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Karta över Hembygdsparken

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

Aktiviteter 
1. Flaggparadens träff-
punkt
2. Lekplats
3. Flaggverkstad
4. Gamla lekar
5. Tunnband och 
styltor
6. Parkering för  
rörelsehindrade
7. Gamla skolan
8. Kalas Alfons Åberg!

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

Ta med  
kontanter

till fika!



Kl. 14.00 Parken öppnar. Det bjuds på kaffe och 15 meter rulltårta!

Kl. 14.00-15.30 Flaggverkstad i Hjärnarpsgården. Gör din egen flagga! 
När du har gjort en egen handflagga får du en svensk handflagga. 
Flaggverkstadsledare Sebastian Lind är på plats för att hjälpa dig.

Kl. 14.00-15.30 Gamla lekar. Prova att gå på styltor, rulla tunnband och 
andra lekar. Se karta. 

Kl. 14.00-16.30 Besök hembygdsparkens stugor, gårdar och 
utställningar. Gör ett besök i en gammaldags skola. Titta noga för det 
finns lotter gömda i stugorna!

Kl. 15.30 Kalas Alfons Åberg med Sagofen Isadora. En föreställning 
efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker. Alfons ska ha ett eget 
kalas. Faster Fiffi tycker att det ska bli roligt att ordna en riktig jättefest. 
På scen är Josefina Karlsson Vergara. Ålder: 3-5 år. 

• Båstad Bjäre Musikkår
• Välkomsthälsning av Helene Steinlein, kulturstrateg 
• Flaggparaden tågar fram till tonerna av Bjäre Gånglåt
• Flaggan hissas 
• Laholms manskör 
• Tal av Johan Olsson Swanstein  
• Allsång under ledning av Benkt Åscar
• Flaggutdelning
• Lottutdelning
• Avslutning
      OBS! Med reservation för ändringar.

Program

Vill du gå med i flaggparaden? Vi ses utanför 
Palmastugan kl. 14.15!

Scenprogram kl. 14.00



Kalla den änglamarken eller himlajorden
om du vill,
Jorden vi ärvde och lunden den gröna,
Vildrosor och blåsippor och lindblommor 
och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna!
 
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar,
låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm 
låt fiskar simma kring bryggor och stenar.
Sluta att utrota skogarnas alla djur.
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
Brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur.
 
Kalla den änglamarken eller himlajorden
om du vill,
Jorden vi ärvde och lunden den gröna,
Vildrosor och blåsippor och lindblommor 
och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna!

Allsång

Änglamark
Evert Taube



Barfotavisan
Mats Paulsson

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. 
 
Refräng:
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.
 
Refräng
 
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.
 
Refräng



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.

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



Sommarsången
Astrid Lindgren

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. 



I parken finns: Ågegården, Palmagården, 
Hjärnarpsgården, Skorstensgården, Mor 
Hectors stuga med lanthandel och skolsal, 
gårdssmedja och såghus. Lingänget har sin 
vävstuga vid Skorstensgårdens östra länga. 
Det finns även stora grönytor att njuta av och 
en lekplats.

Hembygdsparken i Boarp
& Bjäre Härads Hembygdsförening

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 
sett 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 hög-
loftsstuga från tidigt 1700-tal. Interiören är 
tidstypisk för 1800-talet. Husets viktigaste rum 
var höjstoan/stuan som fungerade som kök, 
matplats, vardagsrum 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 pastorsexpedition 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. 



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 för Hembygdsparken i Boarp. Vi behöver 
också ekonomiskt stöd för underhåll med mera.

Läs mer på www.hembygd.se/bjare-harads

Hjälp oss bevara vårt kulturarv

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 byggnaderna 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 hembygdsintresserade och utkommer årligen i 
lagom tid till julmarknaden. Försäljning, 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. Du kan bli medlem genom att sätta in 100 kr på 
bankgiro 650-9269 eller swisha till 1234 99 73 00. Ange namn, 
adress, telefonnummer och gärna e-mailadress. Du kan även 
stödja oss genom bidrag till samma konto.



Kaffeservering
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. 
Öppettiderna hittar du på www.hembygd.se/bjare-harads



Tack till alla som bidragit till denna dag och 
tack till dig som var här!

Bjäre Härads Hembygdsförening 
&

Kulturavdelningen, Båstads kommun


