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Du har kanske sett att vi finns på Face-
book – sök på Simrishamns kommun, 
Simrishamns bibliotek, Österlens museum 
och Bénka-dí. Även på på Instagram läg-
ger vi ut information om vad som är på 
gång, du hittar oss på @simrishamnskom-
mun, @simrishamns_bibliotek, @oster-
lens.museum, @benkadi.simrishamn och 
@tbosterlen (vårt nostalgikonto). Välkom-
men att följa!

Kulturguiden innehåller information om 
de arrangemang som kultur- och fritids-
förvaltningen ordnar. Det är en guide att 
spara och plocka fram då du undrar över 
vilka evenemang som är på gång och vilka 
datum och tider som gäller. Passa på att ta 
del av bokcirklar, skrivardagar, kultur-
vandringar, kulturfikaträffar, fastlagsbul-
leföredrag, sagostunder, författarbesök, 
kulturkullebytta-föreställningar (barnkul-
tur för de allra yngsta) och utställningar. 
Informationen i kulturguiden sträcker sig 
från januari fram till början av juni 2022. 

Vi vill förstås också vill passa på att 
påminna om allt annat spännande som 
händer på Österlen. Detta kan du hitta 
under ”Evenemang” på vår hemsida 
simrishamn.se.

Välkommen till en fullmatad kulturvår 
i Simrishamn!

Elisabeth Wikenhed
Kulturutvecklare
Simrishamns kommun

Välkommen underbara kulturvår!

Nu går vi återigen mot ljusare tider och vi hoppas givetvis på en vår där det  
fortsatt ska vara möjligt att träffas och ta del av kulturutbudet på plats, något 
många längtar efter. Skulle det trots allt bli ändringar på grund av eventuella 
skärpta restriktioner ber vi dig att hålla utkik på vår hemsida simrishamn.se. 
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Återkommande arrangemang

Tisdagar kl. 10,  
Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn:

Kom på kulturfika  
varje tisdag med start  
18 januari
Gillar du också att träffa trevliga män-
niskor, nätverka, samtala och utbyta tips 
och idéer? Då är kulturfikan något för dig. 
På tisdagsförmiddagar kl. 10 är du väl-
kommen på ”kulturfika”, där alla som är 
kulturintresserade kan mötas förutsätt-
ningslöst över en fika på Café Kagan i 
Simrishamn. Det är alltid samma plats 
och samma tid, men kanske med olika 
personer. Självfallet får du komma tidi-
gare eller senare om du vill, det bestäm-
mer du själv. Ibland träffar du personal 
från kultur- och fritidsförvaltningen, 
ibland andra kulturintresserade personer. 
Fikan betalar du själv. Kom gärna och nät-
verka med oss och lär känna nya 
människor! Första datum blir 18 januari 
under förutsättning att restriktionerna 
inte ändras. Ingen föranmälan.

Onsdagar jämn vecka kl. 15–18,  
Simrishamns bibliotek: 

Dator-drop-in 
Har du bekymmer med din dator? Behö-
ver du hjälp med något program? Dator-
kunnige Mikael Therén finns på plats på 
biblioteket onsdagar klockan 15–18 jämna 
veckor för att hjälpa dig med din dator. 
Start 26 januari; sista tillfället 4 maj. Fyra 
lördagar i vår blir det extra dator-drop-in 

klockan 12.30–13.30, nämligen; 29 januari, 
5 mars, 2 april och 7 maj. Ingen 
föranmälan.

Tisdagar kl. 16–18,  
Simrishamns bibliotek: 

Rådrum
Behöver du hjälp i kontakt med myndig-
heter? Har du frågor om brev, blanketter 
eller har du kanske helt andra frågor om 
det svenska samhället? Rådrum kan hjälpa 
dig. Deras frivilligrådgivare är välutbildade, 
konfidentiella och flerspråkiga. Start-
datum 11 januari. Slutdatum 18 maj. 
Ingen föranmälan.

Bokcirklar på  
Simrishamns bibliotek
I vår drar vi igång med två bokcirklar på 
plats i biblioteket! Den ena koncentrerar 
sig på tre av Agnes Lidbecks romaner, i 
den andra blir det litteratur på bygdemål. 
Vid första träffen kommer en bibliotekarie 
att dela med sig av tips och råd för bok-
cirklande såsom förslag på diskussions-
frågor och hur man kan lägga upp sina 
träffar. Därefter träffas gruppen och  
diskuterar på egen hand.

Bokcirkel: Agnes Lidbecks romaner,  
tisdagarna 1 mars, 29 mars och 3 maj  
kl. 17.30–18.30. Till första träffen har vi 
läst romanen Finna sig. Begränsat antal 
platser. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se
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Bokcirkel: Po skånska: onsdagarna  
2 mars, 30 mars, 27 april kl. 15.00–16.00. 
Till första träffen har vi läst novellen 
Bangediterna av Hertha Odeman. 
Begränsat antal platser. Föranmälan på 
0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 10/3, onsdag 23/3 och  
torsdag 5/5,  
Simrishamns bibliotek: 

Vi tar tempen på  
demokratin! 
Simrishamns bibliotek bjuder i vår, till-
sammans med ABF Österlen, Medborgar-
skolan Syd, Studiefrämjandet Skåne-Ble-
kinge och Studieförbundet Vuxenskolan 
Skåneland, på fyra föreläsningar som på 
olika sätt tar upp demokratifrågor. Vid 
pressläggning är tre tillfällen klara 10/3, 
23/3 och 5/5 klara, men håll utkik på 
anslagstavlor och i sociala medier efter 
fjärde tillfället! 

Lördag 12/3 och 9/4,  
Simrishamns bibliotek:

Ett samhälle utan äldre är 
som ett träd utan rötter
– seminarieserie i fyra delar
Synen på äldre präglas ofta av förmins-
kande.  Men hög ålder innebär inte 
avveckling utan utveckling. Långa liv har 
gett erfarenheter, självinsikt och visdom. 
Biblioteket arrangerar tillsammans Con-
venium Österlen, Stiftelsen Hospice 
Österlen och Samariterhemmet Diakoni, 
en seminarieserie i fyra delar på temat 
äldre. De första två tillfällena är nu i vår, 
de kommande två i höst. Det blir även kul-
turinslag vid alla tillfällena: nu i vår blir 

det poesiläsning och boktips. Första semi-
nariet hålls 12 mars, det andra 9 april. 
Se mer information inne i kalendariet.

Lördag 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 11–13, 
Simrishamns bibliotek:

Drivkrafter i bildkonsten
Prova-på-workshop i att 
måla och skapa
Att skapa och befinna sig i ett tillstånd av 
öppenhet och experimenterande är en 
djupt mänsklig sysselsättning. Vilka är 
drivkrafterna bakom ett konstnärligt ska-
pande? I workshopen som sker under tre 
möten ser vi närmare på just detta. Delta-
garna experimenterar med kol, flytande 
tusch, oljepastell och akrylfärg. Syftet är 
att bredda vår förståelse för olika konst-
närliga processer och i det första mötet 
(26 mars) presenteras olika ingångar till 
bildskapande. I det andra (23 april) prö-
var vi själva att skapa bilder och i det sista 
(21 maj) fortsätter vi att skapa själva och 
undersöker hur våra bilder upplevs av 
andra. Workshopen hålls av konstnären 
och konstpedagogen Madelene Oldeman 
som är utbildad vid Malmö konsthögskola 
och som arbetat med konst sedan 2001. 
2014 erhöll hon Axel Theofron Sandbergs 
akvarellpris från Konstakademien. 2016 
förändrades hennes liv och konstnärskap i 
samband med att hon diagnosticerades 
med Ménières sjukdom, något som hon 
berättar om i workshopen. Begränsat 
antal deltagare. Föranmälan (du anmäler 
dig till alla tre tillfällena) på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. Arrange-
manget genomförs med stöd av 
Kulturrådet.
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Januari
Lördag 15/1 kl. 10–14,  
Museimagasinet Garvaren:

Släktforskningens dag

Årets tema ”släktplatser” vill inspirera till 
att ta reda på mer om platser, hemtrakter 
eller kanske bostäder som varit betydelse-
fulla för släkten. Med utgångspunkten i 
dina förfäders gård, torp eller hembygd 
kan du lägga ytterligare en dimension till 
din släktforskning och upptäcka helt nya 
källor. Österlens släkt- och folklivsforskar-
förening finns på plats för att hjälpa till 
med att komma igång eller gå vidare med 
din släktforskning. Dagen bjuder också på 
ett föredrag och en visning av magasinet.  
I samarbete med Österlens släkt-  och 
folklivsforskarförening. Kaffeservering. 

Hållpunkter
Kl. 11.00: Vad finns INTE i kommunens 
arkiv? Föredrag av kommunarkivarie 
Oline Sörensen.
Kl.12.30: Visning av museimagasinet 
Garvaren. 

Begränsat antal platser till föredrag och 
visning. Anmäl deltagande till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 

Lördag 22/1 kl. 10–12, 
Simrishamns bibliotek:

Digital skrivardag: Ett  
levande persongalleri

Drömmer du om att skriva en bok? Behö-
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Kerstin Önnebo från Skri-
varpodden och Sofie Berthet, författare 
och skrivpedagog bjuder på tips, verktyg 
och inspiration. Temat för dagen är att 
trovärdiga karaktärer bär din berättelse! 
Vi tittar på hur du kan utveckla ditt 
person galleri och jobba med både huvud- 
och bikaraktärer. Det blir massor av 
skrivövningar, miniföreläsningar om ett 
levande persongalleri och frågestund. 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan på 
0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
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Lördag 29/1 kl. 13, 
Österlens museum:

Finissage för utställningen 
Öppna dörrar 
Vi firar den sista utställningsdagen och 
stänger dörrarna med att museichef Lena 
Alebo visar utställningen och berättar om 
de historiska dörrarna. I utställningen 
visas dekorerade Simrishamnsdörrar, dör-
rar från byar och fiskelägen på Österlen, 
Varmbadhusets gamla dörr och allmoge-
målade dörrar. Pris: 75 kr. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se.  
Ange adress, telefonnummer och person-

nummer när du föranmäler dig. Anmälan 
är bindande. Bokningsbekräftelse skickas 
ut via mejl.
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Februari
Torsdag 3/2 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: 3 februari, 3 mars, 31 
mars och 28 april.  Föranmälan på 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. 

Fredag 4/2 kl. 9.30–10.15, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund 
Visste du att sagostunder inte 
bara är underhållande utan 
också kunskapsförmedlande, 
språkutvecklande och empati-

grundande? 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 på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.

Lördag 5/2 kl. 10–12,
Simrishamns bibliotek:

Digital skrivardag:  
Skriv baserat på verkliga 
upplevelser
Drömmer du om att skriva en bok? Behö-
ver du hjälp att komma igång eller har du 
redan börjat? Kerstin Önnebo från 

Skrivar podden och Sofie Berthet, förfat-
tare och skrivpedagog bjuder på tips, verk-
tyg och inspiration. Temat för dagen är:  
Använd ditt eget liv när du skriver! Vi visar 
på olika möjligheter i en rad roliga 
övningar och tipsar om hur du tar dig an 
ditt livs historia. Det blir massor av skriv-
övningar, miniföreläsningar om att skriva 
baserat på verkliga upplevelser och fråge-
stund. Begränsat antal deltagare.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 

Onsdag 9/2 kl. 15, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund på arabiska 
med Iman

Vi berättar och läser sagor tillsammans på 
arabiska. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 9/2 kl. 18–20, 
Österlens museum:

Österlen Berättar:  
Coronaberättelser

Välkommen till en berättarkväll tillsam-
mans med föreningen Österlen Berättar. 
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Vi delar med oss av och lyssnar till berät-
telser från livet under pandemin. Fri 
entré. Kvällsfika till självkostnadspris. 
Kontaktperson: Marianne E Gunve: 
marianne.gunve@gmail.com

Torsdag 17/2 kl. 14–15.30, 
Österlens museum:

Fastlagsbulleföredrag: 
Björkegren och Ehrnberg

Lena Alebo berättar 
om två betydelse-
fulla familjer i Sim-
rishamn. Efter före-
draget serveras kaffe 
och fastlagsbullar. I 
samarbete med För-
eningen för forn-
minnes- och hem-
bygdsvård. Pris: 

145 kr inklusive kaffe och fastlagsbulle 
(alla 4 föredragen 520 kr), medlemmar i 
Fornminnesföreningen 125 kr (alla 4 före-
dragen 420 kr). Begränsat antal platser, 
därför krävs föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Ange adress, 
telefonnummer och personnummer när 
du föranmäler dig. Anmälan är bindande. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Fredag 18/2 kl. 15.30–16.30,  
Simrishamns bibliotek:

Fredagsmys med  
dinosaurietema
Vi läser sagor och faktaböcker om dino-
saurier. Efteråt pysslar vi egna dinosau-
rier. Visste du att sagostunder inte bara är 
underhållande utan också kunskapsför-
medlande, språkutvecklande och empati-

grundande? Så kom till biblioteket och 
lyssna på en saga tillsammans med andra 
barn. För barn mellan 3 och 7 år och 
deras närstående vuxna. Småsyskon får 
följa med. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.

Sportlov

Måndag 21/2 kl. 11–13 samt 14–16, 
Simrishamns bibliotek: 

Experimentverkstad 
Experimentverkstad är ett tillfälle för dig 
som är intresserad av teknik och natur-
vetenskap att komma och experimentera 
under ledning av Rikard Persson. I verk-
staden kan du testa färgglada och roliga 
experiment inom ämnena fysik, kemi och 
biologi. Rikard är till vardags lärare och 
har denna dag med sig både experiment-
material och komponenter (Little Bits) 
som du kan bygga med. Rekommenderad 
ålder 6 till 12 år. Yngre barn får gärna 
komma med vuxen i sällskap. Ingen 
föranmälan. 
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Tisdag 22/2 kl. 13–14, 
Simrishamns bibliotek: 

Terrariet på Malmö reptil-
center kommer på besök
Frank från Terrariet på Malmö reptilcen-
ter kommer på besök med sina spännande 
och exotiska djur. Kom och lär dig mer 
om sköldpaddor, ormar, leguaner, spind-
lar med mera. Det kommer också finnas 
möjlighet att få känna på några av djuren. 
För alla åldrar. Ingen föranmälan. 

Onsdag 23/2 kl. 10.30–13 samt kl. 14–17, 
Simrishamns bibliotek:

Sportlovsschack 
Passa på att spela schack på Simrishamns 
bibliotek. Du kan spela mot dina kompisar 
eller mot Mikael Therén, mångsidig mäs-
tare! Eller varför inte lära dig spela schack 
på nätet, och utmana världens bästa 
dator? För barn och unga mellan 7 och 
18 år. Ingen föranmälan.

Onsdag 23/2 kl. 12 och kl. 14, 
Österlens museum:

Skapa i Skrabban:  
Pappersverkstad
Vi ser fram emot våren och gör blommor, 
frökort och frökuvert av papper. Nu ska vi 
få hela Simrishamn att blomma! Vår 
museipedagog Veronica Jeppsson är full 

av idéer om hur det ska gå 
till. Pris: 50 kr. Familje-
pris: 150 kr. Från 7 år.  
Begränsat antal delta-
gare. Föranmälan till: 
osterlens.museum@ 
simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer 
och personnummer när 

du föranmäler dig. Anmälan är bindande. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Torsdag 24/2 kl. 12 och 14, 
Museimagasinet Garvaren:

Arkeologiska fynd i vårt 
nya museimagasin

Vi välkomnar barn 
och familjer att 
under sportlovet 
besöka vårt nya 
museimagasin 
Garvaren där vi  
tittar närmare på 
arkeologiska fynd 
från Österlen. Här 
finns allt från sten-
åldersvapen som 

användes till mammutjakt till vackra 
järnålderssmycken från Österlens forntid. 
Arkeologen och antikvarien Ulrika Walle-
bom visar och berättar. I Garvarens foajé 
visar museipedagog Veronica Jeppsson 
bronsålderskläder och föremål som man 
får känna på. Här kan du också tillverka 
ditt eget bronsålderssmycke. Från 8 år. 
Pris: 50 kr/person. Familjepris: 150 kr. 
Begränsat antal platser, därför krävs 
föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Foto: Ulrika Wallebom
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Torsdag 24/2 kl. 14–15.30, 
Österlens museum:

Fastlagsbulleföredrag: 
Från fasta till påsk

Lena Alebo och Maria 
Heijbel berättar om 
österlenska seder, tra-
ditioner, sägner och 
skrock från fasta till 
påsk. Efter föredraget 
serveras kaffe och 
fastlagsbullar. I sam-
arbete med Fören-

ingen för fornminnes- och hembygdsvård. 
Pris: 145 kr inklusive kaffe och fastlags-
bulle (alla 4 föredragen 520 kr), medlem-
mar i Fornminnesföreningen 125 kr (alla 
4 föredragen 420 kr). Begränsat antal 
platser, därför krävs föranmälan till:
 osterlens.museum@simrishamn.se.  
Ange adress, telefonnummer och person-
nummer när du föranmäler dig. Anmälan 
är bindande. Bokningsbekräftelse skickas 
ut via mejl.
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Mars
Torsdag 3/3 kl. 10 och kl. 14, 
Museimagasinet Garvaren:

Fastlagsbulleföredrag: 
Korgar – en resa genom 
Sverige

Tekniken att fläta kor-
gar är en av mänsklig-
hetens äldsta och vikti-
gaste uppfinningar och 
har följt oss genom hela 
historien. Teknikerna 
är likartade över hela 
världen, endast materia-
len varierar utifrån vad 

man haft tillgång till lokalt. Även idag flä-
tas alla korgar för hand, på samma sätt 
som vi gjorde för 10 000 år sedan. Sverige 
är ett land med rik och varierad korgtradi-
tion. Skånes Hem slöjdsförbund driver just 
nu ett projekt om att lyfta korg och korg-
kunskap. Hör Sofia Månsson, hemslöjds-
konsulent i Skåne, berätta om korgtradi-
tionerna i vårt land, från norr till söder. 
Efter föredraget serveras kaffe och fast-
lagsbullar. I samarbete med Föreningen 
för fornminnes- och hembygdsvård och 
Skånes Hemslöjdsförbund. Pris: 145 kr 
inklusive kaffe och fastlagsbulle (alla 
4 föredragen 520 kr), medlemmar i Forn-
minnesföreningen 125 kr (alla 4 föredra-
gen 420 kr). Begränsat antal platser, där-
för krävs föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Ange adress, 
telefonnummer och personnummer när 
du föranmäler dig. Anmälan är bindande. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Fredag 4/3 kl. 10.30–12, 
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala tek-
niken? Ta med din dator, surfplatta eller 
telefon till vårt drop-in så hjälper vi dig 
med grundläggande funktioner! Glöm 
inte att också ta med lösenord och pin-
koder som kan tänkas behövas. Teknik- 
drop-in ges även på bokbussen, se maj 
månad. Ingen föranmälan.

Lördag 5/3 kl. 14, 
Kulturhuset Valfiskens samlingssal, 
Kulturkullerbyttan för de yngsta:

”Oj, nu blev jag lite blyg” 
med Dotterbolaget

Det är en rolig och ömsint föreställning 
om att plötsligt känna sig dum och inte 
våga. Efter en storstilad entré skall Missin 
och Lage sjunga en sång men det blir fel, 
Lage gör bort sig och det låser sig helt. 
Finns hjälp att få? Jaaa, det gör det! För att 
uppbåda mod, berättar de om andra som 
gjort fel. Föreställningen leker med ljud, 
röst och sång. Vad är skillnaden mellan att 
vara blyg och skämmas? Ålder: från 6 år 
Speltid: 35 minuter Arrangör: Simris-
hamns Riksteaterförening i samarbete 
med kultur- och fritidsförvaltningen.  
Biljetter: Förköp på hemsidan:  
www.simteater.se. 
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Söndag 6/3 kl. 15, Österlens museum:

Konsert med folkmusik-
trion Hialøsa

Hialøsa är en trio som spelar traditionell 
musik från Skåne. Trion är för närva-
rande aktiv med konserten ”Skånsk jätte-
gammal pop”. Konserten bygger på tradi-
tionellt musikmaterial, fragment, sånger 
och nya kompositioner. Traditionellt, dis-
ruptivt och ärligt. Musiken drivs av fot-
stamp, intensiva fioler och en rytmisk bas, 
energiskt och alltid skiftande. Sånger om 
liv och död, minnen av ett förflutet som 
ser mot framtiden. Pris: 200 kr. Begränsat 
antal platser, därför krävs föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer och personnum-
mer när du föranmäler dig. Anmälan är 
bindande. Bokningsbekräftelse skickas ut 
via mejl.

Onsdag 9/3 kl. 18–20, 
Österlens museum:

Österlen Berättar:  
Allehanda mög och annat 
skröfs
Välkommen till en berättarkväll tillsam-
mans med föreningen Österlen Berättar. 
Har du en historia i dina gömmor? Nu är 
det dags att ta fram den. Inget tema idag, 

men fantasier och minnen. Fri entré. 
Kvällsfika till självkostnadspris. 
Kontaktperson: Marianne E Gunve: 
marianne.gunve@gmail.com.

Torsdag 10/3 kl. 10 och kl. 14, 
Museimagasinet Garvaren:

Fastlagsbulleföredrag: 
Föremål ur Simrishamns 
långa historia

Antikvarie Ulrika Walle-
bom hälsar välkommen 
till vårt nya museimaga-
sin Garvaren som rym-
mer stora samlingar och 
ett omfattande arkiv. 
Nästa år firar Simris-

hamn sitt 900-årsjubileum och i förbere-
delserna inför jubileumsfesten har kända 
och okända föremål från stadens långa 
historia letats fram i lådor och askar. Nu 
tar vi fram och visar ett urval av dessa och 
låter föremålens vittnesbörd berätta om 
vår stad. Efter föredraget serveras kaffe 
och fastlagsbullar. I samarbete med För-
eningen för fornminnes- och hembygds-
vård. Pris: 145 kr inklusive kaffe och fast-
lagsbulle (alla 4 föredragen 520 kr), med-
lemmar i Fornminnesföreningen 125 kr 
(alla 4 föredragen 420 kr). Begränsat 
antal platser, därför krävs föranmälan till:  
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osterlens.museum@simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer och personnum-
mer när du föranmäler dig. Anmälan är 
bindande. Bokningsbekräftelse skickas  
ut via mejl.

Torsdag 10/3 kl. 17.30, 
Simrishamns bibliotek:
Vi tar tempen på demokratin: 
Va?! Är demokratin  
hotad?

Bengt Wester-
berg, före detta 
parti ledare, soci-
alminister, vice 
stadsminister, 
ordförande 
Svenska Röda 
Korset, med 
mera, är medför-
fattare till anto-
login Va!? Är 
demokratin 

hotad? Demokrati är mer än allmänna val 
och majoritetsbeslut. Bengt Westerberg 
kommer att dela med sig av sin kunskap 
om demokratins utveckling i världen, 
innebörden av liberal demokrati samt de 
hot som den kan utsättas för här i Sverige. 
Samarrangör: Studieförbundet Vuxen-
skolan. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

Fredag 11/3 kl. 10–10.45, 
Simrishamns bibliotek: 

Astrids Guldkorn
Astrid Lindgrens mest populära sånger 
framförs av Olof Jennfors och Kristina 
Helgesen. Vilken låtskatt! Med hjälp av 
piano, gitarr och sång blandar de hej vilt 

på Astrids Guldkorn 
och hoppas att publi-
ken vill sjunga med! 
För barn mellan 3 och 
6 år. Småsyskon får 
följa med. Föranmä-
lan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@
simrishamn.se.

Lördag 12/3 kl. 14–16, 
Simrishamns bibliotek:

Behövs jag 65 +?
– seminarieserie i fyra delar
Vem blir jag när ett långt yrkesliv upphör, 
när synlighet och bekräftelse försvinner, 
familjen kanske förändras, de existentiella 
frågorna kommer nära, hur skapar jag ett 
meningsfullt liv under de år jag har kvar? 
Välkommen att lyssna till Chris Marschall, 
krönikör och författare till boken Nuförti-
den, Anders Ahlbom, professor som arbe-
tat med åldrande och livslängd samt  
Torbjörn Larsson, teolog och general-
sekreterare för Barncancerfonden. Sam-
arrangör: Convenium Österlen.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

Torsdag 17/3 kl. 16, 
Simrishamns bibliotek: 

Digitalt bokbabbel  
Bibliotekets personal presenterar vårens 
bästa böcker och tipsar om personliga 
favoriter, i ett digitalt bokbabbel via 
Teams. Gammalt och nytt. Deckare och 
romance. Skönlitteratur och fakta.  
Enkelt och svårt. Alltid lockande, alltid 
intressant. Länk publiceras på  
www.biblioteksso.se.
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Lördag 19/3 kl. 10–13, 
Österlens museum:

Luffarslöjd för nybörjare

Luffarslöjd, eller trådslöjd, är en enkel 
form av metallslöjd där metalltråd böjs, 
bockas, tvinnas och surras samman till 
olika enkla föremål. Efter den industriella 
revolutionen på 1800-talet blev ståltråd en 
billig och lättillgänglig vara, något som 
kringdrivande luffare snart upptäckte. 
Den som hade lite sinne för proportioner, 
starka nypor och ett par tänger kunde 
tjäna sitt levebröd på att tillverka allt från 
korgar till karottunderlägg, brödnaggar 
och vispar i ståltråd. Någon verkstad 
behövde man inte, den kunde man liksom 
”ha i fickan”. Trådslöjden blev en konstart 
som så småningom kom att kallas luffa r-
slöjd, eftersom så många luffare blev duk-
tiga i den konsten. Men den är populär än 
idag och nu har du chansen att lära dig 
grunderna för hur det går till. Pris: 500 kr, 
material ingår. Fika finns att köpa till 
självkostnadspris. Minst 5 deltagare för att 
kursen ska bli av. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer och personnum-
mer när du föranmäler dig. Anmälan är 
bindande. Bokningsbekräftelse skickas ut 
via mejl.

Måndag 21/3 kl. 15–17, 
Simrishamns bibliotek:

Världspoesidagen:  
Öppen mick
Kom och läs upp din favoritdikt på  
bibliotekets scen! Den kan vara egen-
skriven eller bara någon du vill att andra 
också ska få höra. Du som bara vill lyssna 
är förstås också välkommen! Drop-in för 
alla åldrar.

Tisdag 22/3, kl. 14, 
Simrishamns bibliotek:

Annie Ernaux – ett  
skrivet liv

Annie Ernaux fanns 
bland de namn som 
nämndes inför förra 
årets Nobelpris i litte-
ratur. Flera av hennes 
böcker är översatta till 

svenska: Sinnenas tid, Min far och inte 
minst Åren och En flickas memoarer.  
Fil. dr. Margareth Wijk, som har träffat 
Annie Ernaux, berättar för oss om en av 
Frankrikes mest kända författare. Före-
draget ges på svenska med inslag av  
franska. Samarrangör: Franska bokcir-
keln i Simrishamn. Föranmälan på 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 23/3 kl. 17.30,  
Simrishamns bibliotek:
Vi tar tempen på demokratin! 
Demokrati och antidemo-
kratiska beteenden
Föreläsning om demokrati och antidemo-
kratiska beteenden med fokus på hur vi 
kan arbeta förebyggande för att stärka 

Foto: Catherine Hélie
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demokrati och motverka antidemokra-
tiska krafter. Föreläsningen hålls av Felix 
Unogwu som är statsvetare och konflikt-
hanteringsspecialist. Han har de senaste 
18 åren arbetat i 26 olika länder med unga 
i beväpnade konflikter, rehabilitering av 
barnsoldater, radikalisering och de-radi-
kalisering. Felix har många års praktisk 
erfarenhet av arbete kring radikalisering 
och våldsbejakande extremism. Flamman 
socialt förebyggande centrum, som Felix 
arbetar för, är en barn- och ungdomsorga-
nisation i Malmö som syftar till att skapa 
bättre förutsättningar för barn och ungas 
framtid. Man arbetar förebyggande mot 
radikalisering och våldsbejakande extre-
mism för att främja demokrati och för att 
motverka alla former av antidemokratiska 
beteenden bland barn och unga. Samar-
rangör: Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se 

Fredag 25/3 kl. 9.30–10.30, 
Simrishamns bibliotek:
Biblioteket     Naturum

Djurprat och djursaga
Vem har ränder i 
ansiktet, sover hela 
dagen och bor i 
gryt under mar-
ken? Nelly från 
naturum Stens-

huvud kommer till biblioteket för att 
berätta om några spännande djur som 
lever i Stenshuvuds nationalpark. Avslut-
ningsvis blir det sagostund om ett av dju-
ren som finns i parken! För barn i åldern  
3 till 6 år i avdelningen Upptäcka på bibli-
oteket. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

Lördag 26/3 kl. 14, 
Kulturhuset Valfiskens samlingssal, 
Kulturkullerbyttan för de yngsta:

”Sopor” med Trupp Trunk
En lustfylld och inspirerande clown- och 
cirkusföreställning om en av vår tids stora 
ödesfrågor - sopor! I havet har en ö av 
sopor växt fram. Sop-ön är nu tre gånger 
så stor som landet Frankrike. I Frankrike 
bor det övervägande fransmän. I havet bor 
det mest havsdjur, men vem kan bo på en 
sop-ö? Ålder: 4–10 år Speltid: 35 minuter 
Arrangör: Simrishamns Riksteaterfören-
ing i samarbete med kultur- och fritidsför-
valtningen. Biljetter: www.tickster.com 
eller hemsidan www.simteater.se. 

Tisdag 29/3 kl. 9.15 och 10, 
Kulturkullerbyttan för de yngsta 
på Simrishamns bibliotek:

Bubblande toner 
(OBS! Två föreställningar)
Konserten Bubblande toner blir kanske 
de minsta barnens allra första konsert-
upplevelse. Troligtvis sittande i knät hos 
en vuxen – eller inte sittande alls, för vem 
kan få en 1- eller 2-åring att sitta still på 
konsert, ett visst klockslag? Musikern 
Anders Larsson sjunger om solen, gräset 
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och havet och avväger noga när det känns 
tryggt nog att förändra musikens förlopp 
utifrån barnens reaktioner. Under en glad 
musikstund spelar han på stränginstru-
mentet mandola, loopar kompet på sin 
loop-pedal, blåser såpbubblor och härje-
dalspipa och pratar lite med nallen. För 
barn i åldern 0 till 2 år. Föranmälan på 
0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

April
Tisdag 5/4, kl. 17.30, 
Simrishamns bibliotek:

Författarbesök:  
Agnes Lidbeck

Agnes Lidbecks senaste roman, Nikes bok, 
utspelar sig i början av 1980-tal i fiktiva 
Kummelvik på Österlen. Agnes Lidbeck 
romandebuterade 2017 med Finna sig, 
som knockade både kritiker och läsare. 
Den följdes upp av Förlåten (2018) och Gå 
förlorad (2019). Samarrangör: ABF Öster-
len. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 6/4 kl. 14, 
Österlen museum:

Öppning av utställningen 
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 2021. Utställ-
ningen öppnar 6/4 och pågår till 21/5.

Onsdag 6/4 kl. 15, 
Simrishamns bibliotek:

Sagostund på arabiska 
med Iman 

Vi berättar och läser sagor tillsammans på 
arabiska. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 6/4 kl. 18-20, 
Österlens museum:

Österlen Berättar:  
Häxor och påsk

Välkommen till 
en berättarkväll 
tillsammans 
med fören-
ingen Österlen 
Berättar. Vi 

delar med oss av och lyssnar till berättelser 
med temat häxor och påsk. Fri entré. 
Kvällsfika till självkostnadspris. Kontakt-
person: Marianne E Gunve: 
marianne.gunve@gmail.com.

Foto: Elvira Glänte
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Torsdag 7/4 kl. 10, 
Kulturkullerbyttan för de yngsta  
på Simrishamns bibliotek:

Flax
En lekfull rörelse- och 
musikföreställning om 
locklåtar, att pröva sina 
vingar och bli flygfär-
dig. Två fågelfilurer lär 
känna sina vingar och 
sina röster. I boet spe-
lar de blås instrument 

och slagverk, sjunger om lilla snigeln och 
blinkar med stjärnorna. Kom! Var med! 
Flaxa, kraxa, dansa, lek och sjung med de 
nykläckta fågelfilurerna. För barn mellan 
1 och 3 år. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.

Lördag 9/4 kl. 14–16, 
Simrishamns bibliotek:

Det sista andetaget är lika 
viktigt som det första
– seminarieserie i fyra delar 
När. Inte om vi dör.  Detta är faktum. 
Hospice och Österlenprojektet arbetar för 
en god vård för alla i livets slutskede. Den 
palliativa vården och omsorgen måste bli 
bättre. Många tänker på döden, vår egen 
och anhörigas, och vill tala om detta. Där-
för är det viktigt med samtalsforum kring 
existentiella frågor och livets sista tid. Väl-
kommen att lyssna till Christer Neleryd, 
ordförande för stiftelsen Hospice Öster-
len, Dag Lundberg, prof. Emeritus aneste-
siologi samt Jamie Woodworth, Österlen-
projektet. Samarrangör: Stiftelsen 
Hospice Österlen. Föranmälan på 0414-81 
90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.

Lördag 9/4 kl. 14, 
Kulturkullerbyttan för de yngsta 
Kulturhuset Valfiskens samlingssal: 

”Visor i vattnet med  
Bubbelorkestern” 
med Campingteatern
Dockor över och under vattnet. Det drop-
par, plaskar och kluckar i en fantasifull 
föreställning med sång och musik för de 
allra minsta och deras syskon. En lekfull 
nummerrevy i lugnt tempo. Med lite prat 
och mycket vatten passar den de som ännu 
inte hunnit lära sig så mycket svenska och 
de som är mycket små upp till de mycket 
stora. Ålder: från 6 mån, Speltid: 25 min 
Arrangör: Simrishamns Riksteaterfören-
ing i samarbete med kultur- och fritidsför-
valtningen Biljetter: www.tickster.com 
eller hemsidan www.simteater.se.
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Påsklov

Måndag 11/4 kl. 10.30, 
Simrishamns bibliotek:

Påskpyssel
Vi dukar fram påskigt 
pyssel i vår skaparhörna. 
Pågår under hela påsk-
lovs veckan och finns även 
tillgängligt under mer-
öppet! Ingen föranmä-
lan. För alla åldrar.

Måndag 11/4 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 fri-
sätts 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 pedago-
gen Maria Månsson och hennes hund 
Helle vill biblioteket ge era barn en chans 
att få prova på att läsa högt för en hund! 
För barn 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. Föranmälan på 
0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

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

Färga och rista ägg med 
konstnären Maria Lancing

Konstnären Maria Lancing från Skillinge 
visar hur man färgar ägg med hjälp av lök 
och blommor, och hur man skapar konst 
och en berättelse genom att rista med 
skalpell på ett ägg. Kom gärna tillsam-
mans med någon vuxen så att vi kan hjäl-
pas åt att föra vidare denna generations-
överskridande tradition. För barn 6 år och 
uppåt med vuxen i sällskap. Är du 9 år 
eller äldre behöver du inte ha någon 
vuxen i sällskap. Föranmälan på 0414- 
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 13/4 kl. 11–13,  
Jätteleden:

Vandring + korvgrillning 
på Jätteleden

Följ med på en 
vandring längs 
Jätteleden och 
genom årtusen-
den av historia. 
Vandringen leds 

av arkeolog, fornvårdare och berättare 
från Österlens museum i det forntida 
landskapet söder om Gröstorp. Enligt en 
urgammal sägen ligger en jätte begravd 

Foto: Lars Olander

Foto: Maria Lancing
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strax utanför Gröstorp, i utmarkerna till 
Jarlens ägor i Järrestad. Den nya leden till-
gängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför 
Gröstorp och Pittjestenen – en vandring 
som omfattar stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern i det österlenska landskapet. 
Följ med oss i jättens spår och lyssna till 
berättelser om jättar av olika slag. Upptäck 
och lär mer om kulturlandskapet, alle-
mansrätten och våra fornlämningar. 
Vandringen är ca 1,7 km sammanlagt. 
Efter avslutad vandring grillar vi korv och 
fikar tillsammans. Medtag egen korv, eller 
annat att grilla, och fikakorg. Samling på 
den nya parkeringen vid Jätteleden i 
Järrestadtorp. Pris: 50 kr/person. Familje-
pris: 150 kr. Betalning på plats med Swish. 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
Ange adress, telefonnummer och person-
nummer när du föranmäler dig. Anmälan 
är bindande. Boknings bekräftelse skickas 
ut via mejl.

Torsdag 14/4 kl. 13–16, 
Österlens museum:

Rista ägg till påsk
Det är en gammal öster-
lensk tradition att färga 
och rista ägg inför pås-
ken. Ristade ägg gavs 
också till nyfödda barn, 
som en spådom för det 
vuxna livet. Under efter-

middagen ristar vi färgade ägg i Skrabban 
tillsammans med museipedagog Veronica 
Jeppsson. För vuxna och ungdomar från 
13 år. Pris: 50 kr/person. Begränsat antal 
deltagare. Föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Ange adress, 

telefonnummer och personnummer när 
du föranmäler dig. Anmälan är bindande. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Onsdag 13/4 kl. 15, 
Simrishamns bibliotek:

Filmtajm! 
Vi visar film och bjuder på popcorn. Vid 
anmälan berättar vi vilken film vi visar. 
För barn 11 år och äldre. Föranmälan till 
biblioteket: 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se.

Söndag 17/4 kl. 14, 
Österlens museum:

Visning av Särken först
Museichef Lena 
Alebo visar Särken 
först, en utställning 
som handlar om 
kläder och 
människor på Öster-
len. I utställningen 
visas textilier och 
föremål ur Fören-
ingen för forn- och 

hembygdsvårds samlingar på Österlens 
museum. Kläderna berättar egentligen 
alla historier samtidigt – 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. Sista 
chansen att gå på visning i Särken först! 
Pris: 75 kr. Föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Ange adress, 
telefonnummer och personnummer när 
du föranmäler dig. Anmälan är bindande. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.
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Fredag 22/4 kl. 14–15, 
Naturum, Stenshuvuds nationalpark:
Biblioteket     Naturum

Sägner om jättar, troll och 
andra väsen

Nelly från naturum 
Stenshuvud berättar säg-
ner om jättarna som sägs 
bo på berget Stenshuvud. 
Johanna från biblioteket 
har dessutom med sig 
massor av böcker om  
jättar, troll och väsen. 

Böckerna går att låna hem direkt från 
bokbussen som också finns på plats. För 
barn i åldern 4 till 9 år under den magiska 
Eken på ängen bakom naturum. För-
anmälan till naturum: 0414-708 82.

Lördag 23/4 kl. 10–13, 
Österlens museum:

Luffarslöjd för nybörjare
Luffarslöjd, eller 
trådslöjd, är en 
enkel form av 
metallslöjd där 
metalltråd böjs, 
bockas, tvinnas 

och surras samman till olika enkla före-
mål. Efter den industriella revolutionen 
på 1800-talet blev ståltråd en billig och 
lättillgänglig vara, något som kringdri-
vande luffare snart upptäckte. Den som 
hade lite sinne för proportioner, starka 
nypor och ett par tänger kunde tjäna sitt 
levebröd på att tillverka allt från korgar 
till karottunderlägg, brödnaggar och  
vispar i ståltråd. Någon verkstad behövde 
man inte, den kunde man liksom ”ha i 
fickan”. Trådslöjden blev en konstart som 

så småningom kom att kallas luffarslöjd, 
eftersom så många luffare blev duktiga i 
den konsten. Men den är populär än idag 
och nu har du chansen att lära dig grun-
derna för hur det går till. Pris: 500 kr, 
material ingår. Fika finns att köpa till 
självkostnadspris. Minst 5 deltagare för att 
kursen ska bli av. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer och personnum-
mer när du föranmäler dig. Anmälan är 
bindande. Bokningsbekräftelse skickas ut 
via mejl.

Fredag 29/4 kl. 10.30–12, 
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala tek-
niken? Ta med din dator, surfplatta eller 
telefon till vårt drop-in så hjälper vi dig 
med grundläggande funktioner! Glöm 
inte att också ta med lösenord och pin-
koder som kan tänkas behövas. (Teknik- 
drop-in ges även på bokbussen. Se maj 
månad.) Ingen föranmälan. 

Lördag 30/4 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Visning av  
tulpanodlingarna

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

Foto: Nelly Eriksson
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Lördag 30/4 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Pilflätning
Lär dig fläta växtstöd 
av pil till trädgården 
eller växthuset. Muse-
ipedagog Veronica 
Jeppsson lär ut tekni-
ker för pilflätning. 
För vuxna. Pris: 
500 kr. inklusive 
material. Fika finns 

att köpa till självkostnadspris. Minst 5 del-
tagare för att kursen ska bli av Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
Ange adress, telefonnummer och  
personnummer när du föranmäler dig. 
Anmälan är bindande. Bokningsbekräf-
telse skickas ut via mejl.

Lördag 30/4 valborgsmässoafton 
kl. 19.30, vid Södra planteringen/
Tjyvasten i Simrishamn:  

Valborgsmässofirande 
Om restriktionerna tillåter. 
Se mer information på simrishamn.se när 
det börjar närma sig.

Maj
Måndag 2 maj till torsdag 12 maj, 
Simrishamns bokbuss:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala tek-
niken? Ta med din dator, surfplatta eller 
telefon till vårt drop-in på bokbussen så 
hjälper vi dig med grundläggande funk-
tioner! Glöm inte att ta med eventuella 
lösenord och pinkoder som kan tänkas 

behövas.  Se bokbussens turlista på 
www.biblioteksso.se. Ingen föranmälan.

Måndag 2/5 från kl. 15.30,
Simrishamns bibliotek:

Harry Potter-dagen
Vi firar Harry Potter-dagen genom att 
göra trollspön, spela Harry-Potter-spel 
och lägga Harry Potter-pussel. Man kan 
även delta i vårt digitala Harry Potter-quiz. 
Vill ni komma klädda som någon karaktär 
ur böckerna får ni gärna göra det! 
Drop-in för barn och unga.

Onsdag 4/5 kl. 18–20, 
Österlens museum:

Österlen Berättar: Hög-
tider från födelse till död 

Välkommen till en 
berättarkväll till-
sammans med för-
eningen Österlen 
Berättar. Vi delar 

med oss av och lyssnar till berättelser med 
temat olika högtider från födelse till död. 
Fri entré. Kvällsfika till självkostnadspris. 
Kontaktperson: Marianne E Gunve:  
marianne.gunve@gmail.com.

Torsdag 5/5 kl. 17.30,
Simrishamns bibliotek: 
Vi tar tempen på demokratin! 
Det svenska missnöjet
Föreläsning med Lisa Pelling som tillsam-
mans med Johanna Lindell är författare 
till boken Det svenska missnöjet. Boken är 
ett resultat av över trehundra samtal med 
människor i trapphus, i vardagskök och på 
innergårdar. Från Haparanda i norr till 
Landskrona i söder, från glesbygdens 
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Ställdalen till hyreshusområdet i Sand-
vången, från småhusen i Ronneby till mil-
jonprogrammet i Rannebergen. Det här 
är de missnöjdas Sverige, med deras egna 
ord. Lisa Pelling är chef för Arena Idé och 
programansvarig för demokrati- och väl-
färdsfrågor. Hon har doktorerat i statsve-
tenskap vid Wiens universitet och är även 
ledarskribent på Dagens Arena. Lisa Pel-
ling medverkar regelbundet i panelen i 
Godmorgon, världen!, i Studio Ett i P1 och 
SVT Morgonstudion. Samarrangör: ABF 
Österlen. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se 

Tisdag 10/5 kl. 16, 
Simrishamns bibliotek:  

Bokbabbel  
Bibliotekets personal tipsar om de bästa 
böckerna för hängmattan och sommarläs-
ningen! Det blir nyheter och klassiker. 
Spänning och romantik. Skönlitteratur 
och fakta. Enkelt och svårt. Kom och få 
tips och dela gärna med dig av dina egna 
favoriter! Ingen föranmälan.

Lördag 14/5 kl. 13–15, 
Österlens museum på utfärd till 
Baskemölla:

Ellen Trotzigs dag
Ellen Trotzig 
brukar kallas för 
Österlens första 
målarinna och 
var den första 
kvinnliga konst-
när som gav sig i 
kast med land-

skapsmåleri på Österlen. Hon växte upp i 
Simrishamn och efter några år i Malmö 
och studier vid Valands konstskola i Göte-

borg återvände hon till sin barndoms 
landskap Österlen. Hon målade gärna i 
Rörum och liksom många andra konstnä-
rer i Vik och Baskemölla. I år firar vi Ellen 
Trotzigs dag med en vandring i konstnä-
rernas spår i Baskemölla tillsammans med 
Lena Alebo och Maria Heijbel. Samling i 
hamnen. Pris: 120 kr. Betalning på plats 
med Swish. Medtag egen kaffekorg. 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
Ange adress, telefonnummer och person-
nummer när du föranmäler dig. Anmälan 
är bindande. Bokningsbekräftelse skickas 
ut via mejl.

Fredag 20/5 kl. 14–16, 
Naturum, Stenshuvuds nationalpark: 
Biblioteket    Naturum

Blommor och bin
Det är pollinerings-
vecka och biblioteket 
kommer till Stens-
huvuds nationalpark 

med bokbussen full av böcker om bin, 
blommor, fjärilar och andra viktiga  
komponenter för pollinering. 

Söndag 22/5 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Historiebussen
Följ med på busstur till några kvinnohisto-
riskt intressanta platser på Österlen. Cice-
roner på resan är litteraturvetare Char-
lotte Ulmert och museichef Lena Alebo. 
Turen tar sitt avstamp i Charlotte Ulmerts 
forskning som kom ut som bok med titeln 
”När vinden vänder” under 2021. Här 
resonerar hon kring hur förhållandena 
drastiskt förändrades för några av Öster-
lens adelskvinnor då den moderna tiden 
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gjorde sitt intåg. De 
kvinnor berättelsen 
kretsar kring är fram-
förallt Charlotte 
Rosencrantz på Gyl-
lebo slott och Adèle 
Rosencrantz på Örup 
och Glimmingehus. 
Platser vi kommer att 
besöka är Glimminge -

hus, Gyllebo slott, Kyrkogårdarna i Benes-
tad och Östra Herrestad, Ö Vemmerlövs 
kyrka och passerar Gärsnäs slott med 
flera. I samarbete med Föreningen för 
fornminnes-och hembygdsvård i sydöstra 
Skåne. Start från Österlens museum, Stor-
gatan 24 i Simrishamn. Medtag kaffekorg! 
Pris: 500 kr som kan betalas med kort 
(föreningens medlemmar 400 kr). 
Begränsat antal platser. Föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se. Ange 
adress, telefonnummer och personnum-
mer när du föranmäler dig. Anmälan är 
bindande. Bokningsbekräftelse skickas ut 
via mejl.

Fredag 27/5 kl. 11–15,
Österlens museum:

1800-talet går igen! 
1800-talet var ett 
expansivt och spän-
nande århundrade 
i Simrishamn. Köp-
män och entrepre-
nörer och deras 
familjer flyttade hit 
för att starta verk-
samhet, institutio-
ner skapades, stan 
fick sitt första lasa-

rett och apotek, sjöfarten stod på sin höjd-
punkt och sällskapslivet blomstrade. Men 
det fanns naturligtvis också olycka och 
elände som stormar, farsoter och fattig-
dom. Under en dag visar Svenska 
1800-talssällskapet upp sina kreationer 
efter mönster från senare delen av 1800-
talet. Museichef Lena Alebo och berättare 
Maria Heijbel visar Björkegrenska gården 
och tittar in i skrymslen och vrår. Helene 
Carstenbrandt historiker från Lunds uni-
versitet, berättar berättar om koleran och 
andra epidemier. Författare och journalist 
Caroline Alesmark har botaniserat i 
1800-talets nöjesliv och förmedlar glimtar 
ur detta. Kaffe och kakor efter 1800-tals-
recept serveras. Barberare Perssons orkes-
ter underhåller med musik från tiden. 
Lurendrejaren Conny the Con Man och 
den äventyrlige Vagabonden Caligari bju-
der in till livsfarlig, rolig, helknasig och 
haktappande underhållning. Loppcirkus, 
balanskonster, fakirkonster och musik för 
hela familjen. Varietéunderhållning i 
1800-talsstil när den är som bäst… och 
underligast! Biljetter köpes på plats. 
Inträde till Björkegrenska gården, vis-
ningar och varieté l: vuxen 60 kr, barn 
från 5 år 30 kr, familjebiljett 150 kr. Före-
dragen kostar 50 kr/föredrag och går av 
stapeln i salen på tredje våningen på 
museet. Kaffekalas i museets trädgård 
med kakor efter 1800-talsrecept samt 
musikunderhållning: vuxen 75 kr, barn 
30 kr. Samlingsbiljett, vuxen, inklusive 2 
föredrag, besök på Björkegrenska gården 
med varieté och visning samt kaffekalas 
200 kr (normalpris 235 kr). Detaljerat 
program kommer att finnas på museets 
hemsida och sociala medier.

Charlotte Ulmert

Foto: Maria del Carmen
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Lördag 4/6 kl. 10–14, 
Österlens museum:

Vernissage: 
Österlen skolans 
elevutställning

I utställningen visas verk av Österlen-
skolans förstaårselever. Utställningen 
pågår till 18/6.

Måndag 6/6 
Stortorget/Brunnsparken: 

Nationaldagsfirande i 
Simrishamn
om restriktionerna tillåter
Se mer information på simrishamn.se  
när det börjar närma sig. 

Måndag 6/6 kl. 13–15, 
Vitaby:

Kulturarvsvandring 
Österlens muse-
ums årliga kultur-
arvsvandring på 
nationaldagen 
arrangeras i år i 

Vitaby. Vi tittar närmare på järnvägssam-
hällets historia i en byavandring. Arkeolo-
giska föremål från Vitaby med omnejd 
visas upp. Var kommer ortnamnet ifrån 
och vilka berättelser kan kopplas till Grev-
lunda skans?  Kom gärna med egna berät-
telser från Vitaby och Grevlunda under 
eftermiddagens vandring. Samling vid 
gamla lanthandeln i Vitaby. I samarbete 
med Vitaby Grevlunda byalag. Fri entré. 
Medtag egen kaffekorg. Begränsat antal 
deltagare. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.

Upptäck Simrishamns 
offentliga konstverk 
med vår konstkarta
I Simrishamns stad finns en konstskatt 
som du är välkommen att utforska. I sta-
den finns konstverk av några av Sveriges 
mest erkända konstnärer. Välkommen 
på en konstrunda och se de offentliga 
konstverken i Simrishamns stad när 
helst det passar dig! 

Vill du veta mer om 
konstverken? Scanna 
QR-koden här med 
din mobilkamera 
och kom direkt till 
vår digitala 
konstkarta: 

Ingen app behöver laddas ned. Du kan 
också hämta en tryckt konstkarta på 
turistcentrum, biblioteket, Österlens 
museum och på Kontakt Simrishamn. 
Välkommen att upptäcka stadens offent-
liga konst!

Medelmedborgaren 
Marianne av Måns 

Wrange
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Det bemannade biblioteket –  
upplevelser och service.
Simrishamns bibliotek har medarbetare på 
plats som hjälper dig med dina biblioteks-
ärenden, oavsett om det handlar om att 
hitta rätt böcker eller att skriva ut ett doku-
ment. Du kan även använda biblioteket för 
att studera eller arbeta. Här finns fritt wi-fi, 
datorer, skrivare, skanner och kopiator att 
låna. Biblioteket 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 öppetti-
der? Då ska du utnyttja det meröppna bibli-
oteket! Med ett speciellt lånekort kommer 
du att få tillgång till biblioteket både före 
och efter ordinarie öppettider, vardagar 
som helger.

Simrishamns bibliotek
Det mobila biblioteket – kommer till dig
Kan du inte komma till biblioteket kommer 
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 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, och 
strömmar film från inte mindre 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 digi-
tala biblioteket kan du under bemannade 
öppettider ringa och få hjälp via telefon. 
Hör av dig och boka en tid för digital väg-
ledning på 0414-81 93 00.
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Aktuella utställningar på  
Österlens museum
Skrabban – aktiva och  
interaktiva rum

Traditio-
nella och 
digitala 
utställ-
ningar om 
Simris-
hamns his-
toria från 

forntid till mitten av 1900-talet i en hel 
våning för barn, barnfamiljer och skol-
klasser. I utställningen finns plats för verk-
städer och andra program året runt med 
lördagsevenemang 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 För-
eningen för forn-
minnes- och hem-
bygdsvård i sydös-
tra Skåne under 
årens lopp. Här 
visas dekorerade 

simrishamnsdörrar, dörrar från byar och 
fiskelägen på Österlen, Varmbadhusets 
gamla dörr och allmogemålade dörrar. 
Utställningen pågår till 30/1 2022. 

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 
Sverige minskar och kunskapen om hur 
man binder och flätar korgar försvinner 
bort. Utställningen Älskade korg! vill 
väcka nyfikenhet kring hantverket, visa 
mångfalden av korgar i Sverige och 
berätta om vår rika korgtradition runtom 
i landet. Kan vi hålla det klassiska korg-
hantverket vid liv? Vilken roll kan korgen 
ha i arbetet mot klimatförändringarna? 
Och kan den fylla en ny funktion i vårt 
moderna samhälle? I Älskade Korg! lyfts 
korgen utifrån perspektiv som material-

Foto: Hans-Eric Jonsgården
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kännedom, teknikkunskap och historia. 
Utställningen visar en stor mängd korgar, 
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 korgslöj-
dare. Älskade korg! är en vandringsutställ-
ning 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 korgen 
lyfter.se. Utställningen pågår till 30/1

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 2021. 
Utställningen öppnar 6/4 och pågår  
till 21/5.

Österlenskolans  
elevutställning
I utställningen visas verk av Österlen-
skolans förstaårselever. Utställningen 
invigs 4/6 och pågår till 18/6.

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, tradi-
tion och förnyelse. Där-
för blir utställningen en 
provkarta över mänsk-
liga beteenden och ett 
sätt att berätta vår lokala 
historia. Och därmed 
också en utställning inte 
bara för den redan 
intresserade. 

Museimagasinet  
Garvaren

Varje tisdag kl. 10–15 tar vi emot förbo-
kade besök i museimagasinet Garvaren på 
Lädergatan 4 i Simrishamn. Då finns möj-
lighet att söka i våra arkiv och titta när-
mare på våra föremål. Boka ditt besök via 
mejl till: garvaren@simrishamn.se. Ange i 
din bokning vad du vill studera närmare, 
så förbereder vi ditt besök. Bokningsbe-
kräftelse skickas ut via mejl. Följande tors-
dagar tar vi även emot bokade besök på 
kvällstid kl. 17-20: 13/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 
och 2/6. Besök bokas via mejl, som ovan. 
Grupper kan boka visningar i magasinet 
till en kostnad av 600 kr, skolklasser  
betalar 440 kr.

Foto: Sophia Callmer
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Ladda ner appen Simrishamn 900 år
2023 är det 900 
år sedan som 
Simrishamn 
som plats upp-
märksammades 
första gången i 
skrift. Om man 
får tro Kunga-
sagorna i 
Heimskringlan 
det vill säga. 
Sigurd Jorsala-
far kom då till 
platsen som han 
benämner 

Svimraros, med 300 skepp i följe. Os bety-
der mynning och finns också i andra ort-
namn som t.ex. Västerås (västar Aros) och 
Osby. Namnet Svimraros kan tolkas som 
”Svimbers mynning”, det vill säga Tom-
marpsåns utlopp. Simrishamn är en av 
Skånes minsta städer och har idag 
ca 7000 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 inflytt-
ning och utflyttning av personer och 
grupper. Hit kom lübeckarna för att köpa 
upp sill under medeltiden. Många stan-
nade kvar. Hit kom köpmän från hela 
södra Sverige för att sätta upp sina verk-
samheter och flyktingar från Östersjö-

länderna i perioder. Härifrån flyttade de 
som ville skaffa sig högre utbildningar, de 
som for till Amerika, Bornholm eller Tysk-
land för att skaffa sig ett bättre liv och de 
som inte fann arbete under rationalise-
ringstider. 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.

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 mänsklig när-
varo och aktivitet 
från stenåldern 
och framåt. 
Österlens 
museum driver 
sedan flera år till-

baka projektet Se och vårda, där vi med 
bidrag från Länsstyrelsen tar hand om 
och tillgängliggör ett stort antal fornläm-
ningar. I appen Fornminnen på Österlen 

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.
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har vi valt ut 14 platser som berättar om 
Österlens förhistoria, från stenåldern 
fram till medeltiden. Med appen i handen 
kan du ge dig ut och upptäcka ett kultur-
landskap 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 5 500–5000 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 brons-
åldern för ca 3 000 år sedan kommer de 
spännande hällristningarna, som vi har 
flera av på Österlen. Samtida med hällrist-
ningarna är högarna, som ofta ligger pla-
cerade på höjdsträckningar och syns vida 
omkring. Järnåldern, som vi kallar perio-
den 500 f Kr till 1050 e Kr, 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 Glimminge-
hus, Nordens bäst bevarade medeltids-
borg. Men det finns mer att upptäcka. I 
Gladsax ligger resterna efter fru Ides borg 
från 1300-talet. Om fru Ide och Gladsaxe-
hus spännande historia kan du läsa mer i 
appen. 
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Vandringsleder på  
Österlen
Österlens museum har anlagt två vand-
ringsleder i forntidens spår på Österlen: 
Jätteleden och Hällristningsleden. 

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 tillgängliggör Kvejsa-
höj, Stenstuan utanför Gröstorp och 
Pittje stenen – 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 det även 
finns en nyanlagd parkeringsplats med 
grillplats. Vandrings leden 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 vandrings-
led mellan de två större hällristningsfälten 
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 pas-
serar över/genom stängsel. Vi ber dig att 
se till att stänga efter dig så att betesdju-
ren inte kommer ut. Startpunkt för vand-

ringen och parkering är vid Yxornas häll, 
strax utanför Simrislund längs Branteviks-
vägen. Parkera öster om vägen, hällrist-
ningarna 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 1800-talet. Du finner många 
yxor, skepp och en del solhjul, men också 
människofigurer. En man bär på en yxa 
som är långt större än han 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 
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 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. 
Skeppet ligger alldeles ensamt och ser ut 

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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att komma seglande från våtmarken som 
breder ut sig ett par hundra meter söde-
rut. Våtmarker och mossar finns nästan 
alltid i närheten av hällristningar och 
hade troligen en stor betydelse för valet av 
ristningsplatser. Offer i våtmarker var 
under bronsåldern en del i kommunika-
tionen 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 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.



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: 23–25/2 kl. 11–16
Påsk: 13/4–15/4 kl. 11–16, 16/4 kl. 10–14,  
17/4 11–16, 18/4 stängt
Kristi Himmelsfärd: 26/5 stängt,  
27/5 öppet kl. 11–16
Midsommarafton: stängt

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

Det bemannade biblioteket
Måndagar–torsdagar kl. 10.30–19
Fredagar kl.10.30–17
Lördagar kl. 11–14

Det meröppna biblioteket
Söndag-torsdag kl. 8–22
Fredag kl. 8–17
Lördag kl. 8–18

Det mobila biblioteket
Se bokbussens turlista på www.biblioteksso.se
Kontakta Boken kommer på bokenkommer@simrishamn.se

Det digitala biblioteket
Alltid öppet på www.biblioteksso.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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