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Dworzec kolejowy

Przystań żeglarska
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Stortorget

Stortorget

Ystad liczy 18 350
mieszkańców

Od 1964 roku Ystad 
posiada stałe połączenie 
promowe ze Świnoujściem.
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Ystad znajduje się na trasie Europejskiego
Szlaku Gotyku Ceglanego obejmującego
32 miasta w siedmiu krajach usytuowanych 
wokół Morza Bałtyckiego.
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15 km
Kamienny krąg 

Ales Stenar
kamienny kompleks 

znajdujący się 
w miejscowości 

Kåseberga

Morze Bałtyckie

4Po uruchomieniu 
przeprawy mostowej 
przez cieśninę 
Öresund można 
dotrzeć do Kopenhagi 
szybkim pociągiem 
w zaledwie 70 min.
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Od XVI-XVII przetrwało
tu blisko 300 domów
o konstrukcji
szachulcowej.
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Codziennie kursuje linia 
promowa z Ystad na Bornholm.
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Park Fritidsparken

Ystad konstmuseum

Klasztor Franciszkanów

Muzeum Charlotte Berlin
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Sankta Maria Kyrka

Rogatka Sladdergatan – Norregatan
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Na trasie Ystad-Świnoujście kursują promy Unity Line
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Gdy odwiedzisz Ystad, w pierwszej chwili zoba-
czysz żywy obraz średniowiecznego miasteczka – 
starówka przetrwała tam w niezmienionej postaci 
od XIII wieku. Z czasem zaczniesz dostrzegać 
urokliwe detale ponad 300 zabytkowych budowli. 
Aż wreszcie odkryjesz, że miasteczko skrywa 
najmroczniejsze tajemnice Północy. To właśnie 
tam miały miejsce zbrodnie tropione przez 
fikcyjnego detektywa Kurta Wallandera, bohatera 
słynnych kryminałów Henninga Mankella.

Ystad

Museum to jest wspomnieniem ideału wnętrz końca XIX 
wieku, a jednocześnie pomnikiem ostatniej oryginalnej 
właścicielki Charlotte Berlin (1848-1916).

Muzeum Charlotte Berlin1

Najlepiej zachowany z XIX-wiecznych szwedzkich budynków 
teatralnych. Jego efektowne wnętrza można podziwiać przez 
cały rok i jest to ważną perłą architektoniczną miasta.

Ystad Teater2

Założony na początku XIX w. Jest typowym dla tego czasu 
ogrodem ze ścieżkami zbiegającymi się do gazonu przed 
pawilonem restauracyjnym. W parku rośnie wiele egzo-
tycznych drzew i krzewów. 

Park Norra Promenaden3

Najstarsza część kamienicy pochodzi z XIV w. To tu 
zatrzymał się Karol XII w drodze z Pomorza w 1715 r. 
Na domu usytuowana jest tablica upamiętniająca to 
wyda-rzenie. Później okazało się, że informacja jest 
błędna, a Król mieszkał gdzie indziej.

Kamienica Kemnerska Gården4

Kościół jest jednym z głównych zabytków Ystad. 
Początki dziejów świątyni sięgają XIII w., kiedy na tym 
miejscu wzniesiono romański kościół. Obecny wygląd 
pochodzi z XV w. W środku można zobaczyć m.in. 
barokowy ołtarz i średniowieczny krucyfiks z głową 
Jezusa ozdobioną włosami jednego z ówczesnych 
mieszkańców Ystad. 

Sankta Maria Kyrka5

Nazwa ulicy mówi, że jest to ulica plotkarzy. Prawda 
jest inna; „sladdre” jest duńskim słowem na pompę 
wodną, która tu znajdowała się w tych czasach. Tam 
też leży Änglahuset – Dom Pod Aniołami – znakomicie 
zachowany dom szachulcowy, którego najstarsza 
część pochodzi z XVI w. 

Rogatka Sladdergatan – Norregatan6

Tvättorget to mały rynek, gdzie można odpocząć 
w ogródku małej kawiarenki. W dawnych czasach aż 
do końca XIX w. na brzegu rzeczki zbierały się praczki. 
Jest to jedyny rynek otoczony domami w stylu 
ryglowym. Tu leży dom kupca Jensa Jacobsona 
i unikalny ogród aptekarza, gdzie obecnie mieści się 
muzeum z warsztatem ceramicznym. 

Tvättorget7

Pilgrändshuset jest to jeden z najstarszych domów 
szachulcowych zbudowany w 1480 r., położony na 
rogatce Pilgränd i Stora Östergatan.

Pilgrändshuset10

Rynek Stortorget jest centralnym punktem miasta 
z ratuszem Gamla Rådhuset. Jego najstarsze 
fragmenty pochodzą z XV w., a obecną postać nadano 
mu w połowie XIX w. W piwnicach mieści się obecnie 
restauracja. Na rynku w fontannie stoi figurka konia 
Bäckahästen, wykonana w 1928 r. przez rzeźbiarza 
Antonssona.

Rynek Stortorget8

Kaplica Brigittahuset z charakterystyczną ścianą 
szczy-tową ze schodkami należała na przełomie XVII 
i XVIII w. do siedziby ówczesnego burmistrza. 
Tu właśnie mieszkał Karol XII w czasie swoich 
pobytów w Ystad.

Kaplica Brigittahuset9

Znajduje się w pobliżu Pilgrändshuset. Niegdyś 
istniała tu jedna z najstarszych w Szwecji manufaktur. 
Obecnie jest tu centrum sztuki rzemieślniczej.

Per Hälsas Gård11

Nya Rådhuset, nowy ratusz przy rynku Österportstorg 
wybudowany w 1814 r. przez radcę handlowego 
C M Lundgrena i wtedy był położony nad samym 
morzem. Obecnie jest to siedziba władz miejskich. 

Nya Rådhuset12

W parku Fritidsparken w 1936 r. została zorganizo-
wana jedna z najważniejszych dla Szwecji wystaw, 
obrazująca sposoby spędzania wolnego czasu od 
pracy. Wydarzenie to było związane z wprowadzeniem 
prawa do urlopu. Pozostałością tej wystawy jest hala 
sportowa Bollen.

Park Fritidsparken13

Muzeum sztuki Ystad konstmuseum przy rynku 
St . Knuts Torg. Wzniesiono go też w związku 
z wystawą Fritiden w 1936 r. Muzeum dysponuje 
zbiorami sztuki duńskiej i szwedzkiej. Obecnie także 
organizuje wystawy sztuki nowoczesnej. W tym 
samym budynku mieści się Biuro Turystyczne.

Ystad konstmuseum14

To jedna z najlepiej zachowanych pamiątek po dawnym 
zespole klasztornym. Budowę zakończono na początku 
XV w. Pierwotnie tworzyły go 4 skrzydła z leżącym po-
środku dziedzińcem. U schyłku średniowiecza klasztor 
wzbogacił się o wieżę dzwonniczą. Wraz z nastaniem 
reformacji Franciszkanie musieli opuścić miasto. Ich siedzi-
ba została przejęta przez burmistrza, który w murach 
klasztornych urządził szpital i przytułek dla ubogich.
Dziś znajduje się w nim muzeum miejskie – Ystads Stad-
smuseum. Przy klasztorze znajdują się piękne ogrody, które 
są miejscem spotkań mieszkańców i turystów przez cały rok. 

Klasztor Franciszkanów15
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