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I Bromölla kan du vandra i urtidsdjurens fotspår

För svindlade 80 miljoner år sedan låg Bromölla med omnejd 
ungefär där Medelhavet ligger idag. Det var Kritatid och det 
som idag utgör det nordostskånska böljande landskapet var 
då täckt av ett hav med skärgårdsliknande karaktär. Kungarna 
i detta intensivt livfulla hav var de mäktiga Havsdrakarna; 
Mosasaurierna och Plesiosaurierna.  
 

Du har möjlighet att besöka fossilutställningen på Havs-
drakarnas Hus, gå på guidad ”fossiljakt” på vår fältstation, 
beskåda världens största mosaikfontär Scanisaurus på torget i 
Bromölla eller betrakta det enorma konstverket på Malverket 
skapat av den internationellt kände gatukonstnären ROA.

        The fossils in Bromölla   

In Bromölla, you can walk in the footsteps of prehistoric animals
 
For swindled 80 million years ago, Bromölla and it’s surroun-
dings was situated approximately where the Mediterranean is 
today. It was Cretaceous period, and what today is the northe-
astern Skåne rolling landscape, was then covered by a sea with 
archipelago like character. The kings in this intensely vivid sea 
was the mighty Sea Dragons; Mosasaurs and Plesiosaurs.

You have the opportunity to visit the fossil exhibition at the 
House of the Sea Dragons, go on a guided ”fossil hunt” on our 
field station, view the world’s largest mosaic fountain Sca-
nisaurus on the square in Bromölla or contemplate the huge 
artwork on Malverket created by the internationally known 
street artist ROA.

Bromölla Turistinformation/ Tourist Information
Hermansensgata 22, Bromölla  +46 (0)456 82 22 22

turistbyran@bromolla.se  www.visitbromolla.se

Ansvarig utgivare: Bromölla kommun.
Kartfoldern producerad av Kartprojekt AB, Mörrum.

Godkänd ur sekretesssynpunkt för spridning LMV 2008-02-29
Copyright = Geodatacenter Skåne AB och LMV Lantmäteriverket. 

Utgivaren ikläder sig inte någon ersättningsskyldighet på grund av ofullständighet i kartan.
Foto framsidan Christina Hedlund och Tobias Delfin

Välkommen till Bromölla
Med sitt geografiska läge mellan hav och sjö skapar Bromölla 
och dess omgivningar förutsättningar för rika naturupplevel-
ser.  Besökaren får uppleva lugn och ro och känna naturens 
läkande kraft. En plats där du kan gå ensam i skog och mark 
samt ta in naturens alla dofter och ljud som utvecklar dina 
sinnen. Vandra, cykla, rid, paddla eller fiska eller varför inte 
testa alltsammans. Havsdrakarnas Hus är ett EU-projekt 
(Leader). ett samarbete mellan Bromölla kommun, Fossilfo-
rum, Wetlandi, Iföverkens Industrimuseum och Föreningen 
Humleslingan.

       Welcome to Bromölla 
With its geographical position between the sea and lake Ivö-
sjön, Bromölla and its surrounding countryside provide for an 
abundance of nature experiences. The visitor to the area can 
experience peace and quiet and feel the healing powers of the 
countryside. A place where you can walk alone through the fo-
rest and meadows and take in nature´s fragrance and sounds 
to relax your senses. The House of the Sea Dragons ais an EU-
project (Leader). A collaboration between the Municipality of 
Bromölla, Fossilforum, Wetlandi, Iföverkens Industrimuseum 
and Föreningen Humleslingan.

Squalicorax. Foto: Filip Lindgren
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 Fältstationen på Åsen 
På fältstationen på Åsen kan du sikta fram dina egna 
hajtänder, musslor, bläckfiskdelar, koraller eller kan-
ske något annat helt unikt fynd. Vid vår fältstation 
har det mesta av den svenska mängden dinosaurie-
fossil insamlats, vilket gör platsen helt unik för  
Skandinaviska förhållanden. OBS! Fältstationen är 
endast tillgänglig vid bokade guidningar. 

          The field station at Åsen
At the field station on Åsen you can look for your 
own fossils.  Most of the swedish dinosaur fossil 
findings has been found at Åsen, which makes this 
place unique in Scandinavia. N.B the Field station is 
only accessible with guided tours.

 Torgfontänen Scanisaurus 
Fontänen uppfördes av konstnären Gun-
nar Nylund och invigdes 1971. Den före-
ställer två svanhalsödlor, en hane och en 
hona, som solar sig på en klippa på Ivön. 
Skulpturen är sammansatt av cirka 3 000 
delar formsatt keramik, tillverkade på 
Iföverken och monterade på en stomme 
av armerad betong. Fontänen är en av 
världens största i sitt slag.

          Scanisaurus
The fountain was constructed by the 
artist Gunnar Nylund and was instal-
lated in 1971. It pictures two gooseneck 
lizards (Scanisaurus), a male and a female,  
which is sun bathing on a rock on island 
Ivön. It is made out of around 3000 pie-
ces of shaped ceramic, made at Iföverkens 
development department, and are rigged 
at a frame of armoured concrete. The 
fountain is one of the biggest of its kind. 

 Väggmålning av ROA
Den internationellt erkände konstnären 
kom till Bromölla som Ifö Centers första 
Artist-In-Residence i augusti 2014.  Under 
en intensiv vecka skapade han en gigan-
tisk väggmålning av ett Tyrannosaurus 
Rex-skelett på Malverkets fasad. Ver-
ket, som delvis knyter an till Bromöllas 
rika fossilfynd, kan ses från Iföverkens 
parkering alldeles intill Ifötorget i byns 
centrum.

         Mural by ROA
The internationally renowned artist came 
to Bromölla and Ifö Center’s first Artist-
in-Residence in August 2014. During an 
intensive week he created a giant mural 
of a Tyrannosaurus Rex skeleton on Mal-
verkets facade. This work, partly linked 
to Bromölla´s rich fossil findings, can be 
seen from Iföverkens parking right next 
Ifötorget in the town center.

 Havsdrakarnas Hus
 

På Havsdrakarnas Hus kan du beskåda 
vad Havsdrakarna, Mosasaurierna och 
Plesiosaurierna, och de övriga innevåna-
rna i Krithavet lämnade efter sig i form av 
fossil. Utställningen består även av foton, 
illustrationer och en Plesiosauriemodell i 
naturlig storlek.
På Havsdrakarnas Hus kan du se fossil av: 
musslor, bläckfiskar, armfotingar, Koraller, 
snäckor, sjöborrar, sjöstjärnor, Svampdjur, 
havsborstmaskar,  mossdjur, havstulpa-
ner, krabbor, hajar, havsniglar, rockor, 
havsmusfiskar, benfiskar, plesiosaurier, 
mosasaurier, krokodiler, sköldpaddor, 
trilobiter m.m.

      House of the Sea 
Dragons
At the House of the Sea Dragons you can 
view  what the Sea Dragons, Mosasaurs 
and Plesiosaurs, and other inhabitants of 
the Cretaceus Sea left behind in the form 
of fossils. The exhibition also consists 
of photos, issustrations and a model 
of a Plesiosaur in natural size. You can 
also view fossils from crocodiles, turtles, 
sharks etcetera. 

Mer information om Havsdrakarnas Hus 
finns på www.havsdrakarnashus.se eller 

www.bromolla.se/havsdrakarna  
Fossiljakt. Foto: Knoester & CO
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