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Passa på att lära dig mer om Simrishamn 
på sommarens stadsvandringar med 
museichefen Lena Alebo som håller i gui-
dade turer om stadens historia med hjälp 
av platsnamn på gator, strädden, torg och 
broar. Missa inte heller rosfesten på 
museet. Du kan också ”hitta en arkeolog” 
som gömt sig vid någon av våra fornläm-
ningar från sten-, brons- eller järnåldern. 

Passa på att besöka sommarens utställ-
ningar på museet, som har fri entré. Och 
biblioteket lånar återigen ut sommarens 
populära strandväskor och erbjuder även i 

år ”sommarboken” för alla åldrar – läs fem 
böcker och få en bok i gåva. Eller vinn en 
bok i bibliotekets litterära, digitala tips-
runde-gps-quiz under en promenad i 
staden.

Varmt välkommen att  
ta del av sommarens  
kulturevenemang!

Elisabeth Wikenhed, 
kulturutvecklare,  
Simrishamns kommun

Välkommen till sommar-Simrishamn!

I din hand håller du sommarens kulturguide, fylld med spännande och intressanta 
saker som arrangeras av Simrishamns kommun. Vår ambition är att var och en som 
bor eller besöker Simrishamn ska kunna hitta något som intresserar.  

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

Glöm inte heller att följa oss på Instagram för det senaste –  
@simrishamnskommun, @simrishamns_bibliotek, @osterlens.museum,  
@benkadi.simrishamn och @tbosterlen (vårt nostalgikonto)
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Återkommande arrangemang sommaren 2022

Sommarboken för  
hela familjen
Simrishamns bibliotek
17/6–31/8 

Hela famil-
jen kan 
vara med i 
Sommar-
boken vil-
ket innebär 
att man 

läser fem böcker och får en bok i present! 
Det går såklart bra med vilket format som 
helst, e-böcker, ljudböcker eller fysiska 
böcker. Lilla sommarboken är för barn som 
ännu inte kan läsa. En vuxen eller annan 
läs kunnig läser högt för barnet och barnet 
ritar en teckning till läsningen. Stora Som-
marboken innebär att man lånar och läser 
fem böcker själv, samt skriver kort om 
dem. Sommarboken-broschyrer kan häm-
tas och lämnas på biblioteket eller bokbus-
sen. När broschyren lämnas in ifylld får 
man välja en bokgåva. Man kan vara med i 
Sommarboken två gånger.  

Sommarquiz
Simrishamns bibliotek
17/6–31/8

Utmana dig själv i bibliotekets litterära 
tipsrunda! Promenera i sommarens 
vackra Simrishamn och svara på frågor i 
vårt digitala gps-quiz. Det finns ett quiz 
för barn och ett för dig som är vuxen och 
ni deltar enskilt eller tillsammans genom 

att scanna en QR-kod med mobilen vid 
startpunkten. Ni har chansen att vinna ett 
fint bokpris! Rundan är cirka en  kilometer 
lång och innehåller tolv litterära frågor.

Låna en strandväska
Simrishamns bibliotek
17/6–31/8

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

lite sommarläsning och lagt i en väska som 
du kan låna hos oss på biblioteket. Du får 
låna väskan, som innehåller läsning för 
både stora och små, en vecka i taget.

Hällristningsvisning
Yxornas häll i Simrislund
27/6 och 1/8 kl. 15

Yxornas häll är en av 
Österlens finaste hällrist-
ningslokaler med 250 bil-
der av bland annat yxor, 
skepp, vagnar, yxbärare, 
skålgropar och delar av 
bronsålderns solsaga. 

Arkeolog Veronica Jeppsson från Österlens 
museum visar hällen och berättar om livet 
på bronsåldern. Hon har även med sig 
föremål och replikor av kläder. Pris: 60 kr. 
Barn under 12 år gratis. Betalas på plats. 
Endast Swish. Ingen föranmälan.
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Öppen verkstad i  
Skrabban
Österlens museum
Tisdag–fredag kl. 11–16, lördag 11–14 under 
perioden 28/6–13/8 

Välkomna till vår verkstad i Skrabban. 
Här finns material och inspiration till 
eget pysslande. Vår pedagog förbereder 
ett nytt tema varannan vecka. Kom in och 
låt kreativiteten flöda! Fri entré.

Hitta arkeologen!
Österlens museum i fält
Onsdagar 29/6, 6/7, 13/7, 27/7 och  
3/8 kl. 11–14 

Var är hon, vår arkeolog 
Veronica? Nu har hon för-
svunnit igen! Hjälp oss att 
leta rätt på henne. På Öster-
len finns mycket att upptäcka 

bland annat borttappade arkeologer och 
fornlämningar. Som tur är lämnar de spår 
efter sig. Följ ledtrådarna den aktuella 
dagen på museets Facebook-sida och 
Instagram. Ta hjälp av appen Fornminnen 
på Österlen för att hitta arkeologen. 
Appen laddar du ner gratis där appar 

finns. När du hittar vår arkeolog Veronica 
bjuder hon på workshop i olika hantverk 
och visningar av platsen där hon befinner 
sig. Du får upptäcka och lära dig mer om 
forntiden på Österlen. Österlens museum 
vårdar ett 20-tal fornlämningar i projektet 
Se och vårda, 14 av dem finns med i appen 
Fornminnen på Österlen. Arkeologen 
finns på plats kl. 11–14. Lösenordet för att 
avslöja arkeologen presenteras på Face-
book och Instagram och varierar från dag 
till dag. Behöver du hjälp att ladda ner 
appen? Kom till museibutiken så hjälper vi 
dig. För alla åldrar. Diplom till alla som 
hittar rätt. Ingen kostnad för att delta i 
evenemanget.

Stadsvandring: Gator, 
strädden och torg
Österlens museum
Onsdag 13/7, 20/7, 27/7 och 3/8 kl. 16-17.30

Torsdag 14/7, 21/7, 28/7 och 4/8 kl. 18–19.30

Årets sommarstadsvandring 
kommer att berätta stadens 
historia med hjälp av plats-
namn på gator, strädden, 
torg och broar. Vandringen 
leds av musei chef Lena 

Alebo, som just nu arbetar med andra 
boken i trilogin ”Simrishamn 900 år”. 
Varför har vi två Stor gator i Simrishamn 
och var kommer namnet Regeringsgatan 
ifrån? Vad är skillnaden på gata och 
strädde? Varifrån kommer namnen till 
kvarteren Lejonet och Valfisken? Det är 
några av de frågor som får svar under 
vandringen. Föranmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se
Pris: 120 kr (unga 12–20 år 60 kr)
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Juni

Rita ditt drömhus
Simrishamns bibliotek
13/6–17/6

Rita ditt drömhus och var med och tävla 
om en fin bok! I samband med kommu-
nens evenemang Arkitektur och Livsmiljö 
2022 vill stadsbyggnadsförvaltningen ha 
in barns förslag på drömhus. Teckningen 
ritas på plats i bibliotekets Skapa-hörna 
där det finns gott om inspiration. Bidraget 
lämnas därefter i informationsdisken. 
Stadsarkitekt Anna Eliasson kommer att 
utse tre vinnare! Drop-in.

Arkitektur och  
livsmiljö 2022
Skeppet, Simrishamn
Fredag 17/6 kl. 8−17.30

Simrishamns 
kommun – idyl-
len, platsen som så 
många älskar och 
vill vara på. Hur 
bevarar vi den 
vackra miljön och 
arkitekturen som 

finns här, samtidigt som vi bygger nytt och 
utvecklar kommunen? Välkända arkitekter 
och landskapsarkitekter från olika delar 
av landet besöker oss för att dela sina tan-
kar och erfarenheter på temat. Medver-
kande: Arkitekt Gert Wingårdh (känd 
från SVT:s ”Husdrömmar”), stadsarkitekt 
Anna Eliasson, planarkitekt Ina Jacobsen, 
arkitekt Torun Hammar, arkitekt Char-
lotte Kristensson, landskapsarkitekt 
Ann-Sofie Högborg, museichef Lena 
Alebo, arkitekt Hanna Negash, arkitekt  
Ia Hjerre, arkitektprofessor Kerstin Barup 
med flera. Under förmiddagen och efter-
middagen serveras fika och dagen avslutas 
med gemensamt mingel på Skeppet med 
mingeltallrik från Sjöfolket. Eventet är 
kostnadsfritt. Föranmälan krävs då antalet 
platser är begränsat. Mer information 
finns på simrishamn.se

Kick-off för  
Sommarboken
Simrishamns bibliotek
Måndag 20/6 kl. 11−13

Vill du vara med i Sommarboken men vet 
inte vad du ska läsa? Kom och få boktips av 
bibliotekarierna. I Skapa-rummet har vi 
bokmärkesverkstad och vi bjuder dessutom 
på något gott. Drop-in.  

Utförsäljning av  
biblioteksböcker
Simrishamns bibliotek
Start måndag 27/6 kl. 10.30

Fynda tidskrifter, romaner, 
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deckare och faktaböcker för både stora 
och små, liksom bilderböcker och barn- 
och ungdomsböcker! Biblioteket säljer ut 
gallrade medier med start efter midsom-
mar och så länge “lagret” räcker!

Berättarfest på Österlen
Österlens museum 
Onsdag 29/6 kl. 13–18

Föreningen Öster-
len Berättar bjuder 
in till Berättarfest 
på Österlen tillsam-
mans med Öster-
lens museum. 
Inträde: 50 kr. Möj-
lighet finns att bli 
medlem i berättar-

föreningen för 100 kr vid entrén och få 
fritt inträde till berättarfesten. Kontakt-
person: Marianne E Gunve, e-post:  
marianne.gunve@gmail.com

Program för eftermiddagen
13.00 Mingelfika
14.00 Ordföranden hälsar välkommen. 
Lotta Hildebrand invigningstalar och 
Jimmy Alm, kommunpoet i Tranemo kom-
mun, presenterar sig.
14.30 Workshops med följande ämnen
•  Jimmy Alm: Överraskningar som  

presenteras på plats
•  Karin Eberhardt Grönvall: Läsa för att 

läka
•  Marianne E Gunve: Att skriva 

vardagspoesi
•  Cecilia Granquist Dahmén: Så här kan 

det låta
15.30 Mingel

16.00 Presentation av gruppernas arbete
17.00 Lena Alebo berättar om museet och 
improviserar tillsammans med Cecilia 
Granquist Dahmén över Prylens poesi i 
interaktion med publiken. Jimmy Alm 
läser dikter om människor. Ordförande 
avslutar dagen. 

2023 firar Simrishamn 900 år
Nästa år, 2023, firar vi att Simrishamn 
blir 900 år, i alla fall om man får tro 
Snorre Sturlasons Kunga sagor. 1123 
kom nämligen den norske kungen 
Sigurd Jorsalafar hit och platsen Sim-
rishamn nämns för första gången i 
skrift. Vi hoppas förstås att många vill 
bli delaktiga och engagerade i jubi-
leumsåret. Har du/ni några idéer för 
jubileet? Det kan handla om musik, 
marknader, mat, hästar, lekar, idrot-
ter, föredrag, konst, båtar, litteratur, 
norska och danska samarbeten och 
evenemang under hela året 2023.  

Kontakta gärna  
kulturutvecklare Elisabeth Wikenhed 
och museichef Lena Alebo.  
E-post: kontakt@simrishamn.se
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Juli

SeptemberAugusti

Invigning av Rosfesten  
på Österlen
Österlens museum
Lördag 2/7 kl. 11 

Simrishamns Musikkår börjar spela på 
Stortorget kl. 10.15 och vandrar sedan 
upp till Österlens museum. I museets träd-
gård invigs sedan Rosfesten på Österlen 
kl. 11 med korande av årets ros med mera.

Sticka med  
Österlenstickan
Simrishamns bibliotek
Tisdag 30/8 kl. 16

Med start den 30 augusti kommer Öster-
lenstickan att ses på biblioteket tisdagar 
udda veckor ända fram till och med den 
20 december. Vi stickar, virkar, delar tips 
och inspireras av varandra. Välkommen 
vare sig du är nybörjare eller mera van 
stickare! Drop-in.

Vandra och cykla i Skåne
Simrishamns bibliotek
Torsdag 1/9 kl. 17.30

Frilansjournalist Caro-
line Alesmark och natur-
vägledare Kenneth Joels-
son kommer och berät-
tar hur deras böcker 
kommit till; om glädjen i 
att knyta vandrings-

skorna på morgonen och röra sig i naturen 
under en hel dag, alternativt sätta sig på 
cykeln och njuta av det skånska landskapet 
därifrån. De ger även praktiska tips kring 
saker det kan vara bra att tänka på när man 
ska ge sig ut på lederna – allt från utrust-
ning och mat till boende och kollektivtra-
fik. Medarrangörer: Friluftsfrämjandet 
Österlen, STF Östra Skåne och Österlens 
naturskyddsförening. Föranmälan på 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se
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Skrabban – aktiva och  
interaktiva rum

Traditionella och 
digitala utställ-
ningar om Simris-
hamns historia från 
forntid till mitten av 

1900-talet i en hel våning för barn, barn-
familjer och skolklasser. I utställningen 
finns plats för verkstäder och andra pro-
gram året runt med lördagsevenemang 
och lovprogram. Avgift tas ut då verkstä-
der, teater med flera program arrangeras.  

Österlenska väsen
Att det mytiska sydskånska landskapet gett 
upphov till egna sägner och väsen är kan-
ske inte förvånande. Från de trädbevuxna, 
lummiga kullarna vid Stenshuvud till de 
karga fiskelägena och tyst vilande åkrarna 
är det lätt att förstå hur olika sinnen och 
fantasier kan triggas igång. Vågar du följa 
efter Gloson? Animerad film och sägner 
för både stora och små om några av våra 
österlenska väsen. Filmen visas i vår bio-
graf i Skrabban.

Den siste ålafiskaren?
Fotografen Charlotte 
Kronlund följde 
under två års tid åla-
fiskaren Eve Ask i det 
uråldriga och slit-
samma arbetet med 
ålfisket på Spraggehu-
sen. Resultatet blev 

boken och utställningen ”Den siste ålafis-
karen?” 2020. Till minne av Eve Ask, som 
nyligen gick bort, visas delar utställningen 
igen på Österlens museum. Boken, som 
producerats i samarbete med Föreningen 
för fornminnes- och hembygdsvård i syd-
östra Skåne, finns att köpa i museibutiken.

Särken först – om kläder 
och människor

Särken först visar kläder 
från 1700-talet fram till 
1970 ur Föreningens 
samlingar på Österlens 
museum. Kläderna berät-
tar egentligen alla histo-
rier samtidigt- det hand-
lar om kommunikation, 

gemenskap, utanförskap, status och eko-
nomi, öden, tradition och förnyelse. Där-
för 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. 

Aktuella utställningar på  
Österlens museum
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Bemannat bibliotek – upplevelser  
och service   
Simrishamns bibliotek har medarbetare 
på plats som hjälper dig med dina biblio-
teksärenden, oavsett om det handlar om 
att hitta rätt böcker eller att skriva ut ett 
dokument. Du kan även använda bibliote-
ket 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 funktionsvariationer. De allra 
minsta barnen har ett eget, krypvänligt 
rum med låga hyllor.  

Meröppet bibliotek – 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,  
vardagar som helger.   

Mobilt bibliotek – 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 bibliotek-
arie antingen kommer hem till dig med 
det du önskar från biblioteket, eller 
skickar det med posten.    

Digitalt bibliotek – alltid öppet   
Läs e-böcker, 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. 
Behöver du hjälp med att använda det 
digitala biblioteket kan du ringa och få 
hjälp via telefon.

Simrishamns bibliotek
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Jämna veckor:
Måndagar (Inställd 27 juni, 26 december)
Mellby Gamla skolan, Mellby stora väg 9   kl. 15.45–16.00
Järrestad Kyrkan      kl. 16.25–16.40
Gärsnäs Torget      kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Tisdagar (Inställd 28 juni och 27 december)
Vitaby Lanthandeln, Ravlundavägen 2   kl. 14.30–15.15
Kivik Torget      kl. 15.45–16.30 (Varje vecka!)
Sankt Olof Medborgarhuset, Kapellgatan 7  kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!) 

Onsdagar (Inställd 29 juni och 28 december)
Östra Tommarp Lekplatsen Storgatan 37  kl. 15.05–15.25
Hammenhög Torget     kl. 15.45–16.30 (Varje vecka!)
Borrby Busstationen, Järnvägsgatan 3   kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Torsdagar (Inställd 30 juni och 29 december) 
Östra Herrestad Kyrkan, Östra Herrestad 178  kl. 15.15–15.35
Vallby Kyrkan, Vallby 701     kl. 15.55–16.25
Skillinge Busstationen Seymours väg 15   kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Udda veckor:
Måndagar 
Nyhem Viktoriavägen 2–3    kl. 15.15–15.45
Östra Vemmerlöv Busshållplatsen Tornavägen 5  kl. 16.05–16.35
Gärsnäs Torget      kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Tisdagar 
Ravlunda Kyrkobacken 5     kl. 14.50–15.20
Kivik Torget      kl. 15.45–16.30 (Varje vecka!)
Sankt Olof Medborgarhuset, Kapellgatan 7  kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Bokbussen turlista
Simrishamns bokbuss besöker 20 byar! Låna och lämna från hela Skåne på  
bokbussen, skriv ut eller kopiera dokument eller låna vårt wi-fi!  
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Onsdagar 
Hannas Torget      kl. 15.00-15.30
Hammenhög Torget     kl. 15.45–16.30 (Varje vecka!)
Borrby Busstationen torget, Järnvägsgatan 3 kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Torsdagar (Inställd 23 juni) 
Gladsax Kyrkan, Gladsax bygata 53   kl. 15.15–15.30
Brantevik Gislövsvägen 14/Råkullegård   kl. 15.45–16.10
Östra Nöbbelöv Kyrkan     kl. 16.25–16.40
Skillinge Busstationen Seymours väg 15   kl. 17.00–17.45 (Varje vecka!)

Forts. Udda veckor

Foto: Kate Visonj

Saknar du en hållplats? Hör av dig  
till biblioteket!

Kontakt
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Telefon: 0414-81 93 00
E-post: biblioteket@simrishamn.se
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Jätteleden
hittar du söder om Gröstorp och öster om 
Järrestad. Enligt en urgammal sägen lig-
ger en jätte begravd strax utanför Grös-
torp, i utmarkerna till Jarlens ägor i 
Järrestad. Den nya vandringsleden till-
gängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför 
Gröstorp och Pittjestenen – en vandring 
som omfattar stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern i det österlenska landskapet. 
Startpunkt för vandringen är vid kanten 
av gamla Järrestadvägen (väg 1537), där 
det även finns en nyanlagd parkerings-
plats med grillplats. Vandringsleden är 
sammanlagt cirka 1,7 km lång. I vår folder 
”Välkommen att vandra Jätteleden” finns 

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

Hällristningsleden
är en enkel vandringsled mellan de två 
större hällristningsfälten i Simrishamn. 
Leden är cirka 1,5 km lång, fram och till-
baka, och är markerad med korta rödmå-
lade stolpar och röda pilar. Du vandrar 
genom betesmarker och passerar över/
genom stängsel. Vi ber dig att se till att 
stänga efter dig så att betesdjuren inte 
kommer ut. Startpunkt för vandringen 
och parkering är vid Yxornas häll, strax 

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

Foto: Lars Ohlander
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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 Simris-
hamn, är ett av Skandinaviens viktigaste 
hällristningsområde. Den ena hällen näs-
tan nere vid stranden kallas Yxornas häll. 
Ristningarna här är också bland de äldsta 
i Skandinaviens bronsålderskultur. Bil-
derna hittades i slutet av 1800-talet. Du 
finner många yxor, skepp och en del sol-
hjul, men också människofigurer. En man 
bär på en yxa som är långt större än han 
själv. Högst upp på hällen är inhugget en 
njurformad figur tillsammans med en 
häst och ett skepp. Forskarna har tolkat att 
den njurformade figuren föreställer en 
mantel. Det finns också en tolkning som 
säger att mantelristningen visar solens 
vandring över himlavalvet ombord på ett 
skepp tillsammans med sina hjälpare häs-
ten och ormen. 
 När du följer vandringsleden som bör-
jar vid Yxornas häll och går upp genom 
hagmarkerna kommer du till Stenkilsrist-
ningen. Hällen är 20 x 15 meter stor och 
var den första öppet liggande hällrist-
ningen som upptäcktes på Österlen. Från 
platsen kan man skymta Bornholm i 
fjärran och det kan ha varit en anledning 
till att just den här platsen valdes ut för 
3 500 år sedan.  

På södra sidan av hällen finns ett stort 
skepp med ett hästhuvud i var stäv. Skeppet 
ligger alldeles ensamt och ser ut att 
komma seglande från våtmarken som bre-
der ut sig ett par hundra meter söderut. 
Våtmarker och mossar finns nästan alltid i 
närheten av hällristningar och hade troli-
gen en stor betydelse för valet av ristnings-
platser. Offer i våtmarker var under brons-
åldern en del i kommunikationen med 
gudarna. Längst i öster på hällen, precis 
intill åkerkanten finns tre yxbärande 
män, varav två möter den tredje. Yxorna 
som är avbildade här är av samma typ som 
den stora processionsyxa från bronsåldern 
som är funnen i Borrby. Platsen med dess 
bilder avslöjar något om ceremonierna 
under bronsåldern.
 Stenkilsristningen har 65 bilder och 
100 skålgropar – bilder av skepp, 
människor, yxor, djur och hjulkors men 
också bilder som vi inte vet hur vi ska 
tolka. De är vittrade och inte lätta att 
hitta, men det är värt ett försök, för de är 
mäktiga att titta på. De framträder bäst i 
släpljusbelysning, så pröva att se dem i  
ljuset från en ficklampa i skymningen.

I vår folder Hällristningsleden finns en 
karta över vandringsleden och mer infor-
mation om de båda platserna. Foldern 
finns att hämta i museibutiken och på vår 
hemsida: www.simrishamn.se/kul-
tur-och-fritid/osterlens-museum
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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 
Kungasagorna i Heimskringlan det vill säga. Sigurd Jorsala-
far 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 (västra Aros) och Osby. 
Namnet Svimraros kan tolkas som ”Svimbers mynning”, det 
vill säga Tommarpsåns utlopp.
 Simrishamn är en av Skånes minsta städer och har idag 
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 stannade kvar. Hit kom köpmän från hela södra Sverige 
för att sätta upp sina verksamheter och flyktingar från Östersjöländerna i perioder. 
Härifrån flyttade de som ville skaffa sig högre utbildningar, de som for till Amerika, 
Bornholm eller Tyskland för att skaffa sig ett bättre liv och de som inte fann arbete 
under rationaliseringstider. En stad i ständig förändring.
 Vi har plockat ut 16 platser som vi vill berätta om och som går att besöka via 
appen. Här får du veta mer om byggnader, parker och människor, vardag och nöjen 
och allt som hör en småstad som Simrishamn till. Appen är gratis att använda och du 
hittar den där appar finns.

Österlens museums appar

Klimatpromenad i Simrishamn
Ta en klimatpromenad genom Simrishamn! Österlens museums app Sim-
rishamn 900 år har fått ett komplement. Den nya delen handlar om klima-
tet och är ett samarbete mellan Österlens museum och SMHI. På fem plat-
ser i Simrishamn berättar Lena Alebo om historiska klimathändelser som 
extremväder, stormar, havsnivåförändringar och vattenhushållning. De 
historiska tillbakablickarna följs upp av Anna Blomqvist, från SMHI, som 
ger en nulägesanalys och prognos för framtiden. Temat är både aktuellt 
och spännande. 

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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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 tillbaka 
projektet Se och vårda, där vi med bidrag från Läns-
styrelsen tar hand om och tillgängliggör ett stort antal 
fornlämningar. 
 I appen Fornminnen på Österlen 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 kulturlandskap med flera tusen år på 
nacken. Appen är gratis att använda och du hittar den där 
appar finns.

De fornminnen som representerar stenåldern i vår app är främst dösar och gånggrif-
ter. De byggdes av stenåldersbönder för 5500–5000 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 bronsåldern för ca 3000 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 
vikinga tiden. I Östra Herrestad har vi funnit en intressant koppling mellan en  
runsten och en skeppssättning från vikingatid.
 Det mest kända minnesmärket från medeltiden är naturligtvis Glimmingehus, 
Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Men det finns mer att upptäcka. I Gladsax 
ligger resterna efter fru Ides borg från 1300-talet. Om fru Ide och Gladsaxehus 
spännande historia kan du läsa mer i appen. 



Österlens museum
Onsdag – fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Sommaröppet 28/6–4/9 
Tisdag–fredag kl. 11–17
Lördag kl. 11–15

Museimagasinet Garvaren
Lädergatan 4, 272 36 Simrishamn
Öppet för bokade besök:
Tisdag kl. 10–15
Första torsdagen i varje månad 
fr o m 1/9 kl. 17−20

Semesterstängt v. 30
Kontakta oss: garvaren@simrishamn.se. Ange i  
bokningen vad du vill titta närmare på i våra 
samlingar och arkiv så förbereder vi ditt besök. 

Simrishamns bibliotek
Bemannat bibliotek
Måndag−torsdag kl. 10.30−19
Fredag kl. 10.30−17
Lördag kl. 11−14

Meröppet bibliotek
Söndag−torsdag kl. 8−22
Fredag kl. 8−10.30
Lördag kl. 8−18

Mobilt bibliotek 
Se bokbussens aktuella turlista på  
www.simrishamn.se/bibliotek 
Kontakta Boken kommer på bokenkommer@simrishamn.se

Digitalt bibliotek 
Alltid öppet på www.biblioteksso.se

Bénka-dí/Ungdomens hus
Bénka-dí/Ungdomens hus
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65 
ungdomenshus@simrishamn.se  
Måndag–fredag kl. 15−19

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

Vi finns på  
Facebook

– sök på Simrishamns kommun, 
Simrishamns bibliotek,

Österlens museum och Bénka-dí.

och på Instagram
@simrishamnskommun

@simrishamns_bibliotek
@osterlens.museum

@benkadi.simrishamn
@tbosterlen (vårt nostalgikonto)

Simrishamn på Österlen
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