
Välkommen till Smygehuk!
Smygehuk är Sveriges sydligaste udde med en magnifik utsikt mot horisonten. 
Besökare från hela världen älskar Smygehuk för havet, naturen, folklivet och 
frihetskänslan. Under det varmare halvåret sjuder området av liv med konserter, 
evenemang, konst, kultur och butiker. Under vintern förvandlar kylan Smygehuk 
till ett magnifikt naturkonstverk av is och snö. Läs mer på visittrelleborg.se

Scanna koden för att läsa mer om Smygehuk och se karta!

SMYGEHAMN

SMYGEHUK

Stora Isie &  
Hemmesdynge

Trelleborg, 15 km

Ystad, 35 km
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1. Smygehuk 
Här finns parkering, 
Smygehuk turistcenter, 
laddare till elcykel samt 
wc. Du hittar också mysiga 
caféer, glasskiosker och 
berömda Smyge fiskrökeri. 
på Café Smyge kan du 
beställa Sveriges sydligaste 
räkmacka, och fiskrökeriet 
har ljuvliga delikatesser.

2. Utkiken  
Sveriges sydligaste 
plats markeras med en 
utsiktsplattform och en 
kompassros med avstånd till 
olika platser i världen. Här 
hittar du även kikare, bänkar 
och grillplats. 

3. Smygehuk fyr   
Den 17 meter höga fyren 
byggdes 1883 och har en 
lysvidd på två nautiska mil. 
I fyrvaktarbostaden finns 
ett vandrarhem: Smygehuk 
Lighthouse Hostel. 

4. Smyge hamn  

Det ursprungliga fiskeläget 
växte fram redan på 
1600-talet. Hamnen byggdes 
på 1920-talet och var från 
början ett kalkbrott, nu är det 
en idyllisk småbåtshamn. 

5. Köpmansmagasinet.
Köpmansmagasinet från 
1800-talets början lär ha varit 
ett smugglarnäste under 
Napoleonkrigen. Sommartid 
finns här konst och hantverk 
från närområdet, med allt 
från unika smycken och 
lokala kryddor till souvenirer 
och kläder. 

6. Kalkindustrin - Östra Torp 
Landskapet visar fortfarande 
spår efter kalkbrytningen. 
Här finns åtta av ugnarna 
bevarade, liknelsen med Star 
Wars-hyddor är stor!

7. Kalkugnen på Smygehuk 
Den äldsta kalkugnen är från 
mitten av 1800-talet. Den är 
en sk schaktugn, byggd  
av tysken Herman Wendt.

8. Famntaget 
Ryktet säger att 
skådespelerskan Uma 
Thurmans mormor stod 
modell för lokala konstnären 
Axel Ebbes vackra konstverk.

9. Akka 
Här tog Nils Holgersson farväl 
av vildgässen efter sin färd 
genom Sverige, enligt Selma 
Lagerlöfs berättelse. Statyn 
av ledargåsen Akka skapades 
av Erland Persson.

10. Sinnenas eufori 
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”.

11. Huggorm 
På strandängarna mellan 
Böste och hamnen, samt 
mot Köpmansmagasinet 
finns huggorm! Troligen 
den enda kvarvarande 
populationen längs Skånes 

sydkust. Huggormarna är 
fridlysta och har ett eget 
ormstaket.

12. Kungsdösarna 
Stora och Lilla Kungsdösen 
är från stenåldern. Stora 
Kungsdösen är en av Skånes 
tre dubbelgånggrifter.  

13. Bålhög 
Bålhög är ett gravmonument 
från bronsåldern. 

14. Dellings hög 
Dellings hög är en gravhög 
från bronsåldern, 27 meter i 
diameter och ca 4 meter hög.

15. Östra Torp kyrka 
Byns medeltida kyrka revs 
och ersattes av en ny och 
större 1880. Den brann dock 
ner till grunden 1909 men en 
ny kyrka byggdes redan 1911.  

16. Smyge kärr 
Liten grön oas med 
grodor, salamandrar och 
strandpaddor. I området 
finns även lek- och 
hundrastplats. 
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