Flygfoto över Smygehuk / Aerial photo of Smygehuk

VÄLKOMMEN TILL SMYGEHUK!
Känn sol, bris och salta havsstänk mot din kind. Upplev känslan av frihet när du blickar ut
mot den obrutna horisonten. Njut av höstklar luft och glödande solnedgångar eller se hur
vintermagin tar över och förvandlar delar av Smygehuk till naturkonstverk av is och snö.
Följ årstiderna på Sveriges sydligaste udde. Väl värd ett besök året om!

Broschyren du håller i din hand tar dig med på
en upptäcksfärd i området så att du inte missar
något av utbudet!
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Besökare från hela världen kommer årligen till
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fira en traditionell midsommar och mycket mer.
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besök. Under det varmare halvåret bjuder
området dessutom på massor av aktiviteter,
musik, konst, kultur och kommers i en härlig
blandning.
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55 degrees 20 minutes and 3 seconds - this is as far south as you can get in Sweden! Enjoy the
sun, breeze and salty sea splashes against your cheek. Experience the feeling of freedom when you
gaze out towards the unbroken horizon. Pay a visit in autumn when blazing sunsets take your breath
away. Or see how the winter magic takes over and transforms parts of Smygehuk to an artwork of ice
and snow. Follow the seasons on the southern tip of Sweden. Well worth a visit year round!
Produktion: Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB. Tryck: TMG Öresund 2017. Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.
Foto: Jenny Brandt, Pierre Fauvelle, Sven Nilsson, Petra Strandberg och Therese Vorbau.
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En nöjestur med båt vid Smyge läge / A leisure trip by boat at Smyge läge

HISTORISKA VINGSLAG
En vindpinad plats vid Östersjöns strand, förvisso placerad på den bördiga skånska slätten,
men varför valde människor att bosätta sig just här? Smygehuk och orten Smygehamn,
som växte fram som ett fiskesamhälle under 1600-talet, har en historia som omfattar allt
från fiske och kalkindustri till smuggling!

FISKE & KALKINDUSTRI

BADORT, HOTELL & KROG

Kalkindustrin, fisket och handeln fick orten att
blomstra. I slutet av 1800-talet hade kalkbrytning
och bränning nått industriell skala och det fanns 16
fiskare. I mitten av 1900-talet var kalkindustrin inte
längre lönsam men antalet fiskare hade ökat till 35
och det fanns sju storbåtar. Järnvägen höll igång
handeln och omlastningen av kalk, fisk och gods.

Med järnvägen inleddes också en era för
Smygehamn som badort. Östra Torp Strandhotell
byggdes och hotellets krog utnyttjades flitigt
av fiskarna i byn. Så flitigt att fiskarehustrurna
fick krogen ”torrlagd” i protest. En ny krog,
Hotell Smygehus, byggdes 1919-1920 på
gränsen mellan Östra Torp och Hemmesdynge
socknar. Prästerna i de båda församlingarna
ogillade spritserveringen och förbjöd denna
under gudstjänsttid. Rådiga män finner dock
lösningar så när det var gudstjänst i Östra Torp
satt gubbarna i Hemmesdyngedelen och när
gudstjänsten var i Hemmesdynge satt de i Östra
Torpdelen!

HANDELSGÅRDAR & SJÖFART
Det fanns fyra stora handelsgårdar och
Köpmansmagasinet (byggt runt 1810) var
den största. Närheten till havet förenklade
transporten av varor och gods. Lasten fördes via
bryggor och pråmar ut på redden där de stora
båtarna väntande. Köpmansmagasinet lär också
ha spelat en roll i skumraskaffärer och smuggling.
Vem vet vad magasinets murar har att berätta
och vad som fördes iland i skydd av mörkret..?

Smygehamn grew as a fishing community in the 1600s. Fishing, merchant trading and the lime
industry helped create the community and it is still characterized by these early trades.
The railroad was a necessity for transport and shipment of lime, fish and goods. With it came also
vacationers looking for a summer holiday by the sea. The Hotel Smygehus was built in 1919-1920
and is still running. Today’s owners can tell the peculiar story about how the fishermens’ wives and
the church unsuccessfully tried to get the Hotel pub shut down...
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Hotell Smygehuk / Hotel Smygehuk

KURIOSA
• Första omnämnandet av Smygehuk/
hamn är 1534 - Smøge och 1569
- Smye leye. Namnet Smyge huk
finns med på generalstabskartan
från 1864 och Smygehuk först 1909.
• Känns namnen förvirrande?
Idag syftar namnet Smygehuk på
udden och Smygehamn på orten.
Smeknamnet Smyge används
fortfarande lokalt.

Buhrmanns karta, ca 1680 / The Buhrmann map

• ”Huk” är lånat från holländskan
och betyder udde och ”Smyge”
är skånska för trång passage eller
undangömd vrå.
• På kartor från 1680 är kusten runt
udden märkt med ordet ”klödder”
som betyder tång. Än idag orsakar
tången problem i hamnen och runt
Smygehuk.

”Så sant som en människa
lever av sill , har kusten
sin rediga näring:
vad kustroddarögon
har skådat därtill , förtiges
med hjälp av förtäring.”
Ur ”Fiskeläget” av Anders Österling 1922
Stationen i Östra Torp / The train station in Östra Torp

• Ordet ”smyge” uttalas ”smyje” på
lokal dialekt.
• Kärt barn har många namn och
så även Köpmansmagasinet som
bl a har kallats Tyska gården och
Sockerbruksgården efter tidigare
ägare.
• Här fanns järnvägsstation 18871957, linjen Börringe – Östra Torp.
Stationshuset finns ännu kvar med
namnet Sjötorp på fasaden, vilket
även kan läsas SJ Östra Torp.
• Postorten Östra Torp och
därefter byn bytte 1950 namn till
Smygehamn. Kyrkbyn behöll dock
namnet Östra Torp.
• Smygehamn har egen ”stadspark”
som invigdes 1912. Här finns bl a en
minnessten och en tavla som sattes
upp vid parkens 100 årsjubileum.

Målning av Hans Larsson / Painting by Hans Larsson

• Under andra världskriget flydde
några fiskare från danska Rödvig
med sina båtar till Smyge hamn.
Danskarna hade inte tillstånd att
fiska i Sverige men en rådig lokal
fiskhandlare löste problemet. Han
köpte deras båtar för 1 kr och gav
dem jobb. Efter krigets slut sålde
han tillbaka båtarna för samma
summa. Kontakten med Rödvig
fortsatte under många år med bl a
fotbollsutbyte.
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Utkiken / The Coign of Vantage

SMYGE I VÅRA HJÄRTAN!
Sveriges sydligaste udde har lovsjungits och litterärt besmyckats av författare och skalder
i alla tider. Men visste du att den alla sydligaste spetsen en gång varit på villovägar? I
alla fall enligt den kände svenske författaren Ivar Lo Johansson. Här följer ett utdrag ur
novellen ”Sveriges sydspets”, vari huvudpersonen ångrar sitt tilltag att knacka loss den
sydligaste spetsen för att använda den som brevpress...
”Jag upptäckte till slut det allra enklaste och det
som jag förut i min ruelse inte kunnat komma
på. När våren kom och jag utan att väcka några
misstankar på nytt skulle kunna visa mig vid
Smyge, skulle jag resa dit och sätta fast stenen
på dess rätta plats. Jag väntade otåligt. Dagarna
gick mycket sakta fram till den dag, då det skulle
bli vår.
Det var i allra första början av maj jag återsåg
den sköna havsbukten där havet självt var
som en blå volang, vid själva strandskoningen
av vågsvallet kantad med en vit spets, som i
sig ännu behöll minnet av vinterns stormar.
Båtarna gled fram och åter på sin väg ettdera
in i Falsterbokanalen eller ut från den. I fjärran
skymtade de större fartygen som inte använt sig
av kanalens genväg. Ålfiskarnas stolpar hade
farit illa under vintern, de lutade både hit och dit.
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Och de skulle inte rustas upp förrän man började
närma sig en ny ålfångsttid, en ny augusti.
Stenen hade jag gömt i min resväska. Den var
väskans viktigaste innehåll. Jag var orolig för att
någon i sista stund skulle komma på att stjäla
den eller kasta bort den som en vanlig sten utan
värde.
Den första morgonen, när jag såg att bukten var
tom på folk, tog jag stenen och den lilla attiralj
jag i förväg utrustat mig med och gav mig iväg
ut till udden. En stor anslagstavla invid en kiosk
förkunnade för de vägfarande, vilken märklig
plats landets sydligaste spets verkligen var.
Ingen hade kunnat ana, att den uppgiften under en
lång tid varit en lögn. Under nära ett år hade Sverige
saknat sin sydspets. Nu skulle riket återfå den.”

Smyge hamn / Smyge Harbour

”När vinden går om,
falla dimmorna på,
och Östersjön stiger och
pressar
mot kutiga gavlar sitt
fuktiga grå,
där mistluren mässar
och mässar.”
Ur ”Fiskeläget” av Anders Österling 1922

A FEW WORDS IN SWEDISH!
ENGLISH
SWEDISH
Hello . . ........................................................................... Hej
Good bye ................................................................Hej då
Cheers ......................................................................... Skål
Excuse me .. .......................................................... Ursäkta
You’re welcome ................................................ Varsågod
Where is… . ................................................. Var ligger…
I love you .................................................Jag älskar dig
Thank you ............................................. Tack så mycket
What time is it? ...................................Vad är klockan?
How much is… . . ............................... Hur mycket kostar…
Where’s the bus station? ....... Var ligger busstationen?
Where can I find a toilet? ...... Var finns det en toalett?
Can I pay with credit card? ... Kan jag betala med kort?
Can I pay with Euros? ........... Kan jag betala med Euro?
Where can I find an ATM? ................. Var finns närmsta
bankomat?

Famntaget / The Famntaget Statue
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Smygehuk fyr & vandrarhem / Smygehuk’s lighthouse & Hostel

SEVÄRDHETER & UPPLEVELSER
1. Köpmansmagasinet (The Merchant’s Store)
Köpmansmagasinet byggdes i början av 1800talet och var en av fyra handelsgårdar i
Smygehamnstrakten. Än idag påminner magasinet om Smygehamnsskepparnas storhetstid
men numera är det en samlingsplats för konst,
kultur och utställningar. Här finns också ett café
för den kaffesugna.

The Merchant’s Store was built at the beginning
of the 19th century and was one of four trading
posts in the vicinity of Smyge harbour. Rumour
has it that the store was used as a smugglers’ den
during the Napoleonic war. Even today the store is a
constant reminder of the hey-days of the maritime
era but in modern times the store houses art and
handicraft exhibitions and a café.
2. Smygehuks fyr (Smygehuk’s lighthouse)
Smygehuks fyr, byggd 1883, är ett 17 m högt torn
byggt i järn. Efter att ha varit släckt i 25 år tändes
den åter 2001 och vägleder numera fritidsbåtar
och lokala fiskare runt udden. Fyren bjuder på
en hänförande utsikt över havet och slätten. Den
gamla fyrvaktarbostaden används numera som
vandrarhem.

Smygehuk’s lighthouse, built in 1883, is a 17 m
high cast iron tower. After 25 years of darkness,
the lighthouse was illuminated once more in 2001,
and now guides sailing boats and local fishermen
6 Smygehuk - Sveriges sydligaste udde

around the headland. The lighthouse offers
enchanting views of both the sea and plains. The
old lighthouse keeper’s house has nowadays been
transformed into a hostel.
3. Kalkindustrin (The Limestone Industry)
Landskapet visar fortfarande spår efter
kalkindustrin. Bränningen skedde i så kallade
kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var
tio ugnar i bruk. Nio av dem finns bevarade och
den äldsta är från mitten av 1800-talet. Den
byggdes av tysken Herman Wendt och ligger
mellan hamnen och Köpmansmagasinet. Övriga
ugnar ligger norr om Smygehamn.

Limestone has been quarried in the area of
Smygehamn for many a year and the countryside
still shows traces of the quarrying. Industrial
limestone quarrying and burning probably began
around 1860. The operations were phased out in
1954 due to poor profitability. The limestone was
used for mortar and render, to white-wash houses
and even during sugar production. The burning
was done in the so-called dome-shaped kilns
for periodic operations. In total 10 kilns were in
operation. Nine of the kilns have been preserved,
the oldest of these is from the mid 19th century,
built by German, Herman Wendt it lies between
the harbour and the Merchant’s Store. The
remaining kilns can be found to the north of
Smygehamn.

4. Fornlämningar (Ancient monuments)
Området är rikt på fornlämningar, t ex
gånggrifterna Stora Kungsdösen, Lilla Kungsdösen
och Erkes dös nordväst om Smygehuk.
Bronsåldershögarna Bålhög mellan hamnen och
Köpmansmagasinet och Dellings hög strax norr
om Smygehamn.

There are plenty of ancient monuments in the
area around Smygehuk. Passage graves, Stora
Kungsdösen, Lilla Kungsdösen and Erkes Dös are
located northwest of Smygehuk. The Bronze Age
burial mounds of Bålhög are between the harbour
and the Merchant’s Store and Dellings Hög is just
north of Smygehamn.
5. Utkiken (Coign of Vantage)
Vid den östra pirarmen markerar en utsiktsplattform den sydligaste platsen och en
kompassros anger avståndet till olika platser i
världen.

East of the harbour there is a coign of
vantage that marks the exact spot of Sweden’s
southernmost point. A compass card etched into
the paving stones shows the distances to various
international destinations.
Kalkugnar / Limestone kilns

”Kring köpmannens tomt
med förvildade snår av
blåeld i kalkstensstoftet,
där ekar ballader om
smugglingens år, när
luckorna smälla på
loftet.”
Ur ”Fiskeläget” av Anders Österling 1922

Köpmansmagasinet / The Merchant’s store

Avståndsskylten vid Utkiken / The distance sign
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6. Hamnen (Harbour)
Hamnen som byggdes på 1920-talet var
från början ett kalkbrott. Nu är det en av tre
gästhamnar i kommunen. Vid hamnens västra del
ligger små fiskebodar eller hoddor, som de kallas
här, där fiskarna förvarar sina redskap. Här finns
också ett uppskattat fiskrökeri.

The area around the harbour has been inhabited
since times immemorial. The small fishing hamlet
that gave rise to Smygehamn has existed here
since the 17th century. Smyge fishing hamlet
was first inhabited in 1877 by 16 fishermen. In
1962, there were about 35 fishermen plying
their trade in seven large boats from Smyge.
The harbour, built in the 1920s, was originally a
limestone quarry. Now it is one of the 3 marinas
in the municipality. Previously, the ships anchored
off the coast, and were loaded and unloaded by
barges from the long stone jetties. To the west
of the harbour you can find small fishing huts
or ’Hodder’, as they are called here, where the
fishermen keep their nets. There is also a popular
smokehouse here.
7. ”Famntaget” (The Famntaget Statue)
Ryktet säger att skådespelerskan Uma Thurmans
mormor stod modell för Axel Ebbes konstverk
Famntaget. Famntaget är placerad i hamnen på
Smygehuk där hon sträcker sig ut mot havet, med
håret böljande i vinden drar hon in havsluften i
lungorna och njuter av solens värmande strålar

It is rumoured that the American actress Uma
Thurman’s grandmother modelled for Axel Ebbe’s
sculpture Famntaget. Famntaget is located in
the harbour of Smygehuk, where with her hair
swaying in the wind and her face turned towards
the warming sun she embraces the sea and lets
the fresh sea air fill her lungs.
8. Naturen (Mother Nature)
Växt- och djurlivet runt udden präglas av den
kalkrika marken. Klapperstenen på stranden har
vaskats fram ur berggrunden och du kan hitta
fossil av sjöborrar som levde för närmare 100
miljoner år sedan. Växter som trivs i den kalkrika
jorden är t ex backanis, väddklint och trifft.
Norr om hamnen finns ett kärr där orkidéerna
majnycklar och ängsnycklar trivs. Här finns
också salamander, grodor, och paddor, t ex den
starkt hotade strandpaddan. På strandängarna
mellan Böste och hamnen i Smyge finns en
unik population av huggorm, troligen den enda
kvarvarande längs Skånes sydkust. Huggormarna
är fridlysta.

Natural plant and animal life around the headland
is characterised by the calcareous land. On the
beach, there are a multitude of smooth stones,
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Fossil av sjöborrar / Fossils from urchins

washed up from the calcareous bedrock. You
can also find fossils, which are petrified remains
of sea urchins that lived almost 100 million years
ago. Plants that thrive in the calcareous soil are
the species Burnet Saxifrage, Greater Knapweed
and Armeria Maritima. North of the harbour is
marshland where the Western Marsh Orchid and
Early Marsh Orchid thrive. In the marshes you can
find newts, frogs and toads as well as the heavily
endangered sea toad. In the coastal meadows
between Böste and Smyge harbour there is a
unique population of vipers, probably the only
remaining ones along the south coast of Scania.
Vipers are a protected species.
9. Akka (The Akka Statue)
Enligt Selma Lagerlöfs berättelse om Nils
Holgersson var det på denna plats Nils tog farväl
av vildgässen efter sin färd genom Sverige. Statyn
av ledargåsen Akka skapades av Erland Persson.

According to Selma Lagerlöfs story of Nils
Holgersson, it was at this location Nils said his
goodbye to the flock of wild geese after his
journey through Sweden. The statue of the lead
goose Akka is created by Erland Persson.
10. Sinnenas eufori – en installation
i möte med havet (Euphoria of the senses)
Lyssna på havet i Monica Tormells akustiska
radar, skulpturen ”And Back Again (the Sea)” och
beskåda i lugn och ro horisonten i Harry Mobergs
skulptur ”Betraktaren”.

Listen to the sea in Monica Tormells acoustic
radar, the sculpture ”And Back Again (the Sea)”
and contemplate in peace and quiet the horizon in
Harry Moberg’s sculpture ”The Viewer”.

