Välkommen till
Glimmingehus

Alltid något på gång på Glimmingehus

Varför inte prova på att slå tegel, mala säd eller skriva med
fjäderpenna! Tillsammans med våra museilärare kan barnen få prova på
olika medeltida sysslor.

krigiska erfarenhet kan mycket väl ha bidragit till att Glimmingehus ﬁck ett försvarsliknande utseendet med tjocka
murar och små fönstergluggar.
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Det mäktiga stenhuset byggdes mellan 1499 och
1506 av den danske adelsmannen Jens Holgersen
Ulfstand. Som stenmästare, motsvarande vår tids arkitekt och bildhuggare, anlitades den nordtyske mästaren Adam van Düren.
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Ett kliv över tröskeln och det är som att gå rakt in
femtonhundratalet! Kvar ﬁnns eldhärden i köket där
grytorna en gång kokade, kvar ﬁnns fönsternischerna
med plats för såväl stenvaskar som bokskåp och kvar
ﬁnns trapphallens alla dödsfällor. Bland fynden som
gjorts vid Glimmingehus ﬁnns allt ifrån vardagliga
föremål som lerkrus och ﬁngerborgar till praktfulla
dolkar, dyrbart importerat glas och vackra leksaker till
barnen.
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Glimmingehus på skånska Österlen är Nordens bäst
bevarade medeltida borg. Det stora stenhuset ligger
orört kvar omgiven av en vallgrav. Genom århundradena har borgen kommit att bli symbol för Skånes
danska historia. Följ med på en resa i tiden!
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På Glimmingehus bjuds det varje år på teater, historiska marknader, tornerspel, berättar- och musikaftnar med mera. Under
högsäsong är barnverkstäderna öppna dagligen. Flera gånger
om dagen har vi guidade visningar av borgen, även på tyska
och engelska. I museet visas fynd från utgrävningarna runt
Glimmingehus samt olika
utställningar om Skånes
historia. På borgens baksida ligger en liten medeltida örtagård.

Från försvarsborg till magasin
I slutet av medeltiden byggde allt ﬂer av det danska
rikets förnämsta släkter sina sätesgårdar i sten. Till
detta behöv-des rikedomar och goda kontakter. Jens
Holgersen grun-dade sin makt på stora jordegendomar, kloka äktenskap och goda relationer till kungahuset. Han var en krigare med rykte om sig i hela Norden.
1509 ﬁck han uppdraget av den danska kungen att
bygga och leda en ny kunglig ﬂotta. Jens Holgersens

Det stora stenhuset användes som bostad i cirka femtio
år. Sedan ﬂyttade man in i mer bekväma bostadslängor på
borgholmen. Borgen kom under 1700-talet att användas
som magasin för gårdens jordbruk och ingen ansåg det vara
mödan värt att riva ner de 2 meter tjocka och 25 meter höga
murarna.
1924 donerades borgen till svenska staten och idag förvaltas den av Riksantikvarieämbetet.

I museibutiken kan du köpa
souvenirer och hantverksföremål, inspirerade av arkeologiska fynd från vallgraven, samt
böcker med anknytning till
borgen och medeltiden.
Borgens olika utrymmen såsom kök, sovrum
och riddarsal ﬁnns kvar.

Glimmingehus

Glimmingehus in the county of Österlen in Scania is the best
preserved medieval castle in the Nordic countries.
The great stone building remains intact, surrounded by a
moat. Stepping over the threshold feels like stepping directly
into the 16th century!

Die Burg Glimmingehus auf der südschwedischen Ebene
Österlen ist Skandinaviens best bewahrte mittelzeitalterliche Burg. Die hohe steinerne Burg liegt, aus der Ferne
schon ersichtlich, umgeben von seinem Wallgraben in der
Ebene. Mit einem Schritt über die Türschwelle wird man
direkt in das 16. Jh. versetzt!

Handikapptillgänglighet
Borggården har tillgängliggjorts med släta gångar. Ramper ﬁnns till museum och restaurang/café.
Kontakta Glimmingehus
Tel 0414-186 20
E-post: glimmingehus@raa.se
Hemsida: www.raa.se/glimmingehus

Every year there are historical markets, theatre plays,
jousting tournaments, narrations and music evenings at
Glimmingehus. Guided showings are arranged in German
and English. The museum houses ﬁndings from excavations
around Glimmingehus and various exhibitions about the
history of Scania.

Restaurang
På området ﬁnns en omtyckt restaurang.
Tel 0414-186 28

PRODUKTION
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Vägbeskrivning
Glimmingehus ligger mellan Ystad och Simrishamn i Skåne. Skyltar ﬁnns vid Östra Tommarp på
väg 11 och 9.

Glimmingehus is open from Easter until September.
For more information, please visit our website:
www.raa.se/glimmingehus or contact us by phone at 0414186 20.

Die mächtige Burg wurde in den Jahren 1499 bis 1506 vom
dänischen Adelsmann Jens Holgersen Ulfstand erbaut. Den
Bau der Burganlage gab er an den norddeutschen Meister
Adam van Düren in Auftrag.
Die Burg wurde als sichere Wohnstätte bis in die Mitte des
15. Jh. an-gewandt, danach zog man in das mehr bequeme
Langhaus auf dem Burgholmen um. Die Burg beﬁndet sich
in einen relativ guten Zustand. Es wurden keine großen Veränderungen oder Modernisierungen vorgenommen. Durch
Schenkung wurde die Burg im Jahre 1924 Eigentum des
schwedische Staates und wird seitdem vom Zentralamt für
Denkmalpﬂege „Riksantikvarieämbetet“ verwaltet.
Das vielseitige Angebot an Theater, historischen Markttagen, Turnier-spielen, Märchen- und Musikabenden u. m.
ist das ganze Jahr hindurch interessant und unterhaltend.
Besichtigungen werden auf deutsch und englisch geführt.
Im Museum werden die Funde der Ausgrabungen rund um
die Burg Glimmingehus zusammen mit verschiedenen Ausstellungen über die Geschichte Skånes gezeigt und pädagogisch erklärt.
Die Burg Glimmingehus ist von Ostern bis September
geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Internetseite: oder per Tel.: 0410-186 20. www.raa.se/glimmingehus

SVENSKA
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Willkommen in der Burg
Glimmingehus!

The mighty stone construction was built between 1499 and
1506 by the Danish nobleman, Jens Holgersen Ulfstand. He
engaged the master mason Adam van Düren from the north
of Germany.
The castle was used as a residence until the mid-16th century, after which the owner moved to more comfortable and
newer housing in the grounds. The castle was left relatively
untouched and has not undergone any signiﬁcant changes
or modernisation. It was donated to the Swedish state in
1924 and is now managed by Riksantikvarieämbetet (the
National Heritage Board).

Öppet
Glimmingehus med museibutik är öppet från påsk
till september.
Bokade grupper och skolklasser tas emot under
hela året. Särskilda arrangemang ordnar vi efter
era önskemål.
För mer information om tider, priser, och årets
arrangemang, gå in på vår hemsida: www.raa.
se/glimmingehus

I samarbete med Svenskt Kulturarv

Welcome to
Glimmingehus
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