Det kan ibland uppstå förändringar eller tillägg i ett
årsprogram. Vi reserverar
oss för detta. Uppdatera er
genom Klostrets och YF:s
hemsidor: klostret.ystad.se
ystadsfornminnesforening.se
eller ring 0411-577 286 för
att vara på den säkra sidan!

Klostret i Ystad
och Ystads Fornminnesförenings
årsprogram 2008

Till vänster Klostrets nordöstra
gavel med kålgården i förgrunden
och nedan Klostrets ekonomiflygel
från 1500-talet. Bild: Lucas Gölén.

Klostret i Ystad
är landets äldsta bevarade
klosteranläggning från
medeltiden. Varje år
arrangerar museet ett
antal utställningar som
är mycket välbesökta liksom butiken och caféet.
För mer information ring
0411-577 286 eller besök
oss på vår hemsida:
www.klostret.ystad.se
Tis-fre 12-17
Lör-sön 12-16
Under juni - augusti:
Mån-fre: 10-17
Lör-sön: 12-16

Guidade visningar
Vi visar gärna museets utställningar för enskilda grupper och
föreningar. För prisuppgift och bokning ring 0411-577 286.

Barn- och skolverksamhet
Skolklasser och barngrupper är alltid välkomna till museet på
visningar och våra andra verksamheter. Vi arbetar aktivt med
program till de olika utställningarna. Visningarna och verkstäderna anpassas
efter ålder och
intresse.
För mer information kontakta vår
museipedagog
Kristina Buhrgard,
0411-577 605.
Epost: kristina.
buhrgard@ystad.se

Grafisk form: Lucas Gölén

I Klostrets rosarium hittar du många vackra rosor. Här sorten Albertina i full blom.
Bild: Lucas Gölén.

Ystads Fornminnesförening
bildades 1907 och har under hundra år betytt mycket för
Ystads bevarande. Föreningen engagerar sig aktivt i kulturmiljöfrågor och utgör remissinstans för byggnads- och miljöfrågor i Ystads kommun. Ystads arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, ett omfattande arkiv och en unik glasplåtssamling ägs av föreningen.
I verksamheten ingår arrangemang som föreläsningar, utställningar, berättarcaféer, utfärder och stadsvandringar.
Dokumentationer och inventeringar inom Klostrets verksamhetsområde utgör en prioriterad del av föreningens åtaganden. Ystads Fornminnesförening vänder sig till alla med ett
historiskt intresse, unga som gamla. Föreningen utgör också
ett ankare för ystadbor i förskingringen.

100 års verksamhet!
När det s.k. Borgmästarhuset på St. Östergatan/Pilgränd skulle
rivas 1907 ville Kulturens grundare Karlin förvärva huset till
Lund. Då samlades de krafter som engagerat sig i Klostrets
bevarande och Ystads Fornminnesförening bildades.

Medlem blir man
genom att anmäla sig på telefon 0411-577 859 eller med
epost till info@ystadsfornminnesforening.se Det går också
bra att betala in på postgiro: 38 87 76 - 7. Medlemskort
hämtas i Klostrets reception.
Fornminnesföreningens postadress är Hospitalsgatan 4,
271 34 Ystad. Besöksadress är S:t Petri Kyrkoplan.
Årsavgiften för 2008 är 75 kr (familjemedlem 50 kr).
Årsboken Ystadiana kostar 175 kr (gäller ett ex. per medlemskap - utan medlemskap: 298 kr).

Som medlem får man
Fri entré på Klostret i Ystad samt rabatt vid specialarrangemang. Fri föremålsbedömning av museets tjänstemän.
Utskick av programverksamhet och övriga arrangemang.
Specialvisningar för medlemmar.

Klosterklubben Ystads lilla
Fornminnesförening
För att stimulera barns intresse för Ystads historia har föreningen bildat Ystads lilla Fornminnesförening – eller
Klosterklubben som den också kallas – för barn på mellanstadienivå. Här får man både höra och göra. Sju gånger per termin träffas man i klubben och undersöker spännande saker
med anknytning till historia och äldre tiders hantverk. Man
kan t. ex. leka historiska lekar, skriva med gåspenna eller
prova kläder från olika historiska epoker.

I museets butik finns många av de äldre årgångarna fortfarande att
köpa. Vi skickar gärna mot postförskott!

Dess första uppgift var att rädda Borgmästarhuset till eftervärlden. Detta var bara början på en lång rad räddningsaktioner
för Ystads kulturarv! 1917 publicerade Ystads Fornminnesförening en festskrift där man lyfte fram Klostret och
Mariakyrkan samt fornminnen i Herrestads härad. Föreningen
ger sedan dess ut trycksaker med Ystadhistoria och undersökningspublikationer. Många är helt ovärderliga, t.ex. Ystadshistoria i sten, utgiven 1967, författad av Sven Carlquist och
Gösta Borg. 1974 började man regelbundet ge ut årsböcker
under namnet Ystadiana.
Årsböckerna återspeglar en enorm bredd inom lokalhistorien:
Ystadpersoners hågkomster, arkivforskning och rapporter från
viktiga arkeologiska undersökningar. 1990 gav man för första
gången ut en årsbok med temanummer. Denna handlade om
Ale stenar. Sedan dess har stora delar av Ystads historia
behandlats. Mellan temanumren har några blandade nummer
utgivits. Ystadiana har under många år intagit en särställning
bland hembygdsböcker genom sin höga kvalitet och
påkostade formgivning.

Victor, Olivia och Isabella från Klosterklubben lackar paket och julpysslar.
Bild: Lucas Gölén.

Medlemsavgiften är 200 kronor per termin, tiden är 15.00 –
16.30 varannan tisdag med start vårterminen 12/2 och höstterminen 16/9. Antalet är begränsat, så ”först till kvarn…”.
Anmäl ditt intresse till museipedagog Kristina Buhrgard
på 0411-577 605.
Under 2008 kommer Klostrets verksamhet att handla mycket
om Ystads medeltida historia, bl.a. kommer vi att bedriva en
historisk verkstad i samarbete med skolorna i Ystad. Tanken är
att vidga kunskapen om det medeltida samhället, hur man
levde, arbetade, roade sig, genomlevde krig och farsoter och
vilka kontakter man hade med omvärlden. Den historiska
verkstaden kommer att finnas i Klostrets refektorium (matsal).

Klostrets café och butik
Klostret har ett trevligt café. Det har lite olika utseende beroende på årstid. På sommaren kan du dricka kaffe i någon av
Klostrets trädgårdar!
Fr.o.m. våren 2008 blir korsgången ett café med långbord i
medeltida tappning. Vi erbjuder fika à la 1400-tal!
I butiken hittar du ett alldeles speciellt sortiment med anknytning till regionens konsthantverkstraditioner: Smide, silver,
glas och textil! Här finns också vackra kopior ur museets samlingar, trevliga produkter av Ystad/Österlens matproducenter
och inte minst roliga leksaker och smycken för hela familjen.
I vår bokavdelning hittar du mycket historia, arkeologi och
folkliv, men också böcker om trädgård, mode och hembygdshistoria! Här hittar du garanterat din personliga och
annorlunda gåva!

Innergården med rosariet och de markerade grundmurarna efter de norra
och västra längorna. Bild: Lucas Gölén.

Klosterträdgårdarna
Klostets trädgårdar har blivit en ny samlingplats för ystadborna och besökande. En stilla plats att kontemplera i och ta en
paus från mediabruset!
Vår vackra rosenträdgård, apelgård, kålträdgård och örtagård
har fått ett komplement av en pionträdgård skapad i trädgårdsarkitekten Emma Lundbergs anda.
Ystads trädgårdsförening Sub Rosa bedriver visningar och
annan verksamhet här. Föreningen anordnar också växtmarknader, växtbytardagar, kurser, föredrag och utflykter.
Det största evenemanget är den 12 juli “I Klostrets trädgårdar” med många olika aktiviteter.
För mer information kontakta Sub Rosas ordförande Marianne
Kraft 0411–702 43 eller info@subrosa.nu

Klostrets museibutik. Shopping i medeltida miljö! Bild: Lucas Gölén.

Håll utkik efter annonser i Ystads Allehanda eller hör med
turistbyrån. Du kan även titta på föreningens
hemsida subrosa.nu

Kulturmagasinet och samlingarna
Kulturmagasinet på Regementsområdet utgör en minnesbank
för Ystad. Här vårdas och förvaras ca 80.000 föremål. Tre
samlingar finns representerade. Den största, som tillhör Ystads
Fornminnesförening, innehåller historia och arkeologi. Den
andra är Stiftelsen Charlotte Berlins museums samlingar och
den tredje är Ystad kommuns konstsamling.
Vi vill att denna minnesbank skall bli tillgänglig för så många
som möjligt. Det är en stor upplevelse att få en guidad visning
genom magasinslokalerna.
Under ett par års tid har ett projekt möjliggjort att samlingarna har kunnat katalogiseras och digitaliseras. Vårt nästa mål
är att i ännu högre grad kunna tillgängliggöra samlingar och
arkiv på nätet.
Givetvis tar Kulturmagasinet emot forskare och andra intresserade om man bokar tid i förväg. För information kontakta
antikvarie Ingela Bergils 0411-577 717 eller Ulla Hagström
0411-577 859.
Rosariet med mängder av rosor i full blom. Bild: Lucas Gölén.

Bild: Lucas Gölén.

Specialprogram för alla
medeltidsfantaster!
Med anledning av utställningen Makten och Heligheten har vi
tagit fram olika upplevelsepaket som vi gärna skräddarsyr
efter era egna önskemål!

Vi kan erbjuda er visningar av:

Utställningar
2008
13 januari - 30 mars

Sagan om ägget
Nils-Otto Sjöbergs äggsamling i Klosterkyrkan
26 januari - 31 december

Utställningarna

YIF i våra hjärtan

Klosteranläggningen

Ystads idrottsförening
100 år

Klostrets trädgårdar
och deras historia
Kombinera gärna med en smakupplevelse! Vi erbjuder allt från
en medeltida middag med
underhållning till smakfulla upplevelser i caféet (även kaffe).

13 april - 31 december

Makten och
Heligheten
Klostrets och Ystads
medeltida historia

Ristat ägg av Maria Lancing. Bild: Lucas Gölén.

25 maj - 31 december

Frälset under
Klosterkyrkan

Vill ni delta i en medeltida
workshop? Ha en bussutflykt
från Klostret till olika slott och
borgar med kunnig guide?

En utställning om de
medeltida ätternas betydelse för Klostret

För mer information
ring Klostrets reception
0411-577 286.

25 maj - 28 september

Chim Con Brio är en

23 november - 11 januari

sångensemble som består av fyra damer och fyra herrar. Ensemblen har
funnits sedan 2001 och är inriktad
på medeltida vokalmusik. Deras specialitet är medeltida gästabud där
ensemblens medlemmar, förutom att
stå för sångunderhållningen, också
serverar maten, leder långdanser och
lekar och dessutom gycklar och busar
lite med gästerna. Naturligtvis är de
också klädda i medeltida dräkter.
Chim Con Brio gör också konsertanta framträdanden och 2003 fick de
Sparbanken Syds kulturstipendium.

Prima materia
Marie Lindström
Installationer i
Klosterträdgårdarna

Imaginär brunn av Marie Lindström.

Julutställning

Kurser
1 - 2 mars samt
29 - 30 mars

Skånskt yllebroderi
Lär Dig grunderna i yllebroderiet, historik, färgval
och mönsterkomposition.
I samarbete med
Hemslöjden Malmöhus.
Ring Hemslöjden
0418-591 20
Detalj av gravsten i Klosterkyrkan.

13 - 14 september samt 11 - 12 oktober

Skånskt yllebroderi
I samarbete med Hemslöjden Malmöhus
Anmälan till Hemslöjden 0418-591 20.

Bild: Lucas Gölén.

Fornminnesföreningens bildskatter
Över 40.000 glasplåtar från kända ystadsfotografer som
S.M. Marcus, Axel Carlborn och Gunnar Harnesk finns i
Fornminnesföreningens arkiv. Vi håller på att försöka levandegöra denna skatt genom att digitalisera samlingarna.
Yllebroderi. Detalj av åkdyna från 1784. Bild: Lucas Gölén.

Specialprogram

I arkiven finns också ett rikt bildarkiv från Ystads epoker från
1800-tal till nutid. Vi hoppas i framtiden kunna erbjuda er en
digital resa i Ystads historiska bildvärld!

Munkmarknaden och det medeltida Ystad
När munkmarknaden går av stapeln i juli månad och
Bjersjöholms slott bjuder på blanka riddarrustningar, kommer
Klostret att briljera i de sköna konsterna med musik, kalligrafi,
hantverk och dräkter! Ystads Fornminnesförening bidrar med
medeltida stämning i samarbete med Klostret!

Kulturhelg i Ystad 14 - 16 mars
Ystads kulturinstitutioner samlas till en sprakande programhelg! Klostret bjuder på extraordinära upplevelser i medeltidens tecken. Se annons i dagspressen!

Matrundan Ystad/Österlen
10 maj - 18 maj med början på pingstafton
börjar MATRUNDAN sin första säsong!
Krogar, matproducenter och platser med kulinarisk upplevelse
inbjuder till en hel veckas spännande program! Klostret som
innovationscentrum
för mycket av den
goda maten vi prisar
i dag kommer att
erbjuda medeltida
middagar och andra
smakfulla upplevelser! Se annonser i
dagspressen!

Ystad. Ålderdomshemmets kök omkring 1922. Bild: Axel Carlborn.

KB är inte Kungliga Biblioteket med väl Klostrets bakficka,
ett nytt fotogalleri på vägen mellan Klostrets första och andra
våning. Här kommer fr.o.m. 2008 att visas ystadsfoton från
Fornminnesföreningens samlingar.
Vi kommer att skifta bilder med jämna mellanrum. Kolla
Klostrets hemsida: klostret.ystad.se För upplysning om Ystads
bildarkiv kontakta Hans Permbo, hans.permbo@ystad.se

Arrangemang
Onsdagen den 16 januari.

Sagan om ägget
Specialvisning för YF-medlemmar. Klosterkyrkan kl. 19.00.
Ej medlem entréavg. 50 kr.
Onsdagen den 13 februari

Sagan om ägget
Föredrag av Professor Nils-Otto Sjöberg.
Klostrets hörsal kl. 19.00. Entré 50 kr. YF-medlemmar 25 kr.
Onsdagen den 27 februari

YIF i våra hjärtan
Specialvisning för YF-medlemmar.
Kl. 19.00. Ej medlem entréavg. 50 kr.

Detalj av altarskåp från Klosterkyrkan, sent 1300-tal. Tillhör Lunds
universitets historiska museum. Bild: Bengt Almgren.

Onsdagen den 10 september

Det skånska frälseupproret
mot drottning Margareta 1377
Föredrag av antikvarie Johan Wallin, Klostrets hörsal
kl. 19.00. Entré 50 kr. YF-medlemmar 25 kr.
Onsdagen den 15 oktober

Motståndaren YIF, hatkärlek beundran - respekt.
Cafékväll. K. Arne Blom och Mats A Andersson kåserar.
Kl. 19.00. Entré 50 kr. YIF- och YF-medlemmar 25 kr.
Utställningen YIF i våra hjärtan. Kurt-Göran Kjell, en elegant lirare och
något av en trollkonstnär så fort han fick en boll i handen. Oavsett vad
bollen var menad för. Han representerade Sverige vid 68 tillfällen.
Bild: Bengt-Olle Nilsson, Österlenbild AB.

Tisdagen den 21 oktober

Medeltida verkstad för vuxna
Höra, göra och smaka lite av medeltidens värld. Lekstuga för
vuxna med barnasinnet kvar. Refektoriet kl. 19.00.
Entré 100 kr. YF-medlemmar 50 kr.

Onsdagen den 19 mars

Medeltida verkstad för vuxna
Höra, göra och smaka lite av medeltidens värld. Lekstuga för
vuxna med barnasinnet kvar. Refektoriet kl. 19.00.
Entré 100 kr. YF-medlemmar 50 kr.
Onsdagen den 16 april

Makten och Heligheten
Specialvisning för YF-medlemmar.
Dormitoriet kl. 19.00. Ej medlem entréavg. 50 kr.
Obs! Årsmötesförhandlingar kl. 18.00.
Onsdagen den 23 april

Det kontinentala Danmark
Medeltida skånskt frälse och borgbyggande sett mot
europeisk bakgrund. Föredrag av antikvarie Anders Olsson.
Klostrets hörsal kl. 19.00. Entré 50 kr. YF-medlemmar 25 kr.

Onsdagen den 29 oktober

Spökvandringar
på Klostret
För hela familjen kl. 17.30
och 18.30. Anmälan till
Klostret 0411-577 286.
Entré vuxna 30 kr. Barn 15 kr.
Onsdagen den 19 november

Makten och Heligheten
ur ett genusperspektiv
Visning med Håkan Nilsson
och Christina Silfverhielm.
Kl. 19.00. Entré 50 kr.
YF-medlemmar 25 kr.
Söndagen den 30 november

Onsdagen den 21 maj

Kåseri om YIF och profiler i föreningen
Cafékväll med Calle Bäckström och Bertil Åkerman.
Kl. 19.00. Entré 50 kr. YIF- och YF-medlemmar 25 kr.

Julstök på Klostret i
medeltidens tecken
Kl. 13.00 - 18.00. Entré 30 kr.

Onsdagen 28 maj

Frälset under Klosterkyrkan
Specialvisning för YF-medlemmar.
Klosterkyrkan kl.19.00. Ej medlem entréavg. 50 kr.

Schackpjäs, 1300-tal, Solberga,
Gräsgårds socken, Öland.
Tillhör Statens Historiska museum.
Bild: Lucas Gölén.

