
Vi åkte till östra Skåne…. 
 

 

 

På morgonen den 7 augusti samlades vi, 32 medlemmar i SPF Bråviken, på ICA:s parkering  och gick 

på bussen som skulle ta oss söderut mot Skåne. 

Med Kurt Björk som säker och spirituell chaufför och vägvisare åkte vi via Tranås till första stoppet på 

Smålands museum i Växjö. Detta museum omfattar dels Utvandrarnas hus , dels Glasmuseet. Efter 

flera timmar där insåg vi att vi bara sett en liten del , men vi  måste åter gå på bussen som tog  oss till 

Stadshotellet i Kristianstad, som blev vår bas i 2 nätter. 

Tisdagen den 8 augusti startade vi tidigt , åkte via Brösarp och dess backar till Kivik. Vi besökte först 

Kiviksgraven, där vi fick en mycket intressant och humoristisk guidning om historien kring gravens 

6500 år gamla historia. Guiden som hade titeln ”Arkeologisk nörd” på sin namnskylt berättade på 

sjungande finlandssvenska om hur det troligen var bärnstensfynd i vattnet som lockade människor till 

Kivik, som hade bosättningar för 10000 år sedan. 

 

Ingången till Kiviksgraven. 

I det varma och soliga vädret gick vi sedan ner till Kiviks hamn, där vi åt strömmingsburgare på 

Bure`s, en välkänd fiskkrog och restaurant. 



Ett besök i Simrishamn blev nästa stopp med vandring längs enda(?) gatan, som var trång av turister. 

Längs med kustvägen, förbi idylliska byarna Skillinge och Brantevik nådde vi Kåseberga hamn på 

yttersta sydostspetsen av Skåne. Nästan alla av oss gick uppför trapporna och grusvägarna för att se 

på skeppssättningen Ales Stenar , daterad till brons- eller järnåldern. 

 

 

Och sedan gick färden till Ystads hamn, där en utsökt  måltid intogs på restaurang  Marinan, längst 

ute i hamnen. Innan middagen besökte vi Maria-kyrkan och Klosterkyrkan i centrala Ystad.  

 

 

På morgonen den tredje dagen, checkade vi ut efter frukost och promenerade bort till Naturum, som 

ligger mitt i Helgeå. 

 

 

Kristianstad, som är Sveriges lägst belägna stad (2,41 m under havsytan) är centrum i Biosfärområdet  

Vattenriket. En intressant presentation gavs  av detta Naturum, som byggts upp på vad som en gång 

för bara 30 år sedan, var stadens soptipp.  

Sista målet i Skåne var Widtsköfle slott, en medeltidsborg som byggdes 1553. Historien berättades av 

Lisbeth H-A med hjälp av hennes svägerska Gunilla som bott  i och  tillbringat del av tonåren innanför 



de metertjocka väggarna. Slottet är Skånes största borg, har 1800 rum . Vi fick inte gå in i slottet, 

men den välskötta trädgården och vallgravarna kunde beundras. 

 

 

Färden gick sedan upp till Småland igen. Sista besök blev Huseby Säteri söder om Växjö. Intressant 

besök som behövt många fler timmar om man ville  täcka allt. 

Middagen blev Wallenbergare med potatismos och lingon på Vimmerby Stadshotell. Utsökt mat även 

här, tydligen är det paradrätten på stället. 

En minnesvärd resa, där det mesta klaffade avslutades ca 20.30 på Icas parkering. Väder, mat 

boendestandard  , allt blev bra denna gång.                      


