
KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE

www.kulturen.com  

Kulturens Östarp ägs av Kulturhistoriska föreningen för 
södra Sverige, som driver museet Kulturen i Lund och flera 
andra besöksmål. Föreningen bildades redan 1882 och alla 
är välkomna att bli medlemmar. Som medlem i Kulturen är du 
med och stöttar verksamheten och bevarandet av kulturarv. 

Du får fri entré till Kulturens olika besöksmål samt nio 
andra friluftsmuseer i Norden under ett helt år.  Läs mer 
om medlemsskapet på www.kulturen.com/forening. Du kan 
också få hjälp att bli medlem i entrén på Kulturen i Lund eller 
genom att mejla medlem@kulturen.com. 

På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från 
1800-talet, med byggnader, djur och trädgård i ett gammalt 
kulturlandskap. Här finns Gamlegård, en typiskt skånsk 
fyrlängad korsvirkesgård byggd 1812. Till gården hör också 
en vacker trädgård samt vattenkvarn, vindmölla, malttorka 
och brytestuga för beredning av lin. 

På Östarp finns också äldre lantrasdjur som till exempel 
Ringamålakor och Göingegetter. Husen omges av ett 
kuperat kulturlandskap lämpligt för sköna promenader. 
Perfekt utflyktsmål för hela familjen!

Öppettider Gamlegård 2015
1 maj–14 juni: lördagar, söndagar och röda dagar öppet kl 
11–16, visning kl 14

16 juni–16 augusti: torsdagar, fredagar, lördagar och 
söndagar är det öppet kl 11–16, visning kl 14

Tisdagar och onsdagar är det visning kl 14, i övrigt är 
Gamlegård stängd.

22 augusti–30 augusti: lördagar och söndagar är det 
öppet kl 11–16, visning kl 14

Alla öppna dagar: pyssel för barnen, prova pigkläder och 
drängkläder, lek med tidstypiska leksaker, hälsa på alla djur.

På egen hand kan du besöka Östarp året om. 

Alltid fri entré.

Vill du boka en egen visning? Mejla bokning@kulturen.com 
eller ring 046-35 04 32. 

Östarps Gästgivaregård
Östarps Gästgivaregård drivs av familjen Vollmer och 
erbjuder KRAV-märkt traditionell skånsk mat lagad på 
lokalodlade råvaror. Mer information om öppettider och 
bokning på www.ostarpsgastis.se.

Hitta till Östarp
Östarp ligger mellan Veberöd och Blentarp i Sjöbo kommun. 
Det tar knappt en halvtimme att köra bil till Kulturens Östarp 
från Lund eller Malmö. Vägen dit är skyltad från Veberöd.
Du kan också ta bussen, hållplatsen heter Kulturens Östarp.
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Fredag 1 maj

Säsongsstart med djursläpp
Kl 11 Invigning med fanfar på kohorn. Djuren   
 släpps ut vid Gamlegård.

Kl 11–16 Gamlegård är öppen.

Kl 11.30 Riksspeleman Erik Ask Upmark visar gamla  
 vallinstrument på innergården. 

Kl 13–14 Åk häst och vagn vid Möllegården.

 (Skänk en grindslant om du vill.)

Kl 14–14.30 Visning av Gamlegård.

Kl 15–15.30 Visning av Gamlegårds trädgård. 

Lördag 30 maj

Visning av Gamlegårds trädgård
Kl 15–15.45 Med trädgårdsmästare Kristina Bakran.

Fredag 19 juni

Midsommarfirande
Kom i god tid för att parkera, många bilar denna dag!

Kl 12–17 Gamlegård är öppen.

Kl 13–13.30 Visning av slåtterängen. Få tips om sju   
 sorters blommor att stoppa under kudden.

Kl 14–15.30 Tornabygdens folkdanslag har uppvisning   
 och arrangerar lekar med barnen kring   
 mid sommarstången. Arrangeras av Östarps  
 Gästgivaregård.  

Kl 16–16.30 Visning av Gamlegård.

TEMADAGAR PÅ ÖSTARP MER ATT UPPTÄCKA

Djuren på Östarp
På Östarp kan du hälsa på flera olika 
lantrasdjur som vår gårdsbrukare 
Emma Johansson sköter om. Här finns 
Linderödsgrisar, Ringamålakor, Skånegäss, 
Skånska Blommehöns, Göingegetter, 
Melleruds kaniner, Blekingeankor och 
Gotlandsruss. Dessa lantrasdjur är ett 
kulturarv som vi gärna vill bidra till att 
bevara. 

Ett paradis för insekter
Östarps landskap är verkligen gynnsamt för insekter. Det 
bekräftades för ett par somrar sedan, när Länsstyrelsen 
gjorde en inventering av insekter på Östarp. Inventeraren 
Krister Larsson tittade då främst efter fjärilar, skalbaggar 
och solitära bin. Av de totalt 38 rödlistade insektsarter 
som är kända i området runt Östarp hittades 32 under 
inventeringen. Rödlistade arter är utrotningshotade, 
riskerar att bli utrotningshotade eller är på något sätt 
missgynnade. 

I halmtaket på Gamlegård lever tusentals buksamlarbin, en 
av de 17 arter av solitärbin som finns på Östarp. 

– De fyller våra somrar med ett ljuvligt surr och aldrig 
behöver man vara rädd för att bli stucken. De är alla mycket 
fredliga och vi är glada över att de har valt Östarp till sitt 
paradis, säger trädgårdsmästare Kristina Bakran. 

Söndag 26 juli

Slåtterdag och kvällsgille
Kl 11–16 Gamlegård är öppen.

Kl 11–16 Förevisning av lieslipning, slåtter och   
 hässjning under dagen. 

Kl 11–14 Täljning av räfspinnar, Gamlegårds innergård. 

Kl 14–14.30 Visning av Gamlegård.

Kl 16 Upptäck Östarps spännande småkryp med  
 naturpedagog Hjalmar Dahm.

Kl 17–19 Slåttergille. Ta med egen picknickorg. Vi   
 bjuder på svagdricka och kakor.  

Kl 18–19 Levande musik vid Gamlegård.  

Söndag 30 augusti

Säsongsavslutning tema smör och bröd
Kl 11–16 Gamlegård är öppen.

Kl 12–15  Prova att mala råg och kärna smör. Även   
 provsmakning av barkbröd. 

Kl 14–14.30 Visning av Gamlegård.

Kl 15–15.30 Visning av den påbörjade köksträdgården

Söndag 27 september

Romeleslingans Höstmarknad
Kl 11–16 
Under Romeleslingans traditionella Höstmarknad på Östarp 
öppnar vi Gamlegård och arrangerar bland annat växtloppis 
och visningar. Se även www.romeleslingan.se. 

TEMADAGAR PÅ ÖSTARP
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