
Österlens smultronställen 
Här blommar ännu idyllen intim och oberörd i krokiga gator och gränder, i gärdesinhägnade 
täppor, i trevna förstukvistar och röda korsvirkeshus... Och i fonden står alltid havet, 
östersaltet, som man bara förnimmer det här, baltiskt blått. Och inåt landet reser sig ett 
landskap i mäktiga linjer, höga, vågande åsar med något av forntidsskönt och hedniskt över 
sig. 

Theodor Tufvesson 1938 
 
Under ledning av Björn Malmberg besöker vi Österlens smultronställen- 
Simrishamn - Brantevik - Glimmingehus - Ales stenar – Kivik. 
På Österlen är avstånden korta. Inga långa resor när vi väl är på plats. 
 
26 september 
Resa med buss från Uppsala till Simrishamn 
Avresa kl 08.00, Ankomst kl 17.00 
Under vägen intas lunch. 
Vi installerar oss på det anrika hotellet Svea i Simrishamn 
Middag på hotellet. Efter middagen rekommenderas en promenad genom staden för att 
uppleva den mysiga staden Simrishamn. 
 
27 september 
Frukost på hotellet. 
Lokalguide Lena Alebo möter vid hotellet för 
en guidad stadsvandring i Simrishamn inkl ett 
besök på museet. 
Lunch på delikatess butiken och restaurangen 
Börje Olssons skafferi. 
Efter lunchen åker vi söderut 5 km till 
Brantevik. Brantevik var det samhälle som 
hade flest registrerade segelfartyg i slutet av 
1800-talet. Ägandet var spritt i form av 
andelar i skutorna så välståndet spreds i 
gårdarna. Brantevik var ett blomstrande 
samhälle vid förra sekelskiftet. Bertil Torekull 
har skrivit om Brantevik i sin bok ”Livet var 
en dröm på Brantevik”.   
På eftermiddagen besöker vi Vineriet i Simrishamn. Vi får en guidad visning med vinprovning.  
Middag intar vi på vineriet i den vackra byggnaden i form av en vintunna. 22% av Systemets 
vinsortiment kommer från Simrishamn!!! 
Åter till hotellet. 
 
28 september 
Frukost på hotellet. 
Idag besöker vi Äppelmarknaden i Kivik då årets äppeltavla invigs. Bilden med Fritiof 
Nilsson ”Piraten” är 
från 2010. Har vi tur 
kanske vi kan få Emma 
Karp Lundström som är 
skapare av flera 
äppeltavlor att berätta 
om hur man skapar 
dessa enorma tavlor av 
bara äpplen. Lunchen 
intas på valfritt 
näringsställe på 
marknaden.  



På vägen hem passerar vi Ravlunda kyrka där Fritiof 
Nilsson ”Piraten” ligger begravd under den berömda gravstenen 
med texten: ”Här under är askan av en man som hade vanan…” 
Även trubbaduren Olle Adolphsson ligger också begravd på 
kyrkogården. 
Middag på hotellet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 september 
Frukost på hotellet. 

 
 
 
 

Dagens utflykt går till Ales stenar på Syd-kusten ca 2 mil söderut. Denna stensättning som 
vissa menar är en månkalender/ kultplats. En magisk plats.  
Lunch på Sjöbacka gård då vi får den berömda ”rögade” laxen från Skillinge. En 
samkupplevelse.  
Guidad tur på borgen Glimmingehus. Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst 
bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499. Vi får ta del av borgens och 
Skånes historia i en levande kulturmiljö. 
Middag på hotellet 
 
30 september 
Frukost på hotellet. Resa från Simrishamn –Uppsala. Avresa kl 09.00. Ankomst kl 18.00 
Under vägen intas lunch. 
 
Ingår: resa, entréer, fyra övernattningar, fyra frukost, två luncher, fyra middagar, del i 
dubbelrum.  Pris: 8 500 p.p. 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet som ligger utanför vår kontroll. 
 
Reseledare; Björn Malmberg, sommarboende på Österlen. 
Vill du veta mer kontakta Björn;  
bjorn.malmberg@kulturresa.se eller på tel 0708 890790 
 
 
 
 


