OM KULTURENS ÖSTARP
På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö
från 1800-talets mitt, 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 en vattenkvarn,
en vindmölla, en brytestuga för beredning av lin och en
malttorka. På Östarp finns också äldre lantrasdjur som t ex
Linderödsgris och Klövsjöryafår. Husen omges av ett kuperat
kulturlandskap lämpligt för sköna promenader.
Tack vare en generös donation kunde Kulturens grundare
Georg Karlin köpa Gamlegård i Östarp 1922. Istället för att
flytta gården till Kulturen i Lund beslöt han att skapa ett
levande museum mitt i kulturlandskapet.

Öppettider Gamlegård 2013
1/5–16/6 lördag, söndag och helgdagar kl 11–17
18/6–18/8 tisdag till söndag kl 11–17
24/8–1/9 lördag och söndag kl 11–17
Visning av Gamlegård kl 14 alla öppna dagar. Dessutom
pyssel för barn, prova pig- och drängkläder, lek med
tidstypiska leksaker, hälsa på alla djur.

bli medlem i kulturen
Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska
hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen
och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden
och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett
tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design,
från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till
världskultur.
På Kulturen är det ofta liv och rörelse. Här firas högtider och
egna traditioner som Barnens dag och Spökkväll och det
erbjuds programverksamhet för alla åldrar. I smedjan ryker
det från elden och smeden jobbar inför publik. När man blir
hungrig kan man äta i restaurangen eller fika i det mysiga
caféet i parken.
Förutom friluftsmuseet i Lund driver Kulturen även Kulturens
Östarp och flera andra besöksmål, t ex Tegnérmuseet och
Lunds äldsta speceributik Hökeriet.
Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som
välkomnar alla att bli medlemmar. Som medlem bidrar du till
verksamhetens utveckling och du har fri entré till Kulturens
besöksmål samt nio andra friluftsmuseer i Norden.

På egen hand kan du besöka Östarp året om.

Hitta till Östarp

Välkommen som medlem

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.

Som medlem i Kulturen är du med och stöttar en ideel
verksamhet samt att du får fri entré till friluftsmuseet i Lund
under ett helt år. Du blir också mer delaktig i vad som händer
på Kulturen. Är du intresserad av att bli medlem kan du gå in
på vår hemsida www.kulturen.com/forening, alternativt ringa
046-35 04 01.

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Tegnérsplatsen i Lund | 046 35 04 01 | www.kulturen.com

Östarp 2013

det händer på östarp
Du är alltid välkommen att besöka
Kulturens Östarp, men vissa dagar
kan du få ut mer av ditt besök – se när
djuren släpps ut på bete, följ med på en
visning eller prova själv att skörda råg
med lie. På Östarp trivs hela familjen!

Söndag 1 september

Säsongsavslutning med skörd
Kl 11–13
Kl 11–17
Kl 11–17
Kl 13–14
Kl 14

Vi skördar råg med lie och binder till 		
kärvar. Hjälp till eller titta på
Gamlegård är öppen
Skörd i kökshaven. Försäljning av 		
ekologiska kulturgrönsaker.
Ponnyridning
Från skörd till bröd. Guidad visning av
Gamlegård på temat råg.

Onsdag 1 maj

Invigning sommarsäsongen med betessläpp

Söndag 29 september

Kl 11–17
Kl 11
Kl 12
Kl 13
Kl 14
Kl 15

Romeleslingans Höstmarknad

Gamlegård är öppen
Kosläpp
Fåren släpps ut
Hjälp till att plantera fruktträd
Guidad visning av Gamlegård
Gör din egen såkruka och plantera ett frö

kulturlandskapet

Fredag 21 juni

Midsommarfirande
Kl 11–17
Kl 14
Kl 14–15.30

Gamlegård är öppen.
Visning av Gamlegård
Tornabygdens folkdanslag har 		
uppvisning och lekar med barnen
Restaurangen har öppet kl 12–16. (www.ostarpsgastis.se)
Söndag 28 juli

Lin- och slåtterdag
Kl 11–17
Kl 11
Kl 11–17
Kl 11–15
Kl 12–17
Kl 13–14
Kl 14

Under Romeleslingans traditionella Höstmarknad på Östarp
öppnar vi Gamlegård och arrangerar olika aktiviteter. Håll
utkik efter mer information på www.kulturen.com

Gamlegård är öppen
Lär dig grunderna i hur man slipar en lie
Skånelin visar beredning av lin
Var med och ryck lin, pröva tälja räfspinnar
Ängsslåtter på gammalt sätt – var med!
Ponnyridning vid Vindmöllan
Visning av Gamlegård

Östarp ligger på Romeleåsens
nordöstra sluttning och hör
till Skånes risbygd. Odling
och boskapssköt sel har
under tusentals år präglat
detta landskap. Men här finns
även hedbokskogar, fuktiga
alskogar och fuktängar.
Genom landskapet slingrar
sig Orehusbäcken och möts
upp av ett tillflöde som heter
Lilla bäcken. Här finns också
en kvarndamm där grodor,
paddor och kräftor gärna
håller till. I detta unika kulturlandskap trivs växter och djur
som idag har blivit alltmer sällsynta.

Måndag 5 augusti & måndag 19 augusti

Visning av Gamlegårds trädgård
Kl 14

Trädgårdsmästare Kristina Bakran 		
berättar om trädgårdens skapare

För den som är intresserad av den vilda floran och faunan
erbjuder Östarp en rik biologisk mångfald. Under en
promenad i kulturlandskapet kan man bland annat få

se orkidéer som t ex majnycklar, Jungfru Maria nyckel,
grönvit nattviol och kal knipprot. Men här finns även
specialanpassade växter på de mycket torra och magra
ängarna som gråfibbla, vårbrodd, blåmunkar, hedblomster
och sandmaskros.
För att värna om faunan sparar vi de gamla och stora
träden som gynnar både insekter och fåglars livsmiljöer.
Därför kan man få se solitärbin, jordgetingar, rovlevande
kramplöpare och ett flertal andra insekter på sin vandring.
Ett brett antal fåglar syns också, så som ladusvala, glada,
häger, spillkråka och stork. Lantrasdjuren som finns på
Östarp året runt betar markerna på ett skonsamt sätt och
vi försöker använda de resurser som finns här på platsen.
Framöver hoppas vi på att mindre odlingar återigen ska
kunna fylla de åkrar som en gång i tiden brukades.

