KULTURGUIDE
Simrishamn
Hösten 2022

Simrishamn på Österlen

Hösten är en andra vår där
varje löv är en blomma
Det är helt okej att känna sig lite vemodig
över att sommaren är förbi. Men vet du
vad? Det finns många bra saker med hösten också. Jag tycker det är fint att se hur
hösten smyger sig på och målar landskapet
i underbara färger och att få uppleva alla
gula, orangea och röda löv som gör sig så
bra på foto. Hösten är verkligen helt
magiskt vacker. Så visst hade den franske
författaren, filosofen och 1957 års nobelpristagare i litteratur Albert Camus rätt
när han sa att "hösten är en andra vår där
varje löv är en blomma".
Vi är säkert många som längtat efter
äppel- och svampplockning, pumpor,
rönnbär, kalla och krispiga dagar med
hög luft, polotröjor, höga stövlar och
mössor. Kanske en långkokt gryta, en film
under en filt, tända ljus, en god bok och
raggsockor framför en brasa. En nybakad
äppelpaj. Skolstart, läxor och vardag. Hur

höststormarna slår vågorna över piren i
Simrishamn. Men också förstås många
spännande kulturaktiviteter att ta del av.
Passa på att gå med i bibliotekets bok
cirklar, kom på workshops – varför inte en
hållbar lappa-och laga-workshop, lär dig
mer om digital säkerhet, åk på utflykt med
historiebussen ”i järnvägens spår”, fira att
Alfons Åberg fyller 50 år, besök musei
magasinet Garvaren och mycket annat.
Du hittar alla arrangemang som kulturoch fritidsförvaltningen ordnar i denna
kulturguide.
Varmt välkommen att delta!
Elisabeth Wikenhed
Kulturutvecklare
Simrishamns kommun

PS .

Givetvis händer det mycket mer på Österlen under hösten – många
evenemang ordnas av föreningar och är du intresserad kan du söka alla
höstens 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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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 Simrishamn nämns för
första gången i skrift. Vi hoppas förstås att många vill
Foto: Maria Heijbel
bli delaktiga och engagerade i jubileumsåret. Har du/
ni några idéer för jubileet? Det kan handla om musik, Kulturutvecklare Elisabeth Wikenhed och
museichef Lena Alebo.
marknader, mat, hästar, lekar, idrotter, 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

Återkommande arrangemang
Kom på kulturfika
varje tisdag
Tisdagar kl. 10

Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn
Gillar du också att
träffa trevliga
människor, nätverka,
samtala och utbyta tips
och idéer? Då är kulturfikan något för dig.
På tisdagsförmiddagar
kl. 10 är du välkommen på ”kulturfika”,
där alla som är kulturintresserade kan
mötas förutsättningslöst 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 tidigare eller senare om du vill,

det bestämmer du själv. Ibland träffar du
personal från kultur- och fritidsförvaltningen, ibland andra kulturintresserade
personer. Fikan betalar du själv. Kom
gärna och nätverka med oss och lär känna
nya människor!

Dator-drop-in
Fyra onsdagar kl. 15–18
Tre lördagar kl. 11.30–13.30

Simrishamns bibliotek
Har du bekymmer med din dator? Behöver
du hjälp med något program? Dator
kunnige Mikael Therén finns på plats på
biblioteket en onsdag i månaden klockan
15–18 för att hjälpa dig med din dator.
onsdagarna: 7/9, 5/10, 16/11 och 14/12.
lördagarna: 17/9, 22/10 och 26/11.
Ingen föranmälan.
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Teknik-drop-in
Tre tisdagar kl. 13–14.30

Simrishamns bibliotek
Tisdagarna 20 september, 11 oktober och
15 november bjuder bibliotekets personal
på vägledning till den digitala tekniken.
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 pinkoder som
kan tänkas behövas. Ingen föranmälan.

Språkkafé
Tisdagar kl. 15–17

Simrishamns bibliotek
Språkkaféet är en plats för språkträning
och möten. Vi välkomnar både dig som
vill träna på din svenska och dig som
redan talar svenska och vill hjälpa till!
Premiär blir det tisdag 27 september och
avslutning tisdag 6 december. Ingen
föranmälan.

Rådrum
Tisdagar kl. 16–18

Simrishamns bibliotek
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 tisdag 6 september. Slutdatum
t isdag 6 december. Ingen föranmälan.

Sticka med Österlen
stickan
Tisdagar kl. 16 udda veckor

Simrishamns bibliotek
Österlenstickan träffas på Simrishamns
bibliotek och stickar, virkar, delar tips och
inspireras av varandra. Alla är välkomna
vare sig man är nybörjare eller mera van
stickare! Tisdagarna 30 augusti, 13 och
27 september, 11 och 25 oktober, 8 och
22 november, 6 och 20 december. Ingen
föranmälan.

Fritt skapande i
workshoprummet
10 september, 8 oktober, 29 oktober och
3 december kl. 11–13.30

Workshoprummet,
Simrishamns bibliotek
Under fyra lördagar i höst samtalar och
testar vi olika material för bildskapande
samt undersöker olika teman och konstnärskap. Biblioteket tillhandahåller olika
material och rum. Gruppen är självorganiserad. Välkommen vare sig du är nybörjare eller mera van bildskapare! Ingen
föranmälan.

Ett samhälle utan äldre är
som ett träd utan rötter
– en seminarieserie i fyra delar
Två lördagar

Simrishamns bibliotek
Synen på äldre präglas ofta av förminskande. Men hög ålder innebär inte
avveckling utan utveckling. Långa liv har
gett erfarenheter, självinsikt och visdom.
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Biblioteket arrangerar tillsammans
Convenium Österlen, Stiftelsen Hospice
Österlen och Samariterhemmet Diakoni,
en seminarieserie i fyra delar på temat
äldre. De första två tillfällena var i våras,
och nu i höst kommer de avslutande två:
lördagen den 17 september och lördagen
den 12 november.

nerna är inbördes olika, men innefattar
på något sätt familjer och relationer mellan familjemedlemmar. Till första träffen
har vi läst romanen Mr Potter av Jamaica
Kincaid. Minst 5 anmälda och max 10!
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Bokcirkel: Systrarna Brontë

Bokcirklar på
Simrishamns bibliotek
Välkommen till höstens bokcirklar! En
bokcirkel koncentrerar sig på klassiker av
systrarna Brontë, och en annan tar dig
med till fem olika länder. Vid första träffen
kommer en bibliotekarie att dela med sig
av tips och råd för bokcirklande såsom
förslag på diskussionsfrågor och hur man
kan lägga upp sina träffar. Därefter träffas
gruppen och diskuterar på egen hand.

Bokcirkel: Jorden runt!
Måndagarna 19 september, 17 oktober,
14 november och 12 december
kl. 17.30–18.30.
Häng med på en resa runt jorden! På fyra
böcker hinner du besöka 5 länder. Roma-

Den 12 oktober kommer vi att få bekanta
oss mer med systrarna Brontë genom översättarna Anna-Karin Malmström Ehrling
och Per Ove Ehrlings föredrag. För dig
som vill läsa något av de tre systrarna startar vi en bokcirkel, där vi läser en roman
av varje syster. Cirkeln träffas onsdagarna
21 september, 2 november och 30 november kl. 17.30–18.30. Till första träffen har
vi läst romanen Svindlande höjder av
Emily Brontë. Minst 5 anmälda och max
10! Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Bibblans bokklubb
Torsdagar med start 15/9
kl. 16.30–17.30

Simrishamns bibliotek
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: 15 september,
13 oktober, 10 november och 8 december.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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September
Vandra och cykla i Skåne

och deras närstående vuxna. Småsyskon
får följa med. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 1/9 kl. 17.30

Simrishamns bibliotek
Frilansjournalist
Caroline Alesmark
och naturvägledare
Kenneth Joelsson
berättar hur deras
böcker kommit till;
om glädjen i att knyta
vandringsskorna 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 utrustning och mat till boende och
kollektivtrafik. Medarrangörer:
Friluftsfrämjandet Österlen, STF Östra
Skåne och Österlens naturskyddsförening.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Fredagsmys med
demokratitema
Fredag 2/9 kl. 9.30–10.30 och
kl. 15.30–16.30

Simrishamns bibliotek
Vem är det som bestämmer egentligen? Vi
läser sagor om hur vi alla på olika sätt kan
göra vår röst hörd i den demokrati vi lever
i. Efteråt gör vi egna plakat i skaparummet. Tänk efter vad just du skulle vilja förändra just nu! För barn mellan 3 och 7 år
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Invigning av utställningen
COMIX del 2
Fredag 2/9 kl. 17–18

Österlens museum
Lasse Åberg visade vid Seriefestivalen
förra året delar ur sin stora samling på
Österlens museum med serierelaterade
konstverk i utställningen COMIX. Nu går
vi vidare och visar ännu fler verk i COMIX
del 2 med nya bilder ur samlingen. Denna
gång med verk av bland andra Jockum
Nordström, Roy Lichtenstein, MarieLouise Ekman, Einar Norelius, Ulrika
Hydman-Vallien … Utställningen spänner
över nästan hundra år med originalverk
från den tecknade seriens historia. Curator Lasse Åberg och festivalgeneral Rolf
Classon från Skillinge Seriefestival finns
på plats. I samarbete med Skillinge Seriefestival. Fri entré. Utställningen pågår
till 8/10.

Österlenbilder i fokus
Lördag 10/9 kl. 10–14

Museimagasinet
Garvaren

Mitt lilla stora rum
med Memory Wax
danskompani
Tisdag 6/9 kl. 10

Simrishamns bibliotek
Vad är det här och vad är det där? Det
undrar Daniel när han vaknar och upptäcker att fantasin finns i allt och överallt.
Nyfikenheten tar över och Daniel fortsätter att skapa nya rum med en kudde, en
saccosäck och ett täcke. Allt kan hända
när det vardagliga blir till dans! För barn
2–5 år och deras närstående vuxna.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Biblioteksråd

Årets Kulturarvsdagar har temat hållbart
kulturarv. Det firar vi med en djupdykning i museets fotoarkiv. I samband med
ett nystartat projekt på museet, Österlen
bilder i fokus, fortsätter vi vårt arbete med
att digitalisera fotoarkivet. I den första
etappen av projektet fokuserar vi på 1500
foton med motiv från Simrishamn. Från
denna samling plockar vi fram bilder som
vi behöver mer information kring. Vi vet
att det finns många som är intresserade
och kan mycket om Simrishamn både från
svunna tider och idag. I samarbete med
Fornminnesföreningen bjuder vi därför
in er till museimagasinet Garvaren för att
samla minnen tillsammans med oss.
Vi träffas i magasinets entré där vi tittar
på bilder, diskuterar och skriver ner vad
vi ser. Efter det bjuder vi på en rundtur i
magasinet, ca kl. 12. Fika finns till självkostnadspris. Fri entré. Begränsat antal
platser. Föranmälan till
osterlens.museum@simrishamn.se

Tisdag 6/9 och torsdag 8/9 kl. 15

Simrishamns bibliotek
Samma vecka som det är val i Sverige vill
vi passa på att uppmärksamma att även på
biblioteket har man rätt att framföra sina
åsikter. Kom och var med och påverka hur
just ert bibliotek ska vara. Vad tycker ni
ska hända på biblioteket? Vilka böcker
tycker ni vi ska ha? Vi vill höra vad NI
tycker. Drop-in för alla barn och unga
7 år och uppåt. Vi bjuder på fika!
Kulturguide hösten 2022
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Bibblans bokklubb
Torsdag 15/9 kl. 16.30–17.30

Simrishamns bibliotek
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! Här 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: 15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december. Begränsat antal
deltagare: Föranmälan på 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se

Ett samhälle utan äldre är
som ett träd utan rötter
– seminarieserie i fyra delar
Lördag 17/9 kl. 14–16

Simrishamns bibliotek
Synen på äldre präglas ofta av förminskande. Det är fel, hög ålder innebär inte
avveckling utan utveckling. Långa liv har
gett erfarenheter och självinsikt, visdom.
Det finns ett behov av att tala om sina liv,
många bär på olösta frågor och händelser
man vill bearbeta. Medverkande:
Charlotte Engel, teologie doktor och diakon, verksamhetschef Samariterhemmet
Diakoni; Pilka Herner, legitimerad psykoterapeut; Thomas Ahlner, legitimerad
psykolog, legitimerad psykoterapeut;
Kia Mårtensson Blom, filosofiedoktor,
legitimerad psykolog och psykoterapeut.
Medarrangör: Samariterhemmet Diakoni.
8  Kulturguide hösten 2022

Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Nasse hittar en stol
med Kevin Benn

– ingår i kulturkullerbyttanserien
Söndag 18/9 kl. 14

Kulturhuset Valfisken
Lekfullt och nyfiket ovetande – om att inte
veta och att vilja veta. Sven Nordquists
klassiska berättelse. Nasse träffar på ett
för honom helt okänt föremål, som han
försöker förstå. Många av dom han träffar
skrattar åt honom eller tycker att han är
dum eller konstig. Men som Nasse säger:
”Jag är inte dum, det är bara det att jag
aldrig har sett en stol förr”. Ålder: Barn
3–5 år. Speltid: Cirka 25 minuter.
Arrangör: Simrishamns Riksteaterförening, www.simteater.se, i samarbete med
Kulturkullerbyttan i Simrishamns kommun. Biljetter: Pris: 60 kr, Scenpass 40 kr.
Ingen förbokning, bara förköp på Tickster. Eventuellt överblivna biljetter säljes i
biljettkassan innan föreställning. Inga
kontanter, bara Swish, nr 123–2038644.

Bokcirkel: Jorden runt!
Måndag 19/9 kl. 17.30–18.30

Simrishamns bibliotek
Häng med på en resa runt jorden! På fyra
böcker hinner du besöka fem länder.
Romanerna är inbördes olika, men innefattar på något sätt familjer och relationer
mellan Familjemedlemmar. Cirkeln träffas
måndagarna 19 september, 17 oktober
och 14 november och 12 december
kl. 17.30–18.30. Vid första träffen kommer
en bibliotekarie att dela med sig av tips
och råd för bokcirklande såsom förslag på
diskussionsfrågor och hur man kan lägga
upp sina träffar. Därefter träffas gruppen
och diskuterar på egen hand. Till första
träffen har vi läst romanen Mr Potter av
Jamaica Kincaid. Minst 5 anmälda och
max 10! Föranmälan på 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se

Teknik-drop-in
Tisdag 20/9 kl. 13–14.30

Simrishamns bibliotek
Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? 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. Ingen
föranmälan.

Bokbabbel
Tisdag 20/9 kl. 18–19.30

Simrishamns bibliotek
Du som inte har möjlighet att åka på bokmässan; välkommen till Simrishamns
bibliotek för bokinspiration i form av bokbabbel! Bibliotekets personal presenterar
ett urval av höstens nya böcker och andra
personliga favoriter. Deckare och
romance. Skönlitteratur och fakta. Enkelt
och svårt. Alltid lockande, alltid intressant.
Ta gärna med ditt eget boktips! Anmäl dig
gärna i förväg på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Bokcirkel:
Systrarna Brontë
Onsdag 21/9 kl. 17.30–18.30

Simrishamns bibliotek
För dig som vill läsa klassiker satsar vi
denna termin på en bokcirkel med romaner av de tre systrarna Brontë. Cirkeln
träffas onsdagarna 21 september,
2 november och 30 november kl. 17.30–
18.30. Vid första träffen kommer en bibliotekarie att dela med sig av tips och råd
för bokcirklande såsom förslag på diskussionsfrågor och hur man kan lägga upp
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sina träffar. Därefter träffas gruppen och
diskuterar på egen hand. Till första träffen
har vi läst romanen Svindlande höjder av
Emily Brontë. Minst 5 anmälda och max
10! Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Äppelpyssel
Fredag 23/9 kl. 10.30

Simrishamns bibliotek
Under äppelmarknaden dukar vi upp
material till olika äppelpyssel i vårt rum
Skapa. Vi låter materialet ligga kvar hela
vägen fram till Äppelskruttdagen den
3 oktober. Välkommen att skapa!

Lappa-och-lagaworkshop
Lördag 24/9
kl. 11–15

Simrishamns
bibliotek
Planeten suckar
och vi måste göra
allt vi kan för att
hjälpa den, som att
ta hand om de
kläder vi redan har istället för att köpa
nytt. Så ta med något som behöver lagas,
pyntas, ändras storlek på eller med en
fläck som behöver kamoufleras eller bara
passa på att lära dig någon ny lagnings
teknik. Det här är en rolig och praktisk
workshop som gör nytta! Ledare: Maria
Åkesdotter och Jette Kjaer från Återbruket
Klädtrasan. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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Historiebussen:
I järnvägens spår
Söndag 25/9 kl. 10–15

Österlens museum
Järnvägar började byggas i Sverige kring
mitten av 1800-talet och kring sekelskiftet
öppnades järnvägen mellan Malmö-Simrishamn och Ystad-Brösarp. Järnvägens
framdragning fick ofta omvälvande effekter för de orter som den drogs till. Följ
med på en busstur där vi berättar om järnvägens historia på Österlen. Med på resan
är kommunantikvarie Paulina de Vries
och Paula Holm som är aktiv i Museiföreningen Skånska Järnvägar och arkivassistent på Österlens museum. Under vår tur
besöker vi orter som Östra Tommarp, där
järnvägen förlades norr om den gamla
kyrkbyn, och Gärsnäs, där en saftstation
anlades strategiskt i anslutning till spåret.
I knutpunkten Sankt Olof berättar vi om
stationsmiljön och byter färdmedel till
rälsbuss. Med hjälp av Museiföreningen
Skånska Järnvägar tar vi oss längs järn
vägen via Vitaby och Ravlundabro till
Brösarps station. Start och avslut vid
Österlens museum, Storgatan 24 i Simrishamn. Medtag kaffekorg! I samarbete

med Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne. Pris:
500 kr (föreningens medlemmar 400 kr).
Begränsat antal platser. Föranmälan till:
osterlens.museum@simrishamn.se
Ange telefonnummer och mejladress när
du anmäler dig. Bokningsbekräftelse
skickas ut via mejl. Bindande anmälan.

Biblioteket Naturum:
Kul med djur
Fredag 30/9 kl. 9.30–10.30

Simrishamns bibliotek
Jag är tjusig må ni tro! Jag är röd på ryggen
och vit på magen. Min svans är lång och
luden, och mina tänder är sylvassa. Och
nästan ingen i skogen hör lika bra som
jag! Hör mer om mig tillsammans med
Nelly från naturum Stenshuvud och
Johanna från bibblan! Vi pratar, läser
saga och pysslar! För barn i åldern 3 till
6 år. Begränsat antal platser.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Upptäck Simrishamns
offentliga konstverk
med vår konstkarta
I Simrishamns
stad finns en
konstskatt
som du är
välkommen
att utforska.
I staden finns
konstverk av
några av
Sveriges mest
erkända
konstnärer. Välkommen på en
konstr unda 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
offentliga konstverk!
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Simrishamns bibliotek
Bemannat bibliotek – upplevelser
och service
Simrishamns bibliotek har medarbetare
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 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, olika språk och funktionsnedsättningar. De allra minsta barnen har ett
eget, krypvänligt rum med låga hyllor.

Meröppet bibliotek – när du vill
Vill du ha tillgång till biblioteket utanför
bemannade öppettider? Då ska du nyttja
det meröppna biblioteket! Med ett speciellt lånekort kommer du att få tillgång till
biblioteket både före och efter ordinarie
öppettider, vardagar som helger.
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Mobilt bibliotek – kommer till dig
Kan du inte komma till biblioteket kommer biblioteket till dig! Vår bokbuss kör
till 20 byar i kommunen! Har du även
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.

Digitalt bibliotek – alltid öppet
Läs 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.

Lokal kunskap och kreativitet delas i
nytt workshoprum
Workshoprummet är en ny kreativ plats för samverkan, gemensamt lärande
och delning av kunskap på Simrishamns bibliotek. En plats för utforskande
och egna uttryck.
Rent konkret kommer det att pågå cirkelträffar, workshops, fritt skapande,
shared-reading, grupparbete eller annat
kreativt utforskande i rummet.
Lokal kunskapsdelning
En del av aktiviteterna hålls av biblioteket,
men de flesta av andra aktörer som föreningar eller enskilda biblioteksbesökare.
Gemensamt är att det är lokala förmågor
som verkar.
– Workshoprummet är inkluderande och
tillåtande med låg tröskel. Alla är
välkomna att delta och dela, säger Sofie
Sweger, kultursamordnare på biblioteket.

Testa kommunikationsradio
I höst är det inbokat träffar i bland annat
att lappa och laga, vilket innebär återbruk
av kläder genom lagning, pyntning eller
storleksändring, stickning för både ny
börjare och veteraner och workshop i hur
kommunikationsradio fungerar samt fyra
lördagar med fritt skapande. Du kan läsa
mer om träffarna här i Kulturguiden.
Tips och förslag
Har du någon idé som du tycker skulle
passa rummets ändamål och som du
vill föreslå att genomföra går det bra att
kontakta Sofie Sweger på sofie.sweger@
simrishamn.se. Välkomna!
Kulturguide hösten 2022
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Oktober
Bokbussen på
Stubbaracet
Lördag 1/10 kl. 12

Bokbussen i Blästorp
Första lördagen i oktober går det årliga
stubbarace av stapeln. Platsen är Vallby
Hannas maskinstation i Blästorp. Bok
bussen poppar upp med extra mycket
faktaböcker om traktorer, maskiner och
annat stort!

Fredagsmys med
rymdtema
Fredag 7/10 kl. 9.30–10.30 och

Digital säkerhet
Måndag 10/10 kl. 17.30

Simrishamns bibliotek
Välkommen på en föreläsning för att öka
ditt digitala självförtroende och för att få
dig att känna dig trygg på nätet! Spar
banken Skånes samarbetspartner UtbildningsForum kommer till Simrishamns
bibliotek och pratar Digital säkerhet. De
sätter viktiga begrepp i sammanhang, förklarar innebörd och funktion, går igenom
säkerhetsaspekter och mycket mer. Du får
råd om åtgärder som kan vidtas i förebyggande syfte så du kan känna dig säkrare
på nätet. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

15.30–16.30

Teknik-drop-in

Simrishamns bibliotek

Tisdag 11/10 kl. 13–14.30

Simrishamns bibliotek

Vi läser sagor och faktaböcker om rymden. Efteråt pysslar vi egna rymdraketer.
Välkomna 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.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? 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
pinkoder som kan tänkas behövas.
Ingen föranmälan.

Tech-tisdag
Tisdag 11/10 kl. 15–17

Simrishamns bibliotek
Är du mellan 7 och 16 år? Kom förbi efter
skolan och testa digital teknik! Tillsammans testar vi bland annat Green screen,
Bluebots, Ozobots, VR och makey makey.
Drop-in! Även tisdag 22/11.

Systrarna Brontës värld
Onsdag 12/10 kl. 17.30

Simrishamns bibliotek
Kom och
lyssna till
översättarna
Anna-Karin
Malmström
Ehrling och
Per Ove
Ehrling som
har gjort de

Alfons Åberg-vecka
17–22 oktober

Simrishamns bibliotek
Vi firar Alfons Åberg 50 år hela vecka 42
med pyssel, tipsrunda och
utställning. Under veckan
ordnas flera olika aktiviteter
med Alfonstema.

Film: Hur långt når
Alfons Åberg?
Måndag 17/10 kl. 9.30–10.15

Simrishamns bibliotek
Att titta på film har allt mer
blivit en syssla som barn gör
för sig själv med en skärm.
Vad går vi miste om när vi
inte tittar tillsammans? Samtalet under
tiden och efteråt som stimulerar barnens
språkutveckling! Välkomna att se en film
tillsammans med andra barn så pratar vi
om den efteråt. Filmen är även tecken-

första översättningarna av Charlotte
Brontës romaner Villette, Professorn och
Shirley som gavs ut i mitten av 1800-talet.
De berättar om systrarnas uppväxt och
utveckling till författare samt om deras
romaner som också inkluderar Anne
Brontës Agnes Grey och Främlingen på
Wildfell Hall. Missa inte att det i höst
också blir en bokcirkel med romaner av
systrarna Brontë! Begränsat antal deltagare. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

språkstolkad. För barn 2–4 år och deras
närstående vuxna. Småsyskon får följa
med. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Sagostund: Alfons Åberg
Tisdag 18/10 och torsdag
20/10 kl. 9.30–10.15

Simrishamns bibliotek
Vi firar Alfons Åberg 50 år och
läser Alfons-sagor. Efteråt kan
ni färglägga Alfons-teckningar
och pyssla i skaparummet eller
gå en tipsrunda. Välkomna till
biblioteket och lyssna på en
saga tillsammans med andra
barn. För barn mellan 3 och
5 år och deras närstående vuxna. Små
syskon får följa med. Begränsat antal deltagare. Föranmälan på 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
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Sagostund:
Alfons Åberg på arabiska
Fredag 21/10 kl. 15.30–16.15

Simrishamns bibliotek
Vi firar Alfons Åberg 50 år och läser
Alfons-sagor på arabiska. Efteråt kan ni
färglägga Alfons-teckningar och pyssla i
skaparummet eller gå en tipsrunda. För
barn mellan 3 och 5 år och deras närstående vuxna. Småsyskon får följa med.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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Föreställning:
Kalas, Alfons Åberg!
med Sagofén Isadora
Lördag 22/10
kl. 11.15–11.45

Simrishamns bibliotek
Alfons ska ha kalas och faster Fiffi tycker
det ska bli väldigt roligt att ordna en jättefest. Sagofén Isadora framför en föreställning efter Gunilla Bergströms älskade
barndomsklassiker Kalas, Alfons Åberg!
För barn mellan 3 och 5 år och deras närstående vuxna. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

verksamhet. Kaffe och kaka till självkostnadspris. Kl. 14.30: Guidad tur genom
museimagasinet. Fri entré. Begränsat
antal platser. Föranmälan till
osterlens.museum@simrishamn.se

Kommunikationsradio –
hur funkar det?
Torsdag 20/10 kl. 17–19

Kärt hus har många namn

Simrishamns bibliotek

Onsdag 19/10 kl. 13–15.30

Museimagasinet Garvaren
Garvaren, Lyckebyhuset, Limfabriken,
SICA … Vårt nya museimagasin på
industriområdet Skansen har haft många
namn och rymt många verksamheter
sedan det byggdes 1952 av Ehrnberg &
Sons Läderfabrik AB. Här, på det då nya
industriområdet, skulle det moderna
lacklädret Lacotan tillverkas och lagras.
Den tidstypiska fabriksbyggnaden med sitt
sågtandade tak och sitt gula Simrishamns
tegel är idag det enda bevarade huset från
Ehrnbergepoken i Simrishamn. Nu söker
vi dig som arbetat i eller besökt huset förr
om åren, som minns verksamheterna här
från 1950-talet och framåt, eller dig som
bara är nyfiken på hur huset ser ut invändigt idag. Även ”modernare tider” är
intressanta. Tillsammans med Fornminnesföreningen visar vi bilder och filmsnuttar ur husets historia, fikar och skriver ner
de minnen och hågkomster som kommer
fram. Vi gör också en guidad tur genom
lokalerna och tittar på museisamlingarna
som finns här idag. Hållpunkter: Kl. 13:
Bild- och filmvisning i Garvarens entré.
Diskussioner och hågkomster från husets

Välkommen till en träff där vi samtalar,
delar och lär oss hur kommunikationsradio fungerar och hur det kan användas i
det moderna samhället. Samtalsledare är
Mattias Nilsson, elektronikreparatör och
utvecklare från Relektronik i Vollsjö. Vad
är kommunikationsradio och vad kan
man använda det till år 2022? Kommunikationsradio kan vara alltifrån en hobby
för privatpersoner till en samhällsviktig
funktion i försvar och räddningstjänst.
Finns 27MHz PR-Radio (som var väldigt
populär på 1970–80 talet) kvar ännu? Hur
gör jag om jag vill skaffa en radio för att
lyssna eller prata? Amatörradio, en förädlad form av radiohobby för alla åldrar med
täta band till Försvarsmakten! Begränsat
antal deltagare. Föranmälan på 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se
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Nallenattning
Torsdag 27/10 kl. 16.30–17.15

Simrishamns bibliotek

Biblioteket
Om sägner

Naturum:

Fredag 28/10 kl. 14–15

Naturum, Stenshuvuds nationalpark

Vi firar den internationella nalledagen
med att bjuda in era nallar (eller andra
gosedjur) till en spännande övernattning
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 hittat på under
natten! För barn i åldern 2 till 7 år.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Författarbesök: Caroline
Ringskog Ferrada-Noli
Torsdag 27/10 kl. 18.30

Simrishamns bibliotek
Författaren, TV-producenten
och poddaren Caroline
Ringskog Ferrada-Noli, som
växte upp i Stockholm och
Simrishamn, är äntligen tillbaka med en
ny roman: D e kroniskt. Hon är utöver sina
skrivna texter, känd från podcasten En
varg söker sin pod, som hon gör tillsammans med serieskaparen Liv Strömquist.
Medarrrangör: ABF Österlen. Begränsat
antal deltagare. Föranmälan på 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se
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Nelly från naturum Stenshuvud berättar
sägner om jättarna som sägs bo på berget
Stenshuvud. Johanna från biblioteket har
dessutom med sig massor av böcker om
jättar, troll och andra läskiga väsen.
Perfekt att låna inför kommande läslov
och halloween! 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. Föranmälan till naturum:
0414-708 82.

Läslov/Höstlov

Halloweenpyssel
Lördag 29/10 kl. 11–13.30

Österlens museum
Vi pysslar inför halloween i Skrabban på
Österlens museum. Spindlar, spöken,
monster och andra läskigheter – fantasin
har inga gränser! Pris: 60 kr (0–4 år gratis
i vuxens sällskap). Familjepris: 200 kr.
Drop-in. Ingen föranmälan.

Höst- och spökpyssel
Måndag 31/10 från kl. 10.30

Simrishamns bibliotek
Hela veckan kan ni pyssla och skapa
på tema höst och tema spöken i vår
skaparhörna. Drop-in!

November
Sagostund med Maria och
hunden Helle
Tisdag 1/11 kl. 10.30–11

Simrishamns bibliotek
Pedagogen Maria läser för hunden Helle
och för barn i åldrarna 3 till 6 år. Välkomna att lyssna på en saga med andra
barn och se hur mysigt även hundar tycker
det är att bli läst för. Begränsat antal deltagare. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Läs för hunden Helle!
Tisdag 1/11 kl. 11.15–14

Simrishamns bibliotek
Genom att läsa högt tränar barnen sin läsning och att få läsa för en hund är ofta
både roligare, mysigare och mera kravlöst.
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. I samarbete med pedagogen
Maria Månsson och hennes hund Helle
får ni chans att prova på att läsa högt för
en hund! För barn i åldern 7 till 13 år. Till
träffen tar du med dig en bok, eller lånar
en här på biblioteket. Begränsat antal
platser. Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se
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Forts. Läslov/Höstlov

Kreativt skrivande
Tisdag 1/11 kl. 13–15

Simrishamns bibliotek
Kom och prova på att skriva kreativt. Vi
skrattar, skriver och diskuterar. Vi låter
texterna, meningarna och kreativiteten
forsa ner på pappret. Prova på det kreativa
skrivandet där ingenting är fel! Träffen
innehåller korta skrivövningar av skilda
slag, fika och prat. För barn i åldern 9 till
16 år. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Trippelt boksläpp med
författaren Ingrid Jönsson
Onsdag 2/11 kl. 13–14

Simrishamns bibliotek

”karva en bedelojta”
som kan skrämma iväg
mörkrets makter. Vi gör
betlyktor av museets
egenodlade foderbetor.
Allhelgonaberättelse
kl. 12 och kl. 14 för våra
betkarvare i Skrabbans biograf. Alla är välkomna, både barn och vuxna. Barn under
9 år i vuxens sällskap. Begränsat antal deltagare per grupp. Pris: 60 kr/foderbeta.
Föranmälan till: osterlens.museum@
simrishamn.se. Bokningsbekräftelse
skickas via mejl. Grupper på över
10 personer boka egen tid via mejl till:
veronica.jeppsson@simrishamn.se
Bindande anmälan.

Biblioteksråd

Vår egen lokala barn- och
ungdomsboksförfattare
Ingrid Jönsson har bara i
höst kommit ut med tre nya
böcker – Bokhunden Edgar
åker tåg, Mopedstölden och
Tuff fight. Detta firar vi med en hejdundrande trippel-release på biblioteket.
Ingrid läser högt ur sina böcker och
svarar på frågor från barnen. Man kan
även gå en tipsrunda och så vi bjuder på
tilltugg. Böckerna vänder sig till barn från
cirka 6 till 13 år. Välkomna! Drop-in!

Torsdag 3/11 kl. 15

Karva betor

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

Onsdag 2/11 och torsdag 3/11
kl. 12–13.30 och 14–15.30

Österlens museum
Ta del av den skånska traditionen att
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Simrishamns bibliotek
Kom och var med och påverka hur just ert
bibliotek ska vara. Vad tycker ni ska hända
på biblioteket? Vilka böcker tycker ni vi
ska ha? Vi vill höra vad NI tycker. Drop-in
för alla barn och unga från 7 år och
uppåt. Vi bjuder på fika!

Fredagsmys med
halloweensaga
Fredag 4/11 kl. 11

Simrishamns bibliotek

Arkivens dag: Myter
och mysterier

Våga fatta pennan:
Skriv för att minnas!

Lördag 12/11 kl. 10–14

Ett samhälle utan äldre är som ett
träd utan rötter – seminarieserie i
fyra delar

Museimagasinet Garvaren
Arkiv … Själva ordet hintar
om upptäckarglädje och
gömda skatter. Att vara
arkivdetektiv innebär att
ge sig ut på en upptäcktsfärd i historien På Arkivens
dag, som i år har temat
myter och mysterier, avslöjar vi en del av
myterna och mysterierna som finns i våra
arkiv. En del kan vi hjälpa dig få svar på.
Annat får fortsätta att ha ett frågetecken
ett tag till – tills den sista pusselbiten blir
hittad, den som gör att bilden blir fullständig. Om det någonsin sker. Den som letar i
arkiven brukar oftast hitta nya spännande
frågor att besvara. Arkivens dag är ett
nationellt samarbete och firas varje år den
andra lördagen i november över hela landet. Österlens 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. Hållpunkter för dagen: Kl. 11:
Visning av museimagasinet Garvaren. På
en guidad tur genom vårt 3000 kvadratmeter stora magasin ser vi om vi hittar
några mysterier och kanske en och annan
myt att slå hål på. Kl. 12.30: Myter och
mysterier funna vid min släktforskning föredrag av Magnus Lindskog, ordförande
i Österlens släkt och folklivsforskarförening. Fri entré. Fika finns till försäljning.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
till: osterlens.museum@simrishamn.se
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.

Lördag 12/11 kl. 14–16

Simrishamns bibliotek
Emelie Hill Dittmer,
skrivpedagog, journalist och författare, har
under åren undervisat
hundratals människor
både i England och i
Sverige. Hon kommer
att berätta om hur du
kan skriva om det som är viktigt i livet,
främst metoden expressive writing, ett
uttrycksfullt och läkande skrivande. Det
blir tillfälle att prova på korta skriv
övningar. Dessutom ett samtal mellan
några deltagare från skrivcirklar i
Simrishamn om hur de upplevt skrivandet, modererat av Monika Olin Wikman.
Avslutningsvis blir det möjlighet att ställa
frågor! Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Snö med
Dockteatern Tittut
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Söndag 13/11 kl. 14

Kulturhuset Valfisken
Med dans och dockor gestaltas livet i den
samiska fjällvärlden. Snön knarrar och
gnisslar. Isen spricker. Snö som ligger på
marken, flygig snö, klibbig snö, hård snö,
Kulturguide hösten 2022
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När hjärtat
svämmar över
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Torsdag 17/11 kl. 10–10.45

Simrishamns bibliotek

blöt snö, isig snö mm. En renkalv har kommit bort från sin hjord. Rädd och vilse
möter den några av alla de djur som håller
till i fjällvärlden. Men renkalven möter
ändå allt med stor nyfikenhet, fram tills
björnen kommer … Ålder: Barn från 4 år.
Speltid: Cirka 40 minuter. Arrangör: Simrishamns Riksteaterförening, www.simteater.se, i samarbete med Kulturkullerbyttan i Simrishamns kommun. Biljetter:
Pris: 60 kr, Scenpass 40 kr. Ingen förbokning, bara förköp på Tickster. Eventuellt
överblivna biljetter säljes i biljettkassan
innan föreställning. Inga kontanter, bara
Swish, nr 123–2038644.

Teknik-drop-in
Tisdag 15/11 kl. 13–14.30

Simrishamns bibliotek
Vill du ha vägledning till den digitala tekniken? 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. Ingen
föranmälan.
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I Etiopien finns ett talesätt om sång som
översatt till svenska blir: ”När hjärtat
svämmar över, så kommer det ut genom
munnen”. Arg, ledsen, rädd eller glad?
Sjung om ilskan som bubblar upp ibland
och som kan få en att slå till en kompis,
glädjen över att få den julklapp som man
mest av allt ville ha och det sorgfyllda hjärtat när kompisen flyttar från stan. Sångarna och musikerna Anders Larsson och
Allan Skrobe ger er en varm föreställning
om känslor för alla som vågar och inte
vågar. Ingår i kulturkullerbyttanserien –
med kultur för de allra yngsta – i samarbete med Unga Musik i Syd. För barn
mellan 3 och 5 år samt deras närstående
vuxna. Begränsat antal deltagare.
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Fredagsmys på
arabiska med Lina
Fredag 18/11 kl. 15.30–16.30

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

Såpskura golv

Tech-tisdag

Lördag 19/11 kl. 10–13

Tisdag 22/11 kl. 15–17

Österlens museum

Simrishamns bibliotek

Välkomna till föredrag
och workshop om skurgolv. Att ta hand om
och vårda ett hus är
viktigt för att bevara
dess egenskaper och
kvalitéer. Olika byggnadsdelar och detaljer
kräver olika typer av
behandling. Golvet är
en av de byggnadsdetaljer som har stor
betydelse för känslan i våra hem. Har du
ett gammalt skurgolv? Eller drömmer du
om att göra ditt nyinlagda trägolv till ett
skurgolv? Ett underhållet skurgolv är vackert, skönt att gå på och dessutom både
hållbart och miljövänligt! Pris: 150 kr.
Fika ingår. Begränsat antal platser.
Föranmälan till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl.
Bindande anmälan.

Är du mellan 7 och 16 år? Kom förbi efter
skolan och testa digital teknik! Tillsammans testar vi bland annat Green screen,
Bluebots, Ozobots, VR och makey makey.
Drop-in!

Windows 10 och 11
Tisdag 22/11 kl. 14–15

Simrishamns bibliotek
Mikael Therén går genom operativ
systemen Microsoft Windows 10 och 11.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se

Framtidens Office-paket
Tisdag 22/11 kl. 15.30–17

Simrishamns bibliotek
Mikael Therén går genom framtidens
Microsoft Office-paket. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se   
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Fredagsmys med
superhjältetema
Fredag 25/11 kl. 9.30–10.30 och
kl. 15.30–16.30

Simrishamns bibliotek
Vi läser sagor om olika superhjältar och
efteråt får ni göra er egen superhjältemask. Välkomna 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.
Begränsat antal deltagare. Föranmälan
på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Invigning av utställningen
Fira jul
Söndag 27/11 kl. 14–18

Österlens museum
Vi firar första advent och
bjuder på julstämning, glögg
och pepparkakor i Hafreborg.
Museibutiken har öppet och vi inviger
årets version av utställningen Fira jul.
Till julen har man genom alla tider dukat
fram riktig kalasmat och gärna sådant
man inte åt till vardags. Idag har sillen sin
givna plats på många svenska julbord,
men längre tillbaka i tiden var sillen vardagsmat och dög inte till fest. Andra rätter
hade högre kalasfaktor som till exempel
korv, sylta och ”grisatassar”. Genom åren
har mattraditionerna förändrats och med
dem även julbordet. I årets julutställning
utforskar vi det skånska julbordet och vad
som dukats fram på det genom tiderna.
I Skrabbans biograf visas filmade jul
berättelser. Fri entré.
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December
Bokbabbel
Torsdag 1/12 kl. 17.30–19

Simrishamns bibliotek
Välkommen till Simrishamns bibliotek
för bokinspiration i form av bokbabbel!
Bibliotekets personal presenterar ett
urval av höstens/vinterns nya böcker och
andra personliga favoriter. Deckare och
romance. Skönlitteratur och fakta. Enkelt
och svårt. Alltid lockande, alltid intressant.
Ta gärna med ditt eget boktips! Anmäl dig
gärna i förväg på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Julpyssel i Skrabban
Lördag 3/12 kl. 10–13

Österlens museum
När julen står för dörren är du välkommen att ta en liten paus i julstressen på
Österlens museum. Vi julpysslar och gör
bland annat girlanger, flätade hjärtkorgar,
smällkarameller, garntomtar och kristyr
änglar. Drop-in. Ingen föranmälan. Pris:
60 kr, familjepris 200 kr (0 –4 år
gratis i vuxens sällskap).

Jazza julen med
Mimi och Nissen
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Torsdag 15/12 kl. 9 och kl. 10

Simrishamns bibliotek
Hur gör man
egentligen för att få
en blyg tomtenisse
att våga sjunga
starkt? Och vad
gömmer sig inuti
de fyrkantiga paketen? Det tar vi reda
på i detta Rösträttsprogram där barnen får möta jazzsångerskan Mimi och
den svängiga dragspelsnissen Johan.
Tillsammans med barnen sjunger de
juliga sånger och inspirerar till röstlek
och rörelse. Kom så jazzar vi loss till musikaliska tomtebloss! Ingår i kulturkuller
byttanserien – med kultur för de allra
yngsta - i samarbete med Unga Musik i
Syd. För barn mellan 1 och 5 år och deras
närstående vuxna. Begränsat antal deltagare. Föranmälan på 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Fredag 9/12 kl. 14–16

Fredagsmys med
julsaga för barn

Simrishamns bibliotek

Fredag 16/12 kl. 15–16

Kom till bibblan och pyssla ihop fina julkort och annat julpyssel tillsammans! Alla
åldrar är välkomna. Materialet ligger kvar
i vår skaparhörna fram till julhelgerna om
ni vill komma förbi och pyssla vid ett
annat tillfälle. Ingen föranmälan.

Vi bjuder alla barn och närstående vuxna
på en julig högläsning och på peppar
kakor här på bibblan. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Julpyssel och julkort

Simrishamns bibliotek
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Sigurd Jorsalafar på besök till Svimraros
(Simrishamn) år 1123. Svimber var namnet på Tommarpsån och betyder ån som
rinner långsamt fram och os betyder mynning. Sigurd kom för att hålla husting och
hade i sitt följe 300 skepp. Han hade stämt
träff med den danske kungen Niels i Öresund. Tillsammans skulle de segla upp till
den småländska kusten för att landstiga
där och gemensamt kristna smålänningarna. Men Niels dök aldrig upp och när
Sigurd kom hit till Svimraros var han
rejält arg och beslöt att hämnas på den
danske kungen. Hämnden bestod i att
bränna det danska Thumatorp, det vill
säga det medeltida Tommarp. Därefter
seglade Sigurd Jorsalafar vidare mot
Kalmar.

Program:

Invigning av utställningen
Simrishamn 900 år
Nyårsafton 31/12 kl. 21–00.01

Österlens museum
På nyårsafton invigs jubileumsåret
”Simrishamn 900 år” med öppnandet av
utställningen med samma namn på Österlens museum. Historikern och författaren
Gunnar Wetterberg (känd bland annat
från Fråga Lund i Sveriges Television) är
inbjuden att hålla invigningstalet. Enligt
Snorres Edda kom den norske kung
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21.00: Portarna slås upp för
utställningen ”Simrishamn 900 år”
på Österlens museum. Musei
personal finns på plats för att
visa och berätta.
23.30: Invigningstal av
Gunnar Wetterberg på
Stortorget i Simrishamn.
00.01: Portarna stängs för
utställningsbesök.
Fri entré.

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 i valfri appbutik.
Ladda ner appen
Simrishamn 900 år
2023 är det 900 år
sedan som Simrishamn som plats uppmärksammades första gången i skrift.
Om man får tro
Kungasagorna i
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
(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 cirka 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 inflyttning och utflyttning av personer och grupper. Hit kom lübeckarna för
att köpa upp sill under medeltiden.
Många stannade kvar. Hit kom köpmän

från hela södra Sverige för att sätta upp
sina verksamheter och flyktingar från
Östersjöländerna i perioder. Härifrån
flyttade de som ville skaffa sig högre
utbildningar, de som for till Amerika,
Bornholm eller Tyskland för att skaffa sig
ett bättre liv och de som inte fann arbete
under rationaliseringstider. En stad i ständig förändring. Vi har plockat ut 16 platser som vi vill berätta om och som går att
besöka via appen. Här får du veta mer om
byggnader, parker och människor, vardag
och nöjen och allt som hör en småstad
som Simrishamn till. Appen är gratis att
använda och du hittar den där appar finns.

Klimatpromenad i
Simrishamn
Ta en klimatpromenad
genom Simrishamn!
Österlens museums app
Simrishamn 900 år har
fått ett komplement.
Den nya delen handlar
om klimatet och är ett
samarbete mellan
Österlens museum och
SMHI. På fem platser i Simrishamn berättar Lena Alebo om historiska klimathändelser som extremväder, stormar, havs
nivåförändringar 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.
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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 Länsstyrelsen tar hand om och tillgängliggör
ett stort antal fornlämningar. I appen 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 gånggrifter. 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 1050 e Kr, inbegriper

28  Kulturguide hösten 2022

också vikingatiden. I Östra Herrestad har
vi funnit en intressant koppling mellan
en runsten och en skeppssättning från
vikingatid. Det mest kända minnes-
märket 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.

Vandringsleder på Österlen
Österlens museum har anlagt två vandringsleder 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 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
parkeringsplats 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/museum
Hällristningsleden är en enkel vandringsled mellan de två större hällristnings

fälten i Simrishamn. Leden är cirka 1,5
km lång, fram och tillbaka, och är markerad med korta rödmålade stolpar och
röda pilar. Du vandrar genom betesmarker och passerar över/genom stängsel. Vi
ber dig att se till att stänga efter dig så att
betesdjuren inte kommer ut. Startpunkt
för vandringen och parkering är vid Yxornas häll, strax utanför Simrislund längs
Branteviksvägen. Parkera öster om vägen,
hällristningarna ligger väster om vägen –
det är väl skyltat, med bra parkering.
Horsahallen, strax söder om Simrishamn,
är ett av Skandinaviens viktigaste hällristningsområde. Den ena hällen nästan nere
vid stranden kallas Yxornas häll. Ristningarna här är också bland de äldsta i Skandinaviens bronsålderskultur. Bilderna hittades 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 mantelristningen visar solens vandring över
himlavalvet ombord på ett skepp tillsammans med sina hjälpare hästen och
ormen.
När du följer vandringsleden som börjar
vid Yxornas häll och går upp genom hagmarkerna kommer du till Stenkilsristningen. Hällen är 20 x 15 meter stor och
var den första öppet liggande hällristningen 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
breder ut sig ett par hundra meter
söderut. 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 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 information om de båda platserna. Foldern
finns att hämta i museibutiken och på vår
hemsida: simrishamn.se/museum
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Aktuella utställningar på
Österlens museum
Fri entré till museets utställningar

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

Den siste ålafiskaren?
Fotografen Charlotte Kronlund följde
under två års tid ålafiskaren Eve Ask i det
uråldriga och slitsamma arbetet med ål
fisket på Spraggehusen. Resultatet blev
boken och utställningen ”Den siste åla
fiskaren?” 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 sydöstra Skåne, finns att köpa i museibutiken. Utställningen pågår till 12/11.

COMIX del 2

Österlenska väsen
Att det mytiska sydskånska landskapet gett
upphov till egna sägner och väsen är kanske 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 biograf i Skrabban. Utställningen pågår till
12/11.
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Lasse Åberg visade vid Seriefestivalen
förra året delar ur sin stora samling på
Österlens museum med serierelaterade

konstverk i utställningen COMIX. Nu går
vi vidare och visar ännu fler verk i COMIX
del 2 med nya bilder ur samlingen. Denna
gång med verk av bland andra Jockum
Nordström, Roy Lichtenstein, MarieLouise Ekman, Einar Norelius, Ulrika
Hydman-Vallien… Utställningen spänner
över nästan hundra år med originalverk
från den tecknade seriens historia. I samarbete med Skillinge Seriefestival. Utställningen invigs 2/9 och pågår till 8/10.

Fira jul
Till julen har man
genom alla tider dukat
fram riktig kalasmat
och gärna sådant man
inte åt till vardags. Idag
har sillen sin givna plats
på många svenska julbord, men längre tillbaka i tiden var sillen
vardagsmat och dög inte till fest. Andra
rätter hade högre kalasfaktor som till
exempel korv, sylta och ”grisatassar”.
Genom åren har mattraditionerna förändrats och med dem även julbordet. I
årets julutställning utforskar vi det skånska julbordet och vad som dukats fram på
det genom tiderna. I Skrabbans biograf
visas filmade julberättelser. Fri entré.
Utställningen invigs 27/11 och pågår till
14/1 2023.

Simrishamn 900 år
Den 31 december 2022 slår Österlens
museum upp portarna för en ny basutställning om Simrishamn. Utställningen
speglar platsens 900-åriga historia ur
många olika perspektiv – som sillastad,

köpmansstad och turiststad. I utställningsrummet på våning 2 ligger staden
utbredd mellan landsbygden i väster och
havet i öster. Här möter man stadens invånare och får via föremål, texter och filmer
lära mer om händelser och utveckling.
Teman som skildras är Fiske och Sjöfart,
Kyrka och makt, Krig och katastrofer,
Handel och köpmän, Barn och Unga,
Hantverk och industri, Nöje och turism.
Tidsperspektivet är 1100-talet till 1900talet. Fri entré.

Särken först – om kläder och
människor

Särken först visar kläder från 1700-talet
fram till 1970 ur Föreningens samlingar
på Österlens museum. Kläderna berättar
egentligen alla historier samtidigt- det
handlar om kommunikation, gemenskap,
utanförskap, status och ekonomi, öden,
tradition och förnyelse. Därför blir 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.
OBS! Sista chansen att se utställningen
som pågår till 31/12.
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Österlens museum

Museimagasinet Garvaren

Storgatan 24, Simrishamn
Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14

Lädergatan 4, 272 36 Simrishamn

Simrishamns bibliotek
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
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
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.
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)

Foto: Elisabeth Wikenhed, Kate Visonj, Maria Heijbel, Sophia Callmer, Cecelila Höglund, Veronica Jeppsson,
Josefine Bäckström, Jonas Andréasson, Jenny Leyman, Ulrika Wallebom, Paulina De Vries, Kenneth Rouna m fl.

Julöppet
Skyltsöndag 27/11 kl. 14–18
Vecka 48–51 onsdag–fredag kl. 12–17,
lördag 10–14
Julafton stängt
Vecka 52 onsdag–fredag kl. 12–16,
Nyårsafton kl. 21–00.01
E-post: osterlens.museum@simrishamn.se
Hemsida: www.simrishamn.se/museum

Öppet för bokade besök:
Tisdagar kl. 10–15
Första torsdagen i varje månad kl. 17–20
E-post: garvaren@simrishamn.se
Ange i bokningen vad du vill titta
närmare på i våra samlingar och
arkiv så förbereder vi ditt besök.

Simrishamn på Österlen

