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             Förening med 
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samt 
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Programverksamhet på Klostret samt utflykt 
 
 
Fredag 3, 10, 17, 24 och 31 januari kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Fri entré. 
 
Onsdag 5 februari kl. 19.00 
Mina minnen från kvarteret runt Klostret 
Skådespelaren Bror Tommy Borgström berättar om sina 
barndomsminnen från 1950-talets Ystad runt klosterkvarteret.  
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 80 kr. 
 
Fredag 7, 14, 21 och 28 februari kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Fri entré. 
 
Onsdag 19 och torsdag 20 februari kl. 13.00-15.00 
Sportlovsverkstad  
Sportlovsverkstad på Klostret med Harry Potter-tema. Från 7 år. 
Bli extra duktig i konsten att skriva med gåspenna, gör ett eget 
enastående trollspö och blanda en kraftfull magisk trolldryck. 
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Fri entré. 
 
Onsdag 26 februari kl. 19.00 
Helgonkult under medeltiden 
Helgonen var en stor del av det medeltida vardagslivet. De fungerade 
som beskyddare, mirakelutförare och kristna förebilder. Kulten tog sig 
uttryck i vallfart, reliker, kyrkokonst samt i gillena. Föreläsning av 
museilärare Mats Larsson. Förbokning till Klostrets reception 0411- 
57 72 86. Entré 80 kr. 
 

Söndag 1 mars kl. 14.00 
YF – Ystads Kulturhistoriska Förening (tidigare Ystads 
Fornminnesförening) håller årsmöte i Klostret 
Efter mötet berättar vi om våra samlingar och den snart 
aktuella flytten av dessa. Enklare förtäring serveras i 
anslutning till mötet. Obs! Medlemskortet uppvisas i 
receptionen före inträde. Ingen Föranmälan. 
  



Fredag 6, 13, 20 och 27 mars kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Fri entré. 
 
Onsdag 18 mars kl. 19.00 
Modernistisk arkitektur i Ystad kommun  
Stadsantikvarie Karl Ekberg berättar om modernistisk arkitektur i Ystads 
kommun. Det görs nedslag i Ystad hamn, Glemmingebro och Sövestad 
och vi får bl.a. stifta bekantskap med en unik silokonstruktion, ett 
postmodernistiskt parkeringshus i kalla krigets 1980-tal och en prästgård 
i brutalistisk arkitekturstil. Det berättas om lokala arkitekter som Rune 
Welin och Claes B. Persson, men även andra kända namn som Bengt 
Edman och ingenjör Nils Weibull. Förbokning till Klostrets reception 
0411-57 72 86. Entré 80 kr. 
 
Fredag 3, 17 och 24 april kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Entré 50 kr. 
 
Onsdag 22 april kl. 19.00 
Holländska trädgårdar 
Föredrag av trädgårdsentusiast Elsebet Borg. Holland är ett 
riktigt trädgårdsland – här finns oändliga mängder av trädgårdar 
och plantskolor. Det visas ett axplock av dessa samt tips om 
hur man enkelt själv letar upp trädgårdar samt tar sig dit. 
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 80 kr, 
medlemmar i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening 40 kr. 
 
Lördag 25 april kl. 12.00-16.00 
Vernissage Tema ekologi och Sötvatten – en värld av liv 
Utställningarna invigs kl. 14.00. Fri entré. 
 

Onsdag 29 april kl. 19.00 
Fest och fasta i det medeltida Skandinavien 
Från salt sill och kål till hjortstek i kostbara såser. Det medeltida köket 
var mycket mer än bara en fråga om överlevnad eller frosseri, maten var 
central i det medeltida Skandinaviens ekonomi, kultur och religion. 
Under föredraget berättas om vad man åt, hur maten tillagades och 
vilken roll den spelade både i det medeltida samhället, men också i 
kyrkan. Föredrag av kulinarisk arkeolog Daniel Serra. Förbokning till 
Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 80 kr. 
 



Fredag 8, 15, 22 och 29 maj kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Entré 50 kr. 
 

Fredag 8 maj kl. 18.00 – söndag 10 maj kl. 15.00 
Workshop i naturfilm med Safari Sverige 
Ystad är filmens stad och nu har du chansen att bli naturfilmare! 
Workshopen är till för unga i åldern 10-26 år tillsammans med en äldre 
person, t.ex. morfar eller grannen. Där den ena har livserfarenhet har 
den andre kanske kunskaper i digital teknik. Tillsammans upplever 
deltagarna naturen och inte minst skapandet av naturfilm. Workshopen 
pågår under 3 dagar med inledning fredag kväll, filmning under lördagen 
och bearbetning och publicering på söndagen. Anmälan och vidare 
information sker via tina.westergren@ystad.se senast den 4 maj. 
Workshopen är gratis. Depositionsavgift 250 kr tas ut och återbetalas 
vid deltagande. Läs mer på www.safarisverige.nu samt på 
www.ystad.se/kultur/klostret-i-ystad/programverksamhet. 
 

Onsdag 13 maj kl. 19.00 
Dussinet fullt 
Föredrag av professor Ivo Holmqvist om tretton danska 
arkitekter verksamma i Skåne under andra hälften av 1800-
talet, särskilt om Peter Boisen, Ystads förste stadsarkitekt. 
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré  
80 kr, medlemmar i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening  
40 kr. 
 
Lördag 16 maj kl. 9.30 från Hamntorget i Ystad  
Bussutflykt till Tosterups slott och Köpingsbergs vingård 
Vi åker buss till Tosterups slott där vi får en visning av 
slottsparken och äppelodlingen samt provsmakning av cider  
och must. Det finns även tid att handla. Resan går vidare till 
Köpingsbergs vingård där vi börjar med lunch. Vi får därefter  

en visning av vineriet plus barprovning av två viner. Beräknad 
hemkomst till Ystad kl. 15.30. Avgift 500 kr, medlemmar i  
YF - Ystads Kulturhistoriska Förening 450 kr, där allt ovan 
ingår. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86 och 
betalning till föreningens bankgiro 890-2868 senast 8 maj. 
Anmälan är bindande. 
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Måndag 18 maj kl. 18.00 med samling utanför Klostrets entré 
Stadsvandring i gamla Ystad  
Följ med på en vandring med Ronny Nielsen och Staffan 
Björnberg. Vi vandrar genom Ystads medeltida kvarter. 
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Avgift 
80 kr, medlemmar i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening  
40 kr, betalas kontant eller med swish på plats. 
 
 
Måndag 25 maj kl. 18.00 med samling utanför Klostrets entré 
Stadsvandring i gamla Ystad  
Följ med på en vandring med Ronny Nielsen och Staffan 
Björnberg. Vi vandrar genom Ystads medeltida kvarter. 
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. Avgift 
80 kr, medlemmar i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening  
40 kr, betalas kontant eller med swish på plats. 
 
Onsdag 27 maj kl. 19.00 
Vilka ekosystemtjänster finns i Ystads kommun? 
Kommunekolog Andrea Nowag berättar om vilka ekosystem-tjänster 
som finns i Ystads kommun, vilka som saknas eller behöver förstärkas 
och hur de samverkar. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens 
olika ekosystem (livsmiljöer) levererar till oss människor. Vi är beroende 
av dessa tjänster för vår överlevnad. Primärproduktion ger oss 
livsmedel, växterna ger oss syre, luftrening och vattenrening, jordens 
mikroorganismer ger oss jordmånsbildning och i naturen får vi 
naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. Förbokning till 
Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 80 kr. 
 
Onsdag 3 juni kl. 19.00 
Att planera en köksträdgård 
Föredrag av Anette Nilsson Boäng. Förbokning till Klostrets 
reception 0411-57 72 86. Entré 80 kr, medlemmar i YF - 
Ystads Kulturhistoriska Förening 40 kr. 
 
Fredag 5, 12, 26 juni kl. 12.00 
Visning på Klostret 
Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Entré 50 kr. 
 
Lördag 6 juni kl. 12.00 -16.00  
Vernissage Livets väv – Vad är ekologi? 
Utställningen invigs kl. 14.00. Fri entré.   



Klostrets utställningar 2020  
 

tillsvidare 
Klostret 750 år – en historisk tidsresa 
Genom texter, bilder och föremål berättar utställningen om 
Klostrets historia under 750 år, från etablering och uppgång till 
förfall och återupprättelse. Byggnaden har använts som kloster, 
sjukhus, spritbränneri och lagerlokal och var nära att rivas innan den 
restaurerades och blev bibliotek och museum. Utställningen lyfter 
fram klosterbyggnadens förändring och människor som satt sin 
prägel på den under 750 år. 
 
tillsvidare 
På ruinens brant 
Klostret var länge ett ödehus och ruin mitt i Ystad som besluts-
fattarna inte visste vad de skulle göra av. Utställningen visar 
fotografier från Klostrets restaurering som började 1909. 
Fotografierna kommer från YF – Ystads Kulturhistoriska Förenings 
bildarkiv och är tagna av Anders Roland, Theodor Wåhlin och S. M. 
Marcus m.fl. 
 

t.o.m. 5 april 
Samuel Moses Marcus  
Klostret i Ystad visar ett urval av fotografen Samuel Moses Marcus 
verk. Motiven är främst stadsmiljöer från Ystad, men här finns också 
exempel på ateljéfoton med porträtt av bland annat August 
Strindberg och Elvira Madigan. Fotografierna kommer från YF - 
Ystads Kulturhistoriska Förenings bildarkiv. Det finns även en 
retrofotoateljé där du själv kan fotografera eller fotograferas mot en 
kuliss från Ystads teater. 
                                                                                                                                      

t.o.m. 3 maj 
För 100 år sedan… 
En tillbakablickande utställning 
med utgångspunkt från första 
världskrigets slut med nedslag i 
den tidens Sverige och Ystad. 
Utställningen ger även 

perspektiv på vår samtid. 
   

                                                                         Foto okänd 



25 april – 10 januari 2021 
Tema ekologi 
Det är nu 40 år sedan Franciskus av Assisi utnämndes till ekologins 
skyddshelgon. Klostret i Ystad byggdes av Franciskus anhängare  
och vetenskapen ekologi är kanske mer aktuell idag än någonsin. 
Därför uppmärksammar vi under året detta 40-års jubileum med 
utställningar och arrangemang på temat ekologi. 
 

25 april – 30 augusti  
Sötvatten – en värld av liv 
Utställningen har tagits fram av Regionmuseet Kristianstad i 
samarbete med marinbiologen och naturfotografen Johan Hammar. 
Den bygger på fotograferat och filmat material av arter och miljöer 
både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige. 
Genom magiska foton och filmer 
och därtill ett antal interaktiva 
stationer skapar utställningen en 
fascination för vilka fantastiska 
vattenmiljöer som finns i landet. 
Syftet med utställningen är att öka 
förståelsen och kunskapen om hur 
livsnödvändigt det är med orörda, 
levande och friska vatten - för 
både människor och djur.                  Foto Johan Hammar 

 
6 juni – tillsvidare 
Livets väv – Vad är ekologi? 
Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. 
Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i. Vi påverkar och 
påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser. 
Tillsammans med konstnärer, Ystad kommuns ekolog, samt 
Marietorps naturskola utforskar vi denna allomfattande och 
fantastiska Livets väv. 
 

Charlotte Berlins museum 2020 
På Charlotte Berlins museum i centrala Ystad får du kliva in i ett 
hem från slutet av 1800-talet. Museet är öppet dagligen 22 juni –  
6 september. Visning varje hel timme kl. 11.00-16.00. Entré 50 kr.  

www.charlotteberlinsmuseum.se  

  

http://www.charlotteberlinsmuseum.se/


Ystads Fornminnesförening, som vi numera kallar YF – Ystads 
Kulturhistoriska Förening, bildades 1907 och har under mer än  
100 år betytt mycket för Ystads bevarande.  
 
Den kulturhistoriska föreningen äger Ystads arkeologiska och kultur-
historiska samlingar, ett omfattande arkiv och en unik glasplåtssamling. 
Verksamheten består i att fortlöpande samla in föremål m.m. som kan 
berätta något om stadens och dess omgivningars historia. Klostret i 
Ystad är den historiska byggnaden där föremålen visas upp. Varje år 
arrangerar museet ett antal utställningar. Klosterbyggnaden ägs av 
Ystads kommun. Övriga verksamheter är bland annat föredrag, 
stadsvandringar och utfärder. Varje år ger man ut en årsbok, Ystadiana, 
där olika aspekter av stadens historia beskrivs. Föreningen är även 
remissinstans för byggnads- och miljöfrågor i kommunen.  
 
I föreningen ingår numera trädgårdsgruppen Sub Rosa som består av 
en grupp trädgårdsentusiaster. Sub Rosa arrangerar föreläsningar, åker 
på utfärder m.m. 
 
Årsboken 2020 är en bok om Ystads första stadsarkitekt, Peter Boisen, 
skriven av Ivo Holmqvist. Som medlem betalar du 200 kr för boken. 
Ordinarie pris är 350 kr. 
 
Årsavgiften i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening med trädgårds-
gruppen Sub Rosa är 150 kr (lägg till 50 kr för familjemedlem). Du har 
som medlem fritt inträde till Klostrets utställningar samt rabatterat pris 
på årsboken Ystadiana och på viss programverksamhet.  
 
Medlemsanmälan kan göras till info@ystadsfornminnesforening.se eller 
på telefon 0709-45 79 08 eller i Klostrets reception. Betalningen till YF -
Ystads Kulturhistoriska Förenings bankgiro 890-2868 eller swisha till 
123 510 55 23. 
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