
Hembygdsföreningar har massor
av föremål att titta på,

i inredda miljöer, utställningar
och öppna magasin.

 

Åtta föreningar i Skåne har aktivt 
arbetat för att ge er som besökare 
tillgång till föremålens historia och 

betydelse genom film och ljud. 
 

Besök dem eller någon av de andra 
100 för att botanisera bland tingen 

och deras berättelser!

Åstorps hembygdsförening 
Perslunds hembygdsgård är en kringbyggd skåne-
gård i korsvirke från 1700-talet. Till miljön hör en möl-
la med över 100-åriga anor, ett omfattande museum 
med tusentals föremål, dokument och bilder, en stor 
samlingssal för fester och möten och en lummig ek-
dunge med ett gravfält med över 50 fornlämningar.

Se mer: www.hembygd.se/astorp 
Hitta hit: Perslund 1, Åstorp
 

Kvidinge sockens hembygdsförening

Gyllenbielkeska hospitalet uppfördes 1729 som hem 
för gamla och fattiga. Nu är byggnaden museum 
med en boendemiljö från tiden som fattighus samt 
inredning från gamla skolan och kyrkan. Föreningen 
driver också ett landsbygdsmuseum.

Se mer: www.hembygd.se/kvidinge-socken
Hitta hit: Tommarpsvägen 20, Kvidinge 
(Gyllenbielkeska)

Bild: Maria Casagrande

Bild: Anders Grip

Skånes hembygdsförbund är en
regional huvudorganisation för 

föreningar som arbetar med kulturarv 
och lokal historia i Skåne, 

både i städer och på landsbygd.  
 

Våra medlemmar sätter sin bygds 
historia, miljö och sociala liv i 

centrum, med kunskap och stora 
ideella insatser.  

 
Bland drygt 100 medlemsföreningar 
finns hembygdsföreningar, musei-

föreningar, lokalhistoriska föreningar 
och byalag. Många av dem har museer. 

Vill du veta mer?
www.hembygd.se/skane

Vi finns också på



Osby hembygdsförening

Att besöka Osby hembygdsförening kan innebära en 
resa till Spinneriet i Strömsborg, den anrika Stavs-
hultsgården, fattighuset Friskastugan, Edvins smedja 
eller ett konstmuseum. Föreningen visar rektorsparet 
Ester och Emil Arfwedssons hem Enebacken i Osby, 
intill vilket man också finner museet Lilla Enebacken 
och ett vagnmuseum.

Se mer: www.hembygd.se/osby 
Hitta hit: Brolins väg 4, Osby (Enebacken)

Röstånga turist- och hembygdsförening

Röstånga turist- och hembygdsförening berättar
huvudsakligen skolans historia. De finns i en bymiljö 
med skolor från fyra olika epoker. I den äldsta visas 
en miljö från tiden för folkskolans grundande. I den 
andra, som föreningen också förvaltar, finns förutom 
föremål relaterade till undervisning många andra 
spännande museiföremål. 

www.hembygd.se/rostanga-turist-och-hembygdsforening. 
Hitta hit: Billingevägen 28, Röstånga

Rönnebergs härads hembygdsförening

Hembygdsgården Norra Möinge 10 i Asmundtorp består 
av ett boningshus i tegel uppfört 1853 och ekonomi-
byggnader i korsvirke. Gården är delvis inredd som vid 
sekelskiftet 18/1900. Där finns även föremål från toffel-
makeri, sadelmakeri, skomakeri, vagnmakeri samt till-
behör för djurhållning och brandsprutor. Vid Lindqvists 
smedja finns ett skostall med plats för åtta hästar och ett 
rum för smedgesäller. Stubbamöllan i Häljarp, från 1784, 
är byggnadsminnesförklarad.

Se mer www.hembygd.se/ronnebergsharad
Hitta hit: Hansavägen 38, Asmundtorp

Klippans hembygdsförening

I Hembygdsparken Elfdalen i Klippan finns bl.a. Össjö 
krog, en knuttimrad ryggåsstuga från 1700-talet, ett 
soldattorp, ett vagnsmuseum och Åby museum, där 
man kan se föremål från förr i ett öppet magasin. 
Bland samlingarna finns annars många jordbruksred-
skap och hantverksföremål.

Se mer: www.klippanshembygd.se 
Hitta hit: Vedbyvägen 67, Klippan

Hvens hembygdsförening

Nämndemansgården på Ven är en kringbyggd gård 
med anor från sent 1700-tal. Gården är byggnadsmin-
nesförklarad och en pärla för den som är intresserad 
av smarta, hållbara byggtekniker. Den har vårdats av 
samma familj under fem generationer, fram till 1991. 
Inredning och föremål bär berättelser om det, men 
här finns också utställningar om livets högtider, be-
redskapstiden, barnmorskor, fornminnen och mycket 
annat samt ett antikvariat. 

Se mer: www.hembygd.se/hven
Hitta hit: Nämndemansvägen 104, Ven 
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Bara härads hembygdsförening

Burlövs gamla prästgård, byggd 1772, ligger som en 
historisk oas i Burlövs kyrkby, nordväst om Malmö. 
Gården, en gång fyrlängad, består idag av en lång 
vitkalkad länga med ett femtontal rum. Här kan man 
besöka en bostadsmiljö från sent 1800-tal och den 
vackra omgivande trädgården, anlagd på 1920-talet.

Se mer: www.hembygd.se/bara-harad
Hitta hit: Gamla kyrkvägen 5, Burlövs by, Arlöv
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