Medlemsblad

Nr 3 Årg.18 (2009)
Bästa medlemmar
Efter att vi nu har tagit ett litet sommaruppehåll i vår verksamhet kommer här
litet av varje om vad som har varit och vad som komma skall.
Våren inleddes söndagen den 26:e april med vår numera traditionella
naturvandring under ledning av Per Blomberg. Som vanligt var detta ett
samarrangemang med Svedala Naturvårdsförening och hade lockat ett 30-tal
deltagare.

Per Blomberg visade deltagarna både vanliga och sällsynta växter.
Foto: Mats Olsson

Färden gick till Eksholm och till de områden som Per Blomberg skrivit om i
årsboken 2008. Per ledde oss genom ett kulturlandskap som tidigare varit åker
eller äng och som skogen senare återtagit. Vi blev uppmärksammade på hur
denna ”återerövring” fortfarande går att se. Han visade också de stora, gamla
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bokarna och förklarade hur viktigt det är att dessa bevaras. Studier av
kulturlandskapets förändringar visar hur våra föreningars intresseområden ofta
överlappar varandra.
Våren och försommaren var emellanåt kall, vilket de 17 medlemmar som deltog
i vår rundvandring i Simrishamn den 16:e maj fick erfara. Den bitande kylan till
trots var det en mycket intressant rundvandring i de gamla kvarteren, under
ledning av en kunnig guide. På tal om våra olika stadsrundvandringar så har det
också inkommit förslag om en rundvandring i Lunds stadskärna. Vi tackar för
förslaget och har det i åtanke i vår programplanering.
Kristi Himmelfärdsdagen den 21:a maj bjöd på strålande vackert väder för vår
gökotta vid Torup, till skillnad från fjolårets gökotta då det öste ner. Medan det
förra året kom 21 medlemmar, trots hällregnandet, blev vi minst sagt förvånade
då det vid årets soliga gökotta endast kom sju personer, föredragshållaren
inräknad. Det blev lite uppochnervänt i våra förväntningar, den vackra
morgonen i år var ju som gjord för en morgonutflykt. Vi håller frågan öppen om
vi ska fortsätta med våra gökottor som årligen återkommande arrangemang.

De få deltagarna njöt av solskenet i slottsparken och ett underhållande föredrag
av Kjell Bergman om folknykterhetens dag, som också infaller på Kristi Himmelfärdsdagen.
Foto: Mats Olsson
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Byavandringen i Vismarlöv den 14:e juni blev något av en fest, mycket tack
vare vår guide Morgan Levin. Ett 35-tal deltagare hade infunnit sig för att
ledsagas av denne oerhört kunnige och hängivne, 29:årige hembygdsentusiast
med vegamössa på huvudet och en pall i handen att stå på.

Foto: Jan Knutsson

Han hade inte endast kunskaperna, utan också förmågan att berätta och
underhålla. Under ett par timmars tid gick vi runt, varvid Morgan vid
olika ”stationer” klev upp på sin pall och delgav oss sina kunskaper, kryddade
med skrönor, sägner och anekdoter. Det finns hopp för framtidens
hembygdsforskning! Många deltagare bad om en framtida fortsättning i andra
delar av Vismarlöv och Morgan har redan planer på en sådan.
Helgen 27-28 juni var det så dags för Svedala Marknad och i sedvanlig ordning
hade vi vårt bokbord uppställt på Storgatan. Svedala Köpmannaförening vill
numera ha 500 kronor för att vi ska få stå med vårt bord på marknaden, vilket
inverkade på nettovinsten av vår bokförsäljning.
Mölledagen den 5:e juli blev – återigen – en succé. Det var en vacker dag, om än
med lite moln och lite kyligare än den föregående veckans värmebölja, vilket
gjorde att många avstod från badstränderna. En del svedalabor promenerade till
Aggarp, kanske en början på en trevlig tradition som också avlastar parkeringen.
Enligt vår ungefärliga uppskattning var det återigen besöksrekord.
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Damerna i köket fick arbeta för högtryck och gjorde en nästan hjältemodig
insats. Det bildades stundtals kö för äggakaga och kaffe med dopp. Parkeringen
på Karindal blev överfylld och frågan är vad vi skulle ha tagit oss till om inte
Ethel och Lars Andersson upplåtit sin gårdsplan och sina grönytor för parkering,
ett stort Tack!

Förutom att njuta av Gillesbandets
trevliga musik i trädgården kunde
besökarna åka häst och vagn, gå
tipsrunda och bese kvarnen. Här fanns
också
dresserade
gutefår
och
förevisning av pileflätning. Uppe på
vinden förevisades en del gamla
allmogetextilier
från
kistornas
gömmor.
Mölledagens alla aktiviteter bygger på
ett samarbete mellan Svedala kommun,
Föreningen Svedala-Barabygden,
Studieförbunde Vuxenskolan och
Aggarps byalag.

Foto: Mats Olsson
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Vi kunde också stolt uppvisa de synliga resultaten av ”möllegruppens” arbete.
De illa medfarna fönstren i kvarnen har blivit skrapade, oljade, kittade och
målade. I möllarebostaden har fönstren och verandan fått ny färg. Möllegruppen
har också äntligen börjat få ordning på röran i ”lolängan”. I stallet har innertaket
reparerats och oljats med linolja, föreningens ordförande kalkade innerväggarna
och sig själv. Som kronan på verket lade Lennart Olsson och Ingalill Morin ner
ett stort arbete på att göra föremålssamlingen ”vislig” i uthusen.
Vårt ”tillsynsavtal” med Svedala kommun börjar således ge i högsta grad
synliga resultat. Mycket arbete återstår dock med att iordningställa samlingarna,
föremål för föremål.
Ett stort Tack till Er alla som arbetat med kvarnen och möllaregården!
Tipsrundan resulterade i följande vinnare och priser:
1. Alfa Kullberg, Svedala, vann ett medlemskap i Föreningen SvedalaBarabygden för år
2010.
2. Frank Kullberg, Svedala, vann ett bäddlakanset.
3. Jacob Larsson, Trelleborg, vann ett Solar Light.
4. Maria Persson, Svedala, vann ett Geting Racket.
5. Lena Thaysen, Bagsvard, Danmark, vann en tändare.

HÖSTENS PROGRAM
När hösten nalkas återupptar vi våra arbetsdagar i Aggarps kvarn och
möllarebostad. Vi betonar, återigen, att vi har väldigt trevligt när vi går där
och ”pysslar”. Som vi berättat ovan börjar detta pysslande ge resultat, men för
deltagarna har den sociala samvaron blivit lika viktig, inte minst under den
avslutande kaffestunden. Vid varje tillfälle håller vi på i sisådär 2-3 timmar. Det
krävs inga speciella färdigheter, alla är lika välkomna!
Arbetsdagarna är följande:
Torsdagen den 27:e augusti kl. 17.00
Torsdagen den 10:e september kl. 17.00
Torsdagen den 24:e september kl. 17.00
Lördagen den 3:e oktober kl. 10.00
Lördagen den 17:e oktober kl. 10.00
Släktforskargruppen träffas för terminens första möte den 15:e september
klockan 18.00, som vanligt i Småskolan. Ämne för kvällen meddelas senare via
e-post. Har du inte varit med tidigare men är intresserad, anmäl ditt intresse till
kleander@fsbb.se så får du en inbjudan längre fram via e-post.
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Söndagen den 13:e september är det dags för vår höstutflykt, i år till
Kullahalvön. Vi hoppas att vädret blir oss nådigare än under fjolårets höstresa.
Vi samlas vid Sporthallen i Svedala klockan 09.15, för avfärd klockan 09.30.
Kosan ställs mot Kullabygdens keramik vid Krapperup, dit vi beräknas anlända
klockan 11.00. Kullahalvön har genom tiderna blivit känd för sin
keramikproduktion.
Klockan 12.00 åker vi till Bäckafarm i Varalöv för att äta lunch, bestående av
grillad kycklingfilet med potatisgratäng, till vilken vi dricker öl eller vatten.
Lunchen avslutas med kaffe och en liten kaka.
Klockan 13.30 går färden vidare till det nu välkända Beredskapsmuséet vid Väla,
utanför Helsingborg, som åskådliggör en dramatisk period i vår historia, inte
alltför avlägsen i tid. Där blir det också eftermiddagskaffe med wienerbröd.
Klockan 15.15 åker vi hemåt igen och beräknas vara tillbaka vid Sporthallen i
Svedala runt klockan 16.30.
Priset är 250 kronor per person, och betalas vid hemfärden. Resan ”sponsras” av
föreningen. Priset inkluderar buss, lunch, eftermiddagskaffe och inträde.
Deltagarantalet är maximerat till 106 personer. Anmälan till Nils-Åke Åkesson,
tel. 40 31 66, mobil 070 – 29 84 537, senast den 6:e september. Om bussarna
händelsevis skulle bli fullbokade sätter vi upp de därefter anmälda som reserver.
Vi ber, återigen, att de som anmält sig, men sedan blivit förhindrade, att snarast
meddela detta till Nils-Åke.
Söndagen den 20:e september, mellan klockan 13.00 och 15.00 har vi ”öppen
mölla” i Aggarp. Vår ambition är att ”sätta segel” och få snurr på vingarna, men
vi kan inte lova något, beroende på en del teknikaliteter och inte minst vädret.
Om vi inte kan få fart på vingarna försöker vi istället få igång tennkulemotorn.
Kaffeservering.
Mellan den 26:e september och 4:e oktober ställer vår förening, tillsammans
med kommunen, ut en del utvalda foton från Sture Falheds donation på Galleri
KVIS på Grönegatan (bakom modebutiken Lindri). Där kommer fotona att
kunna visas på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare. Kom och se!
Detta gör vi tillsammans med Anna Murgia som ställer ut sina handmålade
släktträd. Dessutom ställer en utställare ut handgjorda knivar och dolkskaft och
en annan handgjorda silver- och bronssmycken.
Lördagen den 17:e oktober, som vi hoppas blir en vacker höstdag, företar vi en
kyrkogårdsvandring på Svedala kyrkogård. Vi förknippar självfallet en
kyrkogård med död och sorg, men våra kyrkogårdar återspeglar också vår
kulturhistoria och dess lokala variationer. Med åren har våra kyrkogårdar inte
endast blivit vilorum för våra döda utan också återspeglingar av olika orters
förflutna, så även Svedala kyrkogård. Vår ordförande leder vandringen som inte
blir så personinriktad, utan får sin största tonvikt på kyrkogården just som
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kulturhistoria. Kyrkogårdsnämndens ordförande Karin Hansson följer också
med på vandringen och kan svara på de frågor som rör kyrkogårdens nutida
förvaltning och planering.
Samling klockan 13.30 vid korset uppe på platsen för det gamla gravkapellet.
Ingen föranmälan.
Måndagen den 16:e november klockan 19.00 inbjuder vi till ett medlemsmöte
på Församlingshemmet i Svedala. Vi närmar oss julmånaden och Bertil Nilsson
från Tomtemuséet i Sjöbo håller föredrag om ”tomtarnas kulturhistoria” och
berättar historien bakom tomtemuséet. Värt att lyssna på, det är mycket vi inte
vet om alla de tomtar som översvämmar oss under julmånaden.
Föreningen bjuder på kaffe.
Ingen föranmälan.
På skyltsöndagen den 1:a advent har vi vårt traditionsenliga bokstånd på
kommunhusets gård. Enligt samma tradition inleder vi då vår försäljning av vår
årsbok, som våra medlemmar fått i sina brevlådor ungefär en vecka dessförinnan.
Årsboken är nu under arbete och vi hoppas att dess varierande innehåll ska ge
något att läsa för alla.
Vår ”vänförening” i Staffanstorp har varit vänliga att delge oss sitt
höstprogram. Våra medlemmar är välkomna till följande arrangemang:
”Smedjedagen” i Nevishögs smedja krockar tyvärr med vår egen höstutflykt,
men på ”Kulturnatten”, fredagen den 16:e oktober, mellan kl. 18.00-22.00, har
man öppet på Åstradsgårdens Hembygdsmuseum. Samlingarna förevisas,
samtidigt med underhållning och kaffeservering. Ett utmärkt tillfälle för de som
missade vår utflykt dit i februari.
Torsdagen den 19:e november är Bertil Svenssons dag på Åstradsgården.
Klockan 14.00 kåserar han över ”Bland många kostymer” och klockan 19.00,
samma dag, om ”Trädgården genom 2000 år”. Kaffeservering vid båda
tillfällena. Även våra medlemmar är välkomna. Ingen föranmälan.
Väl mött i höst
Styrelsen
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Styrelsens nuvarande sammansättning
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. Ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Richard Bern

040-401213

Kassör

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Kerstin Knutsson

040-401765

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ledamot

Pierre Winge

040-294944

Ersättare

Doris Bentmar

040-403718

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 SVEDALA

E-post:
info@fsbb.se
Hemsida: www.fsbb.se
Plusgiro: 6358350-4
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