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I höst kan du bland mycket annat passa på 
att följa med museichef Lena Alebo på en 
historisk klimatvandring i Simrishamn, 
besöka Lasse Åbergs utställning 
”COMIX21” på Österlens museum, 
komma och lyssna till nyblivna Simris
hamnsbon Ewa Fröling när hon gör ett 
författarbesök på biblioteket, delta i skri
varkurser, fläta en korg, karva en betlykta, 
skapa ett eget spel i Roblox, gå på kyrko
gårdsvandring och delta i ”Österlen lyser” 
under allhelgonahelgen – i år är det Sim
rishamn som är ”årets ljusby” och invig
ningen kommer att ske fredagen den  
5 november. Även besök på konstevene
manget ”Bästa biennalen” rekommende
ras – det blir en kreativ vecka med 
konstworkshop, muralmålning på ”Skep
pet” och en utställning för barn, unga och 
alla intresserade tillsammans med konst
närsgruppen Streetcorner under höst
lovet. Du kan också gå på en egen konst
runda i stan när helst du vill och lära dig 
mer om Simrishamns offentliga konstverk 
med vår nya konstkarta. Detta är bara ett 
litet axplock ur höstens stora utbud. 

Bläddra gärna vidare för att ta del av allt 
som erbjuds och för att se vad just du kan 
tänkas vara intresserad av. Vår förhopp
ning är att det ska finnas något för alla, 
samtidigt som vi naturligtvis också vill 
passa på att påminna om allt annat intres
sant och spännande som händer inom på 
Österlen som du kan hitta under ”Evene
mang” på vår hemsida simrishamn.se.

Elisabeth Wikenhed
Kulturutvecklare
Simrishamns kommun

Höst i paradiset Österlen

I din hand håller du hösten 2021s upplaga av kulturguiden med alla de kulturella  
aktiviteter som lyser upp tillvaron när höstens mörker lägger sig över Österlen.  
Hösten är den årstid då kulturevenemang och roliga aktiviteter kanske behövs  
som allra bäst.
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Återkommande arrangemang

Boka ett besök i musei-
magasinet Garvaren
Varje tisdag kl. 10–15 med start 21 septem
ber tar vi emot förbokade besök i musei
magasinet Garvaren på Lädergatan 4 i 
Simrishamn. Då finns möjlighet att söka i 
våra arkiv och titta närmare på våra före
mål. Boka ditt besök via mejl till:  
garvaren@simrishamn.se
  
Ange i din bokning vad du vill studera 
närmare, så förbereder vi ditt besök.  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Följande torsdagar tar vi även emot 
bokade besök på kvällstid kl. 17–20:  
7/10, 4/11 och 9/12. Besök bokas via mejl, 
som ovan.

Välkommen till bibliotekets nya workshop
serie ”Upptäck konst, poesi och serier till
sammans med en konstnär, poet och serie
tecknare!” som äger rum under hösten 
2021 och våren 2022. Här får du möjlighet 
att prova på att skriva poesi, teckna serier 
och skapa konst med inspiration och väg
ledning av inbjudna kreatörer inom fältet. 
I höst välkomnar vi poeten, författaren 
och konstnären Leif Holmstrand som 
kommer att hålla i en serie poesi work

Upptäck konst, poesi och serier tillsammans med en 
konstnär, poet och serietecknare på biblioteket

shops och serieskaparen Adrian Malm
gren som kommer att hålla i en workshop i 
serietecknande. Till våren 2022 kommer 
konstnären Madelene Oldeman att hålla i 
en serie konstwork shops. Du kan delta i 
enstaka workshops eller alla tre. Mer 
information om höstens workshops hittar 
du längre fram i programmet. 

Evenemangen genomförs med stöd av 
Kulturrådet.

Foto: Maria Heijbel
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September
Fredag 10/9 kl. 11–15,  
museimagasinet Garvaren:

Öppet magasin
Efter flera års flyttande av de stora sam
lingarna, som finns bakom kulisserna på 
ett museum, bjuder vi nu in till en rund
vandring i museimagasinet Garvaren. Vi 
kommer att titta in i arkivet, textilmagasi
net, smidessamlingarna, vår samling av 
allmogemålade möbler, fornsakssamling
arna, konstsamlingen, fiske och sjöfarts
samlingarna och mycket, mycket mer. 
Arrangemanget ingår i Kulturarvsdag
arna som arrangeras av Riksantikvarieäm
betet och i år har temat Kulturarv för alla. 
Fri entré. Begränsat antal deltagare, som 
vi tar emot gruppvis under dagen. För
anmälan till: garvaren@simrishamn.se  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Lördag 11/9 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Nationella ullveckan: Ull-
dag i museets trädgård
Östra Skånes Hemslöjdsförening gästar 
museet för att fira nationella ullveckan. 

Föreningen visar 
vad man kan 
göra i ull som 
spinna, färga, 
sticka, tova, sy i 
skinn och bro
dera på ylle.  
Föreningen har 
också med sig en 
liten utställning 

om olika tekniker i stickning och virk
ning. Tina Persson, tina.tenje@gmail.com, 
svarar gärna på frågor. Vi följer rådande 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten 
och uppmanar besökare att hålla avstånd. 
Fri entré.

Söndag 12/9 kl. 14–15.30, 
Österlens museum:

Från nyårsstormen  
1905 till sommartorkan 
2018 – klimatvandring  
i Simrishamn
Med anledning av utställningen 
 ”Erosion”, som visas i hamnen, arrange
rar SMHI, Österlens museum och Marint 
centrum en guidad stadsvandring i Sim
rishamn. Anna Jonsson från SMHI och 
Lena Alebo från Österlens museum tar 
oss med på en vandring genom staden för 
att söka historiska händelser, samtida ske
enden och samtala om hur vi kan möta 
framtida scenarier som rör klimatet och 
havsnivån. Samling på Österlens museum.
Pris: 100 kr/person, barn gratis.  
Begränsat antal platser. Anmälan till  
osterlens.museum@simrishamn.se  
(först till kvarn). 
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Torsdag 16/9 kl. 16, 
Simrishamns bibliotek:   

Digitalt bokbabbel   
Vilka är de mest 
spännande bok
släppen under  
hösten? Bibliote
kets medarbetare 

presenterar och tipsar om höstens hetaste 
boksläpp i ett digitalt bokbabbel. Följ 
gärna med hemifrån och dela med dig av 
dina egna boktips i kommentarsfältet! 
Länk till bokbabblet kommer att läggas 
upp på www.biblioteksso.se samt i våra 
sociala medier. Ingen föranmälan.    

Fredag 17/9 kl. 13, 
Österlens museum:

Invigning av utställningen 
COMIX 2021
Lasse Åberg har här gjort ett urval av  
målningar och bilder ur sin stora serie
samling speciellt för Österlens Museum i 
samarbete med Skillinge Seriefestival 
2021. Utställningen spänner över nästan 
hundra år av den tecknade seriens histo
ria. Med originalteckningar från de tidi
gaste Fantomen och Stålmannen, 
1960talets MADtidningar och Ture 
Sventon, och 1970talets måleri av Jan 
Håfström, Marie Louise Ekman, Jan Lööf 
och Carl Johan De Geer, konstverk influe
rade av tecknade serier. Fram till dagens 
nya svenska serietecknare som Martin  
Kellerman, Sara Granér och Joakim Piri
nen. Dessutom visas hundratals figurer, 
gubbar, modeller av olika hjältar från seri
ernas värld. En ovanlig utställning med en 
underbar blandning av serier, konst och 

kitsch – COMIX 2021. Lasse Åberg, cura
tor, och Rolf Classon, festivalgeneral för 
Skillinge Seriefestival, finns på plats 
under eftermiddagen. Vi följer rådande 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten, 
vilket kan begränsa antalet besökare i 
utställningslokalen. Utställningen pågår 
till och med 16/10.

Lördag 18/9 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Invigning av utställningen 
Älskade korg!
Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varu
korg. Korgen som bärhjälp, transport och 
förvaring har en lång tradition i Sverige 
och korgar och korgmöbler trendar i våra 
inredningsbutiker. Även i webbutikerna 
har korgen i digital form en given plats. 
Däremot ser vi hur antalet korgmakare i 
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Sverige 
minskar och 
kunskapen 
om hur man 
binder och 
flätar korgar 

försvinner bort. Utställningen Älskade 
korg! vill väcka nyfikenhet kring hantver
ket, visa mångfalden av korgar i Sverige 
och berätta om vår rika korgtradition 
runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska 
korghantverket vid liv? Vilken roll kan kor
gen ha i arbetet mot klimatförändring
arna? Och kan den fylla en ny funktion i 
vårt moderna samhälle? I Älskade Korg! 
lyfts korgen utifrån perspektiv som mate
rialkännedom, teknikkunskap och histo
ria. Utställningen visar en stor mängd kor
gar, material och korgtekniker från olika 
delar av Sverige tillsammans med filmer 
och dokumentationer. När utställningen 
visas på Österlens Museum kompletteras 
den med korgar från museets samlingar 
samt med korgar från lokala skånska korg
slöjdare. Älskade korg! är en vandringsut
ställning som producerats av Sörmlands 
museum i samarbete med Östergötlands 
läns hemslöjdsförening och Skånes Hem
slöjdsförbund. Utställningen är en del av 
projekt Korgen Lyfter. Läs mer på  
korgenlyfter.se. Utställningen pågår till 
30/1 2022.

Torsdag 23/9 kl. 16.30–17.30, 
Simrishamns bibliotek:

Bibblans 
bokklubb 
Är du mellan 9 och 
12 år och gillar att 

läsa? Eller vill du kanske börja läsa mer? 
Då ska du vara med i vår bokklubb! Där 
får du tips om de senaste böckerna och 
tillsammans läser vi en bok, pratar om 
den och fikar. Välkommen in i böckernas 
magiska värld! Vid anmälan anmäler man 
sig till alla tillfällen: 23 september, 21 
oktober, 18 november och 16 december. 
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se

Fredag 24/9 kl. 9.30–10.15, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund 
Visste du att sagostunder inte bara är 
underhållande utan också kunskapsför
medlande, språkutvecklande och empa
tigrundande? Så kom till biblioteket och 
lyssna på en saga tillsammans med andra 
barn. För barn mellan 3 och 5 år och 
deras närstående vuxna. Småsyskon får 
följa med. Föranmälan till biblioteket: 
041481 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se

Lördag 25/9 kl. 10–13, 
Österlens museum:

Fläta korgar
Vi lär oss att fläta korgar 
av vaxat papper under 
ledning av RoseMarie 
Ericsson. För vuxna. Pris: 
500 kr inklusive basmate
rial. Mer material finns 

att köpa för den som önskar. Begränsat 
antal deltagare. Minst 5 deltagare för att 
kursen ska bli av. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.
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Oktober
Lördag 2/10 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Löklördag
Eva Fristedt från ”Narciss 
och Tulpan” ansvarar 
varje år för musei
trädgårdens lökodlingar 
som blommar så vackert 

om våren. Varje höst planteras nya lökar 
och i samband med det arrangerar vi en 
löklördag där Eva Fristedt tar med sig lökar 
till försäljning i museets trädgård. Passa på 
att köpa lökar för fin blomning till våren 
och få råd kring lökplantering och odling. 
Fri entré. 

Måndag 4/10 kl. 10.30, 
Simrishamns bibliotek: 

Digital bokcirkel  
Den digitala bok
cirkeln, Samtal 
om livet utifrån 
böcker vi läser, 
fortsätter under 
hösten. Nya som 

gamla deltagare är välkomna att med
verka. Ewa Gislén, med lång erfarenhet av 
att leda samtal, är cirkelledare för en digi
tal bokcirkel kring läsandets kraft. Bokcir
keln träffas fyra gånger under hösten och 
böckerna väljs löpande. Träffarna sker 
digitalt på den mötesplattformen Zoom. 
Om möjligheten finns längre fram så kan 
någon av träffarna även komma att ske på 
plats inne på biblioteket. Länkar och 
annan praktisk information skickas ut till 

deltagarnas mejladress efter anmälan.  
Det enda som behövs är tillgång till en 
dator och lite vana att hantera den. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se 

Fredag 8/10 kl. 17.30, 
Simrishamns bibliotek:   

Författarbesök:  
Ewa Fröling  

Möt den nyblivna Simrishamnsbon Ewa 
Fröling, en av våra allra mest kända skåde
spelare, som nu har författardebuterat 
med den självbiografiska och hyllade 
romanen Moder Liv. En poetisk, stark och 
vindlande berättelse om kvinnoliv och 
yrkesliv. Moder Liv utgår från det cancer
besked Ewa fick 2016 och berättar om året 
med otaliga sjukhusbesök och behand
lingar; en tid av ångest, smärta och ilska. 
Hon skriver också om moderskap, om 
värme, om minnen från en fantastisk kar
riär och om de starka kvinnorna i släkten 
som gått före. Välkomna att ta del av Ewas 
gripande och rörande berättelse. 
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. I sam
arbete med ABF.

Foto: Maria Heijbel

Foto: Malin Nerby

Foto: Kate Visonj
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Lördag 9/10 kl. 10–13, 
Österlens museum:

Pilflätning
Pilflätning är ett traditionellt hantverk för 
att tillverka korgar, växtstöd, fat och andra 
bruksföremål. Den här gången lär vi oss 
att fläta fat och underlägg av pil under 
ledning av museipedagog Veronica Jepps
son. För vuxna. Pris: 500 kr inklusive 
material. Begränsat antal deltagare. 
Minst 5 deltagare för att kursen ska bli av. 
Föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se 
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Digitala veckan på 
Simrishamns bibliotek, 
11–17 oktober
Under höstens digitala vecka kom
mer vi i våra digitala kanaler att visa 
filmer och ge tips som hjälper dig att 
komma igång med bibliotekets digi
tala utbud. Digitala veckan arrange
ras under den nationella kampanj
veckan eMedborgarveckan, 11 till 
17 oktober, där insatser sker över 
hela Sverige för att främja ökad 
användning av etjänster och ökad 
digital delaktighet för alla. Vi visar 
bland annat hur du kan strömma 
filmer gratis via bibliotekets två 
strömningstjänster, Viddla och 
Cineasterna, och hur du kan läsa 
och lyssna på eböcker via vår app 
Biblio. Håll utkik på vår hemsida 
och i våra sociala medier!  

Trsdag 14/10 kl. 9.30–10.15, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund 
Visste du att 
sagostunder inte 
bara är under
hållande utan 
också kunskaps
förmedlande, 
språkutveck

lande och empatigrundande? Så kom till 
biblioteket och lyssna på en saga tillsam
mans med andra barn. För barn mellan  
3 och 5 år och deras närstående vuxna. 
Småsyskon får följa med.  Föranmälan till 
biblioteket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se 

Lördag 16/10 – söndag 17/10 kl. 9–16, 
Österlens museum:

Kurs i löbbindning

Löbbindning, eller spiralbindning, är en 
teknik som förr användes vid tillverkning 
av bland annat förvaringskärl, bikupor, 
halmskor och till och med likkistor. Tek
niken var särskilt vanlig i Skåne och på Jyl
land. Det går till så att man binder sam
man knippen med halm, varv efter varv 
med hjälp av skenor i pil, hassel eller rot
ting. På kursen får du börja med att binda 

Foto: Kate Visonj
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ett enkelt kärl av halm med pilskenor. 
Under kursen har du tillgång till färdig
kluvna skenor som du bara finhyvlar, men 
du får också lära dig att göra skenorna 
från grunden – klyva och hyvla dem. 
Lärare: Steen Hedegaard Madsen. Kost
nad: 1700 kr, materialkostnad tillkom
mer. Anmälan krävs och görs på hemsloj
deniskane.se/kurser senast 1 oktober. 

Lördag 16/10 kl. 10–12, 
Simrishamns bibliotek:   

Skrivardagen online: 
Skrivinspiration och  
uppstartsdag

De populära 
skrivarda
garna fortsät
ter och i höst 
träffas vi tre 
gånger digitalt 
och en gång 
på biblioteket! 
Skrivarda
garna är för 
dig som dröm
mer om att 

skriva en bok, behöver hjälp med att 
komma igång eller med att komma vidare! 
Under träffarna får du tips, verktyg och 
inspiration av Kerstin Önnebo från Skri
varpodden och Sofie Berthet, författare 
och skrivpedagog. Varje gång fördjupar vi 
oss i ett nytt ämne – var med enstaka 
gånger eller vid alla fyra tillfällena. Det 
blir massor av skrivövningar, miniföreläs
ningar om det aktuella ämnet och fråge
stunder. Har du deltagit i tidigare Skrivar
dagar på biblioteket? Då känner du igen 

upplägget men övningarna är nya så du 
kan delta igen! Temat för höstens första 
träff är: Skrivinspiration. Hitta skrivar
glädjen i snabba, roliga övningar. Lös upp 
blockeringar och hitta energi för ditt 
skrivprojekt. De inledande tre kurserna 
sker på den digitala mötesplattformen 
Teams. Länkar och annan praktisk infor
mation skickas ut till deltagarnas mejl
adress efter anmälan. Det enda som 
behövs är tillgång till en dator och lite 
vana att hantera den. Begränsat antal  
platser. Föranmälan till biblioteket:  
041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Onsdag 20/10 kl. 17.30, 
Simrishamns bibliotek:   

Författarbesök:  
Mikael Bergstrand 

Österlenförfattaren Mikael Bergstrand 
fick sitt stora genombrott med romanen 
”Delhis vackraste händer”, som även blev 
teveserie 2017, och har sedan dess kommit 
ut med en rad böcker översatta till flera 
språk. Nu är han aktuell med en ny roman 
som utspelar sig i våra trakter. Kom och 
lyssna på Mikael när han berättar om 
arbetet med ”Konsulten som inte ville 
bada” och hur han får inspiration till sina 
mustiga berättelser och karaktärer. Följ 

Foto: Martin Magntorn
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med på en resa till Simrishamn och Baske
mölla i tid och rum. En roman om kärlek 
och svek, berättad med den värme och 
humor, något som blivit Mikaels signum. 
I samarbete med ABF Österlen. Föranmä
lan till biblioteket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Fredag 22/10 kl. 10.00–10.30, 
Simrishamns bibliotek:

Sagofén Isadora: Aooii
Bollen flyger, en 
fjäril viftar förbi, 
färger, många 
färger … “Aooii” 
är en nästan ord
lös föreställning 
för de allra 

minsta. Den bygger på ett minne som 
Isadora själv hade i tidig ålder då hon låg 
och kikade ut under ett rosa lakan och såg 
hur världen blev ljus och mörk. Föreställ
ningen är uppbyggd på ”happenings”, 
eller händelser, såsom bollen som flyger, 
en fjäril som viftar förbi och så färger, 
många färger och fjädrar och hopp. Och 
ett hopp till. För bebisar upp till 12 måna
der. Föranmälan till biblioteket: 0414
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Lördag 23/10 kl. 10–12, 
Simrishamns bibliotek:   

Skrivardagen online:  
Planera ditt skrivande
Drömmer du om att skriva en bok? Behö
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Under fyra 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. 
Det blir skrivöv
ningar, miniföreläs
ningar om det aktu
ella ämnet och frå
gestund. Temat för 

dagens skrivarträff är: Planera ditt skri
vande. Detaljerad synopsis eller fritt skri
vande, vilket passar dig bäst? Vi varvar 
övningar med reflektioner kring hur du 
kan lägga upp skrivandet på bästa sätt. 
Kurserna sker på den digitala mötesplatt
formen Teams. Länkar och annan prak
tisk information skickas ut till deltagarnas 
mejladress efter anmälan. Det enda som 
behövs är tillgång till en dator och lite 
vana att hantera den. Begränsat antal plat
ser. Föranmälan till biblioteket på  
biblioteket@simrishamn.se 

Lördag 23/10 kl. 13–15, 
Österlens museum:

Simrishamnscafé (drop-in)
Vi delar minnen och 
berättelser från Sim
rishamn över kaffe 
och kakor. Museichef 
Lena Alebo finns på 
plats och tar emot 
berättelser och svarar 
på frågor om staden 
som snart fyller 900 

år. Hon visar även foton ur museets arkiv. 
Har du egna foton från Simrishamn så ta 
med dem. I Rian visas film ur vårt arkiv. 
Kaffe och kakor 50 kr.

Bild: Jenny Funestad

Foto: Maria Heijbel
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Onsdag 27/10 16.30, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund: Nallenattning 
Vi firar den 
internatio
nella nalle
dagen med att 
bjuda in era 
nallar (eller 

andra gosedjur) till en spännande över
nattning på biblioteket. Bibliotekarien 
läser en godnattsaga för både barn och 
nallar innan det är dags för nallarna att 
sova. Nästa dag hämtar ni era nallar igen 
och då får ni också se vad nallarna har hit
tat på under natten! För barn i åldern 2 
till 6 år. Föranmälan till biblioteket: 0414
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Lördag 30/10 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Kom med din korg!
Har du en 
korg hemma 
som du vet 
historien 
kring eller 
som du inte 
vet något om, 

men gärna skulle vilja veta mer om? Läns
hemslöjdskonsulenterna Sofia Månsson 
och Kalle Forss finns på plats för att svara 
på frågor och ge dig råd om hur du tar 
hand om, lagar, använder din korg. Och 
förhoppningsvis får du också veta mer om 
vad korgen är gjord i för material, teknik 
och tradition. Obs! ingen ekonomisk vär
dering. Fri entré.

Lördag 30/10 kl. 11, 
Simrishamns bibliotek: 

Poesiworkshop med  
Leif Holmstrand:  
Introduktion till poesi

Lyrik är en 
märklig 
sysselsättning. 
Svårbestäm
bar, nödvän
dig, oklar och 
exakt. Att 
skriva lyrik 
kan vara både 
krävande och 
njutbart. Så 
kan det även 
vara att läsa 
den. Att vidga 

och skärpa både uppmärksamhet och för
måga är vad denna workshop vill uppnå, 
genom att skriva, avkoda, samtala. Hur ser 
en bra dikt ut, och hur kommer den till? 
Låt oss ta reda på detta.  Under tre träffar 
får deltagarna testa på att skapa och för
djupa sig i poesin. Under första träffen 
introduceras deltagarna till konstformen 
poesi. De andra två träffarna sker 4/12 
och 8/1. Workshopledaren Leif Holm
strand är författare, konstnär och musi
ker. Han har publicerat flera diktsam
lingar, präglade både av experimentlust 
och formstränghet. 2020 utkom diktsam
lingen “Herrarna och djuren”, 2021 
utkommer ”Den fornegyptiska familje
solen”. Föranmälan till biblioteket: 0414
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Evenemanget genomförs med stöd av 
Kulturrådet.  

Foto: Leif Holmstrand
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November
Måndag 1/11 kl. 10.30, 
Simrishamns bibliotek:

Läslovs-pyssel
Hela veckan kan ni skapa roliga figurer av 
höstlöv i vår skaparhörna. Skriv gärna små 
berättelser med hjälp av era figurer. Vill ni 
sätta upp dem på biblioteket så att fler kan 
läsa era berättelser så blir vi mer än glada. 
Ingen föranmälan.

1–5/11 
Bästa Biennalen på Skeppet, 
Marint Centrum:

Kom och skapa konst  
tillsammans med  
Streetcorner!
Välkommen till en kreativ vecka med 
konstworkshops, muralmålning på 
”Skeppet” och en utställning för 
barn, unga och alla intresserade till
sammans med konstnärsgruppen 
Streetcorner under höstlovet. Street
corner består av konstnärer från 
hela världen som arbetar utveck
lande med graffitiworkshops och de 
brinner för att alla ska ha möjlighe
ten att uttrycka sig i färg och form 
och att den offentliga miljön ska vara 
till för oss alla. Mer info och 
aktuella tider 
finns på 
simrishamn.se/
bastabiennalen

Onsdag 3/11 kl. 11–14, 
Simrishamns bibliotek:   

Läs för hunden Helle!   
Genom att läsa 
högt tränar bar
nen sin läsning 
och att få läsa för 
en hund är ofta 
både roligare och 

mera kravlöst. En hund dömer inte om 
man läser långsamt eller råkar läsa fel, 
den tycker bara att det är mysigt att få vara 
nära och lyssna. När man klappar och 
umgås med hunden frisätts hormoner i 
hjärnan som får både oss och hunden att 
må bra och vi känner oss lugna. Det blir 
då lättare att koncentrera sig på att läsa.  
I samarbete med pedagogen Maria Måns
son och hennes hund Helle vill biblioteket 
ge era barn en chans att få prova på att 
läsa högt för en hund! Ålder: 8 till 13 år. 
Till träffen tar du med dig en bok, eller 
lånar en här på biblioteket. Kom i god tid, 
särskilt om du vill ha hjälp att hitta en bok 
att läsa ur. Begränsat antal platser. Föran
mälan till biblioteket: 041481 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se   

Onsdag 3/11 och 
torsdag 4/11  
kl. 12–13.30 och 
14–15.30,  
Österlens museum:

Karva en  
betlykta
Ta del av den skånska 

traditionen att ”karva en bedelojta” som 
kan skrämma iväg mörkrets makter. Vi 
gör betlyktor av museets egenodlade 

Foto: Maria Heijbel

Foto: Kate Visonj
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foderbetor. Alla är välkomna, både barn 
och vuxna. Barn under 9 år i vuxens 
sällskap. Begränsat antal deltagare per 
grupp. Pris: 50 kr, inklusive material. 
Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Torsdag 4/11 och fredag 5/11 kl. 14–16, 
Simrishamns bibliotek:   

Digital workshop med 
Hemkodat: Skapa ditt 
eget spel i Roblox  

Gillar du att spela Roblox? Då kanske du 
också är nyfiken på hur du bygger dina 
egna banor i Roblox. Under läslovet kan 
du som har fyllt 10 år delta i en digital 
workshop som löper över två dagar. Du får 
prova att skapa egna spel i Roblox studios 
tillsammans med ungdomarna från Hem
kodat. Du deltar hemifrån via Zoom och 
du behöver en dator, internetuppkopp
ling, en Robloxinloggning och Roblox 
studio (finns att ladda ner gratis på 
roblox.com/create). I workshopen intro
duceras deltagarna, på ett enkelt sätt, till 
Roblox studios. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se  

Fredag 5/11 kl. 11.00, 
Simrishamns bibliotek:  

Halloweensaga
Vi läser en kuslig spöksaga tillsammans 
och kanske har ni själva någon spökhisto
ria ni vill berätta? För barn från 6 år och 
uppåt. Föranmälan till biblioteket: 0414
81 90 00 eller  biblioteket@simrishamn.se

Fredag 5/11 kl. 16–20, 
Österlens museum:

Österlens lyser
I år är Simrishamn vald till årets ljusby. 
Museet och museibutiken håller kvälls
öppet. Mer info och aktuella tider finns  
på osterlenlyser.se.

Lördag 6/11 kl. 16–17.30, 
Österlens museum:

Kyrkogårdsvandring
På Simrishamns 
gamla kyrko
gård vilar 
många profiler 
ur stadens histo
ria. Berättarna 
Lena Alebo och 
Maria Heijbel 
har valt ut några 
av dem, vaskat 
bland histori
erna och delar 

med sig av dem under en vandring på 
kyrko gården. För vuxna, från 16 år. 
Pris:140 kr. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas via mejl. 
Vandringen startar på Österlens museum.

Foto: Maria Heijbel



14  Kulturguide hösten 2021

Lördag 13/11 kl. 10–12, 
Simrishamns bibliotek:   

Skrivardagen online:  
Skapa dynamik i  
berättelsen
Drömmer du om att skriva en bok? Behö
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Under fyra 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. 
Det blir skrivövningar, miniföreläsningar 
om det aktuella ämnet och frågestund. 
Temat för dagens skrivarträff är: Skapa 
dynamik i berättelsen. Dramaturgi och 
hur du jobbar med vändpunkter och 
bågar i ditt skrivande. I olika övningar 
utforskar du hur du kan skapa en text som 
läsaren sugs in i. Kurserna sker på den 
digitala mötesplattformen Teams. Länkar 
och annan praktisk information skickas ut 
till deltagarnas mejladress efter anmälan. 
Det enda som behövs är tillgång till en 
dator och lite vana att hantera den. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteket på biblioteket@simrishamn.se 

Lördag 13/11  
kl. 11–15, 
museimagasinet  
Garvaren:

Arkivens dag
Årets tema är Röster i 
arkiven. Det kan 
handla om berättel
serna, de som var där 

när något hände, de som deltog eller stod 
bredvid, de som levt ett långt liv eller de 

som försvann för fort. Deras röster finns i 
arkiven och vill gärna bli hörda. Berättel
serna finns där om vi bara lyssnar. Öster
lens släkt och folklivsforskarförening 
finns på plats under dagen och hjälper till 
med släktforskning och att söka i olika 
arkiv. Ta med dig dina frågor så hjälper de 
dig. Personal från Österlens museum sva
rar på frågor om vad som finns i museets 
arkiv. Dagen bjuder också på föredrag av 
två av författarna till boken Simrishamn 
900 år del 1.

Hållpunkter

Kl. 12: Nya röster och rön kring skan
sarnas historia – föredrag av Magnus 
Lindskog, ordförande i Österlens släkt 
och folklivsforskarförening. Magnus 
Lindskog har lång erfarenhet av att 
leta i arkiv och har till boken Simris
hamn 900 år hittat nytt arkivmaterial 
kring skansarnas historia i 
Simrishamn. 

Kl. 13: Simrishamnsröster – föredrag 
av museichef Lena Alebo, som i sam
band med arbetet med boken Simris
hamn 900 år fick ta emot dagböcker 
och brev med ögonvittnesskildringar 
från ett svunnet Simrishamn. Lena har 
också haft stor nytta av både kommu
nens och Österlens museums arkiv i 
sin lokalhistoriska forskning.

Vi har plats för fyra forskargrupper i Gar
varens studierum kl. 11–15 och ytterligare 
plats i Garvarens entré, med uppehåll för 
föredragen. Fri entré. Kaffeservering.  
Till föredragen krävs föranmälan till:  
garvaren@simrishamn.se 



 Kulturguide hösten 2021  15

Tisdag 16/11 kl. 10, 
Kulturkullerbyttan på  
Simrishamns bibliotek: 

Den lilla och havet 
Havet, det stora 
havet. Lugnande 
och skrämmande, 
evigt och ändligt. 
Och så barnet,  
det lilla barnet. 
Förundrat och 
utforskande, 
sökande och  
hemmakär. Under 
upplevelseföre
ställningen ”Den 
lilla och havet” får 
det lilla barnet utforska det stora havet 
inuti ett magiskt tält. I denna lekfullt 
busiga och lagom allvarliga musiksaga för 
de allra yngsta, får vi lyssna, känna, titta, 
lukta och smaka på havet. Speltid: 25 
minuter. Målgrupp: 1 till 3 år. Begränsat 
antal platser. Föranmälan till biblioteket: 
041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 18/11 kl. 17, 
Simrishamns bibliotek: 

Författarbesök:  
Görhan Hellström –  
Österlens glömda historia 
Görhan Hellström gästar biblioteket för 
att berätta om Österlens glömda historia. 
Görhan, som är författare och fotograf 
bosatt i Valleberga, har gett ut två upp
märksammade böcker om Österlens histo
ria under vikinga och medeltiden. Hör 
honom skildra det dåtida livet i sydöstra 

Skåne! Bland annat berättas det om de 
första byarna, monumentala skeppssätt
ningar, Thegnarna, den danska kungens 
fem överbefälhavare från Österlen, den 
unika kyrkokonsten och Österlens första 
stad, Tumathorp. Föranmälan till bibliote
ket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Lördag 20/11 kl. 13–15, 
Österlens museum:

Simrishamnscafé (drop-in)
Vi delar minnen och 
berättelser från Sim
rishamn över kaffe 
och kakor. Museichef 
Lena Alebo finns på 
plats och tar emot 
berättelser och svarar 
på frågor om platsen 
som snart fyller 900 
år. Hon visar även 

foton ur museets arkiv. Har du egna foton 
från Simrishamn så ta med dem. I Rian 
visas film ur vårt arkiv. Kaffe och 
kakor 50 kr.

Foto: Maria Heijbel

Foto: Kennet Ruona
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Onsdag 24/11 kl. 10,
Kulturkullerbyttan på 
Simrishamns bibliotek: 

Rymdrytmik med  
Karin och Pax 
Karin är en rymdintresserad rytmik
professor som har kommit för att sjunga, 
spela och rymdrytmika med barnen. Hon 
berättar om X5260 – en märklig manick 
som hon har hittat, Karin tror att den 
måste ha trillat ner från rymden! PAX är 
en muffinsälskande rymdvarelse från 
Ypsagon som har hamnat på jorden för att 
leta efter en viktig del till sitt rymdskepp. 
När Karin går ut för att hämta X5260:n, 
som hon glömt i sin cykelkorg, dyker helt 
plötsligt PAX upp! Det visar sig att det är 
just den manicken som Pax är på jakt 
efter! Speltid: 40 minuter. Målgrupp: 2 till 
6 år. Begränsat antal platser. Föranmälan 
till biblioteket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Lördag 27/11 kl. 11–15, 
Simrishamns bibliotek:   

Skrivardagen på  
biblioteket: Hitta din  
väg i skrivandet

Drömmer du om 
att skriva en bok? 
Behöver du hjälp 
att komma igång 
eller har du 
redan börjat? 
Under fyra lörda
gar får du tips, 
verktyg och inspi
ration av Kerstin 

Önnebo från Skrivarpodden och Sofie 
Berthet, författare och skrivpedagog. 
Varje gång fördjupar vi oss i ett nytt ämne. 
Det blir skrivövningar, miniföreläsningar 
om det aktuella ämnet och frågestund. 
Temat för dagens skrivarträff är: Hitta din 
väg i skrivandet. Om läget tillåter träffas vi 
på biblioteket, under denna hösts sista 
träff, och jobbar med inspirerande 
skrivövningar. När andan faller på delar vi 
texterna med varandra. Möjlighet till 
enskilda coachsamtal med Kerstin och 
Sofie finns. Biblioteket bjuder på fika. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteket på biblioteket@simrishamn.se

Söndag 28/11 kl. 14–18, 
Österlens museum:

Julpyssel
Vi firar första advent med 

gemensamt julpyssel i Skrabban. Pris: 50 
kr/person. Utställningarna och museibu
tiken i Hafreborg är öppna för besök. 

Foto: Jenny Brandt Grönberg
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December
Torsdag 2/12 kl. 16, 
Simrishamns bibliotek:   

Bokbabbel på bibblan 
Bibliotekets personal presenterar och tip
sar om årets bästa böcker och våra person
liga favoriter. Gammalt och nytt. Deckare 
och romance. Skönlitteratur och fakta. 
Enkelt och svårt. Alltid lockande, alltid 
intressant. Dela gärna med er av era egna 
favoriter. Om omständigheterna tillåter 
det så träffas vi inne på biblioteket. 
Annars ställer vi om till en digital lösning. 
Ingen föranmälan.  

Fredag 3/12 kl. 9.30 och kl. 10.30, 
Simrishamns bibliotek:  

Sagostund med Drag  
queen story hour

Simrishamns bibliotek får besök av två 
fantastiska, glittriga och härliga drag 
queens! Det blir sagoläsning, sång och 
samtal kring sagorna och frågor som kan 
dyka upp under sagostundens gång. På 
Drag Queen Story Hour har fantasin och 
sagan inga normer eller gränser, här får 
världen vara precis så olik, stor och 
kärleks full som den faktiskt är. Lady Busty 

och Miss Shameless vill ge barn positiva 
queera förebilder som utmanar könsnor
merna och att barnen ska känna att alla 
har rätt att vara precis som de är. Vi är alla 
olika och har rätt att vara det. Lady Busty 
och Miss Shameless använder sig även av 
tecken som stöd (TAKK) under sago
stund erna. Välkomna på en färgspra
kande sagostund! Det blir två sagostunder 
uppdelade på ålder: Klockan 9.30 för 
barn 2 till 4 år och klockan 10.30 för barn 
4 till 7 år. Begränsat antal platser. Föran
mälan till biblioteket: 041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se

Lördag 4/12 kl. 11–13, 
Simrishamns bibliotek:

Serietecknar-
workshop med 
Adrian  
Malmgren

Är du nyfiken på serieformatet och vill 
komma igång med att teckna egna serier? 
Då är detta en workshop för dig! Serie
tecknaren Adrian Malmgren lär dig grun
derna i serieteckning, hur du kan använda 
pratbubblor och rutor, hur du tecknar 
känslor och figurer och hur du gör din 
egen serietidning.  Adrian Malmgren är 
bosatt i Malmö, där han frilansar som 
serietecknare och undervisar i serier. 
Genom sitt serieskapande, föredrag, 
workshops, utställningar och engagemang 
har han inspirerat och lärt ut om HBTQ+ 
och serier på skolor och bibliotek över 
hela landet. För barn 9 till 13 år. Föran
mälan till biblioteket: 041481 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. Evenemanget 
genomförs med stöd av Kulturrådet.
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Lördag 4/12 kl. 11–14, 
Simrishamns bibliotek: 

Poesiworkshop med  
Leif Holmstrand:  
Prova på poesi

Lyrik är en 
märklig syssel
sättning. Svår
bestämbar, 
nödvändig, 
oklar och exakt. 
Att skriva lyrik 
kan vara både 
krävande och 
njutbart. Så kan 
det även vara att 
läsa den. Att 
vidga och 

skärpa både uppmärksamhet och förmåga 
är vad denna workshop vill uppnå, genom 
att skriva, avkoda, samtala. Hur ser en bra 
dikt ut, och hur kommer den till? Låt oss 
ta reda på detta. Under tre träffar får del
tagarna testa på att skapa och fördjupa sig 
i poesin. Under andra träffen får delta
garna möjlighet att skapa sin egen poesi. 
Tredje och sista träffen äger rum 8/1, den 
första hålls 30/10. Workshopledaren Leif 
Holmstrand är författare, konstnär och 
musiker. Han har publicerat flera dikt
samlingar, präglade både av experiment
lust och formstränghet. 2020 utkom dikt
samlingen “Herrarna och djuren”, 2021 
utkommer ”Den fornegyptiska familje
solen”. Föranmälan till biblioteket: 
041481 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. Evenemanget 
genomförs med stöd av Kulturrådet.

Torsdag 9/12 kl. 14–16, 
Simrishamns bibliotek:  

Julpyssel: Gör dina  
egna julkort!  

Kom till bibb
lan och pyssla 
ihop fina jul
kort tillsam
mans! Vem vet, 
kanske en och 

annan julig saga smyger sig in bland bok
hyllorna? Alla åldrar är välkomna och bib
lioteket tillhandahåller material.  Materi
alet ligger kvar i vår skaparhörna veckan 
ut om ni vill komma förbi och pyssla vid 
ett annat tillfälle. Ingen föranmälan.  

Lördag 11/12 kl. 14–15.30, 
Österlens museum:

Julberättelser
En goenisse 
är bra att ha 
på gården, 
om han skö
ter sig vill 
säga. Det 
gäller att 
behandla 

goenissen väl. För att inte tala om pyssling
arna! Kring julen är det mycket att stå i 
och allt måste göras på ett visst sätt. Både 
goda och onda krafter är i farten i juletid. 
Och kom för allt i världen inte för tidigt 
till julottan, för då … Lena Alebo och 
Maria Heijbel delar med sig av julberättel
ser och folktro kring julen. För vuxna och 
barn över 7 år. Pris: vuxen 150 kr, barn 
upp till 12 år 75 kr, inklusive julkaffe/saft 

Foto: Leif Holmstrand
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och kakor. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se  
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl. 

Fredag 17/12 kl. 15–16, 
Simrishamns bibliotek:   

Julsaga för barn  
Vi bjuder alla barn och närstående vuxna 
på en julig högläsning här på bibblan. 
Lyssna, dofta och smaka på julen tillsam
mans med oss. Vi bjuder på pepparkakor 
och hoppas på en mysig stund tillsam
mans. Föranmälan till biblioteket: 0414
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se   

Måndag 20/12 kl. 15, 
Simrishamns bibliotek:   

Julsaga för vuxna   
Vi slår ett slag för 
högläsning och bju
der på julstämning 
genom att läsa en rik
tigt bra julsaga! Så ta 
en paus från julstres
sen och låt oss läsa 
för dig medan du blir 
bjuden på fika. Hög
läsningen varar i 
cirka 30 minuter. 
Ingen föranmälan.

Januari
Lördag 8/1 kl. 11, 
Simrishamns bibliotek: 

Poesiworkshop med  
Leif Holmstrand:  
Dela poesi

Lyrik är en märk
lig sysselsättning. 
Svårbestämbar, 
nödvändig, oklar 
och exakt. Att 
skriva lyrik kan 
vara både krä
vande och njut
bart. Så kan det 
även vara att läsa 
den. Att vidga 

och skärpa både uppmärksamhet och för
måga är vad denna workshop vill uppnå, 
genom att skriva, avkoda, samtala. Hur ser 
en bra dikt ut, och hur kommer den till? 
Låt oss ta reda på detta.  Under tre träffar 
får deltagarna testa på att skapa och för
djupa sig i poesin. Under sista träffen får 
deltagarna möjlighet att dela med sig av 
sin egen och ta del av andras poesi. Tredje 
och sista träffen, de två tidigare äger rum 
30/10 och 4/12. Workshopledaren Leif 
Holmstrand är författare, konstnär och 
musiker. Han har publicerat flera dikt
samlingar, präglade både av experiment
lust och formstränghet. 2020 utkom dikt
samlingen “Herrarna och djuren”, 2021 
utkom ”Den fornegyptiska familje solen”. 
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.
Evenemanget genomförs med stöd av 
Kulturrådet. 

Foto: Leif Holmstrand
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Upptäck Simrishamns 
offentliga konstverk  
med den nya 
konstkartan 

I Simrishamns 
stad finns en 
konstskatt som 
du är välkom
men att utforska 
– i staden finns 
konstverk  
av några av  
Sveriges mest 
erkända konst
närer, exempel
vis två statyer av 
den berömde 

skulptören Carl Milles. I kommunen 
finns även en stolthet över våra kända 
lokala konstnärer – i den offentliga kon
sten finns exempelvis verk av Ulla Viotti, 
Gittan Jönsson, Anders Kappel och 
Karin Norelius. Vill du veta mer om 
konstverken? Läs mer om konstverken 
och konstnärerna på kommunens hem
sida: simrishamn.se/konstkarta eller 
scanna QRkoden här 
och kom direkt till vår 
digitala konstkarta: 

Du kan också hämta 
en tryckt konstkarta på 
turistcentrum, biblioteket, Österlens 
museum och på Kontakt Simrishamn. 
Välkommen att upptäcka stadens  
offentliga konst!

Ersion – en utställning 
om hur den skånska 
kusten påverkas av  
höjda havsnivåer och  
erosion 
(till och med 30 september)

”Erosion” heter fotoutställningen som 
handlar om de klimatförändringar som 
sker i Skånes kustkommuner. Kristoffer 
Granaths fotografiska verk och berättel
ser i kombination med klimatinforma
tion från SMHI visar vilka effekter kli
matförändringarna har, nödvändig
heten i att hantera dem och hur vi idag 
arbetar för att minska dem. Besökaren 
bjuds med på en resa genom Skånes 
kustlandskap och möten med 
människor som aktivt jobbar med 
klimat frågan och personer som är 
berörda av den. Utställningen är ett 
samarbete mellan Marint centrum, foto
graf Kristoffer Granath och SMHI. 
Plats: Simrishamns hamns, längs Varvs
gatan/Branteviksvägen, söder om  
Marint centrum. Utställningen är 
öppen dygnet runt och är gratis att ta 
del av.  

Medelmedborgaren Marianne av 
Måns Wrange 

Foto: Elisabeth Wikenhed

Foto: Kristoffer Granath
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Uppäck och upplev mer 
med biblioteket  
Oavsett om du vill strömma film eller läsa 
vandringsguider till Skåneleden så är  
biblioteket din möjliggörare året om.  
Välkommen till:  
 

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 böcker eller att skriva ut 
ett dokument. Du kan även använda bibli
oteket för att studera eller arbeta. Här 
finns fritt wifi, datorer, skrivare, skanner 
och kopiator att låna. Biblioteket har en 
stor barnavdelning med böcker för alla 
åldrar, språk och funktionsvariationer. De 
allra minsta barnen har ett eget, krypvän
ligt rum med låga hyllor. 
 

Det meröppna biblioteket 
– när du vill  
Vill du ha tillgång till biblioteket före eller 
efter dess ordinarie, bemannade öppetti
der? Då ska du utnyttja det meröppna bib
lioteket! Med ett speciellt lånekort kom
mer du att få tillgång till biblioteket både 
före och efter ordinarie öppettider, varda
gar som helger.  
 

De mobila biblioteket – 
kommer till dig  
Kan du inte komma till biblioteket kom
mer biblioteket till dig! Vår bokbuss kör 
till 20 byar i kommunen! Har du svårt att 
ta dig till bokbussen finns tjänsten Boken 
kommer, vilket innebär att en biblioteka
rie 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 
eböcker, text eller ljud, för barn och 
vuxna, och strömmar film från inte min
dre än två strömningstjänster. Självklart 
kan du även söka, reservera och förlänga 
dina 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!  Behöver du hjälp med 
att använda det digitala biblioteket kan du 
alltid ringa och få hjälp via telefon. Hör av 
dig och boka en tid för digital vägledning 
på 041481 93 00.

Foto: Kate Visonj
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Skrabban – aktiva och  
interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar 
om Simrishamns historia från forntid till 
mitten av 1900talet i en hel våning för 
barn, barnfamiljer och skolklasser. I 
utställningen finns plats för verkstäder 
och andra program året runt med lördags
evenemang och lovprogram. Avgift tas ut 
då verkstäder, teater med flera program 
arrangeras.  

COMIX 2021 
Lasse Åberg har här gjort ett urval av mål
ningar och bilder ur sin stora seriesamling 
speciellt för Österlens museum i samarbete 

med Skillinge Seriefestival 2021. Utställ
ningen spänner över nästan hundra år av 
den tecknade seriens historia. Med origi
nalteckningar från de tidigaste Fantomen 
och Stålmannen, 1960talets MADtid
ningar och Ture Sventon, och 1970talets 
måleri av Jan Håfström, Marie Louise 
Ekman, Jan Lööf och Carl Johan De Geer, 
konstverk influerade av tecknade serier. 
Fram till dagens nya svenska serietecknare 
som Martin Kellerman, Sara Granér och 
Joakim Pirinen. Dessutom visas hundra
tals figurer, gubbar, modeller av olika hjäl
tar från seriernas värld. En ovanlig utställ
ning med en underbar blandning av 
serier, konst och kitsch – COMIX 2021.

”Konstnärer blir dom som inte kan bli serieteck
nare” påstod Lasse Hillersberg. Det är väl ett 
något tillspetsat uttalande men när jag ser Her
rimans Krazy Kat och Pirinens betraktelser är 
jag böjd att hålla med. Det är med stor glädje 
jag lånar ut verk ur Åbergs Museums sam
lingar som visar den flytande gränsen mellan 
serier och konst. 

Lasse Åberg, numera curator. Utställ
ningen invigs 17/9 och pågår till 16/10.

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 

Aktuella utställningar på Österlens museum
Det är fri entré till alla utställningar under 2021
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Österlen, 
Varmbadhusets 
gamla dörr och 
allmogemålade 
dörrar. Utställ
ningen pågår 
till 30/1 2022.

 

Älskade korg! 
Svampkorg, bär
korg, pappers
korg, varukorg. 
Korgen som 
bärhjälp, trans
port och förva
ring har en lång 
tradition i Sve
rige och korgar 

och korgmöbler trendar i våra inrednings
butiker. Även i webbutikerna har korgen i 
digital form en given plats. Däremot ser vi 
hur antalet korgmakare i Sverige minskar 
och kunskapen om hur man binder och 
flätar korgar försvinner bort. Utställ
ningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet 
kring hantverket, visa mångfalden av kor
gar i Sverige och berätta om vår rika korg
tradition runtom i landet. Kan vi hålla det 
klassiska korghantverket vid liv? Vilken 
roll kan korgen ha i arbetet mot klimatför
ändringarna? Och kan den fylla en ny 
funktion i vårt moderna samhälle?

I Älskade Korg! lyfts korgen utifrån per
spektiv som materialkännedom, teknik
kunskap och historia. Utställningen visar 

en stor mängd korgar, material och korg
tekniker från olika delar av Sverige till
sammans med filmer och dokumentatio
ner. När utställningen visas på Österlens 
Museum kompletteras den med korgar 
från museets samlingar samt med korgar 
från lokala skånska korgslöjdare. Älskade 
korg! är en vandringsutställning som pro
ducerats av Sörmlands museum i samar
bete med Östergötlands läns hemslöjds
förening och Skånes Hemslöjdsförbund. 
Utställningen är en del av projekt Korgen 
Lyfter. Läs mer på korgen lyfter.se.  
Älskade korg! invigs 18/9 2021 och pågår 
till 30/1 2022.

Särken först – om kläder 
och människor

Särken först 
visar kläder 
från 1700talet 
fram till 1970 
ur Förening
ens samlingar 
på Österlens 
museum. Klä
derna berättar 
egentligen alla 
historier sam
tidigt – det 
handlar om 
kommunika

tion, gemenskap, utanförskap, status och 
ekonomi, öden, tradition och förnyelse. 
Därför blir utställningen en provkarta 
över mänskliga beteenden och ett sätt att 
berätta vår lokala historia. Och därmed 
också en utställning inte bara för den 
redan intresserade. 

Foto: Sophia Callmer
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Ladda ner appen  
Simrishamn 900 år

2023 är det 900 år 
sedan som Simris
hamn som plats 
uppmärksamma
des första gången i 
skrift. Om man får 
tro Kungasagorna i 
Heimskringlan 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 myn
ning”, det vill säga Tommarpsåns utlopp.

Simrishamn är en av Skånes minsta städer 
och har idag ca 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 sta
dens 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 verk
samheter och flyktingar från Östersjölän

derna 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 rationaliseringsti
der. 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 Simris
hamn till. Appen är gratis att använda och 
du hittar den där appar finns.

Ladda ner appen  
Fornminnen på Österlen

Kulturlandskapet på 
Österlen har mycket 
att berätta för den 
som är nyfiken och 
uppmärksam. Här 
finns synliga spår av 
mänsklig närvaro 
och aktivitet från 
stenåldern och 
framåt. Österlens 
museum driver 
sedan flera år till
baka projektet  

Se och vårda, där vi med bidrag från Läns
styrelsen tar hand om och tillgängliggör 
ett stort antal fornlämningar. 

Österlens museums appar
Österlens museum har producerat två appar: en för staden Simrishamn och en för 
kulturlandskapet på Österlen. Båda apparna är gratis att ladda ner och använda. 
Du hittar dem där appar finns.



 Kulturguide hösten 2021  25

I appen Fornminnen på Österlen har vi 
valt ut 15 platser som berättar om Öster
lens 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 sten
åldern i vår app är främst dösar och gång
grifter. 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 ca 3 000 år sedan 
kommer de spännande 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 e Kr, inbegriper också 
vikingatiden. I Östra Herrestad har vi fun
nit en intressant koppling mellan en runs
ten och en skeppssättning från vikingatid.

Det mest kända minnesmärket från med
eltiden är naturligtvis Glimmingehus, 
Nordens bäst bevarade medeltidsborg. 
Men det finns mer att upptäcka. I Gladsax 
ligger resterna efter fru Ides borg från 
1300talet. Om fru Ide och Gladsaxehus 
spännande historia kan du läsa mer i 
appen. 



26  Kulturguide hösten 2021

Jätteleden
hittar du söder om Gröstorp och öster  
om Järrestad. Enligt en urgammal sägen 
ligger en jätte begravd strax utanför  
Gröstorp, 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: simrishamn.se/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 
och parkering är vid Yxornas häll, strax 
utanför Simrislund längs Branteviksvä
gen. Parkera öster om vägen, hällristning
arna ligger väster om vägen – det är väl 
skyltat, med bra parkering.

Horsahallen, strax söder om Simrishamn, 
är ett av Skandinaviens viktigaste hällrist
ningsområde. Den ena hällen nästan nere 
vid stranden kallas Yxornas häll. Ristning
arna här är också bland de äldsta i Skandi
naviens bronsålderskultur. Bilderna hitta
des i slutet av 1800talet. Du finner många 
yxor, skepp och en del solhjul, 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 mantel
ristningen visar solens vandring över 

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

Simrishamn på Österlen

Välkommen att 

vandra Jätteleden
GAMLA SÄGNER BERÄTTAR att det ligger en jätte begravd i Gröstorp. Jätten sträcker ut  

sig i både tiden och landskapet, från våtmarken vid Tommarpsån och upp över kullarna 

norrut. Stenstuan, jättens hjärta, är en gånggrift från stenåldern. Kvejsahöj, jättens huvud, 

en gravhög från bronsåldern och jättens ädlare del en sten som restes under järn åldern. 

Våtmarkerna vid jättens fötter fanns här genom hela forn tiden och det viskas om guld

ringar som hittats här. Det vilar en jätte i landskapet. 

Illustration: Aron Landahl
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himlavalvet ombord på ett skepp tillsam
mans med sina hjälpare hästen och 
ormen. 

När du följer vandringsleden som börjar 
vid Yxornas häll och går upp genom hag
markerna kommer du till Stenkilsrist
ningen. Hällen är 20x15 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: simrishamn.se/museum

Foto: Martin Stoltze



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

Onsdag – fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Höstlovet 2–4/11 kl. 12–16
Österlen lyser fredag 5/11 kl. 12–20
Vecka 48, 49 och 50: onsdag–  
fredag kl.12–17, lördag 10–14
Vecka 51: onsdag–torsdag kl. 12–17
Vecka 52: onsdag–torsdag kl. 12–16
Stängt på julafton, nyårsafton och alla  
röda dagar

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

Måndag: kl. 10.30–19 
Tisdag: kl. 10.30–17 
Onsdag: kl. 10.30–19 
Torsdag–fredag: kl. 10.30–17 
Helgfri lördag: kl. 11–14 
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider) 
 
Meröppettider på biblioteket: 
(som kräver speciellt meröppetlånekort) 
Söndag–torsdag: kl. 8–22 
Fredag: kl. 8–10.30 
Lördag: kl. 8–18 

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, använda fritt 
wifi och ställa frågor om digital teknik. Bussen 
är handikappanpassad. Vi tar gärna emot 
förslag 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 års-
kurs 7 upp till och med 17 år. Verksamheten 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
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