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Plan över hembygdsparken

Utställningar

E.  Smedjan
F.  Sjöfart
F.  Fornfynd
H.  Lingänget

Aktiviteter

1. Flaggparadens träffpunkt
2. Lekplats
3. Flaggverkstad
4. Gamla lekar
5. Tunnband
6. Styltor
7. Gamla skolan
8. Teater Trassel

Gårdarna

A.  Ågestuan
B.  Palmastugan
C.  Hjärnarpsgården
D.  Toalett
E.  Smedjan
F.  Mor Hectors stuga
G.  Skorstensgård
I.   Såghus

Ta med 

kontanter 

till fika!
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Program
13.45     Kulturskolans musikelever spelar mingelmusik

14.00      Parken öppnar och därmed caféet. Finfint hembakat! 

14-15.30  Flaggverkstad i Hjärnarpsgården. Gör din egen flagga, när du    
                       gjort en handflagga åt dig, får du en svensk handflagga. 

14-15.30  Gamla lekar, prova att gå på styltor, rulla tunnband, och andra    
                       gamla lekar, leklots finns från ca 14.30

14-16.30  Besök hembygdsparkens stugor, Gårdar och utställningar, gör    
                       ett besök i en gammaldags skola! 

15.30       Flickan och trollen – Äventyret! Med Teater Trassel, från 3    
                        år och vuxna vänner. En spännande och rolig och kanske lite    
                        läskig musikteaterföreställning. Detta är en saga full av även   
                        tyrslust, vacker älvasång och hemLiga ramsor, där vi får träf   
                        fa en sorgsen prins, en knasig trollfa milj, och en modig hjältin   
                        na så klart. Den är baserad på Pojken och trollen av Walter    
                        Stenström. Vi på Teater Trassel tycker att det är modigt att    
                        göra saker som man kanske inte törs, som att hjälpa de som    
                        behöver det. Eller att hjälpa oss att berätta vår saga, även om    
                        det pirrar lite grann i magen.

14-14.30  Båstad Bjäre Musikkår spelar, med gäster från Kulturskolan.

14.30 Program vid flaggan 

• Välkomsthälsning av Helene Steinlein, kulturstrateg 
• Flaggparaden tågar fram till tonerna av Bjäre Gånglåt
• Flaggan hissas 
• Konsert med Laholms manskör 
• Tal av Per Nordangård, ordförande i Film i Båstad  
• Elever från Kulturskolan spelar
• Allsång under ledning av Benkt Åscar och Ove Andersson
• Flaggutdelning
• Lottutdelning
• Kulturskolans musikelever spelar 
• Avslutning

OBS! Med reservation för ändringar

Till Dig som vill gå med i 
flaggparaden, vi ses utan-
för Palmastugan kl 14.25. 



Allsånger

Sjösala vals
Text och musik: Evert Taube

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng
Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.
Hör min vackra visa, kom sjung min refräng!
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik
och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
 
Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben 
under vita skjortan som viftar kring vaderna.
Lycklig som en lärka uti majsolens sken,
sjunger han för ekorr´n, som gungar på gren!
- Kurre, kurre, kurre ! Nu dansar Rönnerdahl!
Koko! Och göken ropar uti hans gröna dal
och se, så många...
 
Rönnerdahl han binder utav blommor en krans,
binder den kring håret, det gråa och rufsiga,
valsar in i stugan och har lutan till hands,
väcker frun och barnen med drill och kadens.
- Titta! ropar ungarna, Pappa är en brud,
med blomsterkrans i håret och nattskjortan till skrud!
- Och se, så många...
 
Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå,
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner .
Sällan får han rasta - han får slita för två.
Hur han klarar skivan, kan ingen förstå -
ingen, utom tärnan i viken - hon som dök
och ekorren och finken och vårens första gök
och blommorna, de blommor som redan...



 Barfotavisan
 Text och musik: Mats Paulson

Det finns så mycket att titta på
när sommaren kommer till oss
grodor som hoppar i bäck och damm
och kalvar som nyss kommit loss. 
 
Ref:
Barfota utan strumpor och skor
ska jag vandra med dej
ut till sommarn där vindarna bor
till ros och förgätmigej.
Jag plockar smultron vid vägens kant
och trär sen upp dem på strån
det killar så skönt under foten min
jag känner gruset med tån.
 
En svala flyger med svindlande fart
och måsarna skränar i skyn
och hästar gnäggar och andra ljud
som vi hör när vi går genom byn.
 
Ref
 
Ett rådjur står där vid skogens kant
det ser oss när vi går förbi
ja sommarn har mycket mera att ge
åt din och min fantasi.
 
Ref



Det vackra Bjäre
Text: Nina Nilsson, musik: Leif Ahlberg

Det vackra Bjäre i Skåneland,
naturskönt smyckat av Skaparhand.
Var i Bjäre vi oss befinna,
Bjärebygden vi fager finna.
Om vi mot hav eller åsen ser,
en vacker anblick, den synen ger.

I fjärran blånande Kullaberg
och närm´re skogsdungars gröna färg.
De vackra strandmalar på sitt vis
med ljung och mossa och eneris, -
går som en bård, invid hav och strand,
i fagra tjusiga Bjäreland.

I vackra Bjäre vi också minns – 
de små idyller, som däri finns.
Där bäcken slingrar, så vackert fram
och speglar träden, med gran och stam.
Invid dess strand kan man vila sig,
vid vattenliljor och förgätmigej.

I Bjäreskogarnas gröna sal,
där ljuder sång utav näktergal
och fågelkvitter, mot himlens loft,
där sprider konvaljernas ljuva doft.
Nog tycka vi väl så mångenstans –
att någon vackrare bygd ej fanns.



Sommarsången
Text: Astrid Lindgren Musik: George Riedel

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, 
och träden är så fina och marken är så grön, 
och blommorna är vackra och höet lukta gott, 
och solen är så solig och vattnet är så vått. 

Och lilla fågeln flyger i boet ut och in,
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 

Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra, 
och alla söta myggor dom vill jag också ha, 
och jag är brun om bena precis som det ska va, 
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. 

Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn, 
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 



Hembygdsparken i Boarp
Bjäre Härads Hembygdsförening

I parken finns: Ågegården, Palmagården, Hjär-
narpsgården, Skorstensgården, Mor Hectors 
stuga med lanthandel och skolsal, gårdssmedja 
och såghus. Lingänget har sin vävstuga vid Skor-
stensgårdens östra länga. Stora grönytor att njuta 
av plus lekplats.

Vandra i tid och rum bland gårdarna
Ågegården
Ågegården från 1844 är en typisk skånsk bond-
gård – fyrlängad med innergård. Har tidigare 
legat ungefär där Båstad Golfklubb har sina 
lokaler idag. Mycket av bärande timmer i husen 
är sedan 1700-talet. Sedan 1974 K-märkt. Loge 
och stall är ombyggt på 1950-talet till samlings-
lokal, toaletter och kök. Bostadsdelen är i stort 
intakt.

Palmagården 
På 1930-talet förvärvade Ludvig Nobel, Alfred 
Nobels brorson, Palmagården och lät flytta den 
till hembygdsparken. Den hade varit bebodd fram 
till dess. Byggnaden är en så kallad  högloftsstuga 
från tidigt 1700-tal. Interiören är tidstypisk för 
1800-talet. Husets viktigaste rum var höjstoan/
stuan som fungerade som kök, matplats, vardags-
rum och sovrum. Här fanns också den viktiga 
eldstaden. På ovanvåningen har en kyrklig 
utställning fått sin plats. 

Hjärnarpsgården
Hjärnarpsgården har tillhört Hjärnarps prästgård och återuppfördes 1969-
1971. De äldsta delarna är från 1600-talet. På ovanvåningen finns utställningar 
om fiske och sjöfart samt fornminne. Bottenvåningen inrymmer pastorsexpedi-
tion samt lokaler för tillfälliga utställningar.



Skorstensgården  
Skorstensgården från Hjärnarps socken är en gård från enskiftets dagar i början 
av 1800-talet. Den har ägts av samma släkt i sju generationer, från 1700-talets 
mitt till 1960-talet. Under åren 1978 och 1979 återuppfördes Skorstensgården 
på sin nuvarande plats. I gården finns föreningens bibliotek och en fungerande 
bakugn. I östra logen finns undantaget och där har Lingänget sin vävstuga. 

Såghus
Bakom Skorstensgården finns en stocksågsanläggning från 1920-talet. Sågen 
kommer från Penarps gård i Förslöv och drivs av en råoljemotor. 

Gårdssmedja
Smedjan kommer från Ljungbyholms gård i Förslöv. 
Den byggdes 1911 av upphugget skeppstimmer 
som hämtats i Torekov. 

Mor Hectors stuga
Hösten 1992 flyttades detta 1890-talshus från 
centrala Båstad till hembygdsparken. Namnvalet 
kommer sig av att släkten Hector varit husets 
ägare. Här inryms nu en gammal skolsal och en 
lanthandel där karameller i strut och nymalt kaffe 
lockar till inköp. 



Hjälp oss att bevara vårt kulturarv
Om du vill göra en stor kulturinsats och hjälpa oss i vår gärning bli då gärna med-
lem I Bjäre härads hembygdsförening! Vi är i stort behov av praktisk hjälp! Det 
finns mycket att göra i föreningen och Hembygdsparken i Boarp. Därför finns 
det alltid något för Dig att göra! Vi behöver också ekonomiskt stöd för underhåll 
mm. Mer på vår www.hembygd.se/bjare-harads/
              
Birgit Nilsson    
Sångerskan och världssopranen Birgit Nilsson, och hem-
bygdsparken var intimt
förknippade med varandra. Birgit betydde ofantligt mycket 
för föreningen och 
vår verksamhet i hembygdsparken. Genom sina konserter, 
som startade 1955 i Båstads Mariakyrka, och förlades i 
slutet av 1960-talet till Birgits hemkyrka – Västra Karups 
kyrka, bidrog hon genom alla intäkterna som oavkortat 
gick till föreningen, till att vi både kunde underhålla bygg-
naderna men inte minst gav oss möjligheten att utveckla parken till vad den är 
idag. Birgits fädernegård i Svenstad är nu ”Birgit Nilsson museum”. 

Bjärebygden
Föreningens årsbok heter Bjärebygden. Den är en fantastisk skatt för den hem-
bygds-intresserade och utkommer årligen i lagom tid till julmarknaden. Försälj-
ning, även av äldre årgångar, sker under sommaren i hembygdsparken. 

Medlem i föreningen
Vår medlemsavgift är 100 kr/år. Som medlem stöder Du vårt viktiga arbete. Du 
är också välkommen att ta del av våra olika aktiviteter. Titta under föreningsnytt 
i NST. Du kan bli medlem: sätt in 100 kr på bg 650-9269. Ange namn, adress, 
tel och gärna ev. e-mailadress. Du kan även stödja oss genom bidrag till samma 
konto.

Kaffeserveringen
I Hembygdsparkens Kaffestuga, kan Du njuta av kaffe med mycket gott 
hembakat kaffebröd. Serveringen finns inne i Ågegårdens Höganloftssal och 
i de inre smårummen i gården. Uteserveringen har en betagande utsikt över 
Laholmsbukten eller idyllisk miljö på Ågegårdens innergård. Preliminärt öppet 
sommaren 2016: söndagar från 17/7-14/8 kl 13-17



Tack till er som bidragit till denna dag!

Båstads Kammarmusikförening
Båstad Bjäre Musikkår
Visans vänner Båstad

och alla ni som var här!

Bjäre Härads Hembygdsförening
Kulturavdelningen 

Kulturskolan


