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Kiviks Museum - Österlens äldsta museum
Fyller 130 år 2020!

År 1890 grundade Ola Cappelin Kiviks Museum, som därmed är Österlens äldsta. 1947 bildades Kiviks 
Musei- och Hembygdsförening, som fick ansvaret att driva verksamheten vidare och förvalta samling-
arna. Jubileumsåret 2020 firar vi lite extra med massor av aktiviteter året runt!

Kiviks Museums samlingar består av föremål, bilder och ett stort arkiv, som är öppet för forskning. Alla 
föremål, bilder och dokument är skänkta av Kiviksbygdens folk, företag och föreningar och skildrar 
hela vårt upptagningsområde; Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Kivik och Vitemölla. Vi tar gärna emot 
mer material, främst bilder och dokument.

Museet driver och medverkar i ett flertal lokala, nationella, nordiska och internationella forskningspro-
jekt kring kulturarv och samarbetar med museer, arkiv och universitet över stora delar av världen. Ki-
viks Museum är medlem i bland annat ICOM, Svenskt Kulturarv, ArbetSam, Svenska Arkivförbundet, 
GeoForum Skåne, Hela Sverige ska Leva, Kiviks Turism och Samverkan för Hanöbukten.

Öppettider 2020:
Hela sommaren 22/6-9/8 dagligen kl. 13-17. Även bemannad turistinformation på svenska och engel-
ska. Öppet i samband med event och för bokningar året runt. Guidade vandringar i hela Kiviksbygden 
kan bokas året runt, även fikakorg, bussturer, m.m. Se bokningsregler på www.kiviksmuseum.se

Entrébiljetten från Kiviks Museum är en värdehandling! Lämna biljetten på ICA Kivik och få 10 % 
rabatt på ditt nästa köp! Du får en ny biljett från Museet som ger 10 % på ICA Kivik varje gång du löser 
entré. Entréavgift vuxen 50 kr, ungdom 25 kr, barn under 7 år gratis. Kulturarvskortet gäller här!

Vårt hembakade cafésortiment kommer från Café Sågmöllan på Kivik, glass från Engelholmsglass, 
nybryggt kaffe från Café Bar och kylda drycker från Kiviks Musteri. I butiken finns böcker, filmer, vy-
kort och souvenirer från Kivik. Vi säljer även det populära KulturTrampet! Köp Kivikskortet på Kiviks 
Museum - fina rabatter i flera av Kiviks butiker under hela vinterhalvåret!

På museet finns något för alla åldrar och Barnens Museum erbjuder många roliga upplevelser för våra 
yngre museibesökare. Gratis audioguide på svenska och engelska finns till alla besökare! Stor lekplats 
för barn och besökare med elbil laddar sin bil gratis på parkeringen utanför museet! 

Bli medlem i Museet för 100 kr/hushåll och kalenderår, så får du en jubileumsmedlemsgåva. Betala 
in till bg 5638-1957. Museets medlemmar har alltid rabatterad entré på våra föreläsningar. Ge oss din 
mailadress, så får du vårt nyhetsbrev varje månad.

Kontakt, bokningar och information på: info@kiviksmuseum.se

      Utskick med stöd från:

TEMAVANDRINGAR 2020 - Ett urval:
Våra vandringar är en del av vårt ordinarie program och är bokningsbara året runt!

HISTORISK VANDRING PÅ KIVIK - en klassiker.

En uppskattad rundtur i Kiviks fascinerande historia från stenålder 
till nutid. Från 11 år. C:a 1 ½ timme. Kläder efter väder. Pris 120 kr 
vuxen, 60 kr ungdom, inkl. fika, vandring och museientré.
Fasta turer 2020: 18/4 kl. 13.00. 24/6, 12/7, 21/7 och 9/8 kl. 15.00.
Start vid Museet. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

NATUR- & KULTURVANDRINGAR PÅ STENSHUVUD - tre olika upplägg!

1. Söder/öster: Genom hed, hav och öppna landskap. 
Fasta turer med guide från Museet och Naturum 2020: Datum ej fast-
ställda. Se hemsidan för info. Pris 100 kr vuxen, 50 kr ungdom, c:a 
1 ½ timme. Kläder efter väder. Endast kontant betalning på berget.
Bokningsbar med guide från Museet: Året runt!

2. Norr: Genom avenbokskog och mosse.
Fast tur med guide från Museet och Naturum 2020: Datum ej fastställ-
da. Se hemsidan för info. Pris 100 kr vuxen, 50 kr ungdom, c:a 1 ½ 
timme. Kläder efter väder. Endast kontant betalning på berget.
Bokningsbar med guide från Museet: Året runt!

3. Bland troll, pysslingar och jättar på Stenshuvud. (På egen risk!)
Fasta turer, guide från Museet 2020: 16/2, 10/7 och 15/11. Start vid 
Naturum kl. 13.00. Pris 100 kr vuxen, 50 kr ungdom, c:a 1 ½ timme. 
Kläder efter väder. Endast kontant betalning på berget. Boka plats!
Bokningsbar med guide från Museet: Året runt.

KULTURVANDRING PÅ MALETOFTA - Den mest bokade.

Hör om det mystiska Maletofta, en av järnålderns största han-
delsplatser i norra Europa! Var med om ett besök på det magiska 
Rugguddefirred, gravplatsen med det märkliga namnet.
Fasta turer 2020: 26/6, 28/7, 10/8 och 10/10 kl. 13.00. Start vid Mu-
seet. Pris inkl. fika och entré 140 kr vuxen, 70 kr ungdom. C:a 2 tim-
mar. Från 11 år. Bil, kläder efter väder och stövlar krävs. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

SMAKA PÅ KIVIK - En uppskattad doldis.

”Från ost till must!” Vi vandrar i ett magiskt Kivikslandskap och avslu-
tar med en avsmakningsmeny med fantastiska prov på Kiviksbygdens 
många otroliga smaker. OBS! Efterhör innehåll vid ev. allergier!
Fasta turer 2020: 22/5 och 3/10 kl. 11.00. Start vid Museet. Minst 10 
max 15 deltagare. Pris inkl. avsmakningsmeny 425 kr. C:a 3 timmar. 
Från 11 år. Kläder efter väder och rejäla skor. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

Du hittar mer information och bokningsregler på www.kiviksmuseum.se

BORGVANDRING - Till Kiviksbygdens historiska försvar.

Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby har vardera en historisk borg! Vi gör 
en utfärd till dem alla tre och de olika tidsepoker de representerar.
Fasta turer 2020: 31/5, 28/6, 19/7 och 2/8 kl. 13.00. Start vid Museet. Pris 
inkl. fika och entré 180 kr vuxen, 90 kr ungdom. C:a 3 timmar. Från 11 
år. Bil och kläder efter väder. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

FRÅN KUST TILL MUST - En ”mustig” historia i sann Piratenanda.

Vi guidar i Kiviks Musteris odlingar med provsmakning av tre olika sor-
ters äppelmuster. Efter vandringen serveras kaffe och äppelkaka.
Fasta turer 2020: 2/5, 21/5, 27/6, 23/7, 29/8, 13/9 och 4/10. Från 11 år. 
C:a 1 timme plus eftersits. Kläder efter väder och rejäla skor. Start vid 
Musteriets parkering kl. 14.00. Minst 10 max 30 personer. Pris 195 kr/
person, inkl. provsmakning och fika. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

ROMSKA LÄGERPLATSEN - En stark historia om svenskar och romer.

Minnesmärket över de romska lägerplatserna på Kiviks marknadsfält är en be-
rättelse om förföljelser från den svenska staten och kyrkan, om utsatthet och 
nöd, men också om kärlek och vänskap över gränser.
Fasta turer 2020: 9/7, 4/8, 5/9 och 1/11 kl. 13.00. Start vid Museet. Pris inkl. fika 
och entré 120 kr vuxen, 60 kr ungdom. C:a 1 ½ timme. Från 11 år. Bil och kläder 
efter väder. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

LINNÉVANDRING - Från Ravlunda till Tångdala i Linnés fotspår.

Vi går så långt möjligt på de stigar och vägar som fanns på Carl von 
Linnés tid och följer den Skånska resan genom Kiviksbygden anno 1749. 
Vandringen är totalt c:a 1,5 mil och kan delas upp i etapper. Rejäla skor 
och kläder efter väder. Till vandringen ordnar vi fikakorg. C:a 4 timmar. 
Minst 10 max 30 personer. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. Pris 625 kr/person inkl. fikakorg. OBS! Efterhör 
innehåll vid ev. allergier!

ÅLABODSVANDRING - Ett viktigt kulturarv.

Fast tur 2020: 24/6. Ett samarbete med Ålakademien.
Bokningsbar med guide från Museet: Året runt. Bokningspris 140 kr. Minst 10 max 30 personer.

FÅGELSKÅDARVANDRING - För nybörjare.

Fast tur 2020: September eller oktober. Bra kikare, stövlar, kläder efter väder. Se hemsidan. Pris 180 kr.

Våra vandringar går att boka i olika kombinationer och som bussutflykter.
Vi ordnar även fikakorg! Kontakta oss för mer info.

Våra vandringar är mycket populära - Boka plats i tid!
glöm inte att avboka om du får förhinder. Det finns ofta en kölista... 

Kulturarvskortet
gäller här!



KONSTUTSTÄLLNING UNDER PÅSKEN 10-13 APRIL - OCH 18-19 APRIL!

Lokala konstnärer ställer ut på Museet! Se mer på: www.KulturenPaKivik.se 
Fri entré och vi bjuder de 50 första varje dag 10-13/4 på ett glas cider från Ki-
viks Musteri! Öppet på Museet kl. 11.00-16.00. Även temavandring den 18/4!

SÖNDAG 19 APRIL. KIVIKSKONSTNÄRERNAS HISTORIA. 

Föreläsning med konstnären och konstvetaren Bo Hultén om kända och okända 
konstnärer som levt och verkat i Kiviksbygden de senaste drygt hundra åren. Café 
Sågmöllan kl. 15.00. Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr.

FREDAG 15 MAJ. INTERNATIONELLA MUSEIDAGEN. 

Kiviks Museum firar 130 år med en medlemsfest! Plats till c:a 85 personer - först 
till kvarn! Välkomstcider, grillad mat, måltidsdryck, kaffe, tårta och underhållning 
pris 150 kr/person. Avgiften betalas vid anmälan och återbetalas ej. Solevi kl. 18.30.

ONSDAG 27 MAJ. KIVIKSBYGDENS MODERNA ENTREPRENÖRER.

Kiviksbygden är känd som ett entreprenörssamhälle - kanske ända sedan bronsål-
dern? Fattigdomen gav i historisk tid grund för nya näringar och den begynnande 
turismen vid sekelskiftet 1900. Hur ser den nya tidens entreprenörskap ut? Sven 
Bladh berättar om några av dessa. Café Sågmöllan kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 
75 kr. Museets medlemmar 50 kr.

MÅNDAG 22 JUNI - SÖNDAG 9 AUGUSTI. SOMMARÖPPET MUSEUM OCH TURISTINFO!

Öppet dagligen hela sommaren kl. 13-17. Audioguide om utställningarna på 
svenska och engelska ingår i entrén. Bemannad turistservice på svenska och eng-
elska varje dag. Kartor, broschyrer och eventinformation från hela regionen. Café 
med hembakat, glass och gratis internet. Barnens Museum. Guidade vandringar.

TISDAG 23 JUNI. FRÅN KIVIK VIA LUND TILL OSLO.

Föreläsning med Krister Bringéus, Sveriges ambassadör i Norge, om uppväxt-
åren på Kivik, studierna i Lund och arbetet som ambassadör. Äppelgården kl. 
18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. Kiviks Muse-
um i samarbete med Café Sågmöllan.

TORSDAG 25 JUNI. JORDEN - SÅ OCK PÅ HIMMELEN.

Hur vi fann vår hemplanet i kosmos. Föreläsning med astronom Anders Nyholm om 
hur vår kunskap om universum har förändrat vår världsbild genom årtusendena. Café 
Sågmöllan kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. 

LÖRDAG 13 JULI. GLADA BARN PÅ KIVIK.

Barnens Museum är öppet kl. 11-16. Lekar och pyssel! Fri entré för alla barn 
under 12 år. Glass och korvgrillning! Vuxna har endast tillträde i barns säll-
skap. Entré vuxen, 60 kr inkl. kaffe med dopp. Kiviks Museum i samarbete 
med Kiviks Turism, Café Sågmöllan och Engelholmsglass.

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER 2020 - Ett smakprov på vad som händer:

SÖNDAG 19 JANUARI. BARN GENOM TIDERNA.

Sylvia Carlsdotter, chef på Kulturskolan i Simrishamn, berättar om bar-
nens historia från sockengång och barnauktioner till barnkonventionen. 
Personliga betraktelser kring barn och kultur här på Österlen! Äppelgår-
den kl. 15.00. Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr.

LÖRDAG 25 JANUARI. RÄDDA HANÖBUKTEN!

Informationsmöte om läget i Hanöbukten och hur vi kan arbeta tillsam-
mans för att rädda vattnet. Kiviks Bio kl. 13. Fri entré. Vi bjuder på fika. 
Begränsat antal platser. Anmälan till Museet krävs! Kiviks Museum i sam-
arbete med Samverkan för Hanöbukten och Kiviks Bio.

MÅNDAG 17 FEBRUARI. LEK LOSS PÅ SPORTLOVET.

Barnens Museum flyttar ut till Kiviksgraven! Drop in kl. 11-14. Vi gör vårt 
eget historiska pyssel, tipsrunda och grillar korv. För barn 4-7 år. Entré 50 
kr inkl. material, pyssel, korv och dricka! Vuxna har endast tillträde i barns 
sällskap. Sportlov på Kivik är ett samarbete med Kiviks Turism.

ONSDAG 19 FEBRUARI. FÖRHISTORISKT FORNTIDSLÄGER!

Barnens Museum flyttar ut till Kiviksgraven! Lekar, spel och matlagning från 
bronsålder och vikingatid! Läger för barn 8-12 år kl. 10-14, ej drop in! Max 30 
barn, bindande anmälan till museet. Entré 100 kr inkl. matlagning. Sportlov 
på Kivik är ett samarbete med Kiviks Turism.

ONSDAG 19 FEBRUARI. HISTORISKA SPORTER OCH LEKAR.

Arkeolog Ann-Louise Svensson-Ferngård och historiker Dafvid Her-
mansson berättar ur källorna. Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvälls-
macka 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. I samarbete med Kulturguiderna.

ONSDAG 18 MARS. INTERNATIONELLA BERÄTTARDAGEN.

Emilie du Châtelet - kvinnlig superpionjär på 1700-talet! Föreläsning med 
Thorvald Christensen om du Châtelet som superintelligent och sexuellt frigjord 
kvinna i 1700-talets Frankrike och vad hennes forskning betytt inom vetenskapen. 
Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Museets medlemmar 50 kr.

ONSDAG 25 MARS. ÅRSSTÄMMA. 

Äppelgården kl. 18.30. Kaffe och Museets populära Historiska bygdekaka!
Kiviks Museum i samarbete med Café Sågmöllan.

SÖNDAG 5 APRIL. PÅSK OCH TRÄDGÅRDSDAGS.

Anna Nilsson och Martina Illerhag från Kiviks Trädgård ger tips och råd inför 
vårens blommor, planteringar och trädgårdspyssel. OBS! Kiviks Café kl. 15.00. 
Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. I samarbete med Kiviks Café.

ONSDAG 22 JULI. KIVIKS MUSEUM - ETT MUSEUM I TIDEN.

Museichef Dafvid Hermansson berättar om Kiviks Museum 130 år, ak-
tuella forskningsprojekt och hur museet arbetar som samhällsinstitution 
för framtiden. Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Mu-
seets medlemmar 50 kr. Kiviks Museum och Café Sågmöllan.

LÖRDAG OCH SÖNDAG 25-26 JULI. VATTENHELG PÅ KIVIK.

Kiviks Museum och Kiviks Musteri uppmärksammar tillsammans vatten 
som resurs och kulturarv. En familjehelg på Kivik med guidade vandringar, 
”prova på” och berättelser om vatten. Särskilt program kommer - se våra 
hemsidor och sociala medier.

LÖRDAG 1 AUGUSTI. GLADA BARN PÅ KIVIK.

Barnens Museum är öppet kl. 11-16. Lekar och pyssel! Fri entré för alla 
barn under 12 år. Glass och korvgrillning! Vuxna har endast tillträde i 
barns sällskap. Entré vuxen, 60 kr inkl. kaffe med dopp. Kiviks Museum i 
samarbete med Kiviks Turism, Café Sågmöllan och Engelholmsglass.

SÖNDAG 30 AUGUSTI. ARKEOLOGIDAGEN.

Arkeolog Ann-Louise Svensson-Ferngård och historiker Dafvid Hermans-
son berättar om arkeologi och historia som varandras hjälpvetenskaper. 
Café Sågmöllan kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Museets medlem-
mar 50 kr. I samarbete med Riksantikvarieämbetet och Kulturguiderna. 
Öppet på Museet kl. 13-17 med guidad specialvandring (se hemsida)!

LÖRDAG OCH SÖNDAG 5-6 SEPTEMBER. KULTURARVSDAGARNA.

Cecilia Buhre och Ingvar ”Tjoffe” Andersson berättar om lokala mattradi-
tioner på Kivik med särskilt fokus på brödet och sillen. Äppelgården, den 
6 september kl. 15.00. Entré inkl. lokal sillamacka och cider 75 kr. Muse-
ets medlemmar 50 kr. Kiviks Museum i samarbete med Cillas mat & prat, 
Mellbybagaren och Kiviks Musteri. Öppet på Museet lördag och söndag kl. 
13-17 med guidad vandring 5 september (se vandringar)!

LÖRDAG OCH SÖNDAG 12-13 SEPTEMBER. GEOLOGIDAGARNA.

Geologidagen den 12 september uppmärksammans med en guidad speci-
alvandring på Stenshuvud (se hemsidan), och den 13 september med en 
guidad mustvandring på Kiviks Musteri. OBS! Boka platser! Kiviks Museum 
i samarbete med GeoForum Skåne och Kiviks Musteri.

LÖRDAG-SÖNDAG 3-4 OCH 10-11 OKTOBER. ÄPPELVECKOR PÅ KIVIK.

Kiviks Museum firar äpplet på Kivik tillsammans med Äppelmarknaden 
och Kiviks Turism. Öppet på Museet båda helgerna, 3-4 och 10-11 okto-
ber, kl. 13-17. Guidade vandringar 3, 4 och 10 oktober (se vandringar)!

SÖNDAG 11 OKTOBER. DET SVENSKA ÄPPLET - NUTID OCH FRAMTID.

Henrik Stridh, Äppelriket, och Carl Levinsson, Kiviks Musteri, berättar om 
det svenska äpplets framtid, utmaningar och produktutveckling. Café Såg-
möllan kl. 15.00. Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. Kiviks 
Museum i samarbete med Café Sågmöllan, Kiviks Turism, Äppelmarkna-
den, Äppelriket och Kiviks Musteri.

LÖRDAG 31 OKTOBER. KIVIK LYSER.

Kiviks Museum flyttar ut på Kiviksgraven! Vi tillverkar våra egna betlyk-
tor och går på historisk skattjakt på gravområdet i lyktornas sken. Korv-
grillning. Öppet på Kiviksgraven kl. 15.30-19.30. Entré 75 kr/person, inkl. 
pysselmaterial, korvgrillning och dryck! Kiviks Museum i samarbete med 
Kiviksgraven och Kiviks Turism.

ONSDAG 4 NOVEMBER. SKÅNSKA SPIDDEKAGOR OCH VISOR!

Gun Svensson berättar om spettkakan som tradition och bakverk, och Arturs tö-
ser, Irene & Gullvi, sjunger och berättar på bygdemål. OBS! Kiviks Café kl. 18.30. 
Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. I samarbete med Kiviks Café.

LÖRDAG 14 NOVEMBER. KIVIKSFÖRENINGARNAS FILMKAVALKAD!

Nordiska Arkivens Dag firas av Kiviks Museum och Kiviks Bio. Vi visar en kaval-
kad av Kiviksfilmer och föreningslivet berättar till bilderna. Kiviks Bio kl. 15.00. 
Entré inkl. fika och cider 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. Kiviks Museum i sam-
arbete med Riksarkivet, Kiviks Bio, Kiviks Musteri och Café Sågmöllan.

TORSDAG 19 NOVEMBER. GEOFORUM SKÅNE-KIVIK.

Kiviks Museum och GeoForum Skåne samverkar kring olika projekt. Geolog 
Emma Rehnström och museichef Dafvid Hermansson berättar om några av pro-
jekten. Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 75 kr. Museets medlem-
mar 50 kr. Kiviks Museum i samarbete med Café Sågmöllan.

SÖNDAG 6 DECEMBER. PIRATEN 125 ÅR!

Piraten är nästan lika gammal som Kiviks Museum... Adventsföreläsning 
med Peter Danielsson från Piratensällskapet. Café Sågmöllan kl. 15.00. 
Entré inkl. fika 75 kr. Museets medlemmar 50 kr. Kiviks Museum i sam-
arbete med Piratensällskapet och Café Sågmöllan.

LÖRDAG 19 DECEMBER. JULKLAPPSBORD!

Museet har julklappsbord på ICA Kivik kl. 9-17. Alla som löser medlemsavgift 
på plats för 2021 får 10% rabatt på ICA Kivik vid ett köptillfälle och årets med-
lemsgåva 2021. Kiviks Museum i samarbete med ICA Kivik, Kiviks Musteri och 
Café Sågmöllan.

Reservation för ändringar och tillägg. Hemsida och sociala medier uppdateras.


