskt arbete ännu återstår 
planerar museet redan nu för att äntligen få öppna upp 

magasinet för allmänheten.”
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> Digitala kulturupplevelser 
Medverka på digitala workshops och 
skrivarkurser, eller se och lyssna på 
digitala författarsamtal och föreläs-
ningar via biblioteket.  

> Strömma film från biblioteket  
hemifrån soffan  
Vi erbjuder två olika strömnings-
tjänster för film – helt gratis! Allt 
man behöver är ett bibliotekskort 
och en internetuppkoppling.  
Läs mer på bibliotekets egen 
sida biblioteksso.se.  
  

Upptäck det digitala och  
lokala på ditt bibliotek
Visste du att du kan strömma film gratis via biblioteket?  
Att du kan läsa och lyssna på e-böcker kostnadsfritt?    

> Läs och lyssna på e-böcker  
Lyssna på en e-ljudbok eller läs en 
e-bok med appen Biblio! Allt du 
behöver är ett lånekort och en 
internetuppkoppling.  
  

> Lär dig hantera den digitala  
tekniken  
Behöver du hjälp med att använda 
bibliotekets digitala tjänster kan du 
alltid ringa och få hjälp via telefon. 
Hör av dig och boka en tid för digital 
vägledning på 0414-81 93 00. 
  

Simrishamns bibliotek följer gällande råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten varför evenemang 
kan komma att ställas in alternativt ske digitalt istället.       

Upptäck allt 
du kan göra, skapa 

och uppleva via 
biblioteket!  

Simrishamns bibliotek låter dig upptäcka och uppleva mer genom att 
ge tillgång till kunskap, litteratur och kultur! Välkommen!   
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Jo, först och främst frågar man personerna 
i fråga, i det här fallet simrishamnsborna. 
Under 2020 bidrog över 500 simrishamns-
bor med synpunkter om Simrishamns  
bibliotek via enkäter, anslagstavlor och 
intervjuer.  
   

Lugn och ro  
Svaren, från både unga och vuxna, är  
kanske något förvånande samstämmiga.    
–De flesta vill att biblioteket ska vara  
en lugn och rofylld plats, och att det ska  
finnas många mysiga sittplatser och  
bra studie platser, säger Simrishamns 
biblioteks chef Kristin Rosenberg.  
   

Andra vanligt förekommande önskemål 
var att det ska finnas mycket böcker, 
många gröna växter, tillgång till kaffe och 
att det ska vara lätt att hitta i biblioteket.  
   

Från hygge till lugnt till knäpptyst  
Men hur ska man då lyckas med detta? 
Folk ville ju både ha lugn och ro, men 
samtidigt också kunna prata och disku-
tera utan att störa andra.   
 –Tanken är att biblioteket ska delas in i 
olika zoner, och det ska vara klart som 
korvspad var du läser ostört och var du 
pratar utan att störa, säger Kristin 
Rosenberg.  

Simrishamns bibliotek – din blivande 
oas i samtidens brus

Hur får man egentligen fokuserade studenter och skrattande småbarn, tidningsläsare 
som kräver lugn och ro och grupparbetande elever, att samsas i ett och samma rum?

>>
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>>  Genom att lägga den lite mer livliga 
zonen närmast entrén, ska ljudet hållas 
borta från den allra tystaste zonen, som 
ska förläggas allra längst ner i biblioteket 
vid de stora glasväggarna i öster.  
 –Det är dessutom där folk vill sitta när 
de studerar, arbetar eller läser. Så vi vill 
använda avståndet i rummet som en bar-
riär mellan det pratiga och tysta. Däremel-
lan ska lugn råda.  
   

Ljudabsorbenter ska förbättra akustiken  
Med de tydliga och självinstruerande 
zonerna i kombination med ljudabsorben-
ter hoppas biblioteket få bukt med den 
inte så optimala akustiken som glas- och 
tegellokalen erbjuder.  
 Barnavdelningen ska behålla sin plats i 
den västra delen där den delvis ligger 
under lägre tak vilket fungerar ljuddäm-
pande. Även barnavdelningen är tänkt att 
ha tydliga platser för var man läser i lugn 
och ro och var man umgås, skapar och är 
kreativ.  
   

Ljudliga aktiviteter flyttas in i rum  
Enligt simrishamnsbornas önskemål är 
det uppenbart att man inte vill behöva 
stänga in sig i ett rum, eller i en tyst avdel-

ning, för att få lugn och ro på sitt biblio-
tek. Lugn ska råda överlag i biblioteket.  
–Simrishamns bibliotek ska vara som en 
lugn oas i samtidens brus, säger Kristin 
Rosenberg som tror att denna typ av 
rofyllda miljöer blir allt mer sällsynta i 
dagens samhälle, och därmed extra 
viktiga.  
 Därför ska de aktiviteter som låter lite 
mer förläggas i de delar av biblioteksloka-
len som har lägre tak, då det förhindrar 
att ljudet sprider sig lika mycket. Grupp-
arbeten, skaparverkstäder och olika lär-
tillfällen planeras i rummet som tidigare 
fungerade som tyst avdelning.  
   

De minstas avdelning redan klar  
Barn i åldern 0–6 år har redan fått sin 
egen avdelning i ett eget rum. Dessa 
minsta som inte alltid kan kontrollera 
röstläget har ett specialbyggt och fantasi-
eggande utrymme med hyllor från kryp-
höjd och uppåt – helt anpassat efter 
åldersgruppens förmåga att upptäcka och 
bekanta sig med litteraturens värld.
   

Ungdomszon på dagen, scen på kvällen  
Förutom mediernas lockelse drar bibliote-
ket mycket folk till sina arrangemang. För-

Genom att lägga den lite mer livliga zonen närmast entrén, 
ska ljudet hållas borta från den allra tystaste zonen, som ska förläggas  

allra längst ner i biblioteket vid de stora glasväggarna i öster.”
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fattarkvällar, forskarsamtal, quiz och olika 
föreläsningar kräver både scen och plats 
för en sittande publik. Bokhyllor på hjul 
ska under dagtid stå framför scenen, och 
hålla ungdomsböcker. Vid arrangemang 
ska de rullas bort och ge plats för publi-
ken. När scenen inte används för framträ-
danden är den tänkt att fungera som en 
soffa i ungdomszonen.  
 –Vi märkte att många ungdomar intog 
scenen så fort den inte användes, så nu vill 
vi placera den hos ungdomarna istället, 
eftersom de uppskattar den så, säger  
Kristin Rosenberg.  
   

Långsiktigt arbete  
Arbetet med att förvandla biblioteksrum-
met kommer inte att ske i en handvänd-
ning med tanke på att olika tjänster behö-
ver upphandlas.  
 –Och om det blir exakt så som vi har 
tänkt går inte att säga i nuläget eftersom 
arkitekter och experter ska säga sitt, säger 
bibliotekschefen.  
 Säkert är i alla fall att arbetet redan är 
igång, vilket kommer att märkas i 
biblioteksrummet.  
   
   

I korthet – Så är det tänkt!  

Hygge-zonen: Här lokaliserar du var de 
olika avdelningarna finns. Du kan få 
inspiration, köpa en kaffe och slå dig 
ner och läsa dagstidningarna. Här 
finns också biblioteksmedarbetarna 
tillgängliga i disken för att underlätta 
ditt biblioteksärende. Du kan också 
själv lämna och låna, samt göra 
snabba datorärenden som att skriva ut 
och skanna.  
   
Lugna zonen: Mellan Hygge-zonen och 
Tysta zonen ligger Lugna zonen som 
en buffert. Här finner du de flesta 
bokhyllorna för vuxna, och några 
enskilda läsplatser. De böcker som 
man oftast vill ställa frågor om eller 
har svårt att hitta själv kommer att stå 
närmast disken och Hygge-zonen för 
tillgänglighetens skull.  
   
Tysta zonen: Längs de stora glaspar-
tierna längst bort i öster ska det finnas 
generöst med enskilda, golvfasta läs-
platser. Här finns också studie- och 
arbetsplatserna. Här råder absolut 
tystnad.  
   
Barn-zonen: Barnzonen i sin tur delas 
in i mindre zoner med ett inspire-
rande och navigerande torg, en 
rofylld plats för enskild läsning, och 
en för skapande och lärande. De allra 
minsta barnen från 0-6 år har redan 
fått sitt eget rum med pekböcker i 
kryphöjd.  



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

Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14

Sportlovet: 23–26/2 kl. 12–16,  
27/2 kl. 10–14

Påsk: 30/3–2/4 kl. 12–16, 3/4 kl. 10–14,  
4/4 kl. 12–16

Kristi Himmelsfärd: 13–14/5 kl. 12–16,  
15/5 kl. 10–14

Midsommarafton: 26/6 stängt

Simrishamns bibliotek
Järnvägsgatan 2, Simrishamn  
Tel: 0414-81 93 00
biblioteket@simrishamn.se  

För aktuella öppettider, se: 
www.simrishamn.se/ 
kultur-och-fritid/bibliotek  

Biblioteksbussen
Biblioteksbussen besöker över 20 byar!  

Du hittar turlistan på simrishamn.se.  
På bussen kan du skaffa lånekort, låna, 
lämna och reservera, skriva ut och kopiera 
dokument, surfa gratis på dina egna enheter 
och ställa frågor om digital teknik. Bussen är  
handikappanpassad. Vi tar gärna emot för-
slag på nya hållplatser! 
Tel: 0414-81 93 00 eller 
bokbuss@simrishamn.se 

Bénka-dí/Ungdomens hus
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65
ungdomenshus@simrishamn.se  

Måndag–fredag kl. 15-19

Verksamheten välkomnar ungdomar från 
årskurs 7 upp till och med 17 år. Verksam-
heten är gratis och drogfri. Öppettiderna 
gäller ej under jul- och sommarlov.

Vi finns på  
Facebook

– sök på Simrishamns kommun, 
Simrishamns bibliotek,

Österlens museum och Bénka-dí.

och på Instagram
@simrishamnskommun

@simrishamns_bibliotek
@osterlens.museum

@benkadi.simrishamn
@tbosterlen (vårt nostalgikonto)

Simrishamn på Österlen

 F
ot

o:
 E

lis
ab

et
h 

W
ik

en
he

d,
 M

ar
ia

 H
ei

jb
el

 m
 fl

.


