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Vår kulturhistoria finns lika 
nära. Alldeles under fötterna. 

Nya arkeologiska fynd görs 
praktiskt taget varje dag 
i Uppåkra, Skandinaviens 
största fyndplats från järnål-
dern, som finns här hos oss.

Självklart är ett rikt kultur-
liv en viktig del i Framtidens 
kommun. 

Våra kulturella arenor är till 
för både dig som bor i kom-
munen och för dig som besö-
ker oss. 

Men vi vill också gärna be-
rätta en modig modern arki-
tekturhistoria, redan berömd 
vida omkring.

Den handlar om hur vi för-
stärkte vår kulturella identitet 

och skapade trygghet och ny 
framtidstro:

- Genom att vi gjorde om hela 
vårt gamla centrum till en 
vacker skånsk småstad. 

- Och beredde möjlighet för 
uppförandet av den unika 
hansastaden Jakriborg.

Kanske något för framtidens 
arkeologer att forska i!

Att bevara, vårda och utveckla 
vårt kulturarv, vår kultur och 
vår kulturbygd är ett viktigt 
framtidsarbete.

Det är vårt rika kulturliv som 
ger oss styrka och inspiration 
att möta framtiden. I dag, i mor-
gon och 2038.

Följ med oss ut. Och njut!

I vår kommun finns ett mycket rikt kulturliv

och fantastiska miljöer att njuta av.

Allt på mycket nära håll. Runt knuten.

Upplev hur nära
vi har till kulturen

Guide
till Staffanstorps
kulturpärlor
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Staffanstorps konsthall
Konsthallen invigdes 1996 i 
biblioteket på Blekingevägen 
i Staffanstorp. Här visas sju 
utställningar per år. Verksam-
heten bedrivs av kultur- och 
fritidsnämnden i Staffanstorp. 
Staffanstorps Konstförening 
medverkar med 1-2 utställ-
ningar/år.
www.staffanstorp.se/konsthall

Våra
kulturarenor

Staffanstorps Bibliotek
046-25 12 65.
biblioteket@staffanstorp.se
Staffanstorps bibliotek ligger 
på Blekingevägen.

Hjärups bibliotek
046-25 15 94.
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
Hjärups bibliotek ligger på 
Ämnesvägen i Forum Hjärup.
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S:t Staffans Församlingsgård
Arrangerar årligen ett stort 
antal konstutställningar.
www.svenskakyrkan.se/ststaffan

Åstradsgårdens Hembygds-
museum
Gården från 1600-talet intill 
Brågarps kyrka i centrala Staf-
fanstorp drivs av Staffanstorps 
Hembygdsförening. Nuvaran-
de byggnad är från 1890-talet. 
Cirka 2 000 hantverksföremål, 
mest från trakten. 
Visning:
046-25 48 25, 046-25 49 69 

Nevishögs smedja
Byggd 1836, ägs av Staf-
fanstorps Hembygdsförening. 
Smedjan var i bruk till 1956, 
innehåller cirka 600 föremål, 
verktyg och detaljer från en 
komplett smidesrörelse.
Ligger i anslutning till Nevis-
högs kyrka. 
Visning:
046-25 75 47, 046-25 48 25 

Skolmuseum
Vårt skolmuseum finns i Esarps 
skola. Öppet första söndagen 
i månaden kl 13- 16.
Sommartid se:
www.kulturforumesarp.se.
046-25 12 18, 046-25 12 66 

Traktormuseum
Unikt museum med 220 trak-
torer samt 160 stationära mo-
torer från 1916 – 1960-talet. 
Visning:
070-626 39 54.
www.perlarssons.se

Galleri Lilla Uppåkra
Nutida måleri, grafik, glas och 
keramik. Sju till åtta utställ-
ningar per år. Ligger mellan 
Tirup och Lilla Uppåkra. 
040-44 52 02
www.gallerilillauppakra.se

Kulturforum Esarp/
Theodor Jönssons stiftelse

Konstnärsmuseet: Ett av Sve-
riges få intakta konstnärshem 
med ateljé. Här levde och 
verkade konstnären och pro-
vinsmålaren Theodor Jönsson 
som testamenterade all sin 
kvarlåtenskap till kommunen.
Övrig verksamhet: Utställ-
ningar, konst och foto. Stor fin 
trädgård och föreningslokaler. 
Möjlighet att hyra Kulturforum 
för kulturella ändamål.
Öppet första söndagen varje 
månad kl 13–16. 
070-935 12 31, 040-44 10 42
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En konstvandring ger ofta helt 
nya perspektiv. 
Vi tvingas stanna upp och 
fundera, kanske över form, 
placering, syfte, vad som är 
konst, vad som är offentligt 
eller privat?
I Framtidens kommun har vi 
samlat en unik kollektion av 
offentliga konstverk. 

Upptäck
konstens värld

Här har vi listat de viktigaste.  

1. ”Axet”. Gjutjärn- och alumini-
umskulptur vid Bråhögsplatsen. 
Konstnär Ingrid Maria Berg.

2. ”Den som äger en boksam-
ling och en trädgård saknar 
intet”. Citat av Cicero. Tegel-
skulptur utanför biblioteket/
konsthallen i Staffanstorp.
Konstnär Ulla Viotti.

c Lantmäteriet  MS2009/08875,

Staffanstorps kommun
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3. ”Våg”. Bronsskulptur i Konst-
hallen. Konstnär Niklas Nihlén. 

4. ”Diabiten”, Skulptur i diabas 
bakom Pressbyrån. Konstnär 
Christian Mattsson. 

5. ”Träd”. Skulptur på Socker-
bruksgården. Konstnär Åke 
Arenhill.

6. Skulptur framför Rådhuset. 
Konstnär CO Hultén.

7. ”Staffan Stalledräng”. Brons-
skulptur vid Pilegårdens entré. 
Konstnär Astrid Gärdsmark.

8. ”Bondens år”. Låg relief i ek 
på väggen i matsalen på Pilegår-
den. Konstnär Kristian Holmqvist. 

9. ”Stafn”. Bronsskulptur på 
Mårtensplatsen. Konstnär Monica 
Gora.

10. ”Klotet”. Skulptur i Nevis-
borg. Konstnär Carl Magnus.

11. ”Flicka med fågel”. Skulptur 
i huvudentrén till Balders Hage. 
Konstnär Ivar Ålenius-Björk.

12. Rostfria reliefer på fasad 
vid Staffanshallen. Konstnär Bie 
Norling.

13. ”Stensamling”. Granitkonst-
verk på Åkershusvägen. Konstnär 
Evert Fornäs.

Rådhuset
Den offentliga konsten i Rådhu-
sets foajé är tillgänglig dagtid 
vardagar. Visning av övrig konst i 
Rådhuset 046-25 11 00 

14. Dag Hammarskiöld. Gipsbyst 
i Rådhusets foajé. Konstnär Astrid 
Gärdsmark.

15. ”Svart hål”. Skulptur i Råd-
husets foajé. Konstnär Ian Newbery.

16. Oljemålning i Rådhusets 
foajé. Konstnär Claes Eklundh.

17. Oljemålning  i Rådhusets 
foajé. Ronny Hård.

18. Marmorskulptur. Rådhusets 
6:e våning. Konstnär Staffan 
Nihlén. 

19. ”Månskenssonaten”. 
Textilvävnad i Uppåkrasalen i 
Rådhuset, kommunstyrelsens 
sessionssal. Konstnär: Anna-Lisa 
Menander.

Hjärup
20. ”Tokes Pussel”. Mosaikmur 
vid Nafnes plats i Hjärup. Konst-
när Sven Börtz.

Konstnärer 
i närområdet
Sigfrid Bengtsson
”Komålaren” Sigfrid Bengts-
son målade porträtt, genre-
målningar, landskap, kor, med 
mera. Han bodde och verka-
de i Staffanstorp. Hans ateljé 
och bostad är renoverade och 
vackert kringgärdade av en 
vit mur mot Valhallavägen 
och ett svart staket mot Gam-
la Lundavägen. Foton av hans 
konst finns hos Hembygdsför-
eningen.

Konstnärsbyn Esarp
Många konstnärer bor, har 
bott eller verkat i Esarp, t ex 
Kristian Holmqvist, Knut Lind-
berg, Elsa Fänge, Eva Stures-
dotter. Anders Emgård är i 
dag verksam konstnär i Esarp 
med ateljé i skolhuset.
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Staffanstorps Musikskola

Musik- och teaterlivet 
in på knuten

Musikskolan har 570 elever i 
åldrarna 5 till 65 år, men vän-
der sig i första hand till unga 
mellan  5 och 19 år. Skolan 
ligger i gamla värmeverket, 
mitt emot Bråhögshallen. 
Undervisning bedrivs också 
i Hjärups skola och Hjärup-
slundsskolan.

I Musikskolan undervisas i stråk, 
blås, sträng, klaviatur, slag-
instrument, blockflöjt, sång, 
körsång. Förberedande kurser 
ges i afrikansk marimba och 
djembetrummor. Musikkurser 
ges även för barn med sär-
skilda behov, samt minirock-
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Musik- och teaterlivet 
in på knuten

band. Vuxna kan studera vissa 
instrument och är välkomna i 
orkestrar och damkör. 

Musikskolans månadskon-
serter ges i det lilla formatet 
med elever som övat färdigt 
på ett stycke som de gärna 
vill spela upp för en publik. 

Musikskolans vinter- och 
vårkonserter är de tillfällen 
då Musikskolan visar upp sin 
breda verksamhet utåt. Kon-
serterna delas upp på flera 
dagar för att inte bli för långa.
www.staffanstorp.se/musikskolan

S:t Staffans församling
Svenska Kyrkan i Staffanstorp 
har en omfattande körverk-
samhet med barn-, ungdoms- 
och vuxenkörer samt manskör 
i både Staffanstorp och Kyrk-
heddinge. 
www.svenskakyrkan.se/ststaffan

Rockhelga
– musikföreningen för
rockiga Staffanstorpare 
Den ideella musikföreningen 
Rockhelga har funnits i 20 år 
i Staffanstorp, med medlem-
mar från hela Skåne. Rockhel-
ga vill ge unga oetablerade 
musiker tillgång till replokal, 
inspelningsstudio samt spel-
tillfällen. Replokalerna och 
studion finns på Fritidsgården 

Skåningen. Rockhelga är öp-
pen för alla oavsett ålder eller 
musikstil.  
046-25 67 69, 073-758 37 82.
info@rockhelga.se

Staffanstorps
Teaterförening
Bildades 1979 och har under 
30 år arbetat för att ge kom-
munens invånare en kvalitativt 
bra teater och underhållning. 
Är en del av Riksteatern och 
arbetar ideellt för att erbjuda 
ett varierat och innehållsrikt 
program. Har 350 medlem-
mar. Sätter upp ett antal före-
ställningar per år i bland an-
nat  S:t Staffan, Staffanstorps 
bibliotek, Hagalidskolan och 
Hjärpslundsskolan i Hjärup.
040-44 11 96, 073-072 65 29. 
www.teateristaffanstorp.se

Galejteatern 
En fri och ideell teatergrupp 
med egen teaterverkstad i 
Staffanstorp. I huvudsak vux-
na med verksamhet i princip 
året om. Sätter upp drama, 
komedier, farser, lustspel,  
barn- och ungdomsteater. 
Mest kända för de årliga som-
maruppuppsättningarna vid 
Kronetorps mölla. Teaterin-
tresserade är välkomna att ta 
kontakt via hemsidan eller per 
telefon 0704-83 89 39.
www.galejteatern.se 
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Vi har varit Framtidens 

kommun med stor

pionjäranda och

nybyggarglädje ända

sedan vi bildades 1952. 

Upplev framtidens 
arkitektur

Staffanstorp har varit värd för 
två nationella bomässor. 
- Bo i villa 1970, vars fram-
tidshus finns öster om Tirups 
företagsby.
- Bo 97, vars arkitektritade 
framtidshus ligger i stadsde-
len Sockerbiten.
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Vår kommun växer så det kna-
kar. I dag är vi 22 000 invå-
nare. År 2038 kan vi ha blivit 
hela 40 000. En sådan utveck-
ling ställer sina krav. Men vi 
har en plan. Vi följer en tydlig 
utstakad väg mot framtiden. 

En ”extreme make-
over” i centrum!
Har du någonsin hört talas om 
att en hel centralort låter göra 
en ”extreme makeover”.
Det krävs mod för en sådan 
insats, men det har vi.
Efter en arkitekttävling 1989 
byggde vi om vårt centrum to-
talt. Från trist förort till vacker 
levande skånsk småstad. 

Det gav oss en ny 
stark identitet
och framtidstro
De platta ”skokartongerna” 
är borta. Varje hus har fått sin 
egen karaktär. Trista ytor blev 
levande småstadstorg. Tråkiga 
innergårdar blev gröna oaser.
För detta har vi fått Sveriges 
Arkitekters (SARs) planpris. 
Och massor av uppmärksam-
het från när och fjärran.

Framtidsbygget
fortsätter
Vårt ”svar på Lomma hamn 
och Västra Hamnen” ska byg-
gas vid Sockerbruket.
På taket till ICA och System-
bolaget ska byggas unika bo-
städer med grönytor.
En ny stadspark i Sockerbruks-
parken är invigd.

Följ vår fantastiska 
utveckling mot
framtiden!
Mer om ”Framtidens kom-
mun – perspektiv 2038” får 
du här:
www.staffanstorp.se/
framtidenskommun
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1 Staffanstorp
2 Hjärup
3 Jakriborg

4 Kabbarp
5 Djurslöv
6 Flackarp
7 Tottarp

 8 Esarp
 9 Gullåkra 
10 Nevishög
11 Kyrkheddinge

12 Tirup
13 Särslöv
14 Nordanå

22 Trolleberg
23 Anders Perssons Stuga
24 Staffanstorps gästis
25 Tirups örtagård
26 Djurslövs Butik & Delikatess

27 Bjällerups kyrka
28 Brågarps kyrka
29 Kyrkheddinge kyrka
30 Knästorps kyrka
31 Mölleberga kyrka
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12 Tirup
13 Särslöv
14 Nordanå

15 Gullåkra mosse
16 Kolböra mosse
17 Kyllingahönan
18 Nafnes sten

19 Uppåkra järnåldersstad
20 Esarpshögen
21 Önsvala gravfält

32 Nevishögs kyrka
33 Esarps kyrka
34 Tottarps kyrka
35 Görslövs kyrka
36 Särslövs kyrka

37 Uppåkra kyrka
38 Flackarps klockstapel
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20
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Hansabyn Jakriborg i Hjärup är en av de mest 

spännande sevärdheterna i vår kommun.

Jakriborg – en modern 
medeltidsstad 

Jakriborg ligger väster om 
stambanan i Hjärup och är en 
hel stadsdel närmast utfor-
mad som en pastisch av en 
hansastad.
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Den kreativa arkitekturen, av-
speglad på fasader, spetsigt 
sluttande tak, i färgsättning-
en, i vindlande gator och små 
gränder, känns hämtad sna-
rare från europeiska hansastä-
der än Skandinavien.

Jakriborg är ett privat byggini-
tiativ och ett viktigt exempel 
på den kreativitet och nybyg-
garlust som präglar Staffans-
torps framtidsutveckling.

Lägenheterna är byggda i 
medeltida stil men med helt 
modern standard invändigt.

I Jakriborgs centrum finns  
Köpmansgatan med restau-
rang, kafé, solarium, frisör, 
livsmedelsaffär, bankomat  
samt några småbutiker. 

Varje år i december arrangeras 
en stämningsfull Julmarknad 
med 100 utställare, hantverk, 
mat, tomtar, riddare, ponny-
ridning och många tusentals 
besökare.

Jakriborg har blivit ett av kom-
munens viktigaste besöksmål. 
Det går nästan inte en dag 
utan att stadsdelen besöks 
av intresserade stadsplane-
rare från andra kommuner och 
andra länder. 

Mer info: www.jakri.se
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Värt ett besök
Gullåkra mosse: Offerplats 
från stenålder till bronsålder. 
På 1800-talet hittades en troli-
gen offrad bronslur som nu finns 
på Historiska museet i Lund.

En arkeologisk
kulturbygd 

Många tusentals arkeologiska fynd 

bevisar att vår kommun
varit bebodd sedan 

förhistorisk tid, med 

en tidigt utvecklad 

bondekultur.
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I Gullåkra fanns även en hälso-
brunn. Intill finns den ämbets-
sten kvar som tjänade som 
bord under byastämmorna.

Kolböra mosse: Väl synlig 
bronsåldersgrav, flera rester 
av boplatser. En mammutbete 
har hittats i området.

Kyllingahönan: Gånggrift på 
höjd öster om Mölleberga 
by. En av tre delvis bevarade 
stendösar från yngre stenål-
dern. Syns från vägen mellan 
Bara och Mölleberga.

Nafnes sten: En i Skåne ovan-
lig runsten från vikingatiden, 
daterad cirka år 1000 som bär 
texten: ”Nafne reste denna 
sten efter sin broder Toke. 
Han var västern död”. Viking-
ar i området är belagda även 
genom gravar. Stenen finns i 
en privat trädgård, synlig från 
Hjärupsvägen.

Uppåkra järnåldersstad:
Omfattande utgrävningar på-
går i Skandinaviens största 
fornlämningsområde.
SE NÄSTA UPPSLAG

Exempel på andra 
viktiga fynd 
Esarpshögen: Gravhög från 
bronsåldern, cirka 20 meter i 
diameter och cirka två meter 
hög. Här har tidigare funnits 
ännu en hög och resta stenar.

Gullåkra, Hjärup, Flackarp 
och Önsvala: Lämningar ef-
ter bronsåldersboplatser. Vid 
Önsvala finns även betydande 
rester efter boplats från yng-
re stenåldern. Rika fynd har 
gjorts av keramik och metal-
ler samt flatmarksgravar från 
järnåldern.

Kabbarp, Djurslöv: Flatmarks-
gravar från järnåldern

Källa: Länsstyrelsen, Staffanstorps 

kommun, med flera.
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Järnåldersstaden Uppåkra är Skandinaviens 

största, fyndrikaste och mest långvariga

järnåldersbosättning. Här har det funnits en stads-
liknande bebyggelse och en 
intensiv och komplex verk-
samhet under en period som 
sträcker sig över mer än ett 
årtusende, från cirka 100 f. Kr. 
till cirka 1000 e. Kr.

Uppåkra
- vårt fantastiska arv
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Sedan 1996 har över 30 000 
föremål i guld, silver och 
brons hittats i de djupa kul-
turlagren. 
Den 40 hektar stora fyndplat-
sen har varit ett betydande 
ekonomiskt, politiskt och re-
ligiöst maktcentrum i Skåne, 
ett kungasäte.

På platsen skapas Uppåkra Ar-
keologiska Center bestående 
av en arkeologiska park, till-
gänglig för alla, med ett be-
sökscenter som skall innefatta 
ett internationellt vetenskap-
ligt center för främst järnål-
dersarkeologi. 

Centret ska visualisera Uppå-
kras historia. Målet är att hela 
fyndmaterialet ska förvaras 
och visas här. Kanske tillsam-
mans med Historiska museets 
kulturarvsbank med mer än 
tio miljoner skånska arkeo-
logiska fynd.

Utgrävningarna bedrivs av 
Uppåkraprojektet vid Arkeo-
logiska Institutionen i Lund, 
i samarbete med Historiska 
museet vid Lunds Universitet. 
Kulturarvet Uppåkra bevaras 
och utvecklas av Stiftelsen 
Uppåkra Arkeologiska Center; 
bildad av Staffanstorps kom-
mun, Region Skåne, Lunds 
stift, Lunds kommun, Uppåkra 
församling och Staffanstorps-
hus AB, med Länsstyrelsen 
och Lunds Universitet som 
vetenskapliga garanter.

Besök Uppåkra:
Kör E22 till trafikplats ”Lund 
södra”. Fortsätt väg 108 rikt-
ning Sturup-Trelleborg, men 
tag av genast höger. Följ vit 
vägvisning ”Uppåkra”.
Info, visningar, m m:
www.uppakra.se
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Våra genuina
bymiljöer 

Gullåkra by
Fem gårdar av sju blev kvar i 
den väl sammanhållna bykär-
nan i Gullåkra by vid enskiftet 
1812. De äldre husen, en öp-
pen åkermark samt mossen 
är viktiga delar av kulturland-
skapet.

Cirka 1830 öppnades en häl-
sobrunn med brunnshus, bad-
avdelning samt park. I dag 
återstår endast delar av Gull-
åkraparken.
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Esarp
I Esarps by finns Sånahusen, 
en liten hantverksby med put-
sade gatuhus. Esarps bebyg-
gelse med även sätesgårdar 
och en bondby återspeglar 
den sociala skiktningen på 
landsbygden förr i tiden.

Tottarp
Ringare- och Ryttaretorpen 
vid gamla kyrkan i Tottarp.
Längor från början av 
1800-talet.

Fler sevärdheter

Flackarps Mölla
Flackarps Mölla, holländsk 
mölla använd 1869-1950. 
Ägs idag av föreningen Skån-
ska Möllor. En tidigare stub-
bamölla förstördes vid en 
eldsvåda 1867.

Trolleberg
Skånskt herresäte byggt av 
medeltida hällmaterial. Till-
hör ätten Wachtmeister. Hu-
vudbyggnad i två våningar. 
Två flyglar i rött tegel med 
1700-talets karaktäristiska 
valmade tak. Typexempel på 
1700-talsherrgård i arkitekt 
Carl Hårlemans anda.
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Våra tio historiska 
stenkyrkor

Våra kyrkor och församlingsgårdar arrangerar 

ofta kulturevenemang som författarkvällar, 

konserter, musikforum, öppen scen och work-

shops för ungdomar. S:t Staffans församling är 

medarrangör av Kulturnatten i Staffanstorp.

Kyrkheddinge kyrka
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Före uppförandet av Lunds 
Domkyrka fanns ingen tradi-
tion i att bygga kyrkor i sten i 
Skåne. Främst hade det byggts 
stavkyrkor i trä. 
Men till domkyrkobygget 
hämtades skickliga mästare 
utifrån Europa till Lund, som 
lärde upp och samarbetade 
med lokala hantverkare. Det 
ledde till att det byggdes fler 
än 300 nya stenkyrkor i Skåne 
på 1100- och 1200-talen och 
en tid framåt. 

12 av dessa byggdes i Staffans-
torps kommun och 10 finns 
kvar i dag.

Bjällerups kyrka. 1100-talet. 
En av skånska landsbygdens 
äldsta romanska byggnader.
Brågarps kyrka. 1100-talet. 
Tidigare stavkyrka i trä.
Kyrkheddinge kyrka. 1100-talet.
Romansk stil ombyggd på 
1400- och 1800-talen.
Knästorps kyrka. 1100-talet. 
Tornet troligen från 1200-talet.

Mölleberga kyrka. 1100- el-
ler 1200-talet. Dopfunt från 
1100-talet.
Nevishögs kyrka. Långhus 
från 1200-talet, valv från 
medeltiden.
Esarps kyrka. 1200-talet. Li-
ten medeltida kyrka, helt om-
byggd 1860.
Tottarps kyrka. Torn och valv 
från 1200-talet. Ombyggd 
fem gånger.
Görslövs kyrka. Valv från 
1300-talet.  Kraftigt ombyggd 
på 1800-talet.
Särslövs kyrka. Valv från 
1400-talet. Medeltida kor och 
långhus, torn från 1862.

Övriga kyrkor
Uppåkra kyrka. 1864. Nygo-
tisk stil. Ligger alldeles intill 
utgrävningsområdet. 
Flackarps klockstapel. Min-
ne av en 1100-talskyrka som 
revs på 1860-talet. 

Tottarps kyrka

Brågarps kyrka
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I vår kommun finns 

ett 20-tal matställen 

och kaféer. Flest finns 

i Staffanstorps tätort, 

men även  i Hjärup 

och på landsbygden.

Här ett par delikata 

tips för finsmakarna!

Tips från matlandet 
Staffanstorp

Staffanstorps Gästis 
Historisk mark med anor i 
1700-talets Krued eller Stans-
torpa Kru. Gästgiveri 1873. 
Nuvarande Gästis byggdes 
1880. Skåneinfluerad meny 
efter årstid och råvarutillgång. 
Krögaren Michael Börjesson 
tog silver i matlagnings-OS 
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2000, är skolad hos konditor 
Karl Bertil Widell och krögaren 
Wilhelm Pieplow, och merite-
rad från Årstiderna och Häck-
eberga Slott. Stationsvägen 2, 
Staffanstorp. 046-25 40 02.
www.staffanstorpsgastis.se

Djurslövs
Butik & Delikatess
En  genuin delikatessbutik i 
Djurslövs by, med smaker och 
dofter från skånska, franska 
och italienska landsbygden. 
Ostar, chark, oljor, tapas och 
inläggningar med ett äkta ma-
tengagemang, gärna skånska 
recept och råvaror odlade och 
uppfödda i närheten. 
Djurslövsvägen 20, Staffans-
torp. 040-44 50 52.
www.djurslovsdeli.se 

Tirups Örtagård
Ett av våra främsta besöksmål 
och utflyktsmål och en av Eu-
ropas största örtagårdar med 
över 600 olika kryddväxter 
och mer ovanliga trolldoms-
växter. Örtagård, plantskola, 
butik, café - och repskog för 
barnen. Visningsträdgårdar 
där vi kan vandra fritt bland 
örterna, eller sitta i gårdens 
eget kafé och dofta på örterna.
Tirupsvägen 99, Staffanstorp. 
040-44 52 53.
www.tirupsortagard.se

Fler smakrika tips… 
Anderssons Skafferi (centrum)
Bengts Konditori (centrum)
På Café (gamla stationshuset)
Två Kockar (centrum)
Konditori Aningen Godare 
(Jakriborg)
Restaurang Valde-Mar
(Jakriborg)

Boendetips
för kulturbesökaren
Året runt
Carlsgården B&B, 046-25 57 69
www.carlsgarden.eu
Djurslövs Brygghus, 040-44 50 58
www.djurslovsbrygghus.se
Kornheddinge Kvarn B&B
(m fokus på konferens)
070-529 63 57
www.kornheddingekvarn.se
Särslöv B&B, 040-44 52 12
www.sarslov.com
Vragerups Gård B&B,
070-821 24 51. 
www.vragerup.se

Juni-juli-aug 
Vandrarhem på Hvilan Utbild-
ning, 040-46 37 00
www.hvilanutbildning.se
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Esarpsmordet
Nils Andersson, ägare till 
Esarps kvarn, dömdes 1932 
för mord sedan hans hustru 
hittats i kvarndammen. Den 
misstänkte fick livstids straff-

Plock ur vår
historiska ”kuriosa” 

arbete för överlagt mord och 
släpptes efter 15 år. Han fri-
kändes vid en resning 1947. 
Esarpsmordet ingick i TV-    
serien ”Skånska Mord”.
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Tågkrocken 1895
Två lok kolliderade på Staffans-
torps station 21 september 
1895. En lokförare hade tagit 
tre rejäla snapsar före avgång 
samt tre pilsner som färdkost. 
Han dömdes till fyra måna-
ders straffarbete.

Tågrånet 1907
Sveriges hittills enda tågrån 
förövades vid Kolböra Mos-
se vid Djurslöv den 18 mars 
1907. Två män rånade tåget 
på 5 360 riksdaler och sköt 
postiljon Almén i huvudet. 
Han överlevde men fick leva 
med tre kulor i huvudet res-
ten av livet. Rånarna fick livs-
tid men frigavs efter 18 år. 

Anders Perssons stuga
Den kända julvisan ”Anders 
Perssons stua står i ljusan lua” 
handlar om en stuga i Djurs-
löv. Här bodde spelmannen 
och spinnrocksvarvaren An-
ders Persson fram till 1883. 
Han sägs ha bjudit in till fest 
genom att tända ljus i fönstren.

Tirupakäringen
Var en ung övergiven kvinna 
som vandrade deprimerad 
på vägarna vid Tirup i hopp 
om att åter möta sin älskade. 
Hon hängde sig till sist i ett 
träd nära byn och begravdes 
inte i vigd jord utan vid tre-
socknaskälet mellan Tottarp, 
Brågarp och Nevishög. Som 
gengångare antastade hon 
nattetid mötande i hopp om 
att det var hennes trolovade. 
Vid mötena startade hon en 
våldsam dans och den mö-
tande blev ofta blåslagen med 
sönderrivna kläder. Detta gav 
upphov till ett talesätt på 
30-talet till den som hade ett 
blått öga eller trasiga kläder: 
”Har du dansat med Tirupa-
käringen”?



Kulturnatten
i Staffanstorp
Årligt evenemang som van-
ligen arrangeras  andra fre-
dagen i oktober. Arrangör 
är Lions Club, Staffanstorps 
kommun och S:t Staffans    
församling.

Jakri Julmarknad
Jakriborgs julmarknad med 
cirka 100 utställare av hant-
verk samt matförsäljning ar-
rangeras av Jakri AB under två 
helger i december varje år. 

Rådhuset
Torget 1

245 80 Staffanstorp

Medborgarkontoret: 046 - 25 11 00

E-post: kommunen@staffanstorp.se

www.framtidenskommun.se

Bonnamarknaden
Folkfest i Staffanstorps cen-
trum under första helgen i maj 
varje år, med marknadsknallar, 
tivoli, scen och serveringstält. 
Arrangör är Lions Club. 

Familjefesten
Den första Familjefesten ar-
rangerades 5 september 2010 
i Sockerbruksparken med fler 
än 1 000 deltagare. Arrangör 
är Staffanstorps kommun med 
stöd av Handelsföreningen 
och Hembygföreningen. 
Årligt evenemang.


