
28-29 september

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



Kivik firar en verklig äppelskördefest. 
Skördefesten inleds med den traditionella 

Äppelmarknaden lördagen den 28 september  
och därefter fortsätter det med ytterligare 

äppelevent i två hela veckor. 

Under båda äppelveckorna finns naturligtvis  
Äppeltavlan, Utställningstältet med massor  

av äppelkunskap och äppelförsäljning  
kvar på hamnplan.

Varmt välkommen att fira det  
svenska äpplet på Kivik!

Äppelveckorna 
på Kivik!

28 september - 13 oktober8



BAKGRUND TILL ÄPPELMARKNADEN
Äppelmarknaden i Kivik är ett årligt återkommande 
event. I 32 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 28 september
10.00  Äppelmarknaden öppnar

11.15  Simrishamns Musikkår inviger med musik fram- 
 för äppeltavlan

11.30  Invigningstal och avtäckning av årets Äppeltavla  
 med (äppel)konstnär Emma karp Lundström   
 tillsammans med konferencier Helene Persson

11.45  Simrishamns Musikkår spelar framför tavlan

12.45  Gymnasieelever från Nova Academy Performing  
 Arts

13.15   Österlens Folkdansgille

14.00  Äpplets Hus Guldäpple 2019 delas ut

14.30  Allsång med Robert Wells & Co

15.00    Robert Wells & The Vocalettes

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 Äppel-  
utställningen – sortbestämmare, Svensk Biodlarförening, Svenskt Sigill, SLU och en massa annan fakta om äpplen • Mat-
torget med lokalt producerade delikatesser & Bar för olika Äppeldrycker • Provsmaka olika äppelsorter i Äppelbaren • 
Barnens Äppeludde med olika pyssel för de yngsta • Föreningen Traktorvännerna bjuder under helgen på upplevelsen av 
veterantraktorer anpassade till våra äppelodlingar • 100-talet försäljningsstånd – och sist men inte minst äpplen i 1000-tal!

Helen Persson
konferencier

Robert Wells Trio Pidde Pannkaka



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 Äppel-  
utställningen – sortbestämmare, Svensk Biodlarförening, Svenskt Sigill, SLU och en massa annan fakta om äpplen • Mat-
torget med lokalt producerade delikatesser & Bar för olika Äppeldrycker • Provsmaka olika äppelsorter i Äppelbaren • 
Barnens Äppeludde med olika pyssel för de yngsta • Föreningen Traktorvännerna bjuder under helgen på upplevelsen av 
veterantraktorer anpassade till våra äppelodlingar • 100-talet försäljningsstånd – och sist men inte minst äpplen i 1000-tal!

www.appelmarknaden.se

PROGRAM
Söndag 29 september
10.00  Äppelmarknaden öppnar
11.15  Simrishamns Musikkår inviger dagen med musik  
 framför tavlan
12.30   Gymnasieelever från Nova Academy Performing  
 Arts
13.00  Österlens Folkdansgille underhåller
13.30  Robert Wells & The Vocalettes
14.15  Pidde Pannkaka underhåller de yngre
14.45  Årets Äppelkaka bakad på svenska äpplen koras
15.15  Tommy Nilsson underhåller med Wells & Co

16.00  Äppelmarknaden 2019 stänger

Pidde Pannkaka Tommy Nilsson Janne Bark



Fira Äppelmarknad på Kiviks Musteri!

Övrigt program – aktiviteter för 
hela familjen
• Äppelparad med ca 250 olika äppelsorter
• Äppel- och päronförsäljning
• Pomolog och sortbestämning
• Guidning i äppelträdgårdarna
 
• Liten torgmarknad med Österlenaktörer och  
   honungsbar 
• Välfyllda hyllor i Musteributiken
• Försäljning direkt från fabriksbryggan
 
• Provsmaka årets första must
• Provsmaka nyheter under äppelträden
 
• Foodtrucks ute på torget
• Äppliga bakverk i Stinas café
• Äppelinspirerad meny i Restaurang Kärnhuset
 
• Barnens äppel-lekland

LÖRDAG 28 september 
Öppet Hus i produktion – se hur vi  tillverkar vår   
äppelmust

SÖNDAG 29 september 
Njut i gröngräset och lyssna till hemlig artist.



Fira Äppelmarknad på Kiviks Musteri!







RUBINOLA? KATJA? JAMES GRIEVE? SIGNE 
TILLISCH? – VILKET ÄR DITT FAVORITÄPPLE?
Öppet vardagar 10-17 • helger 10-16
Välkommen til oss 
på PA Frukt under 
Äppelveckorna! 
Stor gårdsförsälj-
ning där du kan 
prova dig fram till 
just dina favoriter. 
Äppelmust, mar-
melader och annat 
gott från gårdens eget kök och musteri. 
Plats  Vi finns utmed väg 9, vid södra infarten   
  till Kivik
www.pafrukt.se

Onsdag 2/10, kl. 14-15.30 
ÄPPELCHUTNEY-TILLVERKNING PÅ ALLÉ
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

Lördag 5/10 kl 18-21
EMMYLOU HARRIS PÅ SVENSKA
Mia, Jesica och Joakim kommer till Cake Cowboy  och sjunger  
EmmyLou Harris på svenska. Kom och njut av deras här-
liga sång! Butiken är fylld med en massa godsaker och på 
grillen finns det något gott.
Plats  Cake Cowboy, Kiviks Stora Väg 49, Kivik
www.cakecowboy.se

...och det fortsätter...



Lördag 5/10, kl 11-13.30 (ca)
SMAKA PÅ KIVIK-VANDRING
Följ med ut i det magiska Kiviks-
landskapet och hör om människor, djur och natur. Vi av-
slutar vandringen med en avsmakningsmeny med fantas-
tiska prov på Kiviksbygdens många otroliga smaker. OBS! 
Efterhör innehåll vid eventuella allergier! Från 11 år. C:a 
2,5 timmar. Kläder efter väder, bil och rejäla skor.
Plats  Start vid Kiviks Museum
Pris  425 kr/person, inkl. avsmakningsmeny
Bokning måste förbokas. info@kiviksmuseum.se 

Lördag 5/10, kl 19-21
SKÅNSK CIDERPROVNING 
PÅ KIVIKS MUSTERI
Upptäck vår skånska cider och pro- 
va olika sorter tillsammans med 
skånska smårätter. Besök vårt vin-
hus och lär dig hur vi tillverkar  
cider på skånska äpplen.
Max 25 personer
Plats Ciderkällaren,    
  Kiviks Musteri
Pris 675 kr/person
Bokning www.kiviksmusteri.se

Lördag-söndag 5-6/10, kl 13-17 
EXPERIMENTELLT KULTURARV PÅ KIVIK
Kiviks Museum uppmärksammar eftermarknaden och 
Äppelveckorna på Kivik. Se våra utställningar och ta en 
äppelfika. Unik fotoutställning Experimentellt kulturarv 
på Kivik – ett samarbete mellan Kiviks Museum, Linné- 
universitetet, lokala konstnärer från Kivik och forskare 
från Öland, Nederländerna och Irland!
Plats  Kiviks Museum

Tisdag 26/9 
KIVIKS MUSEUM – ÄPPELHISTORISK 
VANDRING OCH PROVSMAKNING



Lördag-söndag 5-6/10 och 12-13/10, kl 13 och 15
GUIDAD TUR I ÄPPLETS HUS
Gå med på en tur i Äpplets Hus och i våra trädgårdar bland  
äppelträden.
Max  25 personer
Pris  80 kr/person. Barn upp till 12 år gratis.
Bokning anmälan på plats. Ingen bokning krävs.

Lödag & söndag 5-6/10, kl 10-15
SKÖRDETUR I PARADISET
Följ med på en smakrik dagstur med traktor och vagn, ge-
nom ett mustigt och färgsprakande äppellandskap. Här får 
du träffa inspirerande mat- och dryckesaktörer som lever 
och verkar i bygden. De delar med sig av sin matglädje och 
kunskaper kring mat och dryck, bin och honung, äpplen, 
odling och mustning. En hel dags kulinariska höjdpunkter 
bland dofter, färger och vackra naturupplevelser.
Max  20 personer 
Plats Parkeringen, Kiviks Musteri
Pris 795 kr/person
Bokning www.kiviksmusteri.se eller 0414-719 30

Söndag 6/10, kl. 10
NATUR- & KULTURVANDRING PÅ  
STENSHUVUD
Kiviks Museum och Naturum guidar kring hed, hav och 
öppna landskap. Hör mer om det fascinerande landskapet, 
människorna och djuren från stenålder till nutid. Från 11 
år. C:a 1½ timme. Kläder efter väder och rejäla skor. 
Plats Naturum 
Pris  80 kr/vuxen, 40 kr/ungdom endast kon-  
 tant betalning

* medlemmar i Kiviks Musteris kundklubb "Kiviks Vänner" 695 kr



Söndag 6/10, kl. 13
KULTURVANDRING PÅ MALETOFTA
Hör om det mystiska Maletofta, en av järnålderns största 
handelsplatser i norra Europa! Och var med om ett besök 
på det magiska Rugguddefirred, gravplatsen med det märk-
liga namnet. Från 11 år. C:a 2 timmar. Kläder efter väder, bil 
och rejäla skor.
Plats  Start vid Kiviks Museum
Pris  100 kr/vuxen, 50 kr/ungdom, inkl fika   
  och museientré
Bokninig info@kiviksmuseum.se 

Lördag 12/10, kl. 14 
FRÅN KUST TILL 
MUST
Kiviks museichef,  
Dafvid Hermansson, 
guidar och berättar om  
Kiviksbygdens historia,  
innehållande en och an-  
nan "mustig" historia i  
sann Piratenanda. Un-
der vandringen får vi  
provsmaka tre olika slags äppelmuster från Kiviks Musteri. 
Efter vandringen serveras kaffe och äppelkaka.
Deltagare minst 10 max 30 personer
Pris  195 kr/person, inkl guidad vandring, prov-  
  smakning, kaffe och äppelkaka
Bokning info@kiviksmuseum.se eller 070-512 08 30

Söndag 13/10, kl 15
SVERIGE UNDER KALLA KRIGET
Vi fortsätter firandet av eftermarknaden och gör ett ner- 
slag i modern historia. Jan G. Bergström, f.d. regements- 
chef, berättar om sina upplevelser inom Försvarsmakten  
under Kalla kriget från 1960-1990. Kiviks Museum i sam- 
arbete med Café Sågmöllan, Kiviks Turism och Äppel-
marknaden.
Plats  Café Sågmöllan
Entré  60 kr inkl kaffe och äppelkaka. Museets   
  medlemmar 40 kr.



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

ADAGIO bokning adagio.se

AGDA LUND bokning agdalund.se

KIVIKS HOTELL bokning kivikshotell.se 
 

SVABESHOLMS bokning stay@svabesholm.se  
KUNGSGÅRD

  

Mat; hotell, restaurang & café

EVA PÅ TORGET  öppet: ons-sön 17-23

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

FRIDEN  öppet: tor-fre 12-15 lör 17-22  
   sön 12-17

KAFFESTUGAN  öppet: lör-sön 11-17
ANNORLUNDA   

KIVIKS CAFÉ  öppet: mån-fre 7.30-17                 
   lör-sön 28 o 29/9 8-16.30
                övriga lör-sön 8.16.00

KIVIKS HOTELL  öppet: reception alla dagar 8-18
  • restaurang tis-lör från 18 
  • bar tis-fre 14-22, lör 14-23
  • restaurang tis-lör fr o m 18
  • Barmeny fre & lör 14-16.30
  • Ostronbar 27/9

KÄRNHUSET  öppet: 10-18 (28-29/9)    
& STINAS CAFÉ     10-17 (30/9-13/10)            
på Kiviks Musteri               
 
SVABESHOLMS   öppet:  tors-sön 11-17  
KUNGSGÅRDS
CAFÉ & LANTKÖK      

Mycket gott i äpplets tecken 
och även nygräddade skån-
ska spettkakor.

Försäljning av egen-
tillverkade äppel- 
produkter

SPA –Äppeldrömsscrub
Pris 695 kr
Tid 40 min.



...och vi har också öppet...

Välkommen till  
Äppelveckorna!

Uppleva 

KAOS   öppet: lör-sön 11-17 (28-29/9)
               

KAJSAS KONST öppet: lör-sön 11-17 (5-6/10)
& KERAMIK

KIVIKS BIO   Biovisning på Sveriges äldsta   
   biograf varje torsdag och söndag  
   under Äppelveckorna. 
   För aktuell film se vår hemsida
   www.kiviksbio.se
 

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 (30/9-5/10)
                ons-lör 10-18 (9/10-12/10)  
                sön 11-16

HAVÄNGS-  öppet: 10-18 (28/9-12/10)
BODARNA

KIVIKS MUSTERI öppet: 10-18 (28-29/9)
               10-17 (30/9-13/10)

SVABESHOLMS  öppet: tors-sön 11-17   
KUNGSGÅRD
  

Under Äppelmarknadshelgen finns 
Kajsas Konst på marknaden

Diverse butiker



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

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


