
 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 Årg. 25 (2016) 
 

Bästa medlemmar! 

 

Sommaren är här! Många aktiviteter har planerats och genomförts och 

några har tyvärr fått ställas in (?!)  Släktforskningens dag arrangerades 

på Klågerups bibliotek den 21 mars och samlade ett 30-tal intres-

serade.  

Besöket på Tor Lassons Traktormuseum i Ystad samlade inte så 

många intresserade, men vi hoppas att Ni vid något annat tillfälle har 

möjlighet att göra ett besök på egen hand. 

Valborgsmässoafton 

firades traditionsenligt 

med Svedala Manskör 

som arrangörer. 

Föreningens valborgs-

grupp hade dukat upp för 

kvällsfika med våfflor 

men förra årets succé 

upprepades tyvärr inte 

trots att många fanns på 

plats i det fina vårvädret.  

 

 

 

 

 

Byavandringen i Svedala centrum samlade drygt 40 intresserade och 

Mats guidade gruppen bland annat längs Kyrkogatans intressanta hus. 

 

 

Medlemsblad 



 

 

 

Nationaldagen firades tradi-

tionsenligt den 6:e juni med 

föreningens deltagare i flagg-

paraden. 

 

Under Svedala Marknad deltog vi som vanligt med bokförsäljning. 

 

Mölledagen den 3 juli visades kvarnen som blev välbesökt. Den friska 

vinden gjorde det också möjligt att få se kvarnvingarna majestätiskt 

snurra. Tändkulemotorn startades också vid några tillfällen. I möllar- 

trädgården serverades drygt hundra gäster som antingen njöt av kaffe 

och därtill äggakaga eller hembakade kakor. Under tiden underhöll 

spelglada "Gillesbandet". Gästerna kunde också se hur korgflätning 

går till eller hur smeden formar det heta stålet till ett löv eller en krok. 

Även kaninhoppning och några ovanliga 

hönor visades upp. 



HÖSTENS PROGRAM 

 

2016 har utlysts som Hembygdens år i hela Sverige och vi medverkar 

i en gemensam 

Qul-tur-runda i Bara härad 

söndagen den 7 augusti kl 10-18. 

Sex olika föreningar visar på olika 

platser sina museer och hembygds-

gårdar, medan vår förening kom-

mer att finnas i Hyby för att berätta 

om och visa Hyby gamla och nya 

kyrka samt lite ortshistoria. Vi ska 

också visa och berätta om Sture 

Fahlheds fotosamling och det kom-

mer att finnas kaffeservering under dagen. 

 

Lite kort om övriga arrangemang;  

- Bara Härads hembygdsförening visar Burlövs gamla prästgård,  

- Burlövs Mölleförening tar emot vid Kronetorps Mölla, 

- Hembygdsföreningen i Lomma kommun visar Bjersunds 

tegelbruksmuseum 

- Lomma Museiförening öppnar sina lokaler i Kraften och visar 

där en utställning av Lomma genom vykort 

- Staffanstorps hembygdsförening inbjuder till öppet hus på 

Åstradsgården, där det bland annat visas en skomakerisamling 

och konst. 

 



Lördagen den 10 september är det dags för höstens utflykt. Än en 

gång besöker vi Nyvangs gamleby vid Holbaek i Danmark.Temat för 

dagen där är ”Skördefest på farfars tid”. 

  

 

Observera; de rådande gränskontrollerna medför att busschaufförerna 

före påstigning kommer att kontrollera att giltigt pass/legitimation 

eller körkort finns med! 

Vi samlas vid Sporthallen i Svedala kl 08.45 för avfärd kl 09.00.  

 

Vi åker med 2 bussar, dvs det finns plats för totalt 100 personer. 

Samling vid Svedala Sporthall kl 9.00 för avfärd 9.30. 

Vi räknar med att vara framme i Nyvang c:a 11.00 och efter att ha 

kikat runt lite så samlas vi för ”frokost-buffe” (danskarnas lunch) kl 

11.30. Måltidsdryck i form av öl eller vatten ingår i priset. 

Eftermiddagen är sedan helt fri för att på egen hand ta del av områdets 

olika hus, utställningar och aktiviteter. Eftermiddagskaffe bekostar var 

och en när och var det passar och klockan 15.30 avgår bussarna hemåt 

och beräknas vara tillbaka i Svedala kl 17.00. 

 



Anmälan görs till Gert-Åke Carlsson, gertake.carlsson@gmail.com 

eller 072-510 4401. 

Var vänlig att därefter, som bekräftelse på anmälan, betala den 

subventionerade deltagaravgiften 400:-/person till föreningens 

bankgiro 478-6240 senast 2 september.  

Glöm inte att ange namn på samtliga deltagare. 

Var vänlig att också ange er e-postadress så kan vi bekräfta er 

anmälan. 

 

Föreningen arrangerar Öppen kvarn söndagen den 18 september, 

vilket betyder att Aggarps kvarn är öppen och kommer att vara igång, 

om vädret tillåter.  

I Möllarebostaden serveras kaffe och äpplekaka. Arrangemanget pågår 

mellan 13 – 16. 

 

Besök på Scoutmuseet i Malmö – den 10 alternativt den 11 

oktober. Roland Hansson tar emot och visar museet som finns på 

Hantverkaregatan 6A i Malmö (ligger mellan S.t Knuts torg och 

Pauliskolan). Antalet måste begränsas till 20 personer per gång och 

anmälan göres till  Gert-Åke Carlsson, gertake.carlsson@gmail.com 

eller 072-510 4401. Vid stort intresse blir det fler visningstillfällen. En 

liten avgift, 20:-/person, skänkes till museet och betalas på plats.  

 

Bilder från förra årets "Öppen kvarn". 
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Den 7 November ─ Bilder från förr. ─ Vi träffas på 

Naverlönnskolan kl 19.00. Mats har letat i arkiven och visar gamla 

bilder därifrån. Kaffe serveras. 

 

Arbetsgruppen för Kvarnen och Möllarebostaden samlas  

torsdagarna 1/9, 15/9 och 29/9 kl 17.00 och därefter 

lördagarna 8/10 och 22/10 kl 10.00. 

Välkommen om Du har lust att hjälpa till med diverse underhålls-

arbete och städuppgifter. 

Kontaktperson Nisse Åkesson  

 

Släktforskning 

Vuxenskolan, i samarbete med vår förening planerar en nybörjarkurs i 

Svedala och en fortsättningskurs i Klågerup. Anmälan till dessa görs 

till Vuxenskolan tel: 010-703 08 40 

Dessutom planeras släktforskarträffar en gång per månad för 

intresserade som vill diskutera frågeställningar eller problem kring sin 

släktforskning. Anmäl Ditt intresse för dessa till JanAnders eller Mats. 

 

Bokutgivning 

Vår årsbok kommer traditionsenligt att levereras till medlemmar strax 

före 1:a advent och börja säljas på julmarknaden den 1:a advent. Med 

den kommer också nästa medlemsblad tillsammans med inbetalnings-

kort för medlemsavgiften 2017. 

Den 1:e advent börjar vi också att sälja en nyutgivning av Nils 

Fredrikssons egen lilla bok ”Vid åttio år”. Boken skrevs i samband 

med hans 80-årsdag och ger en tillbakablick på hans livsverk.  

Nils Fredriksson som började som nyexaminerad ingenjör hos Åbjörn 

Anderson 1893 och kom att betyda oerhört mycket för företagets 

utveckling. Han låg bakom många mer eller mindre revulutionerande 

idéer och konstruktioner. Det var t.ex. han som efter en åktur på uselt 

underhållna vägar tillsammans med Åbjörn Anderson direkt efter 

hemkommsten konstruerade en liten och trasportabel stenkross. Detta 

efter att deras vagn törnat på en stor sten i vägbanan och Åbjörn 

Anderson svurit över denna och irriterat sagt att "kan man inte 
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konstruera en maskin som kan krossa dessa stenar, utan att det skall 

ske med vagn". 

Nils Fredriksson låg också bakom konstruktionen av ett torvgasdrivet 

elverk i Roslätt som möjliggjorde att Svedala samhälle 1905 fick 

elbeslysta gator och elleverans till samhällets industrier. 

Han brann också för utbildning och insåg att även arbetarna på Åbjörn 

Anderson behövde vidarutbildning i sitt yrke och startade redan 1894 

Svedala tekniska aftonskola. Han startade även Svedala föreläsnings-

förening.  

Hans intresse och kunnighet gjorde att han fick uppdrag, inte bara av 

kommuner och landsting, utan även på riksnivå. Han blev så 

småningom medlem i Kungl.Skolöverstyrelsen i Stockholm där han 

blev chef för yrkesskolavdelningen och fick uppdraget att utveckla 

yrkesutbildningen i Sverige. 

Han flyttade därför till Stockholm 1919 men glömde aldrig Svedala 

och Åbjörn Andersson där han fortsatte att sitta i dess styrelse och 

hade täta kontakter om vad som hände och skedde i företaget. 

Han var gift med Åbjörn Andersons dotter Maria (Maja) men 

äktenskapet blev barnlöst. Han gav därför bort större delen av sin 

förmögenhet till olika ändamål redan under sin levnad, bl.a. en del till 

fonden "Maja och Nils Fredrikssons fond" vilken än idag genererar 

pengar som studerande svedalaungdommar kan få del av. 

Detta är bara en flisa av innehållet av denna fantastiska mans liv. 

Nils Fredriksson är själv bäst på att beskriva sitt liv från sin födelse till  

då han skrev denna bok"Vid åttio år". 

 

Boken omfattar 128 sidor, limbunden med mjuk pärm och kommer att 

kosta 60:-. Medlemmar kan beställa den och få den levererad tillsam-

mans med årsboken. 

Förbeställning skall göras senast den 15:de oktober till Mats Olsson 

via e-post: mats.svedala@gmail.com eller tel: 070-6576962 

 

Väl mött i höstens verksamheter! 

Styrelsen 
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Föreningen Svedala-Barabygden 

c/o Kerstin Evander 

Tegelvägen 2 

233 94  Svedala 

 

Föreningens bankgironummer är:  

478-6240 

E-post: info@fsbb.se 

Hemsida: www.fsbb.se 

Org.-nummer:  802431- 0578 

 

http://www.fsbb.se/

