
29-30 september

... och det fortsätter i 14 dagar till...



Kivik firar en verklig äppelskördefest. 
Skördefesten inleds med den traditionella 

Äppelmarknaden lördagen den 29 september  
och därefter fortsätter det med ytterligare 

äppelevent i två hela veckor. 

Under båda äppelveckorna finns naturligtvis  
Äppeltavlan, Utställningstältet med massor  

av äppelkunskap och äppel- 
försäljning kvar på hamnplan.

Varmt välkommen att fira det  
svenska äpplet på Kivik!

Äppelveckorna 
på Kivik!

29 september - 14 oktober



BAKGRUND TILL ÄPPELMARKNADEN
Äppelmarknaden i Kivik är ett årligt återkommande 
event. I 30 år har vi firat det svenska äpplet med en egen 
festival. Men upprinnelsen till denna festival är allt annat 
än festlig.

Hösten 1987 härjade Äppelkriget på Österlen. USA och EG 
(Europeiska Gemenskapen) krävde att det svenska import- 
stoppet för utländsk frukt, under den svenska fruktens hög-
säsong, skulle hävas och i svenska medier pågick en häftig 
giftdebatt. 

De svenska fruktodlarnas högljudda protester lät inte vänta 
på sig, inte minst för att man i de stora odlingarna utanför 
Sverige använde sig av bekämpningsmedel, gifter och metoder  
som inte var tillåtna i Sverige. 

Det svenska äpplets kvalitet, smak och äkthet var dess utom- 
ordentliga styrka, men skulle det hävda sig i konkurrensen?

Ett stormöte på Kivik samlade mer än 600 fruktodlare från 
hela landet, som hotade med blockad och protester mot far-
tyg och lastbilar med importerade äpplen. Protesterna till 
trots, så beslutade Jordbruksverket i december 1987 att släp-
pa importen fri även under de svenska fruktodlarnas hög-
säsong. 

När importskyddet togs bort kraftsamlades det i yrkes- 
odlarleden för att skapa positiv uppmärksamhet kring 
svensk frukt. För att förankra engagemanget lokalt, väcktes  
idén om att ordna en Äppelmarknad på Kivik. 

Den 16 oktober 1988 invigdes den första Äppelmarknaden 
på torget på Kivik, med en äppeltavla gjord av konstnären 
Helge Lundström och försäljning av frukt. 

Än idag drivs Äppelmarknaden i Kivik som en ideell förening.

”Njut Svenska äpplen” – 1988 års Äppeltavla  
 konstnär Helge Lundström

”Fritt efter Frans Floris Pomona” – 2008 års Äppeltavla  
 konstnär Emma Karp Lundström



PROGRAM
Lördag 29 september
10.00 Äppelmarknaden öppnar
11.15 Invigningsprocession

11.30 Invigningstalare Lena Olsson, välkänd  
 Österlenguide och fruktodlare från Solåsen   
 Lilla Vik presenterar Årets Äppeltavla
11.45 Simrishamns Musikkår spelar framför tavlan
12.45 Gymnasieelever från Nova Academy  
 Performing Arts Simrishamn
13.15 Österlens Folkdansgille 
14.00 Äpplets Hus Guldäpple 2018 delas ut
14.30 Barnens allsång med familjen Sigfridsson
15.00 Familjen Sigfridsson med Janne Bark All Star   
 Band
16.00 Frida Green med Janne Bark All Star Band
17.00  Äppelmarknaden stänger

Äppelmarknad på hamnplan i Kivik
Under åren har Äppelmarknaden utvecklats till en välbesökt familjefest. Årets Äppelmarknad kommer att  
förutom Äpplet och Äppeltavlan – handla mycket om kunskap om äpplet och om äpplet i mat och dryck. 
...Prova olika svenska äppelmuster hos Svenska Musterier • I nya ”Kunskaps- & Utställningstältet” finns – förutom Äppelut-
ställningen – sortbestämmare, Svensk Biodlarförening, Svenskt Sigill, SLU och en massa annan fakta om äpplen • Mattorget 
med lokalt producerade delikatesser & Bar för olika Äppeldrycker • Provsmaka olika äppelsorter i Äppelbaren • Barnens 
Äppeludde med olika pyssel för de yngsta • Utställning av veterantraktorer  • 100-talet försäljningsstånd – och sist men 

inte minst äpplen i 1000-tal!

Helen Persson
konferencier

Familjen Sigfridsson



Äppelmarknad på hamnplan i Kivik
Under åren har Äppelmarknaden utvecklats till en välbesökt familjefest. Årets Äppelmarknad kommer att  
förutom Äpplet och Äppeltavlan – handla mycket om kunskap om äpplet och om äpplet i mat och dryck. 
...Prova olika svenska äppelmuster hos Svenska Musterier • I nya ”Kunskaps- & Utställningstältet” finns – förutom Äppelut-
ställningen – sortbestämmare, Svensk Biodlarförening, Svenskt Sigill, SLU och en massa annan fakta om äpplen • Mattorget 
med lokalt producerade delikatesser & Bar för olika Äppeldrycker • Provsmaka olika äppelsorter i Äppelbaren • Barnens 
Äppeludde med olika pyssel för de yngsta • Utställning av veterantraktorer  • 100-talet försäljningsstånd – och sist men 

inte minst äpplen i 1000-tal!

www.appelmarknaden.se

PROGRAM
Söndag 30 september
10.00 Äppelmarknaden öppnar
11.15 Öppningsprocession
12.30 Gymnasieelever från Nova Academy Performing  
 Arts Simrishamn
13.00 Österlens Folkdansgille 
13.30 Barnens allsång med familjen Sigfridsson
14.00 Familjen Sigfridsson med Janne Bark All Star   
 Band
14.45  Årets Äppelkaka bakad på svenska äpplet koras
15.15  Frida Green med Janne Bark All Star Band
16.00  Äppelmarknaden 2018 stänger

Emma Karp Lundström Frida Green



Fira Äppelmarknad på Kiviks Musteri!

DET FIRAR VI MED ETT HÄRLIGT  
ÄPPELKAKE-KALAS I STINAS CAFÉ! 

Övrigt program – aktiviteter för hela 
familjen
• Äppelutställning med ca 250 olika äppelsorter
• Äppelförsäljning
• Äppelmustvandring
• Pomolog och sortbestämning
• Guidning i äppelträdgårdarna

• Honungsbar med Svenska Bin
• Bi-skola och lek för de små

• Naturskolan håller öppet med massa kunskaps- 
   aktiviteter
• Lär dig återvinna med Tetra Pak

• Provsmakning – vi vill veta vad du tycker!

• Välfyllda hyllor i Musteributiken
• Försäljning direkt från fabriksbryggan

• Autoseum ställer ut fordon

• Torgmarknad med Österlenaktörer
• Äppelinspirerad meny i Restaurang Kärnhuset



Fira Äppelmarknad på Kiviks Musteri!







Lördag 29/9-söndag 30/9
VÄLKOMMEN PÅ ÄPPELVANDRING I PA 
FRUKTS FRUKTODLING! 
Kl. 14.00
Under Äppelmarknaden 
guidar vi er genom vår 
odling i Skogsdala, Kivik. 
Vi avslutar med fika vid 
vår gårdsbutik, där ni kan 
prova er fram till just era 
favoritäpplen.
Plats Skogsdala, Kivik. Samling vid gårdsbutiken.
Pris  80 kr/person, inkl. fika
www.pafrukt.se

Onsdag 3/10 
ÄPPELCHUTNEYTILLVERKNING PÅ ALLÉ
kl. 14-15.30 
Lär dig göra egen chutney på olika sorters äpplen hos Eva 
Thuresson på Allé. 
Max  14 personer 
Plats  Allé på Österlen i Svinaberga
Pris  175 kr/person, inkl. fika
Bokning alle@alle.se, senast 1/10
www.alle.se

...och det fortsätter...



...och det fortsätter...

Torsdag 4/10
MANDARINODLAREN VISAS PÅ KIVIKS BIO
Året är 1992 och platsen en gudsförgäten avkrok i Ge-
orgien. Två män är de enda kvarvarande innevånarna,  
övriga har flytt för att komma undan inbördeskriget 
som obönhörligt närmar sig. De försöker upprätthålla 
rutinerna kring sin mandarinodling för att rädda årets 
skörd undan annalkande vinter och krig. Men när den 
gamle patriarken Ivo väljer att ta hand om två skadade  
soldater ställs han inför svåra praktiska och etiska val.  
En oskarsnominerad underbar liten filmpärla om män- 
niskor med bibehållet civilkurage och respekt för naturen 
 även i svåra situationer. Den är värd att se, och att se om 
igen. Om kriget kommer till Kivik: vem skyddar äpple-
na?
Regi   Zaza Urushadze  Georgien 2015
Plats  Kiviks Bio   max 100 personer
Pris  90 kr Åldersgräns: 15 år

Fredag 5/10
TRADJAZZ 
MED PIPP´ 
S BLUE SIX 
BAND
kl. 18-22
Upplev äkta 
tradjazz från 
1920-, 30- och 
40-talens New Orleans med Pipp’s Blue Six Band i en 
genuin sekelskiftesmiljö på Vitemölla Badhotell. Avnjut 
meny och musikunderhållning från kl. 18. Musik kl 20-
22.

Plats  Vitemölla Badhotell

Pris  495 kr/kuvert, inkl. 3-rätters meny och  
  musik

Bokning info@kiviksturism.se, senast 3/10 

 



Lödag 6/10
SKÅNSK CIDER- 
PROVNING PÅ  
KIVIKS MUSTERI 
kl. 19-21 
Upptäck vår unika 
skånska cider och 
prova olika sorter 
tillsammans med 
skånska smårätter.
Besök vårt vinhus och lär dig hur vi tillverkar cider på 
skånskt vis.
Max  25 personer 
Plats Ciderkällaren, Kiviks Musteri
Pris 575 kr/person
Boka via hemsida: www.kiviksmusteri.se, senast 3/10
www.kiviksmusteri.se

Lördag 6/10
HISTORISK VANDRING PÅ KIVIK
kl. 15-16.30 
Eftermarknad med 
öppet på Museet 
kl 13-17. Historisk 
vandring kl 15. En 
uppskattad rund-
tur i Kiviks fasci-
nerande historia, 
framförallt för våra 
turiser och gäster.
Max   30 personer 
Samlingsplats Kiviks Museum
Pris  80 kr/person, 40 kr för ungdomar från   
 11 år, inkl kaffe & äppelkaka, rundtur   
 och museientré. (kort, kontant, Swish)Bokning 
info@kiviksmuseum.se, senast 3/10
www.kiviksmuseum.se

6-7/10 och 11-12/10
GUIDAD TUR I ÄPPLETS HUS 
Kl. 13.00 och 15.00 – 45 min.
Gå med på en tur i Äpplets Hus och i våra trädgårdar 
bland äppelträden.
Pris 80 kr/person.Barn under 12 år gratis
Bokning Ingen föranmälan krävs, betalning p pl
www.kiviksmusteri.se



Söndag 7/10
NATUR- & KULTURVANDRING PÅ  
STENSHUVUD
kl. 10-11.30
Kiviks Museum och Naturum guidar kring hed, hav 
och öppna landskap. Start vid Naturum kl. 10

Plats Naturum 
Pris  80 kr/vuxen, 40 kr/ungdom (även kort  
 och Swish) inkl. fika
Bokning  info@kiviksmuseum.se

Söndag 14/10 
 ENGLAND UNDER BLITZEN
Kl. 15.00
Brenda Sidemo berättar om sin uppväxt i England mitt 
under brinnande Andra världskriget och Blitzen. 
Plats Äppelgården, Kivik
Entré  60 kr, inkl. kaffe och äppelkaka  
 Museets medlemmar 40 kr
Kiviks Museum i samarbete med Café Sågmöllan.

GREVLUNDA BÄR OCH VINGÅRD
Demonstration och försäljning av slowjuicemaskin 
(kraftigt rabatterad) för hemmatillverkning av frukt, 
grönsaks- o bärjuicer. Vi berättar och visar hur du kan 
bevara smak och näring på bästa sätt! 
Havängsbodarna och Grevlunda Bär o Vingård i sam-
arbete. Besök oss i hamnen i Kivik! 
Tider anslås på Havängsbodarna eller ring 070-917 66 00 
eller www.grevlundabarovingard.se för mer info.

Självplockning av  
Vindruvor på  Grev-  
lunda Bär o Vin 
gård 4 km från Ki-
viks centrum. 
Ekologiskt odlade 
vindruvor av 16 
sorter. 
Ring 070-917 66 00  
före besök. 
www.grev lunda 
barovingard.se



...och vi har också öppet...
Boende; hotell & B&B

ADAGIO bokning adagio.se

AGDA LUND bokning agdalund.se

HOTELL HANÖBRIS bokning retrohotell.se

KIVIKS HOTELL bokning kivikshotell.se 

MELLBY 11 B&B bokning mellby11.se

RAVLUNDA
BRÄNNERI B&B   bokning ravlundabranneri.se

VITEMÖLLA  
BADHOTELL  bokning badhotell.com

  

Mat; hotell, restaurang & café

BUHRES  öppet:
  • sillaluckan mån-sön 11-16
  • restaurangen sön-tors 11-16
                               fre-lör 11-22

KAFFESTUGAN  öppet: lör-sön 11-17
ANNORLUNDA   

KIVIKS CAFÉ  öppet: mån-fre 7.30-16-30
                lör 8-16
                sön 8.16.30

KIVIKS HOTELL  öppet: 
  • bar tis-fre fr o m 16
            lör fr o m 12
  • restaurang tis-lör fr o m 18
  • ostronbar fre 16-18

KÄRNHUSET  öppet: 10-17 (29/9-14/10)
& STINAS CAFÉ               10-18 (29-30/9) 
på Kiviks Musteri                10-17 (1-14/10)
 
SVABESHOLMS   öppet:  tors-sön 11-17  
KUNGSGÅRDS
CAFÉ & LANTKÖK    

Frukostbuffé, luncher, 
kaffe med fika.Vi bakar 
även spettkakor.

Försäljning av egen-
tillverkade äppel- 
produkter



...och vi har också öppet...

Välkommen till  
Äppelveckorna!

VITEMÖLLA    öppet:
BADHOTELL   • restaurangen mån-lör fr om 18
   • lunchbuffé lör-sön 12-15 

Uppleva 

KAOS   öppet: lör-sön 11-17 (29-30/9)
                lör-sön 11-17 (6-7/10)

KAJSAS KONST öppet: lör-sön 11-17 (6-7/10)
& KERAMIK

NATURUM  öppet: tis-sön 11-16 
                sön 10 – guidad tur

  

Galleri

Konsthantverk

Chocolate Saloon & Gro-
cery. handgjorda praliner, 
egen glass, desserter.

Handla

BUHRES  öppet: mån-fre 10-18
               lör-sön 10-16

CAKE COWBOY  öppet: mån-lör 10-18 (29/9-7/10)
                ons-lör 10-18 (8/10-14/10)  
                sön 11-16

HAVÄNGS-  öppet: 10-18 (29/9-13/10)
BODARNA

KIVIKS MUSTERI öppet: 10-18 (29-30/9)
               10-17 (1-14/10)  



www.kiviksmusteri.sewww.appelmarknaden.sewww.kiviksturism.se

Denna folder är gjord i samarbete mellan Kiviks  
Turism, Kiviks Musteri och Äppelmarknaden i Kivik. 


