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Passa på att lära dig mer om Simrishamn 
på sommarens stadsvandringar med 
museichefen Lena Alebo, när hon håller i 
guidade turer om både simrishamnsdör-
rar och sillastan och fattigdom. Eller följ 
med på en tidsresa i den nya appen ”Forn-
minnen på Österlen”, med fjorton platser 
där du kan få veta mer livet på Österlen 
för länge sedan, från stenåldern fram till 
medeltiden. Du kan också ”hitta en arkeo-
log” som gömt sig vid någon av våra forn-
lämningar från sten-, brons- eller järnål-
dern. Missa inte heller sommarens utställ-
ningar på museet, som har fri entré. Och 
biblioteket lånar återigen ut sommarens 
populära strandväskor och erbjuder i år 
”sommarboken” för alla åldrar – läs fem 
böcker och få en bok i gåva. Eller vinn en 
bok i bibliotekets litterära, digitala tipsrun-
de-gps-quiz under en promenad i staden.
 

Vår ambition är att var och en av alla som 
bor eller besöker Simrishamn ska kunna 
hitta något som intresserar. Varmt välkom-
men att ta del av sommarens 
kulturevenemang!

Elisabeth Wikenhed, 
kulturutvecklare,  
Simrishamns kommun

Välkommen till sommar-Simrishamn!

I din hand håller du sommarens kulturguide, fylld med spännande och intressanta 
saker som arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamns kommun.  
Vi fortsätter givetvis att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att  
minska risken för smittspridning – och större delen av det program vi presenterar 
kommer att genomföras utomhus. 

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

Glöm inte heller att följa oss på Instagram för det senaste – 
@simrishamnskommun, @simrishamns_bibliotek, @osterlens.museum, 
 @benkadi.simrishamn och @tbosterlen (vårt nostalgikonto)
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Återkommande arrangemang sommaren 2021

10/6–31/8,
Simrishamns bibliotek:

Sommarboken för  
hela familjen
I år kan hela familjen vara med i Sommar-
boken som innebär att man läser fem 
böcker och får en bok i present! Det går så 
klart bra med vilket format som helst - 
e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

Lilla sommarboken är för barn i åldern 
0–6 år. En vuxen eller annan läskunnig 
läser högt för barnet och barnet ritar till 
läsningen. 

Sommarboken för 
dig som är mellan 6 
och 16 år. Ni lånar 
och läser själva fem 
böcker och skriver 
och berättar vad ni 
tyckte om böckerna. 

Stora sommarboken för vuxna. Låna och 
läs fem böcker. Skriv och berätta vad du 
tyckte om böckerna! Hämta sommarboken-

foldrar på biblioteket eller på bokbussen. 
När du lämnar in din ifyllda folder får du 
välja en bokgåva. Du kan delta i sommar-
boken två gånger!  

10/6–31/8,
 Simrishamns bibliotek:

Sommarquiz på  
biblioteket

Utmana dig själv 
i bibliotekets  
litterära tips-
runda! Prome-
nera i sommarens 
vackra Simris-
hamn och svara 

på frågor i vårt digitala gps-quiz. Det finns 
ett quiz för barn och ett för dig som är 
vuxen och ni deltar enskilt eller tillsam-
mans genom att scanna en QR-kod med 
mobilen vid startpunkten. Ni har chans att 
vinna ett fint bokpris! Rundan är cirka en 
kilometer och innehåller tolv litterära 
frågor.
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10/6–31/8, 
Simrishamns bibliotek:

Låna en strandväska  
från biblioteket

Du fixar badkläder och 
fika, vi fixar resten! Vi 
hoppas att det blir bad-
väder i sommar. Därför 
har vi plockat ihop ett 
antal nödvändiga 
strandsaker och lite 
sommarläsning och 

lagt i en väska som du kan låna hos oss på 
biblioteket. Du får låna väskan en vecka i 
taget.

30/6 och hela  
sommaren, 
Österlens museum:

Pysselpåsar 
för regniga 
dagar
Vi har fyllt påsar med 
sommarpyssel för  
regniga dagar, när det  

kanske inte är så roligt att vara ute. Pyssel-
påsarna finns att köpa i museibutiken från 
och med 30 juni. Pris: 60 kr.

30/6–28/8, 
Österlens museum:

Sommarens ”Skrabba” – 
måla din egen simris-
hamnsdörr i miniatyr
Verkstaden i museets pedagogiska avdel-
ning som heter Skrabban är öppen för 
stora och små när museet är öppet. I som-

mar har vi temat ”dörrar” i verkstaden. Ta 
del av museets utställning ”Öppna dörrar” 
för inspiration till eget skapande i Skrab-
ban. Måla en egen dörr i miniatyr, häng 
upp den och bidra till en utställning i 
Skrabban. Eller ta med din dörr hem, 
fotografera den och lägg ut på Instagram. 
Tagga Österlens museum, @osterlens.
museum, så delar vi din bild. Fri entré.

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8 och 
11/8, kl. 11–14, 
Österlens museum:

Hitta arkeologen!
På Österlen finns 
ett stort antal 
fornlämningar 
och Österlens 
museum tar hand 
om ett 20-tal av 

dessa i projektet ”Se och vårda”. Varje ons-
dag under tiden 7/7–11/8 har en arkeolog 
gömt sig vid en av våra fornlämningar 
från sten-, brons- eller järnåldern. För att 

Foto: Hanna Klausson

Foto: Göran Tuesson
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hitta arkeologen går du på onsdagsmorgo-
nen in på Österlens museums Facebook-
sida (gå in på Facebook och sök upp 
”Österlens museum”) eller Instagram  
(@osterlens.museum) och finner ledtrå-
darna till platsen. Använd museets app 
”Fornminnen på Österlen” till hjälp i 
letandet. Appen laddar du ner gratis där 
appar finns. Arkeologen finns på plats  
kl. 11–14. Lösenordet för att avslöja arkeo-
logen presenteras på Facebook och 
Instagram och varierar från dag till dag. 
Behöver du hjälp att ladda ner appen? 
Kom till museibutiken så hjälper vi dig. 
För alla åldrar. Diplom till alla som hittar 
rätt. Ingen kostnad.

7/7, 14/7, 21/7, 4/8 kl. 16–17.30, 
Österlens museum:

Stadsvandring:  
Simrishamnsdörrar

På Österlens 
museum visas just 
nu utställningen 
”Öppna dörrar” 
som handlar om 
dekorerade dörrar 
från Österlen. 
Museichef Lena 
Alebo visar exem-
pel i utställningen 
och tar oss sedan 

med på en stadsvandring i jakt på simris-
hamnsdörrar. Vad har kejsare Napoleon 
med våra dörrar att göra? Antal deltagare 
bestäms av rådande restriktioner. Pris: 
140 kr. Föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se

 

8/7, 15/7, 22/7, 5/8 kl. 18–19.30, 
Österlens museum:

Stadsvandring: Sillastan 
och fattigdomen

Första delen av 
Simrishamnstrilo-
gin Simrishamn 
900 år kommer ut 
i sommar. Musei-
chef Lena Alebo 
har i ett av kapit-
len skrivit om hur 
fattigdomen präg-
lat och drabbat 
staden under 

olika århundraden. Nu tar hon oss med på 
en vandring genom Sillastan och berättar 
om fattigdom genom historien. Antal del-
tagare bestäms av rådande restriktioner. 
Pris: 140 kr. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se 

12/8–22/8, 
Simrishamns bibliotek och  
Bénka-dí:

World pride 2021
Simrishamns 
bibliotek och 
Bénka-dí  
uppmärksam-
mar World 
Pride 2021! 

Håll utkik i våra digitala kanaler när det  
närmar sig.
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Jämna veckor:
Måndagar
Rörum Kyrkan, Rörums byaväg 49    kl. 15.25–15.45
Mellby Gamla skolan, Mellby stora väg 9   kl. 16.00–16.20
Gärsnäs Torget      kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Tisdagar
Vitaby Lanthandeln, Ravlundavägen 2   kl. 14.30–15.15
Kivik Torget      kl. 15.45–16.30 (varje vecka!)
Sankt Olof Medborgarhuset, Kapellgatan 7   kl. 17.00–17.45

Onsdagar
Hannas Torget      kl. 14.25–14.45
Östra Tommarp Lekplatsen, Storgatan 37   kl. 15.05–15.25
Hammenhög Torget     kl. 15.45–16.30 (varje vecka!)
Borrby Busstationen, Järnvägsgatan 3   kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Torsdagar 
(Förutom 30 december då bussen är inställd)
Östra Herrestad Kyrkan, Östra Herrestad 178  kl. 15.15–15.35
Vallby Kyrkan, Vallby 701     kl. 15.55–16.25
Skillinge Busstationen, Seymours väg 15   kl. 17.00–17.45

Udda veckor:
Måndagar  
(Förutom 16 augusti då bussen är inställd)
Nyhem, Viktoriavägen 2–3    kl. 15.15–15.45
Östra Vemmerlöv Busshållplatsen, Tornavägen 5  kl. 16.05–16.35
Gärsnäs Torget      kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Biblioteksbussens turlista
Simrishamns biblioteksbuss besöker 20 byar! Låna, lämna och reservera på  
biblioteksbussen, skriv ut, kopiera och använd trådlöst internet. Bibliotekskort  
kan skaffas ombord – välkommen! 
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Tisdagar 
(Förutom 17 augusti då bussen är inställd)
Ravlunda, Kyrkobacken 5,    kl. 14.50–15.20
Kivik Torget      kl. 15.45–16.30 (varje vecka!)
Sankt Olof Medborgarhuset, Kapellgatan 7   kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Onsdagar 
(Förutom 18 augusti då bussen är inställd)
Brantevik, Gislövsvägen 14/Råkullegård   kl. 14.45–15.15 
Hammenhög Torget     kl. 15.45–16.30 (varje vecka!) 
Borrby Busstationen torget, Järnvägsgatan 3   kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Torsdagar 
(Förutom 24 juni, 19 augusti och  
23 december då bussen är inställd)
Baskemölla Återvinningen, Åbogatan/Gladsaxv.  kl. 14.50–15.10
Gladsax Kyrkan, Gladsax bygata 53    kl. 15.30–15.50
Järrestad Kyrkan, Vilhelmsbergsvägen/Rikstolvan  kl. 16.00–16.30
Skillinge Busstationen, Seymours väg 15   kl. 17.00–17.45 (varje vecka!)

Forts. Udda veckor

Foto: Kate Visonj

Saknar du en hållplats? Hör av dig till biblioteket!
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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  
program arrangeras.  

Öppna dörrar
Museet har gjort en genomgång av alla de 
historiska dörrar som har samlats in till 
Föreningen för fornminnes- och hem-
bygdsvård i sydöstra Skåne under årens 
lopp. Här visas dekorerade simrishamns-
dörrar, dörrar från byar och fiskelägen på 
Österlen, varmbadhusets gamla dörr och 

allmogemålade dörrar. Utställningen 
pågår till 30/1 2022. 
 I utställningen Öppna dörrar finns 
även en avdelning som lyfter fram hant-
verket bakom dörrarna, både snickarens 
och målarens arbetsredskap och metoder. 
Den här delen av utställningen pågår till 
28/8.

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

Foto: Maria Heijbel

Foto: Sofia Callmer

Foto: Hans-Eric Jonsgården
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Österlenskolans  
elevutställning
Förstaårseleverna på Österlenskolan för 
konst och design i Simrishamn visar sina 
verk. Utställningen pågår till 24/6.

Särken först – om  
kläder och människor

Särken först visar klä-
der från 1700-talet 
fram till 1970 ur Fören-
ingens samlingar på 
Österlens museum. Klä-
derna berättar egentli-
gen alla historier samti-
digt – det handlar om 

kommunikation, gemenskap, utanför-
skap, 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. 

Missa inte detta i höst!

Fredag 10/9 kl. 11–15,  
museimagasinet Garvaren:

Öppet magasin
Efter flera års flyttande av de stora 
samlingarna, som finns bakom 
kulisserna på ett museum, bjuder vi 
nu in till en rundvandring i musei-
magasinet Garvaren. Vi kommer att 
titta in i arkivet, textilmagasinet, 
smidessamlingarna, vår samling av 
allmogemålade möbler, fornsaks-
samlingarna, konstsamlingen, fiske- 
och sjöfartssamlingarna och 
mycket, mycket mer. Arrange-
manget ingår i Kulturarvsdagarna 
som arrangeras av Riksantikvarie-
ämbetet och i år har temat Kultur-
arv för alla. Fri entré. Begränsat 
antal deltagare. Föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se

Foto: Sofia Callmer
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Ladda ner 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 Heimskring-
lan det vill säga. Sigurd Jorsalafar kom då till 
platsen som han benämner Svimraros, med 
300 skepp i följe. Os betyder mynning och 
finns också i andra ortnamn som t ex Västerås 
(västar Aros) och Osby. Namnet Svimraros kan 
tolkas som ”Svimbers mynning”, det vill säga 
Tommarpsåns utlopp.
 Simrishamn är en av Skånes minsta städer 
och har idag cirka 7 000 invånare. 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, vardag och nöjen och allt som hör en småstad som  
Simrishamn till. Appen är gratis att använda och du hittar den där 
appar finns.

Du har väl inte missat våra historiska appar?
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Ladda ner appen  
Fornminnen på Österlen
Kulturlandskapet på Österlen har mycket 
att berätta för den som är nyfiken och upp-
märksam. Här finns synliga spår av mänsk-
lig närvaro och aktivitet från stenåldern och 
framåt. Österlens museum driver sedan 
flera år tillbaka projektet Se och vårda, där 
vi med bidrag från Länsstyrelsen tar hand 
om och tillgängliggör ett stort antal 
fornlämningar. 
 I appen Fornminnen på Österlen har vi 
valt ut fjorton platser som berättar om 
Österlens förhistoria, från stenåldern fram 

till medeltiden. Med appen i handen kan du ge dig ut och upptäcka 
ett kulturlandskap med flera tusen år på nacken. Appen är gratis att 
använda och du hittar den där appar finns.
 De fornminnen som representerar stenåldern i vår app är främst 
dösar och gånggrifter. De byggdes av stenåldersbönder för 
5 500–5 000 år sedan. I närheten av de stora gravarna har en 
grupp av människor bott, kanske ett par familjer. Men efter deras 
boplatser finns inget synligt ovan jord.
 Från bronsåldern för cirka 3 000 år sedan kommer de spän-
nande hällristningarna, som vi har flera av på Österlen. Samtida 
med hällristningarna är högarna, som ofta ligger placerade på 
höjdsträckningar och syns vida omkring.
 Järnåldern, som vi kallar perioden 500 f Kr till 1 050 efter Kris-
tus, inbegriper också vikingatiden. I Östra Herrestad har vi funnit 
en intressant koppling mellan en runsten och en skeppssättning 
från vikingatid.
 Det mest kända minnesmärket från medeltiden är naturligtvis 
Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Men det 
finns mer att upptäcka. I Gladsax ligger resterna efter fru Ides borg 
från 1300-talet. Om fru Ide och Gladsaxehus spännande historia 
kan du läsa mer i appen. 
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Jätteleden
hittar du söder om Gröstorp och öster om 
Järrestad. Enligt en urgammal sägen lig-
ger en jätte begravd strax utanför Grös-
torp, i utmarkerna till Jarlens ägor i 
Järrestad. Den nya vandringsleden till-
gängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför 
Gröstorp och Pittjestenen – en vandring 
som omfattar stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern i det österlenska landskapet. 
Startpunkt för vandringen är vid kanten 
av gamla Järrestadvägen (väg 1537), där 
du även kan parkera. Vandringsleden är 
sammanlagt cirka 1,7 km lång. I vår folder 
”Välkommen att vandra Jätteleden” finns 

en karta och mer information. Foldern 
finns att hämta i museibutiken och på  
vår hemsida: www.simrishamn.se/ 
kultur-och-fritid/osterlens-museum

Hällristningsleden
är en enkel vandringsled mellan de två 
större hällristningsfälten i Simrishamn. 
Leden är cirka 1,5 km lång, fram och till-
baka, och är markerad med korta rödmå-
lade 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 

Vandringsleder på Österlen
Österlens museum har anlagt två vandringsleder i forntidens spår på Österlen:  
Jätteleden och Hällristningsleden. 

Foto: Lars Ohlander
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och parkering är vid Yxornas 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 
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 bronsål-
dern som är funnen i Borrby. Platsen med 
dess bilder avslöjar något om ceremo-
nierna 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 vitt-
rade 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 fick-
lampa 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/museum
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Upptäck och upplev mer 
med biblioteket 
Oavsett om du vill strömma film eller läsa 
vandringsguider till Skåneleden så är bibliote-
ket din möjliggörare i Österlensommaren. 
Detta erbjuder biblioteket: 

Det bemannade biblioteket – upplevelser 
och service 
Det bemannade biblioteket har medarbe-
tare på plats som hjälper dig med dina 
biblioteksärenden, oavsett om det handlar 
om att hitta rätt information eller att 
skriva ut ett dokument. Du kan även 
använda biblioteket för att studera eller 
arbeta. Här finns fritt wi-fi, datorer, skri-
vare, skanner och kopiator att låna. Biblio-
teket har en stor barnavdelning med 
böcker för alla åldrar, språk och funk-
tionsvariationer. De allra minsta barnen 
har ett eget, krypvänligt rum med låga 
hyllor.

Det meröppna biblioteket – när du vill 
Vill du ha tillgång till biblioteket före eller 
efter dess ordinarie, bemannade öppet-
tider? Då ska du utnyttja det meröppna  
biblioteket! Med ett speciellt lånekort 
kommer du att få tillgång till biblioteket 
både före och efter ordinarie öppettider, 
vardagar som helger. 

Det mobila biblioteket – kommer till dig 
Kan du inte komma till biblioteket kom-
mer biblioteket till dig! Vår bokbuss kör 
till 20 byar i kommunen! Bokbussen fung-
erar dessutom som något av en mötes-
plats, så passa på att träffa grannarna när 
den kommer! Har du svårt att ta dig till 
bokbussen finns tjänsten ”Boken kom-

mer”, vilket innebär att en bibliotekarie 
antingen kommer hem till dig med det du 
önskar från biblioteket, eller skickar det 
med posten. 

Det digitala biblioteket – alltid öppet 
Via det digitala biblioteket läser du 
e-böcker, text eller ljud, för barn och 
vuxna, samt strömmar film från inte min-
dre än två strömningstjänster. Självklart 
kan du även söka, reservera och förlänga 
lån via det digitala biblioteket. Det är 
öppet dygnet runt, året om, och du kan 
redan nu besöka det på  
www.biblioteksso.se – välkommen in! 

Flytten till musei- 
magasinet Garvaren går 
in i ett nytt skede
Under 2021 räknar vi med att avsluta den 
mångåriga flytten till vårt museimagasin 
Garvaren.  Under sommaren flyttar vi 
från de sista magasinslokalerna. Det åter-
står en del föremål 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 otill-
gängliga vindar som bara nås med stegar… 
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Det största arbetet som återstår innan flyt-
ten är över är dock att packa upp och 
organisera alla föremål i det nya magasi-
net. Hundratals kartonger återstår ännu. 
Föremålen ska rengöras, märkas, fotogra-
feras och placeras i rätt rum och på rätt 
hylla. Arkivalier ska sorteras och läggas i 
märkta arkivboxar. Böcker ska organise-
ras efter signum och registreras. Det blir 
mindre av tunga lyft och mer av preci-
sionsarbete 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 kompaktsys-
tem 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 
allmoge kultur 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, glasflas-
kor och strykjärn står redo att sorteras 
upp så det blir överskådligt och 
lättillgängligt.
 Även om mycket praktiskt arbete ännu 
återstår planerar vi redan nu för att äntli-
gen få öppna upp vårt magasin för allmän-
heten. Vi vill ju att alla ska kunna få ta del 

av samlingarna! Därför har mycket arbete 
ägnas åt att iordningställa den del där vi 
kommer att ta emot våra besökare när vi 
så småningom öppnar upp, nämligen vårt 
studierum och entré. Här kommer vi att 
kunna ta emot forskare, skolklasser, släkt-
forskare 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. Vi kom-
mer att kunna ta emot enskilda och grup-
per, man kommer att kunna ta en tur in i 
magasinen och titta på det man är särskilt 
intresserad av. Det kräver att man bokar in 
sig så vi kan förbereda oss, men vi plane-
rar också att ha öppet hus då och då, för 
dem som bara är allmänt nyfikna! Planen 
är att vi öppnar upp efter sommaren 2021. 
 Samtidigt arbetar vi också vidare med 
att digitalisera samlingarna så att man ska 
kunna söka i vår databas via nätet. Arbetet 
med detta har legat lite på is under flytt-
åren, men några smakprov kan vi bjuda på 
redan nu. På www.osmu.kulturhotell.se 
kan man förutom att söka i samlingarna 
även titta på digitala utställningar som lyf-
ter fram några utvalda föremålsgrupper 
som exempelvis bronsålderns bronser, 
fiske redskap och skeppsmodeller i sam-
lingarna. Senast i raden är en utställning 
som visar Dörrar från Österlen – ett kom-
plement 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”. 



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

Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Midsommarafton 25/6: stängt

Sommaröppet 30 juni–4 september:
Onsdag–fredag kl. 11–17
Lördag kl. 10–14

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

Det bemannade biblioteket
Måndagar och onsdagar kl. 10.30–19
Tisdagar, torsdagar och  
fredagar kl. 10.30–17
Lördagar kl. 11–14

Det meröppna biblioteket
Söndag-torsdag kl. 8–22
Fredag kl. 8–10.30
Lördag kl. 8–18

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

.


