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Broby hembygdspark

I den lummiga hembygdsparken vid Helge å finns 17 byggnader
varav två är byggda på plats och övriga hitflyttade från olika
delar av Göinge. Parken är som ett äldre Göinge i miniatyr. Här
finns några bostadshus (både torp och gård), en liesmedja,
marknadsfinka, ängslada, malttorka, hjulkvarn och skvaltkvarn.
Här finns inte bara en samling byggnader, utan även ett stycke
vacker natur med kulturväxter och örtagård.
Välkommen att ströva runt med hela familjen, besök stugor och
utställningar. I Nya museet finns utställningar med bl.a. arkeologiska föremål, allmogedräkter och ett omfattande arkiv.

Hitta hit: Per Johnsons väg 1, 280 60 Broby

Hembygdsparken i Degeberga

I Mörkavadsåns dalgång har man skapat en underbar park med
ett 10-tal äldre byggnader och fyllt dem med intressanta
föremål. Bland byggnaderna finns kvarn, smedja, vagnmakeri
och en stor prästgård från 1700-talet. I andra byggnader hittar
du museer för lantbruksredskap, hästdragna vagnar, en lanthandel och en skolsal från tidigt 1900-tal.
Ivar Johnssonmuseet i Degeberga hembygdspark har skapats till
minne av en av vårt lands främsta skulptörer, Ivar Johnsson
(1885 – 1970) från Vittskövle, bygdens stolthet.

Hitta hit: Degeberga ligger 25 km söder om Kristianstad utmed
rv 19 mot Ystad och Simrishamn. Avtagsväg mot Hembygdsparken i södra delen av byn, 1 km västerut.
Adress: Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga.
Tel. 044 35 06 57 vard. 08.00 - 12.00

Hembygdsparker i norra och östra Skåne

Ingeborrarps friluftsmuseum

Välkommen till Ingeborrarp, en av de gamla byarna i Rya
socken i Örkelljunga kommun. Upplev bygdens äldsta bevarade
gård på ursprunglig plats i vacker kulturmiljö. Vandra runt i
stugorna på gården och få en inblick i hur människor i generationer levt och verkat här ända fram till 1954.
På gården finns permanent utställningar med textilier, jordbruksredskap, trä, torv och järn samt en smedja. Ta gärna med
en kaffekorg och fika i de vackra omgivningarna eller besök
Ingeborrarps värdshus.

Hitta hit: Ingeborrarps friluftsmuseum ligger öster om E4:an
Avfart nr 70 vid Eket.

Hässleholms hembygdspark

Hembygdsparken i Hässleholm är en oas mitt i stan. Här finns
12 historiska byggnader och ett hembygdsmuseum som
förvaltas av Västra Göinge hembygdsförening. I museet finns
bl.a. en arkeologisk utställning med föremål från Mölleröd, den
hittills äldst daterade bosättningen i Sverige, som fanns strax
utanför Hässleholm för ca 14 000 år sedan.
Andra delar av museet visar textil, lokalt hantverk, foto,
musikinstrument och mycket mer. En till två temautställningar
anordnas per år. I parken finns också kaffestuga, handelsbod,
lekplatser och en utomhusscen.

Hitta hit: Hembygdsparken finns mitt i Hässleholm, ca 500 m
öster om järnvägsstationen. Museivägen 1, 281 38 Hässleholm.

Hembygdsparken i Hästveda

Den natursköna hembygdsparken i Hästveda är ett levande
museum och sommartid finns även vandrarhem. I parken finns
flera byggnader från 1600-1900 som flyttats hit. I de olika
byggnaderna kan man se hur man levt ända sedan 1600-talet
och framåt.
I ena delen av museet kan du se gamla jordbruksredskap,
vagnar, en snickeriverkstad och hur el-installationer såg ut förr.
Den andra delen visar hur man beredde lin och hanterade sin
tvätt. En trappa upp kan du se tunnbinderi och andra hantverk
samt hur en butik såg ut förr i tiden. I hembygdsparken finns
även en mindre utställning med Sonja Stjärnkvists scenkläder.

Du kan övernatta i den gamla banvaktstugan.

Hitta hit: Lillsjövägen Hästveda.
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Samtliga foto från deltagande hembygdsföreningar

