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Historien bakom jubileumsåret 
Varför firar då Simrishamn 900-årsjubi-
leum? Jo, ursprunget till jubileet är att 
Simrishamn år 1123 får celebert besök av 
den norske kungen Sigurd Jorsalafar 
(1090–1130). Kungen stannade till här 
med 300 skepp under ett korståg kombi-
nerat med en hämnd- och plundrings-
expedition när han var på väg till Kalmar 
för att kristna hedniska smålänningar. 
Korståget hade mer karaktär av ett 
vikinga tåg än av ett korståg. Sigurd hade 
några år tidigare varit på en omskriven 
pilgrimsresa till Jerusalem och eftersom 
”Jorsala” var det fornnordiska namnet på 
Jerusalem fick han för alltid heta Sigurd 
Jorsalafar – Sigurd Jerusalemfararen – 
efter sin hemkomst. 

Snorre Sturlassons ”Kungasagor” 
Eftersom Sigurd Jorsalafar var en för 
tiden berömd och vittberest kung finns 
hans besök i Simrishamn 1123 nedtecknat 
och daterat i den isländske skalden Snorre 
Sturlassons ”Kungasagor” – och där nämns 
alltså platsen ”Swimraros” (Simrishamn) 
för första gången i skrift för 900 år sedan.   

Ett vikingaskepp kommer till  
Simrishamn 
Under hela 2023 kommer därför Simris-
hamns 900-årsjubileum att uppmärksam-
mas på olika sätt – till exempel med  
Österlens museums nya basutställning 
som visar Simrishamns 900-åriga historia, 
besök av ett vikingaskepp i maj, boksläpp, 
konsert med Edvard Griegs musikstycke 
“Sigurd Jorsalafar”, framtagande av speci-
ell jubileumsbakelse, konstutställningar, 
föreläsningar och mycket annat. Historien 
om Sigurd Jorsalafar och 2023 års jubi-
leumsprogram presenteras närmare på 
hemsidan simrishamn.se/900. De aktivi-
teter i Kultur guide Simrishamn som 
speciellt knyter an till 900-årsjubileet 
har märkts ut med Simrishamns 
900- årslogotype. Välkommen att ta del av 
vårens arrangemang 
och av jubileumsåret! 

Elisabeth Wikenhed 
Kulturutvecklare 
Simrishamns kommun 

Simrishamn firar 900 år  
under hela 2023!  
I år firar vi att Simrishamn fyller 900 år och det är något vi tänker  
uppmärksamma under hela 2023 med olika aktiviteter. Förutom  
alla andra intressanta arrangemang i vårens kulturguide har vi  
även glädjen att presentera speciella jubileumsarrangemang. 
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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 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 medarbe-
tare 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  
Onsdagar kl. 15–18 respektive  
lördagar kl. 11.30–13.30  
Simrishamns bibliotek  
Har du bekymmer med din dator?  
Behöver du hjälp med något program? 
Datorkunnige Mikael Therén finns på 
plats på biblioteket för att hjälpa dig med 
din dator, en onsdag och en lördag i  
månaden. Onsdagarna 1 februari, 8 mars, 
19 april, 10 maj, 14 juni. Lördagarna  
11 februari, 18 mars, 29 april, 27 maj. 
Ingen föranmälan.  
  

Teknikhjälp 
Tisdagar kl. 13–14.30   
Simrishamns bibliotek  
Varannan tisdag bjuder bibliotekets  
personal på vägledning till den digitala 
tekniken. Ta med din dator, surfplatta 
eller telefon så hjälper vi dig med grund-
läggande funktioner! Glöm inte att också 
ta med lösenord och pinkoder som kan 
tänkas behövas. Föranmäl gärna ditt 
besök till biblioteket på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. Då kan 
vi bättre förbereda oss på att hjälpa dig, 
men det går också att bara dyka upp 
oanmält. 
  

Språkkafé  
Onsdagar 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 onsdag 18 januari och 
avslutning blir 7 juni (inget språkkafé 
sportlov/påsklov vecka 8 och 14). Ingen 
föranmälan.
  

Sticka med  
Österlenstickan  
Tisdagar kl. 16 udda veckor  
Simrishamns bibliotek  
Österlenstickan träffas på Simrishamns 
bibliotek och stickar, virkar, delar tips och 
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inspireras av varandra. Alla är välkomna 
vare sig man är nybörjare eller mera van 
stickare! Vi ses tisdagarna 17 januari,  
31 januari, 14 februari, 28 februari,  
14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 
23 maj. Ingen föranmälan.  

Bibblans bokklubb    
Torsdagar med start 2/2 kl. 16.30–17.30  
Simrishamns bibliotek  
Är du mellan 9 och 12 år och gillar att 
läsa? Eller vill du börja läsa mer? Då ska 
du vara med i vår bokklubb! Här får du 
tips om de senaste böckerna och tillsam-
mans läser vi en bok, pratar om den och 
fikar. Välkommen in i böckernas magiska 
värld! Vid anmälan anmäler du dig till 
alla tillfällen: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 
27 april och 25 maj. Föranmälan på 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. 

Berättarcirkel 
Onsdagar 8/2, 8/3, 19/4 och  
24/5 kl. 17.30–20  
Museimagasinet Garvaren 

Föreningen Österlen 
berättar hälsar väl-
komna till berättar-
cirkeln som arrange-
ras i samarbete med 
Studieförbundet 

Vuxen skolan. Vårens berättarcirkel kon-
centreras till historier om Simrishamn, 
med anledning av 900-årsjubileet. Varje 
berättarträff utgår från ett tema, men asso-
ciationer under berättandets gång kan ta 
oss vart som helst. Berättarcirkeln avslutas 
med Berättarfest på Österlen den 1 juli. 
Följande teman är aktuella under våren: 

"Jag" i Simrishamn; "Fiske" i Simrishamn; 
"Läder" i Simrishamn; "Väder" i Simris-
hamn. Deltagaravgift: 250 kr för medlem-
mar i Österlen berättar, 350 kr för icke 
medlemmar. Medlemsavgift kan lösas för 
100 kr/år. Kvällsfika vid varje träff ingår. 
För anmälan kontakta Karin Eberhardt 
Grönvall tel. 070-363 32 99. 

Tisdagshäng! 
Tisdagar med start 28/2 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Det blir 
allt från prova-på-VR till konsthantverk 
och biblioteksråd! Se exakt vad som hän-
der på vilken tisdag längre fram i guiden. 
För barn och unga 7–16 år. Drop-in! 

Vårens bokcirkel 
Tisdagar med start 7/3 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
Inför vårens norska författarbesök kom-
mer vi att starta en bokcirkel med Ingvild 
H. Rishøis böcker. Vid första träffen kom-
mer en bibliotekarie att dela med sig av 
tips och råd för bokcirklande såsom för-
slag på diskussionsfrågor och hur man 
kan lägga upp sina träffar. Därefter träffas 
gruppen och diskuterar på egen hand. 
Tisdagarna 7 mars, 4 april och 9 maj 
klockan 17.30–18.30. Till första träffen 
har vi läst romanen "Stargate". En jul-
berättelse. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.   
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Föredragsserien arrangeras av Österlens 
museum i samarbete med Föreningen för 
fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra 
Skåne. Efter föredraget serveras kaffe och 
fastlagsbulle. Pris: 150 kr (föreningens 
medlemmar 130 kr.) inklusive kaffe och 
fastlagsbulle. Betalning endast med Swish 
på plats. Föranmälan till osterlens.
museum@simrishamn.se. Boknings-
bekräftelse skickas ut via mejl. All betal-
ningsinformation kommer i boknings-
bekräftelsen. Förköp möjligt i musei-
butiken på Storgatan 24 med öppettider 
onsdag–fredag kl. 12–16, lördag kl. 10–14. 
  

21/2 Lena Alebo: Det ska vi fira! 
Simrishamnarna har alltid varit pigga på 
att fira. Museichef Lena Alebo gör en  
resa genom tiderna för att berätta om hur  
lusten att fira har tagit sig uttryck. Biograf- 
och teaterbesök, karnevaler, invigningar, 
födelsedagar, middagar och jubileer.  

28/2 Dick Harrison: Sigurd Jorsalafar i 
Simrishamn 1123 

Simrishamnsbygden inträ-
der i den skriftliga historien 
på våldsammast möjliga 
vis, genom ett brutalt 
anfall av den norske 
kungen Sigurd Jorsalafar, 

som var på väg mot Kalmarsund på en 
kombinerad plundringsexpedition och 
korståg. Sigurd tillhörde en vittberest 
familj. Fadern Magnus Barfot hade stupat 
under ett krig på Irland, och tidigare hade 
han själv seglat runt hela Västeuropa med 
sin flotta, fortsatt genom Gibraltar sund 
och tagit sig ända till det Heliga landet. 
Men varför? Hur resonerade Sigurd och 
varför genomfördes de långväga krigiska 
expeditionerna? Varför drabbades just 
Österlen av hans framfart i danska 
farvatten?  
 
7/3 Bo Hagström: Simrishamnsmat 

Journalisten och simris-
hamnsfödde Bo Hagström 
har lagat och skrivit om 
mat hela livet. Även om 
han idag mest kopplas sam-
man med italienska matt-

raditioner och den populära tv-produktio-
nen Solens mat så var det i Simrishamn 
allting började. Här arbetade hans mor-
mor i köket på Hotel Svea och av henne 
lärde han sig grunderna i matlagning.

Fastlagsbulleföredrag 
Tisdagar 21/2, 28/2, 7/3 och 14/3
Skeppet vid Marint centrum kl. 14–15.30
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Hur kunde det låta i Simrishamn när  
staden var nygrundad, för 900 år sedan? 
Kan vi veta det idag? Kanske inte till  
100 %, men vi vet en hel del. I denna  
”fastlagsbulle-konsert” vill vi berätta om 
musiken, instrumenten, deras historia och 
hur de användes. Vi berättar också om 
musiker och musikanter och vilka de  
spelade för. Och så ska vi höra musiken 
som genljöd i städer, vid och i borgarna, i 
kyrkorna eller på gatan långt tillbaka i 

tiden! Ensemble Mare Balticum är Musik  
i Syds ensemble för tidig musik, som i 
många år speciellt intresserat sig för musi-
ken från gamla tider, ända från forntiden, 
över medeltiden fram till renässans och 
barock, då musiken, utförandet och 
instrumenten är väl dokumenterade. Här 
kan höras dulcian och sinka, blockflöjt 
och basun, skalmeja, violin och viola da 
gamba, samt naturligtvis den mänskliga 
rösten, ”vox humana”. 

14/3 Ensemble Mare Balticum: Ljud och musik – nedslag i musikhistorien

Forts. Fastlagsbulleföredrag
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Januari  

Släktforskningens  
dag 
Lördag 21/1 kl. 10–14 
Museimagasinet Garvaren 

Sök dina rötter med 
hjälp av Österlens släkt- 
och folklivsforskarfören-
ing. Medlemmar i före-
ningen finns på plats 
under dagen för att 
hjälpa dig att komma i 

gång eller komma vidare med din släkt-
forskning. Föredrag kl.13: Osedligt kvinn-
folk och barnamörderskor i Simrishamn-
strakten: Ewa Runesdotter har släktforskat 
i decennier och skrivit flera släktforsk-
ningsböcker. Hon är cirkelledare i släkt-
och fastighetsforskning vid Studieförbun-
det Vuxenskolan. Kvinnohistoria och 
kvinnans situation i det gamla bondesam-
hället är ett av Ewa Runesdotters stora 
intressen. Vi får höra henne berätta om 
fängslande och skrämmande kvinnoöden 
från simrishamnstrakten. Fri entré.  
Fika finns till försäljning. Föranmälan  
till: osterlensmuseum@simrishamn.se. 
Bokningsbekräftelse skickas ut via mejl. 

Lär dig nål-tova 
Lördag 28/1 kl. 10–13 
Österlens museum 
Vi tovar med torr ull och nål, en teknik 
som även kallas felting. Att tova ull är 
något man gjort sedan forntiden, men att 
torr-tova med nål är en ny teknik som  
passar bra när man vill göra mindre  
figurer eller detaljer. Lär dig forma och 
skapa med ull under ledning av musei-
pedagog Veronica Jeppsson. Pris: 220 kr 
inklusive material och fika. För vuxna. 
Max 15 deltagare. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 
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Februari  

Bibblans bokklubb    
Torsdag 2/2 kl. 16.30–17.30  
Simrishamns bibliotek  
Är du mellan 9 och 12 år och gillar att 
läsa? Eller vill du börja läsa mer? Då ska 
du vara med i vår bokklubb! Här får du 
tips om de senaste böckerna och tillsam-
mans läser vi en bok, pratar om den och 
fikar. Välkommen in i böckernas magiska 
värld! Vid anmälan anmäler du dig till 
alla tillfällen: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 
27 april och 25 maj. Begränsat antal  
platser. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 

Jösse Gösta –  
mannen som  
skrev sin egen historia 
med Teater Error 
Lördag 4/2 kl. 16 
Valfiskens samlingssal 
En humoristisk föreställning om Gustav 
Vasas väg till makten. Tre sanningssökande 
skalder utforskar och ifrågasätter historien 

så som vi känner till den. Med stort skägg 
kommer stort ansvar och det största av de 
alla kan ha tillhört Gösta Eriksson, eller 
som fler kanske känner honom – Gustav 
Vasa, kungen som skrev sin egen historia, 
på riktigt! Arrangör: Simrishamns Riks-
teaterförening, simteater.se. Biljetter:  
160 kr, scenpass 110 kr och 60 kr för  
ungdomar upp till 26 år. Förköp hos  
Tickster, överblivna biljetter säljs i kassan 
enbart via Swish.   

Didi och Gogo med  
Dockteatern Tittut 
– ingår i kulturkullerbyttanserien  
för de allra yngsta 
Söndag 5/2 kl. 14 
Valfiskens samlingssal 
Didi och Gogo är vänner. De sitter på en 
bänk och väntar på bussen. Men bussen 
kommer inte. Det händer saker under 
tiden. En hund kommer gående. Det bör-
jar regna. De blir ovänner. De blir vänner 
igen. Ett träd slår ut. Bänken blir en dans-
scen. Leken gör väntan till ett äventyr. 
Kommer bussen i morgon? Ålder: Barn 
2,5–7 år. Speltid: Cirka 40 minuter. 
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Arrangör: Simrishamns riksteaterförening, 
simteater.se, i samarbete med Kultur-
kullerbyttan i Simrishamns kommun.  
Biljetter: Pris: 60 kr, Scenpass 40 kr.  
Förköp hos Tickster, överblivna biljetter 
säljs i kassan enbart via Swish.   

Öppning av utställningen 
med kommunens  
nyinköpta konst  
Onsdag 8/2 kl. 13 
Österlen museum 
Varje år köper vi in ny konst till kommu-
nens samling. I utställningen visas konst 
som köptes in under 2022. Utställningen 
pågår till och med 11/3. 

Fredagsmys med  
kärlekstema 
Fredag 10/2 kl. 9.30–10.30 och  
kl. 15.30–16.30  
Simrishamns bibliotek  
Vi läser böcker om kärlek – kärlek till en 
kompis, till ett djur, till någon i familjen 
eller kärlek när det pirrar som mest i 
magen och man blir kär i någon. Efteråt 
pysslar vi hjärtan i skaparummet. För  
barn mellan 3 och 7 år och deras närstå-
ende vuxna. Småsyskon får följa med.  
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 

Filmvisning: Seed –  
the untold story med  
efterföljande samtal 
Torsdag 16/2 kl. 17–19  
Simrishamns bibliotek 
Få saker på jorden är så mirakulösa och 
vitala som frön. De har värdesatts och till-
betts sen tidernas begynnelse. Men under 
det senaste decenniet har 94 procent av 
våra frösorter försvunnit. Filmen "Seed – 
the untold story" följer passionerade frö-
odlare som dedikerat arbetar för att 
skydda vårt 12 000-åriga fröarv av livs-
medels grödor. Allteftersom att multi-
nationella kemiska biotechföretag kom-
mit att kontrollera en allt större del av vårt 
fröarv, utkämpar lantbrukare, forskare, 
jurister och frö odlare från ursprungsbe-
folkningar en David-och-Goljat-strid för 
att försvara framtiden för mångfalden av 
våra frösorter och livsmedel. I filmen 
möter vi bland andra Vandana Shiva,  
Doktor Jane Goodall, Andrew Kimbrell, 
Winona Laduke and Raj Patel. För-
anmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
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Fredagsmys på arabiska 
Fredag 17/2 kl. 15.30–16.30 
Simrishamns bibliotek 
Vi berättar och läser sagor tillsammans  
på arabiska med bibliotekarien Lina! 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
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Sportlov

Tech-måndag! 

Testa VR och robotar  
Måndag 20/2 kl. 10.30–12.30 
Simrishamns bibliotek 
Kom och testa digital teknik! Tillsammans 
provar vi bland annat Green Screen,  
Bluebots, VR och makey makey. För  
barn 7–16 år. Drop-in! 

 

Workshop: 

Lär dig rita väsen  
med illustratören  
Henrik Johnsson  
Tisdag 21/2 kl. 13–15 
Simrishamns bibliotek 
Lär dig rita väsen med illustratören från 
Pax- och Kung Pow-böckerna; Henrik 
Johnson! Henrik kommer att berätta och 
visa hur han tecknar sina bilder och dela 
med sig av sina bästa proffstips. Var med 
och hitta på och rita egna väsen och mons-
ter! Workshopen kan även vara en inspira-
tion för skrivartävlingen Simrishamn 900 
år som bland annat fokuserar på våra 

tidiga nordiska väsen. För barn 7–13 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Sportlovsschack 
Onsdag 22/2 kl. 14–17  
Simrishamns bibliotek 
Välkommen att spela schack på Simris-
hamns bibliotek. Du kan spela mot dina 
kompisar eller mot schackentusiasten 
Mikael Therén. Eller varför inte lära dig 
spela schack på nätet och utmana världens 
bästa dator? Mikael Therén ger dig råd 
och tips, oavsett om du är nybörjare eller 
mer van schackspelare. För barn och unga 
7–18 år. Drop-in! 
 

Berättelser runt  
elden 
Onsdag 22/2 kl. 12–14  
Österlens museum 
Vår pedagog Veronica Jeppsson lär ut hur 
man gör upp eld på vikingavis med eldstål 
och fnöske i museets trädgård. Berättare 
Maria Heijbel delar med sig av historier ur 
den nordiska mytologin och folktron om 
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gudar, jättar och andra väsen. Ta med 
korv att grilla. Vi täljer egna grillpinnar 
vid elden. Evenemanget kan även vara en 
inspiration för skrivartävlingen Simris-
hamn 900 ord som bland annat fokuserar 
på våra tidiga nordiska väsen. För barn 
7–13 år. Fri entré. 
 

Sportlovsmys med  
dinosaurietema 
Torsdag 23/2 kl. 10.30
Simrishamns bibliotek 
Favorit i repris. T-rex är tillbaka! Vi läser 
sagor och faktaböcker om dinosaurier. 
Efteråt pysslar vi egna dinosaurier. För 
barn 3–8 år. Småsyskon får följa med. 
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 

 

Arkeologen berättar      
Torsdag 23/2 kl. 12 och 14  
Museimagasinet Garvaren 

Vi välkomnar barn 
och familjer att 
under sportlovet 
besöka vårt musei-
magasin Garvaren 
där vi tittar när-
mare på arkeolo-
giska fynd från 
Simrishamn. Här 
finns allt från 

istidsfynd till vackra bronsålderssmycken 
från stadens forntid. Arkeologen och anti-
kvarien Ulrika Wallebom visar och berät-
tar. I Garvarens foajé visar musei pedagog 
Veronica Jeppsson föremål som man får 
känna på och du får också tillverka ditt 
eget bronsålderssmycke. Från 8 år.  
Pris: 50 kr/person. Familjepris: 150 kr.  
Begränsat antal platser. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 
 

Sportlovsschack 
Fredag 24/2 kl. 11–15  
Simrishamns bibliotek 
Välkommen att spela schack på Simris-
hamns bibliotek. Du kan spela mot dina 
kompisar eller mot schackentusiasten 
Mikael Therén. Eller varför inte lära dig 
spela schack på nätet och utmana världens 
bästa dator? Mikael Therén ger dig råd 
och tips, oavsett om du är nybörjare eller 
mer van schackspelare. För barn och unga 
7–18 år. Drop-in! 
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Tisdagshäng: 
Biblioteksråd 
Tisdag 28/2 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag är det 
biblioteksråd! Var med och påverka hur 
just ditt bibliotek ska vara! Vad tycker du 
ska hända på biblioteket? Vilka böcker 
tycker du ska finnas? Vi vill höra vad du 
tycker. Vi bjuder på fika. För barn och 
unga 7–16 år. Drop-in! 
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Mars 
 

Sagofén Isadora med  
bebisteatern Aooii 
Torsdag 2/3 kl. 10–10.30  
Simrishamns bibliotek 

Bollen flyger, en fjäril viftar förbi, färger, 
många färger. Aooii är en nästan ordlös 
föreställning för de allra minsta. Den  
bygger på ett minne som Sagofén Isadora 
hade i tidig ålder då hon låg och kikade ut 
under ett rosa lakan och såg hur det blev 
ljust och mörkt. Föreställningen är upp-
byggd på ”happenings”, som bollen som 
flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många 
färger. Rosa, orange och lila. Fjädrar, 
hopp. Och ett hopp till. För bebisar  
0–12 månader. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se.   

 

Bokbabbel  
Torsdag 2/3 kl. 18–19.30  
Simrishamns bibliotek  
Välkommen till Simrishamns bibliotek  
för bokinspiration i form av bokbabbel! 
Bibliotekets medarbetare presenterar ett 
urval av vårens nya böcker och andra per-
sonliga favoriter. Deckare och romance. 
Skön litteratur 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. 
 

Biblioteket       Naturum: 

Kul med djur  
Fredag 3/3 kl. 15.30–16.30 
Simrishamns bibliotek  
Jag är vaken på natten och sover på dagen 
– hängandes upp och ner! Och jag kan 
”se” med öronen. Kanske har du sett mig 
jaga kring skorstenen en sommarnatt …? 
Vem är jag? Hör mer om mig tillsammans 
med Nelly från naturum Stenshuvud och 
Johanna från bibblan. Vi berättar, pratar, 
läser saga och skapar tillsammans efteråt. 
Begränsat antal platser. För barn i  
åldern 3–7 år. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se.   
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Workshop: 

Odling av grönsaker, 
blommor och kryddor 
med Ninni Henriksson 
Lördag 4/3 kl. 11–14 
Simrishamns bibliotek 
Vi samtalar om sortval av frö utifrån plat-
sen som vi odlar på – i krukor, i pallkrage 
eller i trädgårdslandet. Vi tar även upp 
sådd efter säsong, fröhållbarhet, ger tips 
på att ta eget frö till utsäde samt tips om 
sådd och plantuppdragning. Workshop-
ledare är Ninni Henriksson, trädgårds-
mästare och verksamhetsledare på Lind-
bloms frö som har ett mångårigt och djupt 
intresse för ekologisk och hållbar odling. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Tisdagshäng: 

VR och robotar 
Tisdag 7/3 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag testar 

vi bland annat Green screen, Bluebots, 
Ozobots, VR och makey makey. För barn 
och unga 7–16 år. Drop-in! 
 

Författarbesök: 

Anna Larsdotter om  
kvinnor i strid 
Onsdag 8/3 kl. 16.30 
Simrishamns bibliotek 

På internationella kvinnodagen besöker 
journalisten och författaren Anna Lars-
dotter Simrishamns bibliotek för att 
berätta om vad kvinnorna gjorde under 
andra världskriget. Utifrån sina böcker 
"Glömda soldater" och "Kvinnor i strid" 
berättar hon om en rad kvinnliga krigs-
deltagare. Trots att det finns hyllmeter av 
böcker på biblioteken och hos bokhand-
larna om historiens alla väpnade konflik-
ter så är det väldigt få som berör kvinnor. 
Anna skriver om soldater, sjuksköterskor, 
läkare, piloter och arméföljeslagerskor – 
från 1600-talet och fram till andra hälften 
av 1900-talet. Bland andra en dansk mot-
ståndskvinna, en indisk-fransk agent, en 
brittisk luftvärnsofficer, en skånskättad 
amerikansk sjuksköterska och en sovjetisk 
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pilot i det helkvinnliga regementet Natt-
häxorna. I mångt och mycket okänd kvinno-
historia om kvinnor som på olika sätt 
aktivt deltagit i krig. I samarbete med ABF 
Österlen. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se.    
 

Kvinnor i samlingarna 
Onsdag 8/3 kl. 18 
Museimagasinet Garvaren 
På jakt efter kvinnorna! Hur jämställt är 
det i arkiv och föremålssamlingarna 
egentligen? Vi går på jakt med Lena Alebo 
och Maria Heijbel efter kvinnospår i 
museets magasin. I samarbete med Nät-
verket Qlara. Pris: 50 kr. Föranmälan till 
osterlens.museum@simrishamn.se.  
 

Grodan får en vän 
– ingår i kulturkullerbyttanserien  
för de allra yngsta
Torsdag 9/3 kl. 10 
Simrishamns bibliotek 
Följ med på en fartfylld musiksaga in i 
grodornas värld! Sång, musik, rytmik och 
lek blir till en härlig föreställning full-
späckad med fakta om grodor. Barnen är 
med i föreställningen och räknar, sjunger 

och dansar tillsammans med riksspelman 
Ninni Carr. För barn i åldern 3–6 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se.  
 

Biblioteket     familje-
centralen 
Fredag 10/3 kl. 9.30 
Simrishamns familjecentral 
Biblioteket besöker Simrishamns familje-
central. Vi läser böcker på temat känslor 
för både de allra minsta och lite större 
barnen, fikar, pratar om språkutveckling 
och skapar tillsammans. Drop-in! 

Digitala veckan på  
biblioteket 13–17 mars 
Digitala veckan är en temavecka 
med föreläsningar och kurser om 
allt från hur du kommer i gång med 
det digitala biblioteket till hur du 
blir tryggare på internet. Digitala 
veckan arrangeras av Simrishamns 
bibliotek. Samtliga kurser på  
biblioteket är kostnadsfria. 
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Så funkar  
Skånetrafikens app 
Måndag 13/3 kl. 14 
Simrishamns bibliotek 
Skånetrafiken kommer till Simrishamn 
bibliotek och berättar om sina digitala 
tjänster och visar hur dessa fungerar. Du 
får lära dig använda appen, hur du söker 
ersättning vid försening, hur du gör för  
att söka efter resor och hur du kan köpa  
biljetter. Föranmälan till biblioteket: 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. 
 

Testa Virtual Reality 
Måndag 13/3 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
Är du nyfiken på att testa VR, virtuell 
verklighet!? Kom och prova bibliotekets 
nya VR-headset. Vi hjälper barn och 
vuxna, i alla åldrar, att ta steget in i den 
virtuella verkligheten, med hjälp av den 
senaste tekniken. Drop-in! 

Extra teknikhjälp 
Tisdag 14/3 kl. 13–14.30  
Simrishamns bibliotek  
Vill du ha vägledning till den digitala tek-
niken? Ta med din dator, surfplatta eller 
telefon till oss så hjälper vi dig med grund-
läggande funktioner! Glöm inte att också 
ta med lösenord och pinkoder som kan 
tänkas behövas. Föranmäl gärna ditt 
besök till biblioteket på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. Då kan 
vi bättre förbereda oss på att hjälpa dig, 
men det går också att bara dyka upp 
oanmält. 

Tisdagshäng: 
Skapa med Tjörnedala 
konsthall 
Tisdag 14/3 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag blir 
det konstverkstad! Konstpedagog Sofia 
från Tjörnedala konsthall kommer nämli-
gen och skapar tillsammans med oss här 
på biblioteket. För barn och unga 7–16 år. 
Drop-in! 

Bibblixtips och  
bokmärkesverkstad  
Onsdag 15/3 kl. 10.30–12 
Simrishamns bibliotek 
Vi på biblioteket tipsar om alla barn-
böcker som finns i den superbra appen 
Bibblix! Vi visar också hur enkel appen är 
att använda. Med den kan du läsa nästan 
vad du vill när du vill! Vi gör även bokmär-
ken. För barn i åldern 7–12 år. Drop-in! 

Kom i gång med din 
smarta telefon 
Onsdag 15/3 kl. 13–14.30  
Simrishamns bibliotek 
En smart telefon ska vara lätt att använda, 
men det är inte alla som upplever att det 
är så enkelt. Är du en av dem? Vi försöker 
göra det lite lättare för dig att komma i 
gång. Ta med din egen telefon. För-
anmälan till biblioteket: 0414–81 90 00  
eller biblioteket@simrishamn.se. 
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Bli säker på nätet 
Onsdag 15/3 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
I media kan vi ofta ta del av information 
om hur olika bedrägerier sker. Bedragarna 
är skickliga och ligger ofta steget före. 
Men med rätt kunskap finns det mycket vi 
kan göra för att minska risken att bli utsatt 
för brott. Med Sparbanken Skånes samar-
betspartner Utbildnings forum kan du öka 
ditt digitala självförtroende och känna dig 
mer trygg på nätet. I sin föreläsning om 
digital säkerhet sätter de viktiga begrepp i 
sammanhang, förklarar innebörd och 
funktion och går igenom säkerhetsaspek-
ter. Du får råd om åtgärder som kan vidtas 
i förebyggande syfte så att du kan känna 
dig säkrare på nätet. Begränsat antal 
deltagare.  Föranmälan på 0414-81 90 00 
ellerbiblioteket@simrishamn.se.   
 

Det digitala biblioteket 
Torsdag 16/3 kl. 13–14. 
Simrishamns bibliotek 
Visste du att du kan strömma filmer gratis 
via bibliotekets två strömningstjänster 
Viddla och Cineasterna? Att du kan läsa 
och lyssna på e-böcker via vår app Biblio? 
Vi går igenom vilka digitala tjänster 
biblio teket erbjuder samt hur man använ-
der dem. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 

 

Så funkar kommunens 
självservicetjänster 
Fredag 17/3 kl. 13–14 
Simrishamns bibliotek 
Visste du att med våra självservicetjänster 
kan du enkelt söka grävtillstånd, ansöka 
om bibliotekskort eller beställa kartor, 
men du kan också göra en anmälan om du 
tror att ett barn far illa eller ansöka om 
insatser inom vård och omsorg. Dygnet 
runt, alla årets dagar, när du själv vill och 
har tillfälle! Vi visar hur! Föranmälan till 
biblioteket på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Österlenbilder i fokus 
Lördag 18/3 kl. 10–14 
Museimagasinet Garvaren 
Då var det dags igen. Efterfrågan på 
gamla fotografier är stor och Österlens 
museum fortsätter sitt arbete med att till-
gängliggöra foton, med motiv från Simris-
hamn i projektet Österlenbilder i fokus. 
Under arbetets gång ser vi luckor som 
behöver fyllas med mer information. Där-
för kommer vi, ännu en gång, plocka fram 
ett större antal bilder knutna till Simris-
hamn som vi behöver er hjälp med. Vad 
kan vara trevligare än att träffas kring lite 
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fika och diskutera bilder? Tillsammans 
med fornminnesföreningen bjuder vi in 
till museimagasinet Garvaren för insam-
lande av minnen från förr. Arrangemanget 
äger rum i magasinets entré, där också 
alla bilderna finns att tillgå. Guidad rund-
vandring i magasinet cirka kl. 12. Fri entré. 
Fika till självkostnadspris. Föranmälan till 
osterlens.museum@simrishamn.se. 
 

Familjelördag: 

Planeten med  
Lilla Vilda teatern 
Lördag 18/3 kl. 11.15–11.45  
Simrishamns bibliotek 
Två nyfikna rymdfigurer hamnar på pla-
neten Jorden och upptäcker fantastiska 
platser och det otroliga ekosystemet där 

allt hänger ihop. Då träffar de på några 
djur och märker att många träd huggs ner 
och att vattnet och luften håller på att för-
giftas. Rymdfigurerna försöker påminna 
om att ta hand om varandra, vara rädda 
om den fina planeten och får själva en 
efterlängtad överraskning när de ska åka 
hem. Planeten är en rolig, musikalisk och 
aktuell föreställning. Med fantasi, humor 
och allvar framförs en kärleksfull historia 
om klimatet och social hållbarhet. För 
barn cirka 3–8 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se.  
 

Tisdagshäng:

Poesiworkshop och  
öppen mick 
Tisdag 21/3 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag firar 
vi världspoesidagen med olika skrivöv-
ningar! Prova på att skriva poesi, att göra 
black out poetry och, om ni vågar, läsa 
upp poesin på scen! För barn och unga 
7–16 år. Drop-in!
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Hållbar vattenförsörjning 
– idag och i framtiden 
Tisdag 21/3 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha 
rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. 
Varje dag. För att vi ska klara framtidens 
utmaningar behöver vi alla övergå till en 
mer hållbar vattenanvändning. Föreläs-
ning och dialog med Österlen VA, ett 
gemensamt driftsbolag för VA-verksam-
heterna i Simrishamn och Tomelilla  
kommun. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 

 

Författarbesök: 
Izabella Rosengren  
om "Hetta" 
Torsdag 23/3 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
Vi är den bäst temperaturanpassade arten 
på hela planeten. Människor bor och lever 
sedan tusentals år i temperaturer mellan 
minus 45 och plus 45 grader. Men världen 
blir allt varmare. Och med hettan blir vi 
mer våldsamma, dumma och sjuka. Är vi 
och våra samhällen anpassade för det? 
Med en blandning av populärvetenskap, 

journalistiskt reportage och personligt 
humoristiska undersökningar berättar 
vetenskapsjournalisten Izabella Rosen-
gren om sin uppmärksammade bok 
"Hetta". Från dagen vi klev ner ur träden 
och ut ur lövverkets skuggor fram till de 
troliga men inte alltid så roliga framtids-
scenarier som vi alla borde börja sätta 
oss in i. I samarbete med ABF Österlen. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Havsdagar: 

Fredagsmys med tema 
hav och vatten 
Fredag 24/3 kl. 9.30–10.30 och  
15.30–16.30  
Simrishamns bibliotek  
Vi läser böcker om det stora havet och om 
hur viktiga våra vattendroppar är. Efteråt 
pysslar vi vattendroppar eller fiskar att 
sätta upp i vårt fiskenät. För barn 3–7 år 
och deras närstående vuxna. Småsyskon 
får följa med. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se.
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Havsdagar: 
Fiske och sjöfart i Simris-
hamn genom tiderna   
Lördag 25/3 kl. 14 
Österlens museum 
Vad har fiskerinäringen betytt för Simris-
hamns historia sedan staden grundades? 
Hur har sjöfarten runt Simrishamn sett ut 
längre tillbaka i tiden? Välkomna till ett 
föredrag om fiske och sjöfart i Simris-
hamn genom tiderna. Med utgångspunkt 
i havstemat i museets nya simrishamns-
utställning och den senaste av böckerna 
om Simrishamn 900 år tar Lena Alebo 
(museichef på Österlens museum) tillsam-
mans med Vesa Tschernij (fiskeexpert på 
Marint centrum) er igenom olika tider 
och epoker i Simrishamns fiske- och  
sjöfartshistoria. Fri entré. Föranmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se. 

Tisdagshäng:

Högläsning och pyssel  
på tema havet 
Tisdag 28/3 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Vi högläser ur "Det farliga djupet": ett 
interaktivt havsäventyr och skapar fiskar 
att fylla vårt fiskenät med. För barn och 
unga 7–16 år. Drop-in! 

Havsdagar:

Hur mår Östersjön? Del 1 
Tisdag 28/3 kl. 17 
Simrishamns bibliotek 
Titt som tätt hör man om problem i Öster-
sjön som övergödning, syrefria havsbott-
nar, svaga fiskbestånd, hotade arter, plast 
och andra föroreningar, miljögifter, 
exploderade gasledningar, klimatföränd-
ringar och ett ekosystem ur balans. Vad 
innebär allt detta och hur står det egentli-
gen till med miljön och fisken i Östersjön? 
Blir något bättre? Välkommen till den för-
sta av två föredragskvällar som ger dig en 
nulägesbild av situationen i Östersjön. 
Först ut är Mattias Müller, hållbarhets-
strateg i vår kommun, som berättar om 
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vårt arbete med havsfrågor och svarar på 
era frågor om Östersjön. Under hela vecka 
11 finns en utställning med vår havsplan 
och kustzonanalys tillgänglig på bibliote-
ket. Begränsat antal platser. Föranmälan 
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 

Havsdagar:

Hur mår Östersjön? Del 2 
Onsdag 29/3 kl. 17 
Simrishamns bibliotek 
Titt som tätt hör man om problem i Öster-
sjön som övergödning, syrefria havsbott-
nar, svaga fiskbestånd, hotade arter, plast 
och andra föroreningar, miljögifter, 
exploderade gasledningar, klimatföränd-
ringar och ett ekosystem ur balans. Vad 
innebär allt detta och hur står det egentli-
gen till med miljön och fisken i Östersjön? 

Blir något bättre? Välkommen till ett före-
drag som ger dig en nulägesbild av situa-
tionen i Östersjön. Under den andra före-
dragskvällen berättar Madeleine Lundin 
och Josefin Larsson om hur Marint cen-
trum i Simrishamn bidrar till en hållbar 
utveckling och en Östersjö i balans. 
Begränsat antal platser. Föranmälan 
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Fredagsmys på arabiska 
Fredag 31/3 kl. 15.30–16.30 
Simrishamns bibliotek 
Vi berättar och läser sagor tillsammans på 
arabiska med bibliotekarien Lina! 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan 
på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
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April 
 

Invigning av  
fotoutställning 
Lördag 1/4 kl. 10–14 
Österlens museum 

Gruppen Fotoentusiasterna bjuder än en 
gång på medlemmarnas individuella bild-
värld och önskar väcka entusiasm hos 
besökarna med kluriga kombinationer. 
Utställningen innehåller foton med 
anknytning till Simrishamn och omvärl-
den. Gruppen Fotoentusiasterna består  
av Per Björnby, Per Kindstedt, Gunnel  
Jönsson, Björn Löfgren, Kjell Persson,  
Kai Svensson och Rolf Unosson. Fri entré. 
Utställningen pågår till 29/4. 

Skrivarcirkel med  
Stefan Villkatt 
Lördag 1/4 kl. 11–13.30   
Simrishamns bibliotek 
Vill du skriva om dina minnen och dröm-
mar eller bara fantisera loss? Kanske vill 
du våga säga vad du tycker och tänker för 
att göra din röst hörd? Leder skrivar-
cirkeln gör Stefan Villkatt, journalist och 
folkhögskolelärare, som har undervisat 
om svensk litteraturhistoria i Ryssland och 
Kina. Nu har han hand om Långholmens 
författarskola, en plats där författare skri-
ver färdigt sina romanmanus. Välkomna 
oavsett skrivarambition! Föranmälan på 
0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
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Påsklov

Påsklovspyssel  
Måndag 3/4 kl. 10.30 
Simrishamns bibliotek  
Hela veckan kan ni pyssla och skapa på 
tema vår och påsk i vår skaparhörna. 
Drop-in!   

Biblioteket       Naturum 

Kul med djur  
Måndag 3/4 kl. 11–12 
Simrishamns bibliotek  
Någon kan hoppa långt, någon kan 
klättra i träd, någon kan låta JÄTTEhögt 
och någon kan fånga flugor i luften. 
Mums! Men – tycker de verkligen om att 
bli pussade på? Hör mer om mig tillsam-
mans med Nelly från naturum Stenshu-
vud och Johanna från bibblan! Vi pratar, 
läser saga och skapar efteråt. För barn i 
åldern 3–7 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Författarbesök:  

Nicolas Lunabba – "Blir du 
ledsen om jag dör?" 
Måndag 3/4 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
Nicolas Lunabba är ungdomsledare och 
verksamhetsansvarig för organisationen 
Helamalmö som arbetar med att skapa 
bättre levnadsförhållanden för människor 
i utsatta områden, med fokus på barn och 

unga. Med sitt hyllade sommarprat i P1 
2021 uppmärksammades han för sitt 
mänskliggörande av unga som hamnar i 
våldsspiraler. Nicolas har fått flera priser 
för sitt engagemang, som Svenska Martin 
Luther King-priset och IM-priset till Britta 
Holmströms minne. Nicolas Lunabba 
arbetssätt, syn på socialt arbete och visio-
ner har nått ut nationellt och internatio-
nellt, blivit en inspiration för andra och 
bidragit till ökad trygghet i områden där 
de verkar. Hösten 2022 debuterade  
Nicolai som författare med en av årets 
mest uppmärksammade böcker "Blir du 
ledsen om jag dör?" Hör honom berätta 
om mötet som förändrade allt. I samar-
bete med ABF Österlen. Begränsat antal 
platser. Föranmälan till 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 
 

Sagostund med Maria  
och hunden Helle       
Tisdag 4/4 10.30–10.45 och 10.45–11 
Simrishamns bibliotek 
Pedagogen Maria läser för hunden Helle 
och för barn i åldrarna 3 till 6 år. Väl-
komna att lyssna på en saga med andra 
barn och se hur mysigt även hundar tycker 
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det är att bli läst för. Begränsat antal  
platser. Föranmälan till 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 
   

Läs för hunden Helle!   
Tisdag 4/4 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!  Till träffen tar du med dig en 
bok, eller lånar en här på biblioteket. För 
barn i åldern 7 till 13 år. Begränsat antal 
platser. Föranmälan till 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 

Påskris 
Tisdag 4/4 kl. 13–15 
Österlens museum 
Museet säger nej till djurplågeri och kör 
med traditionella utsmyckningar istället. 
Vi använder oss av färgad ull och granna 
band för att smycka påskriset. Museipeda-
gog Veronica Jeppsson visar hur.  
Pris: 60 kr. Ingen åldersgräns. 

Fru Ide –  
vernissage med 
Ann-Margrete Clarén 
och föredrag av 
Madeleine Hjort
Skärtorsdag 6/4, kl. 13–15 
Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn 
Konstnär Ann-Margrete Clarén har bjudits 
in att ge sin bildtolkning av Fru Ide, som 
var en rik och mäktig kvinna som levde i 
sydöstra Skåne under sista hälften av 1300-
talet. Fru Ides liv var ett samspel av 
ödmjukhet, fromhet, hästintresse och 
praktisk duglighet. I kyrkorummet visas 
Ann-Margrete Claréns färgstarka mål-
ningar. I samband med vernissagen håller 
även författare Madeleine Hjort ett före-
drag kl. 14 om Fru Ides liv. Utställningen 
pågår till och med 31 augusti. Fri entré. 
Arrangeras av Svenska kyrkan i 
Simrishamn. 

Kyrksilver –  
vernissage på  
kyrkans silverutställning 
Skärtorsdag 6/4, kl. 13–15 
Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn 
Välkommen att se kyrkans samling av 
1500-talssilver och modernare silversmide 
skapat av den välkände svenske silver  - 
s meden och hovjuveleraren Wiwen Nilsson, 
som var en av 1900-talets mest uppmärk-
sammade silversmeder, såväl i Sverige som 
internationellt. Utställningen pågår till 
och med 31 augusti. Fri entré. Arrangeras 

av Svenska kyrkan i Simrishamn. 
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Tova påskkycklingar 
Skärtorsdag 6/4, kl. 13–15 
Österlens museum 
Skapande verkstad där vi tovar påskkyck-
lingar med nål och ull under ledning av 
museipedagog Veronica Jeppsson. Pris:  
80 kr. inklusive material. Åldersgräns: 9 år 
och uppåt. Max 12 deltagare. Föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se. 
 

Visning av utställningen Simrishamn 900 år
 

Söndag 9/4 kl. 14  
Österlens museum 
Lena Alebo visar museets nya basutställning 
som handlar om platsen Simrishamns långa  
historia. Visningen genomförs med ett  
påsktema. Pris: 75 kr. Föranmälan till  
osterlens.museumsimrishamn.se. 
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Tisdagshäng:

Biblioteksråd 
Tisdag 11/4 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag blir 
det biblioteksråd! Kom och var med och 
påverka hur just ditt bibliotek ska vara. 
Vad tycker du ska hända på biblioteken? 
Vilka böcker tycker du att vi ska ha? Vi vill 
höra vad du tycker. Vi bjuder på fika. För 
barn och unga 7–16 år. Drop-in! 
 

Filmvisning och  
fotoutställning om  
Simrishamnshemmet 
Onsdag 12/4 kl. 16.30–17.30 
Simrishamns bibliotek 
Hur levde människor med funktionsvaria-
tioner under 1900-talet i Sverige? I Sofia 
Berglunds film- och fotoutställning får du 
se och uppleva hur det var att leva på Sim-
rishamnshemmet. Simrishamnshemmet 
som var ett vårdhem för människor med 
handi kapp under 1960–80-talen. Gamla 

fotografier och berättelser av de som har  
arbetat där gör Simrishamnshemmets 
spännande historia synligt. Fotoutställ-
ningen varar från 11 april till 29 april. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Fredagsmys med  
enhörningstema 
Fredag 14/4 kl. 9.30–10.30 och  
kl. 15.30–16.30  
Simrishamns bibliotek 
Vi läser böcker om enhörningar och 
annat magiskt. Efteråt pysslar vi tillsam-
mans. För barn mellan 3 och 7 år och 
deras närstående vuxna. Småsyskon får 
följa med. Begränsat antal platser. 
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller 
biblioteket@simrishamn.se. 
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Pøbel – medeltids  - 
musik för unga öron 
– ingår i Kulturkullerbyttan för  
de allra yngsta 
Tisdag 18/4 kl. 10  
Simrishamns bibliotek 
När Pøbel spelar får man lätt känslan av 
att vara på en rockkonsert. Det är ösigt, 
spännande och unikt! Med tidstrogna 
instrument, melodier och dräkter får du 
uppleva hur en dansorkester kan ha sett  
ut i slutet på 1400-talet och den dansk-
svenska gruppen lyckas även med konst-
stycket att ta med sig medeltidens musik  
in i 2000-talet. För barn i åldern 4 år och 
uppåt. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Tisdagshäng:

VR och robotar 
Tisdag 18/4 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Varje tisdag från och med 28 februari 
fram till och med 2 maj händer något kul 
för barn och unga i biblioteket. Idag blir 

det tech-tisdag! Tillsammans testar vi 
bland annat Green screen, Bluebots, 
Ozobots, VR och makey makey. För barn 
och unga 7–16 år. Drop-in! 

Filmvisning och samtal: 

Historjá – stygn för  
Sapmí med Britta  
Marakatt-Labba 
Torsdag 20/4 kl. 16–18:30   
Simrishamns bibliotek 
Med små stygn manar konstnären Britta 
Marakatt-Labba fram det samiska folkets 
historia och mytologi, från kosmologi och 
modergudinnans skapelseakt till fördriv-
ning, kolonialism, statsstödd rasism och 
politiska strider. Efter flera decennier på 
barrikaderna för samernas rättigheter, 
med sin konst som vapen, står hon och 
samerna nu inför sin största utmaning  
hittills: klimatförändringen. Klimatför-
ändringen är en existentiell fråga för den 
samiska kulturen eftersom de är helt bero-
ende av det arktiska klimatet för rensköt-
selns överlevnad som utgör stöttepelaren 
för den samiska kulturen. Denna film 
angår oss alla och aktualiserar frågor om 
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mänsklighetens relation till naturen. 
Efteråt finns möjlighet till samtal kring 
hållbarhet och klimatförändringar för
de som vill. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 

Biblioteket     familje- 
centralen 
Fredag 21/4 kl. 9.30 
Simrishamns familjecentral 
Biblioteket besöker Simrishamns familje-
central. Vi läser böcker med tema odling 
för både de allra minsta och lite större 
barnen, fikar, pratar om språkutveckling 
och odlar tillsammans. Drop-in! 

Tisdagshäng:

Boktips och  
bokmärkesverkstad 
Tisdag 25/4 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Vi tipsar varandra om våra bästa boktips 
och gör bokmärken. För barn och unga 
7–16 år. Drop-in! 

Tova sittunderlag 
Lördag 29/4 kl. 10–13 
Österlens museum 
Våttova sittunderlag inför vårens och  
sommarens utflykter. Alla åldrar är  
välkomna! Pris: 250 kr inklusive  
material och fika.. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 

Valborgsmässofirande 
Söndag 30/4 kl. 19.30 
Tjyvasten  
Traditionellt valborgsmässofirande med 
bål, vårtal och musikkår. Samling i Södra 
planteringen (korsningen Hamngatan/
Stenbocksgatan) kl. 19.30, avmarsch med 
musik och fackeltåg till Tjyvasten kl. 19.45 
där bålet tänds cirka kl. 20. 
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Maj  

Tisdagshäng: 

Vi firar Harry Potter- 
dagen 
Tisdag 2/5 kl. 14–16 
Simrishamns bibliotek 
Vi firar Harry Potter-dagen genom att 
göra trollspön, spela Harry Potter-spel 
och lägga Harry Potter-pussel. Vi använ-
der green-screen för att ta bilder i Harry 
Potter-miljöerna och ser vad ni klarar i vår 
Harry Potter-tipsrunda. Kom gärna 
klädda som någon karaktär ur böckerna 
om du vill! För barn och unga 7–16 år. 
Drop-in! 

Författarbesök:

Anna Welin – "För barnets 
bästa" 
Tisdag 2/5 kl. 17.30–19 
Simrishamns bibliotek 
”En skrämmande och viktig skildring av 
ett nästan omöjligt svårt arbete, hur det 

faktiskt fungerar i social-Sverige”. Så 
beskrevs Anna Welins roman "För barnets 
bästa" i Dagens Nyheter, när den kom ut 
2021. Boken omskrevs också som en av 
höstens bästa relationsromaner och fick 
högsta betyg av Bibliotekstjänst. Den har 
blivit en omtyckt ljudbok. Anna Welin själv 
menar att hon ville dela med sig av sina 
erfarenheter från arbetet som socialsekre-
terare. Boken är en skönlitterär roman 
med påhittade karaktärer, men skriven så 
att den skulle komma så nära verkligheten 
som möjligt och sprida kunskap. Modera-
tor är Stefan Villkatt, kursansvarig vid 
Långholmens författarskola, på vilken 
boken kom till. I samarbete med ABF 
Österlen. Föranmälan på 0414-81 90 00 
eller biblioteket@simrishamn.se. 

Färga med 
växter 
Lördag 6/5 och 13/5  
kl. 10–14 
Österlens museum 

Under handledning av Danette Quarty 
och museipedagog Veronica Jeppsson får 
du lära dig olika metoder för ekologisk 
färgning av textilier och garn. Vi använder 
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oss av ecoprintning, botaniska tryck och 
växtfärgning. Två kurstillfällen som byg-
ger på varandra. Har du egna textilier du 
vill färga kan du ta med dem. Minst  
6 deltagare för att kursen ska bli av, max 
12 deltagare. Pris: 1 400 kr + material-
kostnader. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se.  

Jon Pettersson om  
romsk historia, kultur  
och romani 
Lördag 6/5 kl. 11–12 
Simrishamns bibliotek 
Hur har livet för romerna sett ut i Sverige, 
genom tiderna? Jon Pettersson är förelä-
sare, folkbildare och expert på frågor som 
rör romsk historia, kultur och romani. 
Som ledare av Frantzwagner-sällskapet 
har han tillsammans med forskarkollegor 
gått igenom oräkneliga historiska doku-
ment och kunnat lägga ett pussel som 
berättar romernas historia i Sverige. Hör 
Jon berätta mer om de händelseförlopp 
som drivit på den kulturella och språkliga 
utvecklingen för romanifolk i Sverige. Jon 
har medverkat i en rad statliga utredning 

och verkat som rådgivare till flera myndig-
heter, kulturdepartement och public ser-
vice. Under våren 2022 var Jon program-
ledare i SVT:s "Möte med” på romani och 
har skrivit texter och översättningar till ett 
sjuttiotal radio- och TV-produktioner för 
Utbildningsradion. Föranmälan på 0414-
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. 

Historiebussen: Romska 
platser på Österlen  
Lördag 6/5 kl. 12.15–15.15 
Efter Jon Petterssons föredrag på Simris-
hamns bibliotek väntar en buss för att ta 
oss runt på Österlen. Vi besöker romska 
minnesmärken på marknadsplatsen i 
Kivik, vid järnvägen i Sankt Olof samt 
andra platser som förknippas med resan-
defolk. Men på turen följer som ciceroner 
Jon Pettersson och Lena Alebo. Bussturen 
är ett samarbete mellan Österlens 
museum och Föreningen för fornminnes- 
och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Pris: 
300 kr (föreningens medlemmar 200 kr) 
Medtag kaffekorg. Föranmälan till:  
osterlens.museum@simrishamn.se. 
 
Välkomna till Arkitektur-
dagarna 11–12 maj!  
Simrishamns kommun bjuder in till två 
dagar fullspäckade med intressanta före-
läsningar om gestaltad livsmiljö; arkitek-
tur, kulturmiljö, hållbarhet och bygg-
nadsvård. Under dagarna kommer även 
2023 års byggnadsvårdspris, arkitektur-
pris och hållbarhetspris delas ut. Mer 
information kommer, håll utkik på:  
simrishamn.se. 
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Älskade tulpan! 
Lördag 13/5 kl. 10–14 
Österlens museum 
Eva Fristedt från Narciss och tulpan visar 
årets lökplantering i museets trädgård och 
ger råd och tips kring lökodling. Visning-
arna sker kl. 11 och kl. 13. Fri entré. 
 

Aeldre – en cirkus-,  
dans- och musik  - 
föreställning för stora träd 
Lördag 13/5 kl. 15 
Utomhus vid ett stort träd i Simrishamn  
Skandinavisk (o)traditionell musik, cirkus 
och dans spelas i och runt ett stort träd i 
Simrishamn, se simrishamn.se/900 för 

exakt plats när det närmar sig. Aeldre 
utforskar träd i dess olika dimensioner 
och skapar en unik föreställning med  
luftakrobatik, dans och musik där trädet 
utgör föreställningens scenrum med de 
förutsättningar som finns. Gruppen 
består av två musiker, en dansare och två 
luftakrobater. Aeldre hedrar trädet som 
en generationsöverskridande samlings-
punkt i lokalsamhället. Medverkande: 
Karoline Aamås, Mira Leonard, Ester 
Thunander, Love Aamås Kjellsson och 
Daniel Jeremiah Persson. Associerad  
forskare: Sara Erlingsdotter. Med stöd av 
Region Skåne, Kulturrådet Norge, Kultur-
rådet Sverige. I samarrangemang med 
Simrishamns riksteaterförening.  
Fri entré. 
 

Vikingavecka/norsk vecka 15/5–20/5  
Under vecka 20 blir det en vikingavecka/norsk vecka med  
anledning av att den norske kungen Sigurd Jorsalafar kom till 
Simrishamn år 1123 – för exakt 900 år sedan. 
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besättningen från Föreningen Vikinga-
leden, Österlens museum, Simrishamns 
bibliotek och Kulturskolan. Fullständigt 
program kommer att presenteras på: 
simrishamn.se/900  
 

Internationellt  
författarbesök 

Ingvild H. Rishøi 
Måndag 15/5 kl. 17.30 
Simrishamns bibliotek 
Den kritikerrosade norska författaren 
Ingvild H. Rishøi kommer till Simrishamns 
bibliotek. Hennes kortroman"Stargate".  
En julberättelse har redan hyllats som en 
modern klassiker. I hemlandet har hon 
vunnit flera stora litterära priser och på 
senare år har hon också börjat att upp-

Vikingaskeppet Glad  
av Gillberga kommer på 
besök till Simrishamn 
Måndag 15/5– lördag 20/5 
Hamnen i Simrishamn  
Vikingaskeppet Glad av Gillberga från 
före ningen Vikingaleden lägger till vid 
hamnen i Simrishamn. Passa på, detta är 
ett unikt tillfälle endast under jubileums-
året! Skeppet är en rekonstruktion byggt 
enligt vikingatida byggmetoder efter 
dansk modell från tiden runt 1123, när 
den danske kungen Niels och den norske 
kungen Sigurd Jorsalafar stämde träff i 
Öresund för att tillsammans segla upp 
med en stor flotta i Östersjön. Kring skep-
pet arrangeras olika aktiviteter och vis-
ningar under veckan. I samarbete mellan 
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märksammas allt mer i Sverige. Missa inte 
en unik möjlighet att ta del av en av Nor-
dens största litterära stjärnor när hon för 
första gången kommer på ett författar-
besök i Sverige. Det blir ett samtal om bar-
nets blick i litteraturen, klassperspektiv, 
relationen till Sverige, Astrid Lindgrens 
betydelse och mycket mer. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
 

Vikingaboktips  
och högläsning 
Tisdag 16/5 kl. 16 
Simrishamns bibliotek 
Simrishamn fyller 900 år och vi tipsar om 
böcker som utspelar sig på vikingatiden 
samt andra historiska böcker. Efteråt kan 
ni passa på att besöka vikingaskeppet 
Glad av Gillberga som ligger till vid  
Tullhusstranden. För barn 7–12 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  

biblioteket@simrishamn.se.  

Konsert

Simrishamns  
Orkester förening framför  
Edvard Griegs “Sigurd 
Jorsalafar” 
Onsdag 17/5 kl. 19 
Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn 
Simrishamns orkesterförening framför 
Edvard Griegs “Sigurd Jorsalafar”. Invig-
ningstal av Fredrik Åberg, Norges general-
konsul i södra Sverige och Lena Alebo, 
chef för Österlens museum. Fri entré. I 
samarrangemang med Simrishamns 
orkesterförening och Svenska kyrkan i 
Simrishamn. 

Invigning av  
Björkegrenska  
rederi kontoret 
Torsdag 18/5 kl. 11–14 
Österlens museum 
Simrishamn är känt för sina stora köp-
mangårdar som låg placerade längs övre 
delen av Storgatan. En av dem var Björke-
grenska gården med sitt stora sädesmaga-
sin Hafreborg, där Österlens museum 
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numera huserar. Museet har i samarbete 
med Föreningen Gamla Cimbrishamn 
och Herrlinska stiftelsen, med bidrag från 
Riksantikvarieämbetet, återställt det  
Björkegrenska rederikontoret och till-
gängliggjort det för besök. Christer Akej, 
ordförande i Herrlinska stiftelsen, inviger 
Simrishamns nya besöksmål kl. 11 inne på 
Björkegrenska gården. Därefter berättar 
museichef Lena Alebo om gårdens histo-
ria och familjen Björkegren som levde och 
bedrev verksamhet här. Simrishamns 
musikkår spelar och medlemmar ur 
Svenska 1800-talssällskapet befolkar  
gården i tidstypiska kläder. Det bjuds  
på förfriskningar och medlemmar ur 
Gamla Cimbrishamn finns på plats och  
presenterar föreningen. Fri entré. 
 

Fredagsmys med  
vikingasaga 
Fredag 19/5 kl. 9.30 
Simrishamns bibliotek 

Simrishamn fyller 
900 år och vi läser 
sagor och fakta-
böcker om vikinga-
tiden. Efteråt kan ni 
passa på att besöka 
vikingaskeppet Glad 
av Gillberga som  
ligger till vid Tull-
husstranden. För 

barn mellan 3 och 7 år och deras närstå-
ende vuxna. Småsyskon får följa med. 
Begränsat antal platser. Föranmälan  
på 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 

Vikingadag för  
hela familjen 
Fredag 19/5 kl. 11–16 
Tullhusstranden 
Besättningen visar upp sin båt och du kan 
prova på några enklare vikingahantverk 
och lekar tillsammans med Veronica 
Jeppsson och Jon Tillberg båda pedagoger 
inom Simrishamns kommun. Bokbussen 
finns på plats, laddad med spännande  
läsning på temat vikingatid för alla åldrar. 
Maria Heijbel från Österlens museum 
berättar sagor ur den nordiska mytologin. 
För hela familjen.  
 

Måla vikingaskepp  
med Maria Lancing 
Lördag 20/5 11–13  
Simrishamns bibliotek 
Konstnär Maria Lancing kommer och gui-
dar er i hur ni kan måla vikingaskepp och 
andra skepp ur historien. Vi skissar först 
enskilt för att avsluta med en gemensam 
målning som vi kan sätta upp i biblioteket. 
För barn 8–12 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till 0414-81 90 00 eller  
biblioteket@simrishamn.se. 
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Ellen Trotzigs dag 
Lördag 20/5, kl. 13–15  
Österlens museum 
Ellen Trotzig brukar kallas för Österlens 
första målarinna och var den första kvinn-
liga konstnär 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. I hennes senare måleri finns ett 
flertal skildringar från Simrishamn. Vi 
firar årets Ellen Trotzigs dag med en 
vandring i Simrishamn till platser där 
Ellen Trotzig bott, vandrat och målat. 
Vandringen avslutas med kaffe och Ellen 
Trotzig-bakelser. Pris: 150 kr inklusive 
kaffe och bakelse. Föranmälan till  
osterlens.museum@simrishamn.se. 

Prisceremoni för  
skrivtävlingen  
Simrishamn 900 ord 
Onsdag 24/5 kl. 14 
Simrishamns bibliotek 
Nu korar vi vinnarna i vårens stora skriv-
tävling! Under våren har alla kommunens 
fjärdeklassare erbjudits att delta i en 
skrivar tävling, med utgångspunkt i firandet 
av Simrishamns 900-årsjubileum. Barnen 
fick i uppdrag att skriva en berättelse på 
900 ord med utgångspunkt i vikingatiden 
och gammal nordisk tro och mytologi.  
I klasserna valdes sedan bidrag ut som 
skulle gå vidare till juryns urval. Dessa 
vinnarbidrag ska sättas ihop till en anto-
logi som kommer att finnas tillgänglig på 
biblioteket. Under dagen bjuder Simris-
hamns bibliotek, tillsammans med sko-
lorna, in till ett firande och uppmärksam-
mande av tävlingsbidragen, med pris-
ceremoni, uppläsningar och andra 
överraskningar. Föranmälan på 0414- 
81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. 
 

Bokbabbel  
Torsdag 25/5 kl. 18–19.30  
Simrishamns bibliotek  
Välkommen till Simrishamns bibliotek för 
bokinspiration i form av bokbabbel! 
Biblio tekets personal presenterar ett urval 
av vårens och sommarens 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. 
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Biblioteket      Naturum
Gå på insektsjakt 
Fredag 26/5 kl. 14 
Naturum Stenshuvud 
Många är långa och några är svåra att 
fånga! Leta efter småkryp tillsammans 
med en naturvägledare och låna spän-
nande böcker om insekter, djur och natur 
från den gröna och sköna bokbussen! 

Fönsterrenoveringens dag 
Lördag 27/5 kl. 10–14 
Österlens museum 
Vi firar fönsterrenoveringens dag i Öster-
lens museums trädgård. Mia Almgren, 
från Mia Målare, och kommunantikvarie 
Paulina de Vries demonstrerar hur man 
renoverar fönster. Mia visar också hur 
man målar med linoljefärg och berättar 
om vad som är viktigt att tänka på. Under 
dagen kan du få rådgivning om hur du ska 
ta hand om dina egna fönster. Ta gärna 
med ett par bilder på dina fönster, så blir 
det lättare att ge råd. Fri entré. 

 

Jubileums- 
gudstjänst  
Simrishamn 900 år 
Söndag 28/5 kl. 11 
Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn  
Arrangeras av Svenska kyrkan i  
Simrishamn. Mer information  
kommer på simrishamn.se/900  
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Juni  

Vernissage: 

Österlenskolans  
elevutställning 
Lördag 3/6 kl. 12 
Österlens museum 
I utställningen visas verk ur delar av  
Österlenskolans examensarbeten.  
Fri entré. Utställningen pågår till  
och med 18/6. 
 

Nationaldagsfirande i 
Simrishamn  
Tisdag 6/6 kl. 11 
Brunnsparken  
Nationaldagsfirande med tal och festlig-
heter på Brunnsparkens scen kl. 11–12. 
Utdelning av kommunens kulturpris, 
idrottspris och föreningsledarstipendium. 
Mer information på simrishamn.se när 
det börjar närma sig. 

Kulturarvsvandring  
i Gislöv 
Tisdag 6/6 kl. 13–16  
Byagården i Gislöv 
Välkommen till en kulturarvsvandring i 
och kring Gislöv. Föredrag av medarbetare 
från Österlens museum om Gislövs historia 
och utställning av fornfynd från trakten. 
Ta med dina egna fornfynd för bedöm-
ning. Vi åker traktor och vagn till Brage-
stenarna och kyrkogården i Östra  
Nöbbelöv. Ett samarbete mellan Österlens 

museum och Gislövs smidesmuseum och 
byagille. Medtag kaffekorg. Samling vid 
Byagården mitt i Gislöv. Fri entré. 

 

Bind en midsommarkrans 
till håret 
Torsdag 22/6 kl. 12–15 
Österlens museum 
Förbered midsommarfirandet med krans-
bindning i museets trädgård. Vi binder 
kransar till håret. Pris: 60 kr/krans. 
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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, 
olika språk och funktionsnedsättningar. 
De allra minsta barnen har ett eget, kryp-
vänligt 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.    

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 även 
svårt att ta dig till bokbussen finns tjäns-
ten 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 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  
biblioteksso.se.    
 

Simrishamns bibliotek
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Skrabban – aktiva och  
interaktiva rum 
I Skrabban finns plats för verkstäder och 
andra program året runt med lördags-
evenemang och lovprogram. Här finns 
utställning om lokal forntid, biosalong 
och tillfälliga utställningar. Avgift tas ut 
då verkstäder, 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. Animerad 
film med sägner för både stora och små 
om några av våra österlenska väsen.  
Filmen visas i vår biograf i Skrabban. 

Utställningen Simrishamn 900 år 
Besök Österlens museums nya basutställ-
ning om Simrishamn. Utställningen speg-
lar platsens 900-åriga historia ur många 
olika perspektiv – som sillastad, köpmans-
stad och turiststad. I utställningen på hela 
våning två 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 

Aktuella utställningar på  
Österlens museum
Fri entré till museets utställningar 
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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 1900-talet. 

Utställning med Simrishamns  
kommuns nyinköpta konst 
Varje år köper Simrishamns kommun in 
ny konst till kommunens samling. I utställ-
ningen visas konst som köptes in under 
2022. Utställningen öppnar 8/2 pågår  
till och med 11/3.  

Fotoutställning 
Gruppen Fotoentusiasterna bjuder än en 
gång på medlemmarnas individuella bild-
värld och önskar väcka entusiasm hos 
besökarna med kluriga kombinationer. 
Utställningen innehåller foton med 
anknytning till Simrishamn och omvärl-
den. Gruppen Fotoentusiasterna består av 

Per Björnby, Per Kindstedt, Gunnel  
Jönsson, Björn Löfgren, Kjell Persson, Kai 
Svensson och Rolf Unosson. Utställningen 
invigs 1/4 och pågår till och med 29/4. 
 

Österlenskolans elevutställning 
I utställningen visas 
verk ur delar av  
Österlenskolans  
examensarbeten. 
Utställningen invigs 
3/6 och pågår till och 
med 18/6. 
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Ladda ner appen Simrishamn 900 år 
I år är det 900 år 
sedan som Simris-
hamn som plats 
uppmärksamma-
des första gången i 
skrift – år 1123. 
Den norske kungen 
Sigurd Jorsalafar 
kom då till platsen 
som han benämner 
Svimraros, med 
300 skepp i följe. 

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. 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 
männi skor, 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 klimatprome-
nad genom Simris-
hamn! Österlens 
museums app Sim-
rishamn 900 år har 
fått ett komple-
ment. Den nya 
delen handlar om 
klimatet och är ett 
samarbete mellan 
Österlens museum 
och SMHI. På fem 
platser i Simris-
hamn berättar 
Lena Alebo om  
historiska klimat-

händelser som extremväder, stormar, 
havs nivåförändringar och vattenhushåll-
ning. 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. 

Österlens museums appar
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Ladda ner appen Fornminnen  
på Österlen 

Kulturlandskapet 
på Österlen har 
mycket att berätta 
för den som är nyfi-
ken och uppmärk-
sam. Här finns syn-
liga spår av mänsk-
lig närvaro och 
aktivitet från sten-
åldern och framåt. 
Österlens museum 
driver sedan flera 
år tillbaka projektet 

”Se och vårda”, där vi med bidrag från 
länsstyrelsen tar hand om och tillgänglig-
gör 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. Appen är gratis att använda 
och du hittar den där appar finns. 

Vandringsleder på Österlen 
Österlens museum har anlagt två vand-
ringsleder i forntidens spår på Österlen: 
Jätteleden och Hällristningsleden.  
Mer information om dessa finns på  
simrishamn.se/museum.



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 simrishamn.se/bibliotek 
Kontakta Boken kommer på bokenkommer@simrishamn.se 

Digitalt bibliotek 
Alltid öppet på biblioteksso.se

Kontakt: Telefon: 0414-81 93 00 | E-post: biblioteket@simrishamn.se

Österlens museum
Storgatan 24, Simrishamn

Onsdag–fredag kl. 12–16 | Helgfri lördag kl. 10–14 

Sportlovet: 21/2–24/2 kl. 12–16, 25/2 kl. 10–14 
Påsk: 4/4–7/4 kl. 11–16, 8/4 kl. 10–14, 9/4 kl. 11–15, 10/4 stängt 
Kristi himmelfärdsdag: 18/5 kl. 11–16 
Ellen Trotzigs dag: lördag 20/5 kl. 10–15 
Midsommarafton: 23/6 stängt 
Kontakt: Telefon: 0414- 81 96 70 | E-post: osterlens.museum@simrishamn.se  
simrishamn.se/museum  

Museimagasinet Garvaren 
Lädergatan 4, Simrishamn 

Öppet för bokade besök: 
Tisdagar kl. 10–15 
Torsdag 12/1, 2/2, 2/3, 13/4, 4/5, 1/6 kl. 17–20 
Kontakt: E-post: garvaren@simrishamn.se  
Ange i bokningen vad du vill titta närmare på i våra samlingar och arkiv så  
förbereder vi ditt besök. Sök i samlingarna: osmu.kulturhotell.se  

Simrishamn på Österlen
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