
11/2 - 18/3
Rigmor Roxner
Separatutställning i Klosterkyrkan i samband
med Gudomliga skärvor.

22/2 - 31/12
De räddade staden
Invigning torsdagen den 22 februari kl 19.00.

25/3 - 6/5
Eva Hild
Separatutställning i Klosterkyrkan i samband 
med Gudomliga skärvor.

12/5 - 10/6
Mia E Göransson
Separatutställning i Klosterkyrkan i samband 
med Gudomliga skärvor.

-13/5
Semesterliv
En uppackatutställning från Kulturmagasinet.

1/6 - 31/8
Charlotte Berlins museum 
har öppet
Utställning om en alldeles unik dagerrotyp
från 1845.

3/6 - 31/12
Folkdräktsklenoder
Nya gåvor av unika folkdräkter där vi känner
till de ursprungliga ägarna.

10/6 - 31/8
Chakra
Petter Pettersson ställer ut i korsgången.

17/6 - 5/8
Cecilia Kraitz
Separatutställning i Klosterkyrkan i samband 
med Gudomliga skärvor.

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

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
Jun-aug vard. fr. kl. 10

Foto och layout: Lucas Gölén

Klosterklubben
Ystads Lilla Fornminnesförening

Till alla barn som går i årskurs 3 till 6:

Tycker du det är roligt med historia och är nyfiken på
att lära dig mer? Då är Klosterklubben något för dig!
Vi träffas på Klostret sju gånger per termin och
undersöker spännande saker med anknytning till
historia och äldre tiders hantverk. Varje gång gör vi
något praktiskt, t.ex. leker historiska lekar. skriver med
gåspenna eller provar medeltida dräkter. 
Lilla Fornminnesföreningen arbetar under året med
spännande projekt kring ”Ystad 1907 – 2007 – 2107”.
Under sommaren bjuder vi alla barn på en teater-
föreställning om cirkusens värld – se programmet!

Medlemsavgiften är 200 kronor per termin, tiden är
15.00 - 16.30 varannan tisdag med start 30/1. 
Antalet är begränsat, “så först till kvarn...”

Anmäl ditt intresse till museipedagog 
Kristina Buhrgard på tel. 0411-577 605.
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Trädgårdsföreningen Sub Rosa
Gå med i trädgårdsföreningen Sub Rosa!
Vår verksamhet knyter an till Rosariet och
trädgårdarna runt Klostret. Vi anordnar föreläsningar,
utflykter, studiecirklar m.m. Mer information hittar du
på www.subrosa.nu

Ystads Militärmusei vänner
Du är varmt välkommen som medlem i Föreningen
Ystads Miltärmusei vänner. Som medlem stödjer du
militärmuseets fortlevnad. Mer om detta samt Ystads
Militärmusei vänners vårprogram finner du på
www.ystadsmilitarmuseum.se

Utställningar
Där inget annat nämns invigs utställningen
vernissagedagen kl. 14.00.

-31/12
Gudomliga skärvor – kult blir konst. 
I dormitoriet visas en unik samling av 5000-årig
gravkeramik inlånad från Lunds Universitets Historiska
museum. Elva keramiker ställer ut objekt inspirerade av de
historiska formerna. De deltagande keramikerna är: 
Eva Lagerheim, Åsa Lindsjö, Anna Eilert, Renata
Francescon, Päivi Ernkvist, Rigmor Roxner, Eva Hild, 
Mia E Göransson, Cecilia Kraitz, Pernilla Norrman 
och Signe Persson-Melin. Ys
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Keramik från stadsgrävningar. Ur Ystads Fornminnesförenings samlingar.



Ystads Fornminnesförening
bildades 1907 och har sedan dess betytt mycket för
Ystads bevarande. Föreningen engagerar sig aktivt i
kulturmiljöfrågor och utgör remissinstans för byggnads-
och miljöfrågor i Ystads kommun.

Föreningen äger Ystads arkeologiska och kulturhistoriska
samlingar, ett omfattande arkiv och en unik
glasplåtssamling.

I verksamheten ingår arrangemang som föreläsningar,
berättarcaféer, exkursioner och stadsvandringar.
Dokumentationer och inventeringar inom Klostrets
verksamhetsområde är en viktig del. 

Ystads Fornminnesförening vänder sig till alla med ett
historiskt intresse, unga som gamla. Föreningen utgör
också ett ankare för ystadbor i förskingringen.

Ystadiana, Fornminnesföreningens årsbok 2007 har titeln
En levande stad vilar aldrig. I museets butik finns många
av de äldre årgångarna fortfarande att köpa. Vi skickar
gärna mot postförskott!

Årsavgiften för 2007 är 75 kr (familjemedlem 50 kr).

Årsboken Ystadiana kostar 175 kr (gäller ett ex. per
medlemskap - utan medlemskap: 298 kr)

Medlem blir man
genom att anmäla sig på telefon 0411-577 859 eller med
epost till ulla.hagstrom@ystad.se Det går också bra att
betala in på postgiro: 38 87 76 - 7. 

Fornminnesföreningens postadress är Hospitalsgatan 4,
271 34 Ystad. Besöksadress är S:t Petri Kyrkoplan. 

Som medlem får man
Fri entré på Klostret i Ystad samt rabatt vid special-
arrangemang. Fri föremålsbedömning av museets
tjänstemän. Utskick av programverksamhet och övriga
arrangemang.

10/3
Bussutflykt till 
Nationalmuseet i Köpenhamn
Besök på utställningen Tycho Brahes Värld.
Arkeologen Tommy Lilja guidar.
Tid, kostnad och anmälan, se annons i YA.

28/3
Kulturminnesvård från objekt till miljö
Föredrag av f.d. länsantikvarien Carin Bunte.
Klostret kl. 19.00.

22/4
Fornminnesföreningens spår i Ystad
Stadsvandring del 1, samling vid Klostret 14.30
Claes B Persson guidar oss runt i Ystad.

13/5
Jubileumshögtid i Klostret 
och Klosterkyrkan
Föreningsmedlemmar välkomna i kyrkan kl. 17.00.

23/5
Personer som gjort stora insatser för
Fornminnesföreningen
En vandring på gamla kyrkogården med 
Stig Edgren kl. 19.00.

16/6
En ny pionträdgård i Emma Lundbergs anda
gestaltad av landskapsarkitekt Barbara Johnson. Den skall
förstås invigas när pionerna blommar som bäst. Alldeles
bakom Klosterdammen!

14/7
Bland Klostrets rosor och andra växter
I Klostrets rosarium. I samarrangemang med
trädgårdsföreningen Sub Rosa. Kl. 11.00 - 14.00.

20/7
Cirkusresan
En föreställning av och med Wolfgang Weiser och Johan
Bergström på Apelgårdens gräsmatta. En jubileums-
föreställning till alla sommarlediga barn i Ystad!

100 års verksamhet!

Den 22 februari i år är det hundra år sedan Ystads
Fornminnesförening bildades. Det firar vi med ett
omfattande jubileumsprogram som knyter an till det
föreningen värnat om i hundra år; att samla, dokumentera,
vårda och bevara Ystads kulturarv. 
”De räddade staden” har vi kallat jubileumsutställningen.
Den berättar om hur viktig Fornminnesföreningen varit för
Ystads profil som välbevarad kulturstad. I programmet finns
godbitar både för stora och små. Vad sägs om musik,
föredrag, utställningar och teater? Var så goda – välkomna
att ta del av utbudet – och gå gärna med i föreningen så
kan ni vara med och utforma nästa hundra år!

Arrangemang

22/2
Startskottet för jubileet
Klostret kl 19.00.
Inblåsning av jubileumsåret av Ystads lurblåsare.
Invigning av jubileumsutställningen ”De räddade staden”
Obs Årsmötesförhandlingar kl 18.00.

Till vänster, Borgmästarhuset räddat av Fornminnesföreningen 1907.


