
Utflyktstips
Sydöstra Skåne



Museum/Kulturbyggnader

Autoseum
SVENSK BILSPORTHISTORIA - Utställningen ger en överblick över Svensk Bilsporthistoria från 
tidigt 1900-tal fram till i dag. Ett rikt bildmaterial och tävlingsbilar från skilda epoker gör detta 
till ett verkligt spännande tillskott.
STEFAN ”LILL-LÖVIS” UTSTÄLLNING - En av svensk bilsports stora ikoner, Stefan ”Lill-Lövis” 
Johansson har en separat utställning. Denna speglar hans framgångsrika karriär med bland 
annat över 100 starter i Formel 1.
FRASSES & MARIANNES MUSIKMUSEUM – en unik samling musikmaskiner och instrument 
MODELLFLYGUTSTÄLLNING En unik utställning – den enda i Sverige.
BARNENS AUTOSEUM - Den stora nyheten 2016 är att barnen fått ett eget separat museum. 
LEKSAKSMUSEUM Mängder av spännande leksaker både från förr och nu.
större leksaksmuseum (L.A. TOYs)
NILS-OSCAR PALACE
Årets nyhet på Autoseum. Ett 400 kvm stort Show Room i bästa 
Las Vegas-stil. 

2018: mars – oktober kl. 11.00–18.00 alla dagar utom måndagar
Entré: 130:-, barn < 12 år: gratis. 12-16 år: 65:- familjebiljett: 300:-



Museum/Kulturbyggnader
Fiskedragsmuseet är det museum i Sverige som innehåller flest fiskedrag och ger bäst 
information om ursprung, tillverkare m.m. Låt dig överraskas av mångfalden och den estetiska 
presentationen, och visst kan du få ta del av en "sann" fiskehistoria. 
2017: Ungefärliga öppettider juli - augusti dagligen 11-17 

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg. 
Borgen uppfördes av borgherren Jens Holgersen Ulfstand.
Grundstenen till Glimmingehus lades den 2 maj 1499. 
2018:

26 mars – 30 april dagligen, kl. 11-16

1 maj – 15 juni dagligen, kl. 10-16

16 juni – 12 augusti dagligen kl. 10-18*

13 augusti – 31 augusti dagligen kl. 10-16

1 september – 30 september dagligen kl. 11-16

Helger i oktober Lör- och söndag kl. 11-16

29 oktober – 4 november dagligen kl. 11-16

27 december – 30 december
kl. 11-16



Museum/Kulturbyggnader
Glimmingehus
Borgvisningar 2018
Guiden anpassar innehållet i visningarna efter gruppernas ålderssammansättning. Visningarna 
ingår i entréavgiften och inleds på borgtrappan
1 maj – 15 junihelg och helgdagar kl 12 och kl 14
17 – 29 juni dagligen kl 12 och kl 14
30 juni – 12 augusti dagligen kl. 11, 12, 13, 14, 15 och 16 
13 – 31 augusti dagligen kl. 12 och 14 
1 – 30 september vardagar kl. 14, helger kl. 12 och 14 
Helger i oktober lör- och söndag kl. 12 och 14 
29 oktober – 4 november dagligen kl. 14. 

Borgvisningar på danska
11 juli kl. 13.30 
20 oktober kl 13.00 

Borgvisningar på engelska
1 – 10 juni helger kl 15 
11 – 29 juni helger kl. 14.30 
30 juni – 31 augusti dagligen kl. 14.30 
1 – 30 september helger kl. 15 

Borgvisningar på tyska
1 augusti – 3 september helger kl. 13.15 
12 augusti – 20 augusti dagligen kl 13.15 



Havängs Utemuseum – Lindgrens länga - visar flora, fauna och historien om trakten kring 
Verkeåns dalgång. En gammal korsvirkeslänga som byggdes på 1800-talets början. För att 
komma dit vandrar man längs en vackert slingrande grusväg. Öppet alla dagar. 
Skogsvaktarhuset var som namnet anger tidigare skogvaktarebostad. Det kallas även Lindgrens 
länga efter en tidigare innehavare.

Museum/Kulturbyggnader

Onslunda hembygds- och borstmuseum - Arbetslivsmuseum som visar
borstbinderi-hantverket från förr.

Piratenmuseet, Vollsjö. Den gamla banvaktsstugan i Vollsjö, ett stenkast från den rivna 
stationsbyggnaden, hyser sedan 1998 ett Piratenmuseum. Här skildras författarens liv och 
verksamhet. Här finns även ett Piratenantikvariat, Jakobs Boklåda. Utöver den permanenta 
utställningen arrangeras varje sommar en separatutställning i annexet. Basutställningen om 
Fritiof Nilsson Piraten utökas och kompletteras ständigt. Bland annat har Sällskapet som gåva 
mottagit personliga föremål som tillhört författaren. En av våra kunniga museivärdar svarar 
gärna på frågor om Piraten. I parken kan du slå dig ned bredvid Piraten, på en bänk som är en 
del av skulturgruppen Saga väves på sanningens varp, där du också hittar Bombi Bitt, Eli och 
katten Skorpan. På promenadavstånd finns Pumphuset, Stampabron och alla de andra platserna 
kända från Piratens böcker



Museum/Kulturbyggnader

Hammenhögs Lantbruksmuseum - Här kan man se uppställningar av lantbruksmaskiner, vagnar 
och redskap från hela 1900-talet. Den ålderdomliga inredningen i häststall och ladugård finns 
kvar.
2018: 3/7 – 13/8 dagligen kl 13-16

Kiviks Museum är Österlens äldsta hembygdsmuseum. I bildspel, filmer, fotografier och kartor, 
och med över 4000 föremål skildrar vi livet på Kivik från stenålder till nutid. 
Här får du till exempel veta mer om fiske och sjöfart från när Kivik var ett av Sveriges största 
rederisamhällen, hur det fattiga bondelivet kunde skapa grogrund för entreprenörskap och 
Sveriges Äppelrike, och hur Skandinaviens största marknad har sina rötter i ett handelsnätverk 
från bronsålderns mystiska Kiviksgraven och det mytomspunna järnålderns Maletofta...
Öppet 2018: må – sö 25/6 – 12/8 kl 13-17



Museum/Kulturbyggnader

Ångtåget mellan Brösarp och S:t Olof och upplev Skånska Järnvägar som ger dig en storslagen 
nostalgiupplevelse, en ångande resa bakåt i tiden på en över 100 år gammal järnväg genom Sveriges 
kanske vackraste landskap – Brösarps backar! 
2018 Ångtåget går söndagar 10/6 - 2/9, samt tis-, ons- och- torsdagar 10/7 - 2/8. 11.45 från Brösarp 
12.55 från Sankt Olof 14.20 från Brösarp 15.20 från Sankt Olof Jultågen 2018 är planerade till 
söndagarna 2/12 och 9/12. Ca 1,5 timme t/r
Vuxen: 180:- t/r, Familj: 390:-

Äpplets Hus är ett kunskapshus med äpplet i centrum och med upplevelser för hela familjen. 
Här finns Visningsfabriken, som visar hur man gör must och cider, Fruktkammaren och 
Åkessons historiska lager, där historien om Kiviks Musteri berättas på olika sätt. 
I Kunskapsförrådet kan du lära ännu mer om äpplen, äppelodling, blommor och bin. 
Välkommen ut i trädgården. Restaurang, Café och plantskola. 
2018: 
Juni: öppet kl 10-17 alla dagar i veckan
Juli och augusti öppet alla dagar 10 – 18
September – dec öppet alla dagar 10 – 17
Stängt midsommarafton



Museum/Kulturbyggnader

Utställningen Design för folkhemmet
Vi utlovar hög igenkänningsfaktor- här visas strykjärnet, dammsugaren och husgeråden som 
många av våra besökare säkert har ett förhållande till. Thomas Lindblad har under många år 
samlat in föremål i pressglas, plast, aluminium och rostfritt stål tillverkade i Sverige under 
Folkhemmets tid. Gamla bruksting byttes ut mot moderna, bättre, mer funktionella redskap. 
Plåthinkarna ersattes av plasthinkar, kopparkastruller av rostfria. Thomas Lindblad kommer själv 
att medverka och berätta under invigningen.

Utställningen Älskade tekanna
55 unika tekannor, formgivna av svenska formgivare under 1900-talets andra hälft och samlade 
av Pia Staël von Holstein och Staffan Bengtsson, båda kända från kulturproduktioner i SVT och 
deltidsboende på Vik. Vandringsutställningen premiärvisas över våren och sommaren på 
Österlens museum och invigs av paret själva.

Skrabban – nya aktiva och interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar och verkstäder i en helt ny våning för barn, barnfamiljer 
och skolklasser. Utställningen är en plats för verkstäder

Särken först - om kläder och människor på Österlen
Basutställning med inriktning på textilier. Tidsperspektivet är 1700-talets slut till 1970-tal.

Skörda regnvatten
"Skörda regnvatten" är en installation i museets trädgård, skapad av Eva Mathiasson, Sophia 
Callmer och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas in, lagras och användas för 
att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och kommande generationer. I 
samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Österlens museum



Museum/Kulturbyggnader
Garverimuseet, Simrishamn
Byggnaden är stadens äldsta profana byggnad, uppförd cirka år 1700. Det inrymde under större 
delen av 1800-talet det Strömska garveriet. Garverimuseet öppnades 1926. Här kan man följa 
utvecklingen av stadens garveriindustri från början av 1700 talet till våra dagar. Ehrnbergs & 
Sons Läderfabrik var den dominerande industrin i trakten ända tills 1975 och många av stadens 
innevånare har haft nära kopplingar till fabriken.  2017 ny utställning om fastigheten och dess 
invånare.
Öppet 2018: onsdagar och lördagar kl. 13-16, i juli-augusti

S:t Olofs kyrka tillhör obestridligen de både vackraste och intressantaste på Österlen. 

Den har varit en pilgrimskyrka och är ett turistmål av stort mått. Kyrkan är belägen i byn, som 
fordom hette Lundkende (Lundkinde eller Lonkinna), men som fram på 1500-talet antog 
kyrkans namn: S:t Olof. Kyrkans äldsta delar, nuvarande kor och sakristia, uppfördes troligen 
under senare delen av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den helgades åt S:t Olof, den 
norske kungen Olof Haraldsson, kanoniserad kort efter sin död i slaget vid Stiklastad den 29 juli 
1030. 

Tomelilla



Museum/Kulturbyggnader

Sjöfartsmuseet Hoppet - I museet finns ett stort antal målningar av segelfartyg med Brantevik 
som hemmahamn samt samlingar av äldre föremål med anknytning till sjöfart, sjöräddning och 
fiske. 
Brantevik var i slutet av 1800-talet Sveriges största sjöfartssamhälle med 118 samtidigt 
registrerade fartyg. Minnena från denna tid finns pietetsfullt bevarade i "Hoppets" lokal.
Öppet 2018: Juli och Augusti - dagligen kl 14.00 – 17.00

Skillinge Sjöfartsmuseum 
Från mitten av 1800-talet till början av 1950-talet hade Skillinge en framgångsrik 
segelfartygsflotta. Fartygens storhetstid är förbi, men än seglar många av fartygen för fulla segel 
på målningar i Skillinge Sjöfartsmuseum.

Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett 
välmående sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog, ökade fisket, 
vilket också finns representerat på museet. Sjömansarbeten, sjömansminnen, strandfynd och 
annan kuriosa visas. En mängd foton, dokument, tidningsurklipp m m finns samlat för att kunna 
förmedla kunskap om Skillinge och dess historia.
Öppet 2018: 25/6 – 19/8 kl 14-17



Skutor
Sarpen, Simrishamns scoutkår, 
är en drygt 100 år gammal skuta som används som utbildnings och skolseglingsfartyg. På 
sommaren seglar Sarpen med både Scouter och privatpersoner på både långseglingar och 
helgturer.
2018: Kvällssegling:  12, 18, 23, 24, 25 juli
Piratseglingar i juli 18, 20, 24, 25
Vuxna: 200:- Barn: 100:-

Jakten Hoppet
Under vårvintern 1998 startade skeppsbygget. Spant adderades till spant, bordläggningsplank
till bordläggningsplank, balkvägare, däcksbalkar, stöttor, kölsvin, svinrygg, spik och bultar, varje 
del noggrant tillpassad. Många har arbetet tillsammans, svett, tårar, glädje, fester och 
gemenskap. Efter fyra och ett halvt år av idogt arbete var hon klar för sjösättning. Den 29 juli 
2000, under strålande sol och folkets jubel, var det sjösättning i Brantevik. Midsommardagen 
2002 var det dags, HOPPET seglade för första gången. Jungfruturen seglades till Simrishamn
Eftermiddags- och kvällsseglingar
Upplev Österlen från havet
2018: På- och avmönstring i Brantevik 13.00-16.00 respektive 17.00-20.00
Vuxna: 300:- Barn: 100:-



Skutor
Klara Marie 
är en tvåmastad skonert med hemmahamn i Skillinge. Hon är unik i sitt slag, det enda 
kvarvarande skeppet från segelskutornas storhetstid på Östersjön.
2018: KVÄLLSSEGLINGAR MED KLARA MARIE
Kvällsseglingarna är bokningsbara. Incheckning 30 minuter före avgång, dvs. kl 17:30!
Måndagar 2 juli – 6 augusti Avgång kl 18:00, åter senast kl 21:00
250 kronor för vuxna och 100 kronor för barn (< 14 år)
EFTERMIDDAGSSEGLINGAR MED KLARA MARIE Onsdag och fredag 4 juli – 10 augusti.
Avgång kl 15:00, åter senast 17:30250 kronor för vuxna och 100 kronor för barn (< 14 år)
FISKETURER MED KLARA MARIE Söndagar 8 juli – 26 augusti. Avgång kl 09:00, åter senast kl
12:00 Pilkar att låna finns ombord. Det går bra att ta med egen utrustning!
250 kronor för vuxna och 100 kronor för barn (< 14 år)

Helene
Segelfartyget Helene byggdes 1916 som skonare vid Ystads Skeppsvarv av skeppsbyggmästare 
Johan Henrik Grufstedt. Efter en kort sejour i Göteborg köptes hon av Svenska 
Cementförsäljnings AB i Malmö 1917 och utrustades med en Avance motor om 20 hkr.
1922 såldes Helene till Stockevik för att 1926 och under fyra år redas på västkusten och Stora 
Kornö. 1930 säljs hon till smålandskusten, där hon kom att ha sin hemmahamn under många år. 
1938 installeras en 1 cylindrig Munktell motor om 60 hkr. Efter ett rigghaveri i svår storm 1943 
omtacklas Helene till galeas. Hon gick i fraktfart fram till mitten av 60-talet då hon läggs upp för 
försäljning. 1967 köptes Helene av Anders Lönn i Kalmar och registreras om till fritidsfartyg. 
Hon kom att seglas som skolfartyg och framför allt som teaterskepp med Byteatern från Kalmar. 
Anders Lönn renoverar och vårdar Helene i 29 år! Bland annat återställer han hennes språng 
samt ger henne en ny rigg. Hon får en ny motor 1981, en Volvo Penta TMD 100 om 195 hkr.
1996 säljs Helene ännu en gång till västkusten, denna gång till Grebbestad, för att år 2000 
köpas av Ystads Segelfartygsförening och återvända till sin ursprungsort  Ystad.
Helene är nu registrerad som skol/passagerarfartyg för 30 passagerare/elever och 5 
besättningsmän.
Kvällsseglingar från Ystad: kl 17-20 
Vuxna: 200 kr, barn: 8-16 år 50 kr, Barn 0 - 7 år gratis. Det finns även piratseglingar



Järrestad Hällristningarna - En av Skånes viktigaste hällristningslokaler. 
Ristningarna är utförda på en sydsluttande berghäll och är lätta att urskilja och 
studera. Förutom skålgropar, ryttare, ormar, vapenbilder utmärks 
Järrestadsristningarna av många bilder av fotsulor. Här finns även den dansande 
fågelmänniskan, en annorlunda och vackert formad människoliknande figur

Fornlämningar

Horsahallen – Hällristningar i Simrislund. Ett av Skånes framstående 
hällristningsområden. Utmärkande för ristningarna är framförallt de många 
avbildningarna av yxor. Dessutom finns skepp, hjulkors, skålgropar samt en 2 
meter lång utlagd mantel.



Havängsdösen - Stenkista och gravplats som byggdes av de första bönderna 
för ca 5 000 år sedan. 
Skelettdelar och en yxa gjord av flinta har hittats vid utgrävningar. 
Havängsdösen är en långdös från yngre stenåldern. Då den användes som 
begravningsplats höljdes den av den sandiga jorden från omgivningen. 

Fornlämningar

Kiviksgraven anses vara Nordens största gravröse och anlades ca 1400 f Kr, under den period 
som kallas äldre bronsålder. Det mäktiga röset tillkom troligen först efter att den sista 
begravningen ägt rum. Hällristningarna inne i graven avbildar ritualer som förmodligen skett på 
platsen, där den fysiska platsen möter den andliga.
2018: Öppet 1 juni-21 jun: Alla dagar kl 11:00-17:00, Stängt den 22:e. 
25 juni-12 augusti Alla dagar kl 10:00-18:00
13 augusti-31 augusti: Alla dagar kl 11:00-17:00
September: tisdag-söndag kl12:00-16:00.



Trädgård
Apotekarns Trädgård - Skånsk medelhavsträdgård gömd bakom plank och murar. 
Visningsträdgård, orangeri- och kryddväxter, teman. Trädgårdskonst. 
2018: Vard 10-18, lö 10-14

Den Engelska Trädgården hämtar sin inspiration från England. Trädgården på 3 000 m2 är 
lantlig, rustik och romantisk med mängder med blommande perenner, doftande engelska rosor 
och frodig grönska i många olika trädgårdsrum. Här finns även damm, växthus, skugghus, 
lusthus, köksodlingar, äng samt en liten plantskola. 
2018 Öppet: 10 maj - 30 september, torsdag - söndag, 11-17
Nyhet: Juli månad öppet alla dagar, 11-17
Entré: 60:-

En liten bit av Medelhavet - Grekisk trädgård i harmoni av färger och dofter, en 
medelhavskänsla på skånskt vis. Oliv-, fikon-, persiko-, körsbärs- och valnötsträd, salvia, 
rosmarin, timjan, mynta och lavendel. Butik m inredningsdetaljer, krukor, lyktor m m. Olivolja 
och oliver. Trädgårdsvisning och olivprovning. 
2018 öppet: torsdag, fredag kl 11-17, lördag & söndag kl 11-15
efter midsommar öppet dagligen kl 11-17



Trädgård
Hotell Turistgårdens Rosenträdgård - Rosenträdgården ligger skyddad på baksidan av hotellet 
och det finns närmare 250 olika sorters rosor. Man kan ta emot grupper men vi har inte 
guidning eftersom det är skyltar på allt. 
Det är en visningsträdgård för att hitta inspiration till vilka rosor man vill ha i sin egen trädgård. 
Här finns rosor från flera olika växtzoner.
Öppet 2018: Juni – Aug kl 14-17

Jansro Hem & Trädgård - Livsstilsbutik för hem och trädgård, växter, dekoration, kläder, café 
och boende.
2018: fredag-söndag, 11-17

Killahusets trädgård - Ett lika vilt som vackert rosenparadis. På trettio år har den 10.000 kvm 
stora åkern med offermosse och fem gamla träd förvandlats till en trädgård med många 
hemliga rum, ovanliga och exotiska träd, mattor av murgröna, växthus, buxbom och rosor, 
rosor, rosor. 
2018 Öppet: Kl. 11-18. Entré 50 kr. 
Guidade visningar av Mia Gröndahl onsdagar kl 17. Visning: 100 kr.
3 juli Rosdag på Killahuset



Trädgård

Kiviks Hotell har en italiensk nyrenässansträdgård. Rosor är en stor del av trädgården, inte 
mindre än 300 plantor av 30 olika arter samsas med övriga 3000 praktexemplar! 
Formklippta buxbomsbollar, pergolan som omfamnas av blåregn och klätterhortensia. I små 
halvmåneformade trädgårdsrum inramade av murgröna kan man sitta i sin egen lilla värld och 
lyssna på det porlande ljudet av vatten från ett majestätiskt lejonhuvud i svart diabas. 

Mandelmanns trädgårdar är ett jord- och skogsbruk om som alltsedan starten 1996 drivs 
ekologiskt enligt KRAVs regler.
2018: Från 29/6-13/8: fre-mån kl 11-17, 17/8-30/9 fre-sön kl 11-17
OBS! Nätbokning inför besök. Inträde: 80:-

Rosentorget är en unik samling av gamla rosor från Österlen. Här finns rosor från 55 byar.



Trädgård
Karl-Fredrik på Eklaholm - Visionen är att man ska få uppleva dofterna, färgerna, materialen 
och den känsla som finns på Eklaholm. Med historiens vingslag, antikviteter handplockade från 
Franska Rivieran, blommor och växter från de bästa odlarna i närområdet och ett konstgalleri 

Klosterträdgården, Ystad- Trädgården runt Klostret har kryddgård, kålträdgård, fruktträdgård, 
rosengård, pionträdgård, en stor damm och flera intressanta träd. 
Området runt Klostret är Ystads mest välbesökta. Hit kommer man för att beundra resterna av 
klostret eller för att gå en stund i parken. 

Gamla Bryggeriet – Smedens Trädgård, Smedstorp
I sin ateljé i Smedstorp designar & visar Per Baker smide i modern dansk stil, tavlor, skulpturer, 
unika bord och trädgårdsdesign i rostig smide. Visningsträdgård och Rostiga butiken. 
Passa även på och besök Smedens trädgård - en upplevelse.

Kronovalls slott har en tillgänglig park och en slottsträdgård med unika buxbomshäckar.



Stenshuvud Nationalpark - Sveriges sydligaste nationalpark erbjuder härliga strövområden, och en 97 
meter hög utsiktsplats över hav, stränder och äppelodlingar. Stenshuvuds nationalpark bildades 1986-
I "Naturum" finns utställning som beskriver parkens djur och växter. I parken finns bl a Hasselmus och 
Lövgroda. Sandstranden här är enastående fin. Naturum erbjuder guidade turer söndagar under vår 
och höst och dagligen under sommaren.

Vandringsleder: Röd led - 2 km, 1 timme
Detta är den klassiska Stenshuvudvandringen. Du tar dig genom avenbokskogen förbi de gamla ekarna 
och bestiger toppen av Stenshuvud. Du kommer upp genom fornborgsmuren och kan sedan njuta av 
utsikten över hav och land invid Hanöbukten.

Det finns tre toppar, södra, norra och östra. Den norra toppen är högst med 97 meter över havet.

Andra leder: 1km (30 min), 4km (1,5 tim), Orange 0,5km (15min), 3 km (1 tim)

Naturum är nationalparkens besökscentrum. Det ligger vid huvudentrén, mitt i nationalparken. I 
naturum finns en utställning om nationalparken och kunnig personal som hjälper dig med frågor, tips 
på vad som är sevärt just nu och hur du hittar i nationalparken.
2018: Naturum: 23 juni-augusti: alla dagar kl 10-18, 
September: alla dagar kl 11-16, Oktober: tis-sön kl 11-16, November: tis-tors kl 11-15, lör-sön kl 11-15

Naturum erbjuder även guidade turer – se hemsida 
https://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/upplevelser/

Natur

https://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/upplevelser/


Fyledalen - I den tjugo kilometer långa Fyledalen ringlar den återmeandrade Fyleån fram. Dalen 
bildades för cirka 15 000 år sedan i samband med istidens slut. Fyledalen har stora biologiska och 
geologiska värden. Branta sluttningar med ädellövskog och buskrika betesmarker i dalgången 
dominerar området. På grund av sitt djup råder ett speciellt klimat i dalgången vilket gynnar många 
värmeälskande arter. Bokskogarna har fått växa sig gamla, grod- och kräldjur frodas, vanliga och 
ovanliga rovfåglar trivs i omgivningarna, längs ån kan man se kungsfiskare, strömstare och forsärla, 
samtliga fladdermusarter som finns i Sverige har noterats i området och kronhjort trivs här. Området 
kallas ofta för norra Europas bästa lokal för vinterskådning av örn.

Natur

Kiviks Esperöd Arboretet - det är en berömd samling exotiska träd som anlades av ryttmästare 
Albert Wallis 1922. Hustrun Elsa Wallis fortsatte tillsammans med sin bror att utveckla 
arboretet under närmare 25 år efter makens död. Därefter har olika ideella krafter i olika tider 
bidragit till att det kunnat bevaras. Det finns 40.000 m2 att ströva runt i. Bland annat finns här 
en mängd olika magnoliaarter att beskåda. Junimagnolian sprider sin väldoft i juni-juli. Somliga 
är över 25 m höga.



Natur

Snogeholms strövområde
Det 1100 hektar stora Snogeholms strövområde är ett av Skånes mest populära naturområden -
av många även ansett som ett av de vackraste.

Hörjelgården
Ett stycke Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Så beskrivs Hörjelgården
där flera generationer barn fått stifta bekantskap med natur och kultur.

Kulturens Östarp
På Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talets mitt, med byggnader, djur och 
trädgård i ett gammalt kulturlandskap.



Nordic Sea Winery
Guidade turer - Från druva till vin
Från druva till vin
Guidade turer av vineriet där besökare kan följa produktionen och lära sig allt från hur druvorna 
skördas till det att vinerna buteljeras. Den guidade turen tar ca 1h och startar med en kort film 
som ger en god bakgrund och en djupare förståelse för vinets grunder. Därefter går vi genom 
vineriet, ekfatshallen och vingården innan vi återkommer till Showroom för vinprovning* 
och väl valda delikatesser. För dem som önskar väntar även en lunch eller välkomponerad 
kvällsmeny.
GUIDADE TURER 2018
Fredag* och lördag** kl 11.45 / Söndag** kl 10.30.
Fredag* och lördag** kl 17.30



Förslag på andra vingårdar – öppna på beställning

Domän Sånana
Vinodlingspionjären och vinmakaren Percy Månsson visar och berättar gärna om vinet
och vingården och ser till att ni trivs med ert besök. Grupper är välkomna efter avtal
till rundvisning, vinkurs eller vinprovning.

Ekesåkra – Österlenvin
Visning av vingården och vineriet, där Thorsten Persson berättar hur vi odlar och tillverkar vin.
Därefter gör vi en provsmakning med tre av våra viner. 

Österlens vingårdspark Tygeå

Skepparps Vingård
2018 Vinfestival 27– 28 juli Smaka Svenska Viner. Prova svenska viner från 8 olika 
svenska vingårdar. Tareq Taylor lagar mat. 
2018 års vingårdar: Vingården i Klagshamn, Flädie Mat & Vingård, Flyinge Vingård, Österlenvin,
Kullahalvöns Vingård, Mellby no. 5 Vingård, Åhus Vingård och Skepparps Vingård.



Gårdsbutiker
Buhres - fisk
Cake Cowboy – handgjorda chokladpraliner
Fridshills Raskarum kyckling – delikatesser av kyckling
Grafmans Goda – charkuterier
Gröna Butiken på Orelund – grönsaker, frukter o bär, tomatodling 
Gunnarshögs Gårdsbutik – Kallpressad raps- och linfröolja
Havsnära - fiskrökeri
Havängsbodarna – Delikatesser från trakten
Hylkegården – Trend-, designbutik med kaffestuga
Ingelsta Kalkon
KIN Bröd & Fik
Kiviks Musteri
Kivikås Frukt & Must
Kåseberga Fisk
Köpingsbergs Vingård
Nya Rökeriet-Sjöfolket – fisk
Olof Viktors – bageri & café
PA Frukt – fruktodling, musteri
Petersborgs Gård – senapstillverkning
Rörumsro med hängmattecafé - äppelmust
Skillinge Rökeri – fisk
Skånesparris
Sparrisgården
Södra Kompaniet, charkuterier
Vilhelmsdals Gårdsmejeri – ko- och getostmejeri
Vitaby Kyrkby Mejeri – komejeri
Åsgårds Gårdsbutik – lamm, dinkelmjöl
Österlenchoklad
Österlenkryddor
Österlens Kött & Vilt
Österlenvin, Ekesåkra vingård



Gallerier – ett axplock

Fabriken Bästekille, (Barbro Bäckström & Jean Hermanson 30 juni – 30 september 2018)

Galleri Blå (16 JUNI - 15 JULI: GUNILLA WIDHOLM Grafik, JOSEFIN SKÖN Målningar, 21 JULI - 19 AUG SAGA BITKOVER-NORMAN Tillbakablick Målningar, Keramik)

Galleri DanArt
Galleri Jägfeldt
Galleri Mårten Pers Källa (Odd Nerdrum, Bo Hultén, Sten Kepp 9 Juli - 5 Augusti Kl. 15 – 18 tis-sön) 

Galleri Peppinge
Galleri Rapsbollen
Galleri Thomas Wallner 
Kivik Art Centre – öppnar 24/6 2018 (Nyhet: Sol LeWitts ”Nine Towers for Jene” är en 5  meter hög skulptur som består av nära 4 000 vita cementblock, importerade från USA.)

Konstmuseet Gösta Werner - en konstnär och sjöman som med allvar och humor skildrat sjömansliv. 

Lövestad Skulpturpark
Sjöbo Konsthall -
Tjörnedala Konsthall – (16 juni - 29 juli  Ebba Huberyc,  Per Mølgaard,  Charlotte Walentin)

Tjörnedala Konsthall – ArtWalk 10/5-30/9 Upplev konst och natur tillsammans
Ulf Lundell, Rockhead Art
Tomelilla Konsthall – (16/6 – 26/8 I dunkel – ljus Anders Nils) 

Ystad Konsthall – (Utställningarna Experiment för utopier och Henry Mayne och Österlen)

Många konsthantverkare: glas/keramik/emalj/silver osv.



Juni
16-23 juni Swedish Ladies International damtävling i tennis, Ystad
21 juni-1 juli YSB Open, Nationell tävling i tennis, Ystad
23-30 juni  Berättarfest på Österlen 2018
25 juni-10 augusti Herdevandring i Kåseberga
29 juni - 8 juli Läderlappen, Ystads teater
30 juni-1 juli Sparrisfest på ÖsterlenSparris
30 juni-6 juli Österlens Rosfest, runt om på Österlen



Augusti    
1 augusti -5 augusti  Ystad Sweden Jazzfestival
4 augusti       Sprutmönstring i Ystad
5 augusti       Diggiloo, Sandskogens idrottsplats
8 augusti      Tornerspel, Glimmingehus
16-18 augusti Shakespeare´s Globe, Ystads teater
18 augusti    David Batra, Elefanten i rummet, Öja krog
23-26 augusti Masters, Om individuellt SM GULD Seniortennis, Ystad
24 augusti Barnstafetten, Ystad
25 augusti      Lilla Montmartre, Österportstorg
25 augusti      Sillens Dag, Simrishamn
25 augusti      Stafettmaran Simrishamn-Ystad

September
28-30 september Ekologisk skördemarknad, Mandelmanns Rörum
29-30 september Äppelmarknad, Kivik 



Sydostleden – 27 mil cykelled mellan Simrishamn – Växjö. 
Sydostleden blev 2016 Sveriges andra nationellt klassade 
turismcykelled. Certifieringen intygar att leden är av hög 
kvalitet, är trafiksäker samt att det finns ett brett utbud av 
upplevelser och service längs leden. Det innebär även att 
leden är skyltad utifrån nationell standard och när du cyklar 
leden följer du tryggt de röda och vita skyltarna markerade 
med nr 2.

Skåneleden – Österlenleden – Österlencirkeln
Österlenleden tar dig med på en vandring på Österlen i sydöstra Skåne.
Här väntar pittoreska fiskelägen, milslånga vita stränder, 
Stenshuvud nationalpark, porlande vattendrag och lummiga bokskogar. 
Längs vandringen finns gott om möjligheter att njuta av det skånska 
skafferiet och boendemöjligheterna är flera.
Skaneleden.se
Österlencirkeln: Rundvandring genom idylliskt landskap i närheten av
Brösarp. Här kan du vandra nerför Brösarps backar, finna ro utmed
Verkaån och besöka ekopark. Detta är en rundvandring som är en kombination
av etapper från SL4 Österlenleden.
Torparebron-Verkasjön-Agusa-Torparebron Längd: 34 km

Aktiviteter



Christinehofs Ekopark - Inom Ekoparken finns flera utmärkta leder, från 
1,4 till 12 kilometer. Alla har sin utgångspunkt på parkeringsplatsen vid 
Christinehofs slott. Borstakärrs våtmarker
Från utdikad monokultur till en artrik myllrande våtmark - på bara 10 år. 
Naturvårdsprojektet Borstakärr är ett fantastiskt exempel på naturens 
överlevnadskraft, idag är Borstakärr t ex en av Skånes artrikaste 
fladdermuslokaler. Hallamölla - Skånes högsta vattenfall
Ett par kilometer nedströms från Andrarums Alunbruk ligger Hallamölla 
och Skånes högsta vattenfall. I fem olika forsar faller vattnet totalt 23 
meter och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen som vill 
uppströms för att leka. På hösten när fisken vandrar utspelar sig här en 
förtvivlad kamp mot naturens krafter när fisken vill upp för fallen. 
Verkeåns naturreservat - I skydd av bokskogens lövverk strömmar 
Verkeåns kalla, strida vatten fram genom ravinerna. Här trivs 
kungsfiskare och strömstare, och under ytan havsöring, nejonöga och 
stensimpa.

Aktiviteter



Aktiviteter
Dressincykling 
S:t Olof – Gyllebosjön c:a 14km tur & retur. Ungefär 1tim. 45min. Dressin 4 timmar
Tider i Sankt Olof: start kl 9.30, 14.00
3 timmars kvällstur kl 18 endast månd-torsd vecka 20-32
Tomelilla – Fyledalen c:a 18 km tur och retur. Ungefär 1tim. 50min. Dressin 4 timmar
Tider i Tomelilla: start kl 9.30, 14.00
3 timmars kvällstur kl 18 endast månd-torsd vecka 20-32
160:-/person

Fiske
Tommarpsån, Verkasjön, Gyllebosjön, Sövdesjön
Snogeholmssjön, Vombsjön, Nybroån
Fisketur med lokal fiskare 
26/6-31/8 söndag-torsdag kl. 16-20 (morgontur 
vid förfrågan)
Vuxen: 300:- Barn 200:-
Abelfishing - Laxtrolling och Torskpilkning
Fisketur med Klara-Marie (Skillinge)

S.U.P Stand Up Paddle



Aktiviteter
Häst-turridning
Stall Torparebron
Hallamölla
Vallerödslunds Islandshästar
Kvarnbyborgs Ridcenter
Ystad Ridklubb
Österlens Tölthästar

Gårdlösaleden – Natur – och kulturvandring.
Östra leden 5km, västra leden 7 km



Ales stenar – Sveriges största skeppssättning med stenar från stenåldern

Christinehofs slott

12 maj – 22 juni: Öppet lördag-söndag 11.30-16.00

23 juni – 12 augusti: Öppet tisdag-söndag 11.30-16.00

14 augusti – 30 september: Öppet lördag-söndag 11.30-16.00

Entré: 120 kr för vuxna, 100 kr för studerande och pensionärer. Barn under 15 år gratis.

Berättarvandring: Upplev Christinehof och 1700-talet 

Berättarsaling: Alla dessa kvinnor… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och 

en riktigt 

Guidade visningar av utställningen Christina Piper – En kvinnas makt och skaparkraft.

Körfestival 

Andra besökstips



Andra besökstips

Backåkra tillföll Svenska Turistföreningen genom testamente vid 
Hammarskjölds bortgång. Fram till 2011 har huset varit ett 
museum öppet under sommartid med en utställning med 
föremål som Dag Hammarskjöld fick och köpte under sina olika 
resor samt möbler och konst från hans kontor och våning i New 
York. Gårdens södra länga upplåts som sommarbostad för 
ledamöterna i Svenska Akademien. Hammarskjöld var 
författare och översättare och en av de 18 i Svenska 
Akademien.
2018: Öppettider är onsdag till söndag, klockan 11.00-17.00.

Dag Hammarskjölds Backåkra



Andra besökstips

Upplev och skapa i filmens värld
I de nyinredda lokalerna i filmupplevelsecentret finns olika 
miljöer från flera av de produktioner som har spelats in i Ystad 
Studios under åren. Som besökare kan du stiga in i Kurt 
Wallanders lägenhet och polisstationen i BBC:s 
Wallanderproduktioner, liksom i Cirkus Imagos manege och 
Vintergatans rymdskepp.
Öppettider 2018:
3/6 – 30/9 Måndag-torsdag: 10 – 16, 6/6 och 21/6 stängt
Lördag-söndag: 10 – 16
Vuxen: 120 kr Barn: (5-18 år) 60 kr Barn: (0-4) gratis
Filmteambiljett: två vuxna och upp till tre barn: 300 kr

http://www.ystad.se/kultur/film-i-ystad/ysvc/


Österlenkryddor: Smakvandring, Trolldomsört och läkeväxt, lavendelfestival

Kronovalls Vinslott
2018: 8 juli kl.13.00 Invigning av skulpturparken.
Nu kan vi stolt presentera alla utställarna till årets utställare på Kronovalls Vinslott:
Vivianne E Rosqvist, Astrid Gillenius, Johan Ferner Ström, Frank Olsson, Alf Guillemaut,
Heike Thiede, David Wadsworth, Charlotte Adde, Lisa Abelsson, Björn Jäderås, Stefan 
Hedström, Anna-Malin Andersson, Bengt Malmquist, Niclas Harvia, Max Brouwers, Viktoria 
Tikhomirova, Jan Hilmersson, Torbjörn Hahne ochKarin Holmström



Övedsklosters trädgård 
Trädgården är öppen alla dagar, 9 - 16
Trädgården är en del av Övedsklosters gårdskomplex; en enhet 
från 1700-talet som byggdes av Hans Ramel, även kallad 
ByggeHans. Förutom husen, delvis byggda i den rosa 
Övedssandstenen, ingår också alléer, vägar, trädgård och från 
början en större park, som sträckte sig ända ner till Vombsjön.

Hallsbergs stenar 
(vid Heinge) som är en imponerande samling block med mycket 
märkliga mönster och former. Stenarna som är tretton till 
antalet brukar kallas grottesten, meteorsten, sjöbottnasten
eller järnsten. Hallsbergs stenar är huvudsakligen formade av 
naturen, men de har blivit kända för att Nils Nilsson med enkla 
kvarnhackor som främsta redskap med otrolig skicklighet huggit 
in bilder och inskriptioner i stenarnas avplanade ytor. 



På vår besökskarta har vi markerat tips på besöksmål och utflykttips – dela gärna ut den till dina gäster – finns att hämtas hos oss



visitystadosterlen.se

www.sjobo.se/destinationsjobo

Ytterligare tips på evenemang och aktiviteter finner du på 

Trevlig vistelse i Sydöstra Skåne!
önskar vi som jobbar med turismfrågor i

Simrishamns-, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

För evenemang och aktiviteter i Sjöbo: 


