
Året 2012 
 

Nationaldagen 
 

Staffanstorps kommun, Svenska 
Kyrkan och Hembygdsföreningen 
firade tillsammans nationaldag och 
kulturdag. Med gemensamt 
program firade vi på gräsplanen 
framför Åstradsgården. Dagen 
började med att hantverkare och 

kaffeserveringen var på plats vid 12-tiden. Därefter fortsatte 
programmet med inmarsch av deltagande föreningar, körsång och 
högtidstal av kommunfullmäktiges 1:e v ordf. Shkurte Tina Xhemajli. 
Sedan vidtog flaggutdelning, leve för fosterlandet och korum med 
Fredrik Tehranchit. Därefter fortsatte programmet med 
Staffanstorps Musikkår och showdrillflickorna, S:t Staffanskören och 
Lunds studenters folkdanslag.  

Många gick in för att titta på våra 
samlingar. Som vanligt serverades 
kaffe med hembakat och stenkagor 
utomhus i det fina vädret. Vi 
uppskattar antalet artister, 
hantverkare, övriga verksamma och 
publik till ca 500 personer. 

Staffanstorps Hembygdsförening tackar Staffanstorps kommun, 
Svenska kyrkan och deltagande föreningar för det lyckade 
samarbetet. 



Smedjan 
 
Nevishögs smedja ägs sedan 1992 av Staffanstorps 
Hembygdsförening. Smedjan byggdes redan 1836 och var i bruk tills 
den siste smeden gick ur tiden 1944. Huset var bebott till 1965, men 
det dröjde alltså till 1992 innan hembygdsföreningen kunde 
förverkliga det mål som deklareras i stiftelseurkunden från 1965, 
nämligen att förvärva och förvalta smedjan. 
 

 
De gamla smidestraditionerna hålls i 
liv genom vår årliga Smedjedag i 
september, då vår egen smed Clas 
Sandqvist tänder fyr i ässjan och 
visar besökare hur det gick till i en 
smedja.  
 
En alltid lika uppskattad aktivitet – 
så också i år! 
 
 
 

 
På senare år har det blivit alltmer tydligt, att taket skulle behöva 
renoveras. 

 
Nu är vi glada, att vi kan 
rapportera, att det har blivit gjort. 
Smedjan och bostads-delen, 
smestuan, har fått nytt 
tjärpapptak i höst. 
 
 
 

 



Utställningar 
 

    
 
Under året som gått har vi genomfört två större utställningar.  
Den första var skärmutställningen, som ingick i kommunens 60-
årsfirande. Den speglade kommunens utveckling under dessa 60 år. 
Ett av våra teman var ”Brandkåren i Staffanstorp”. 
Denna utställning invigdes i Rådhusets foajé den 31 mars av Michael 
Sandin. 
 

          
 
Den andra utställning vi genomförde med stor inlevelse och glädje, 
var utställningen av Nils Ingvar Nilssons konstverk på Medelpunkten 
under seniorveckan.  
Det var inte mindre än 80 verk som ställdes ut, och utställningen 
hängde kvar under hela september månad. 
Hans Nilsson var med på invigningsdagen, och gjorde som vanlig en 
fin presentation av både konstnären och hans familj.  
Samlingen är en donation av konstnärens båda döttrar, och vi är 
både stolta och glada över möjligheten att visa upp den för 
allmänheten.  



Året som gått 

Som vanligt har året varit fyllt av 
aktiviteter: trevliga trivselkvällar, 
Lundalandsöppet, Nationaldagsfirande, 
utfärd, Smedjedag, Kulturnatt och 
Skyltlördag som tidigare.  Under 
Kulturnatten agerade Gert Åkesson DJ med 
gamla skivor. 
Utöver dessa traditionella aktiviteter hade 
vi i somras öppet två söndagar, då vi visade 

våra samlingar och serverade kaffe till besökarna. Båda söndagarna 
kom omkring 35 personer. Sommaröppet hoppas vi ska bli en 
tradition. Mer om oss och våra aktiviteter, se 
www.hembygd.se/staffanstorp. 
 
I våra samlingar finns 2.200 registrerade föremål på Åstradsgården 
och 600 i Smedjan. Besökande elever från kommunens låg- och 
mellanstadieskolor har förundrats över hur våra förfäder med gamla 
redskap kunde göra det arbete, som nu utförs av maskiner, och hur 
man åkte i enkla vagnar efter häst i stället för i dagens bekväma 
bilar. 
 
Med hjälp av våra duktiga medarbetare Ulrika och Stefan har 
donerade klippböcker skannats in, och föremål har fotograferats av 
och lagts in i en databas. Dessa kan komma att utgöra en grund för 
exempelvis kommande temautställningar. 
 

God Jul och Ett Gott Nytt År 
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