Medlemsblad
Nr 3 Årg.19 (2010)
Bästa medlemmar
Efter en kall och bister vinter följde en kall och bister vår. Oavsett vädret var det
åter dags den 25:e april för vår traditionella naturvandring, i samarbete med Svedala

naturvårdsförening, under ledning av den alltid lika kunnige Per Blomberg. Utifrån
sin artikel i vår senaste årsbok guidade han oss genom naturen i Torup. Vi tackar
Per för att han varje år ställer upp för en uppföljning av sin artikel på plats. Det blir
en dubbel lärdom och upplevelse. Han är en stor tillgång för såväl oss som för
naturvårdsföreningen.
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Söndagen den 30:e maj och onsdagen den 2:a juni var det så dags för våra
stadsvandringar i Lund, under ledning av den numera välbekante och populäre Lars

Lundberg. Trots vårens opålitliga väderlek hade vi tur med vädret. Under söndagens
rundvandring i mulet väder började regndropparna falla så smått först mot slutet.
Onsdagskvällen bjöd på vackert väder. Ett 20-tal medlemmar hade infunnit sig vid
varje tillfälle. Lars Lundberg, med nyklippt hår och skägg, bjöd inte endast på sina
gedigna kunskaper, utan också på god underhållning. Han har många strängar på sin
lärdoms lyra och erbjöd sig att i framtiden hålla föredrag även inom andra områden.
Vi kom överens om att hålla kontakten.
Mölledagen den 4:e juli var som alltid välbesökt, trots konkurrensen från
badstränderna i det vackra vädret. Vinden var i svagaste laget för att få full fart på
vingarna. Ett stort TACK till Nils-Åke och hans medhjälpare för deras slit i
sommarvärmen. Vårt stora TACK går också till Ethel och Lars på Karindal för att
de, likt tidigare år, hjälpte oss med parkeringsplatser.
Bengt Anderberg underhöll i ”haven” där besökarna avnjöt äggakaga, kaffe och
hembakta kakor. Vi beklagar att en del besökare inte fick plats vid de fullsatta
borden under de mest intensiva timmarna. De var full aktivitet i värmen för de som
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serverade och arbetade i köket. Vårt stora TACK går även till denna tappra,
halvspringande skara!
De som ville dra sig undan den gassande solen kunde inomhus avnjuta en vacker
och intressant textilutställning som anordnats av Karin Samuelson.
Ett filmteam från leaderprojektet ”Bilden av Söderslätt” var också på plats för att
filma hela evenemanget. Filmen läggs så småningom ut på ”nätet”. Håll utkik på
www.sesoderslatt.se.
Tipsrundan drog många deltagare och de fem vinnarna blev följande:
1. Frank Kullberg, som vann ett bäddset.
2. Alfa Kullberg, som vann ett exemplar av Lennart Börnfors bok: ”Foton från
förr”.
3. Hans Nilsson, som vann ett badlakan.
4. Alexandra Pamp, som vann en kylbox.
5. Gull Britt Nilsson, som vann värmeljus.

BOKUTGIVNING
Just nu närmar vi oss slutspurten i arbetet med vår årsbok för 2010. Även i år har vi
vinnlagt oss om att ha ett brett och variationsrikt innehåll. Här finns bidrag från
både ”gamla” och ”nya” författare. Vi kan också med glädje meddela att vi har flera
artiklar ”på lut” för kommande årsböcker. Vår årsbok börjar nu bli inarbetad som en
årligen återkommande begivenhet och det är alltid lika glädjande och stimulerande
för oss att mottaga läsarnas uppskattning. Den samlade mängden artiklar om olika
ämnen kring Svedalas historia är på väg att bli en gedigen kunskapsbank för nutid
och framtid. Som alltid vad gäller historia har vi också insett att källorna till
kunskap är närmast outtömliga.
I likhet med tidigare år distribueras årets årsbok i medlemmarnas brevlådor under
andra hälften av november, varefter den premiärförsäljes till den bredare
allmänheten i vårt stånd på julmarknaden den första advent. Årsboken är en utmärkt
julklapp, så även ett medlemskap i vår förening.
Vad gäller just bokutgivning har vårt arbetsår varit mer hektiskt än vanligt. Som
kanske våra medlemmar har läst i tidningarna så arbetar Lars-Åke Holst just nu på
en stor bok om Sturups flygplats (”Malmö Airport”). För utgivningen av denna har
han erhållit ekonomiskt bidrag från Svedala kommun. Den stora och övervägande
delen av kostnaderna har dock vår förening åtagit sig. Vi står också som utgivare.
Som våra medlemmar kanske inser så rör det sig om stora kostnader, men enligt vad
vi fått erfara vid våra samtal med Lars-Åke är boken mycket väl värd att satsa på
och intäkterna av försäljningen väntas täcka våra utlägg. Det kommer att bli en
mycket läsvärd och varierad bok, med stort bildmaterial. Lars-Åke har också mycket
väldokumenterade erfarenheter – han har tidigare utgett böcker om Bromma
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flygplats och flygbolaget Transair – förutom att han själv har arbetat inom flyget.
Vad som dock ger denna bok dess stora kvalitet är att Lars-Åke i detta fall inte står
som ensam författare, utan mer som redaktör för det stora antalet artiklar som
skrivits av olika medförfattare. Detta ger en bild av Sturups flygplats ur de mest
skilda aspekter, inte minst det stora inledande kapitlet om ”Sturup före Sturups
flygplats”.
Lars-Åke har också samlat in ett stort filmmaterial från skilda epoker som redigerats
till en timslång DVD av ingen mindre än Kåge Gimtell och som medföljer boken i
en pappficka i bokens bakre pärm.
Boken är påkostad och i stort format. Tro det eller ej, men priset blir endast 200
kronor, inklusive DVD:n. Försäljningen börjar på julmarknaden i Svedala den första
advent. Då har också våra medlemmar möjlighet att köpa den till rabatterat pris: 180
kronor. Vi kan således erbjuda flera julklappstips på årets julmarknad där Lars-Åke själv
också är på plats för den som vill ha ett signerat exemplar. (Se också i höstens program)

En tredje bok ”på gång” är Morgan Levins om Vismarlöv, som nu är på väg att bli
färdig efter 10 års forskande. Morgans bok ges inte ut av vår förening, utan av
honom själv. Vi vill dock anbefalla den här i vårt medlemsblad, eftersom han är en
så kunnig, entusiastisk – och ung – hembygdsforskare. Årsbokens läsare fick stifta
en första bekantskap med Morgan och Niclas Andersson i vår årsbok 2008, där de
presenterade en inledande redovisning av sin omfattande lokalhistoriska forskning.
Morgans bok kommer att ges ut under julutställningen på Väv- och bagarstugan i
Vismarlöv 2011, med ekonomisk hjälp av Leader Söderslätt och Svedala kommun.
Den innehåller allt från rena fakta, livsöden, dåtidens verksamheter, historier och
händelser till skrönor på bygdemål och DVD-material från svunna tider. Antalet
sidor blir runt 400, inklusive ett unikt bildmaterial på hus, landskap, personer och
verksamheter.
Morgans bok måste förbeställas, eftersom endast antalet förbeställda böcker
kommer att tryckas upp i en enda exklusiv utgåva. Du beställer enklast via
mailadressen levinmorgan@hotmail.com Glöm då inte att uppge namn, adress,
telefonnummer och antal böcker. Du kan också beställa på telefonnummer 040440048 alternativt 0701-585506. På www.vismarlovskhf.se kan du läsa några
smakprov ur boken.
De som förra året deltog i rundvandringen i Vismarlöv under Morgans ledning
kunde konstatera att han också är en mycket underhållande guide och berättare.
Många bad om en fortsättning och Morgan får därför inleda

HÖSTENS PROGRAM
Söndagen den 22:e augusti. Samling klockan 10.00 vid Väv- och bagarstugan i
Vismarlöv, där Morgan har en kort genomgång av programmet, varefter färden går
till Vismarlövs Bed där parkeringsplatser anordnats. Vandringen kommer att

4

innehålla allt från rena fakta till motsatsen. Goda promenadskor anbefalles.
Rundvandringen kommer att vara slut kring 13.00-14.00. Därefter är en liten
utställning arrangerad i Vismarlövs Väv- och bagarstuga med gamla ting från
bygden. Där kan man också köpa en kopp kaffe med nybakade bröd eller kakor.
Fikaplatser finns nere vid dammen eller inne på bageriet.
Ingen föranmälan.
Söndagen den 5:e september är det dags för årets höstutflykt. Denna gång ställes
färden mot Hägghult och Broby i nordöstra Skåne. Vägen är lång, därför tar också
utflykten lite längre tid än vanligt.
Vi samlas klockan 08.15 vid Sporthallen i Svedala, för avfärd klockan 08.30.
Klockan 10.30 anländer vi till Svarta Bergen i Hägghult, där man sedan långt
tillbaka har brutit den exklusiva och eftertraktade svarta graniten (även
benämnd ”diabas”). Halva gruppen dricker förmiddagskaffe med fralla i Glimåkra,
medan den andra hälften intar motsvarande förtäring i Hägghult. Under tiden som
förmiddagskaffet intages börjar de två guiderna berätta historien om Svarta Bergen,
varefter guidningen fortsätter på platsen ifråga.
Klockan 12.15 lämnar vi Svarta Bergen och anländer till Broby Gästis klockan
12.45. Där intar vi lunch, bestående av ”snapphanestek” (fläskstek) med dansk
sockerpotatis, äpple, plommon, snapphanesås och sallad. Till detta dricker vi lättöl
eller vatten. Vi avslutar med kaffe och småbröd. Lunchen beräknas vara avslutad
klockan 13.45.
Mellan klockan 14.00 och 15.30 besöker vi Broby Hembygdspark, där en guide
berättar om vad som finns i parken, varefter vi ser oss om i stugorna på egen hand.
Vi avslutar besöket med eftermiddagskaffe och paj. Klockan 15.30 anträder vi så
färden hem till Svedala, dit vi beräknas anlända klockan 17.00.
Det blir en lång dag. Den efterföljande goda nattsömnen ingår. Vackert väder är
också beställt.
Priset för hela resan, med buss, mat, inträden, guidningar och allt, är satt till 200
kronor per deltagare, resten betalar föreningen.
Anmälan till Nils-Åke Åkesson senast den 30:e augusti, på telefon 040-40 31 66
eller mobil 070-29 84 537. Deltagarantalet är maximerat till 100 personer, enligt den
vanliga principen: ”Först till kvarn…” I likaledes vanlig ordning ber vi dem som
anmält sig, men sedan blivit förhindrade, att snarast meddela detta till Nils-åke, för
att ge eventuella ”reserver” en möjlighet att komma med.
Betalningen erlägges i bussen.
Söndagen den 19:e september, mellan klockan 13.00 och 15.00, har vi ”öppen
mölla” vid Aggarps kvarn. Även då har vi planerat att ha vingarna i gång och
hoppas på lite bättre vind än på mölledagen. Det blir också kaffeservering till
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ett ”facilt” pris. Detta är på själva valdagen och vi föreslår att ni kombinerar besöket
i vallokalen med efterföljande kaffedrickning vid Aggarps kvarn.
Måndagen den 18:e oktober, klockan 19.00, har vi medlemsmöte på
Församlingshemmet i Svedala, varvid Mats Olsson och ordföranden kommer att
visa bilder från det gamla Svedala. Denna gång blir det inte så många personporträtt,
utan mera av gatubilder, vägar och byggnader i Svedala med omnejd under svunna
tider. Har ni någon gammal, intressant bild som ni vill visa vid mötet så får ni
väldigt gärna höra av er till Mats. Bo och Knut har hittat en hel del nya bilder i Olga
Cederholms samling som vi också kommer att visa. Det har visat sig att Olga
Cederholm under 1930-talet allt oftare lämnar sin ateljé för att ta bilder lite här och
var i omgivningarna.
Ingen föranmälan. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.
Måndagen den 8:e november, klockan 19.00, har vi ännu ett medlemsmöte, denna
gång i Värbygården i Bara. Här har ni ett lysande tillfälle att få lyssna till Lars-Åke
Holst när han berättar om sitt arbete med sin bok om Sturup som utkommer några
veckor senare. Lars-Åke är en mycket god och entusiastisk berättare som i allra
högsta grad är värd att lyssna på. Om ni inte förr har bestämt er för att köpa boken
så vågar vi nästan påstå att ni efter detta föredrag står först i kön för att köpa den i
vårt stånd på julmarknaden.
Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe.
Den första advent, söndagen den 28:e november, står vi åter i vårt stånd på
julmarknaden, inne på kommunhusets gård, förhoppningsvis på samma plats som
tidigare år. I år blir det, som tidigare nämnts, något alldeles extra, då vi förutom vår
årsbok också säljer boken om Sturup. Givetvis kan ni då också köpa böcker ur vår
tidigare utgivning, i vissa fall till rabatterat pris. Söndagen efter, den andra advent,
har vi bokförsäljning på julmarknaden i Bara Centrum.
Arbetsåret har som sagt varit lite hektiskt, men vi är både stolta och glada att kunna
avsluta det med utgivningen av två mycket läsvärda böcker.
Därefter tar vi ett litet ”juluppehåll”. Vad som är på gång därefter kan ni läsa om i
det medlemsblad som medföljer försändelsen med årsboken i slutet av november.
Vår vänförening i Staffanstorp har sin vana trogen skickat sitt höstprogram. I detta
kan man bland annat läsa att de söndagen den 12:e september, på ”Kulturarvsdagen”,
avhåller sin traditionella ”Smedjedag” i Nevishögs smedja, mellan klockan 12.00 till
16.00, med aktiviteter i form av en arbetande smed, underhållning och kaffe med
våfflor. Det är väl värt ett besök, en utmärkt liten söndagsutflykt.
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Fredagen den 15:e oktober, klockan 18.00 till 22.00, är det ”Kulturnatt” på
Åstradsgårdens Hembygdsmuseum, med förevisning av fotosamlingen och
klippböckerna om Staffanstorp, underhållning och kaffeservering med våfflor.
Tisdagen den 9:e november, klockan 19.00 på Åstradsgården, är det ”Trivselkväll”
på temat ”Mårten gås” med föredrag och kaffeservering med hembakat.
Alla är välkomna, Staffanstorpsbor och andra.

SLÄKTFORSKARGRUPPEN
Släktforskningen i föreningens regi startar igen i september.
En ”nybörjargrupp” startar måndagen den 13:e september, klockan 18.00, på
Småskolan.
Måndagen den 20:e september blir det ”Öppet hus” för alla släktforskande
medlemmar. Plats och klockslag meddelas senare (www.fsbb.se och via e-post). Vi
söker efter lämplig lokal.
Anmälan, i god tid, gäller för båda aktiviteterna, till g.kleander@bredband.net eller
tel. 040-40 17 06.

HÖSTENS ”ARBETSDAGAR”
Under våra sammankomster vid Aggarps kvarn har ni säkert lagt märke till hur både
kvarnen och möllaregården efterhand har blivit uppordnad och underhållen. Allt
detta är ett verk av vår ”möllegrupp” som samlats där för sina arbetsdagar och
trevliga samvaro. Alla är välkomna, med eller utan ”kvalifikationer”.
Arbetsdagarna under hösten är följande:
Torsdagen den 26:e augusti, klockan 17.00
Torsdagen den 9:e september, klockan 17.00
Torsdagen den 23:e september, klockan 17.00
Lördagen den 2:e oktober, klockan 10.00
Lördagen den 16:e oktober, klockan 10.00

Väl mött
önskar vi vår förenings 752 medlemmar
Styrelsen
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Styrelsens nuvarande sammansättning
Ordförande
Kjell Bergman
V. Ordförande
Nils-Åke Åkesson
Sekreterare
Richard Bern
Kassör
Göran Kleander
Ledamot
Kerstin Knutsson
Ledamot
Lennart Olsson
Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
Pierre Winge
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040-407766
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040-402579
040-294944
040-403718
040-404110
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info@fsbb.se
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www.fsbb.se

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 SVEDAL
Föreningens Bankgironummer är: 478-6240
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