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Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 
Verksamhetsberättelse för 2009 

 
 

Bakgrund 
 
I mars 2009 samlades några entusiastiska dalbybor för att diskutera hur man skulle kunna 
göra tillgänglig och utveckla den unika kulturmiljön kring Dalby kyrka, klosterbyggnader och 
Kungsgård. Resultatet blev en arbetsgrupp vars första uppgift blev att lämna in en ansökan till 
Kulturhuvudstadsåret 2014 i Lund på temat ”The quest for the hidden monastery”.  
 
Bevekelsegrunderna för arbetet var flera.  

• Kungsgårdens mark och byggnader inkluderande de tidigare klosterbyggnaderna ägs 
av Statens Fastighetsverk och är därför i dagsläget inte tillgängliga för allmänheten.  

• I maj 2009 invigdes den skånska delen av pilgrimsleden mellan Trondheim och 
Santiago de Compostela. Leden går tvärs igenom Dalby. Men Dalby har inga 
övernattningsmöjligheter.  

• 2010 firar Dalby Heligkorskyrka 950 år vilket sätter hela området i fokus.  
• Ett stort antal turister besöker årligen kyrkan och Dalbys äldsta delar. För närvarande 

finns ingen samlad information för besökare om Dalbys tusenåriga historia. 
 
Den 23 augusti 2009 bildades Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening med följande syfte: 
 

 
Göra kultur- och parkmiljön kring Dalby kyrka, Kungsgård med klosterbyggnad och andra 
intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillgängliga för nya och gamla dalbybor, 

pilgrimsvandrare och andra besökare, kulturutövare, forskare och entreprenörer samt 
förbinda Dalbys äldsta historia med dagens och framtidens. 

 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Ordinarie 
Kerstin Brattgård, ordförande 
Ola Sjödin, vice ordförande 
Lena Orrling, sekreterare 
Christer Hjort, kassör 
Jan Lannér 
Bo Palmaer 
 
Suppleanter 
Stephan Borgehammar 
Oskar Lärn 
 
Solveig Borgehammar har varit adjungerade till styrelsen med särskild uppgift att ansvara för 
föreningens hemsida. 
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Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem ordinarie och ett extra sammanträde. Samtliga 
möten har protokollsförts. 
 
Medlemmar 
 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 23 st 
 
Verksamhet  

 
Verksamheten har det dryga halvår föreningen varit verksam till stor del ägnats åt information 
om och förankring av föreningen hos Dalbys övriga föreningar (t ex Byarådet, Bibliotekets 
vänner, Lions, Nicolai Gille, Släktforskarföreningen), det lokala näringslivet, Dalby 
församling, Biblioteket i Dalby, Lunds kommun, Lunds stift, regionala aktörer m fl.  
 
Ett öppet möte hölls den 2 december 2009 i Tingshuset i Dalby. Närvarande var ett fyrtiotal 
dalbybor. Förutom presentation av den ideella föreningen höll stadsantikvarien i Lund Henrik 
Borg ett uppskattat föredrag på temat ”Kulturvarv förr, nu och imorgon”. 
 
Föreningen diskuterade tidigt under hösten att undersöka möjligheterna att köpa den s k 
Slöjdboden av Lunds kommun. Skälet till köpet var bland annat att integrera det gamla 
dagsverkstorpet till Kungsgården med den övriga kulturmiljön. En första överläggning med 
Serviceförvaltningen vid Lundafastigheter som har uppdraget att sälja fastigheten ägde rum i 
början av december och har senare följts av ytterligare två samtal. För att möjliggöra ett köp 
bildade den ideella föreningen den 4 februari 2010 Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk 
förening. En hemställan om förvärv av Slöjdboden med förslag till finansiering skickades till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i mitten av februari 2010. 
 
Kungsgårdens mark och byggnader ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av arrendator. 
Förutsättningen för att göra området tillgängligt för allmänheten är att ägarna ställer sig 
positiva till en samverkan. Föreningen skickade därför en hemställan till verket i november 
2009 och fick ett positivt svar i slutet av december. Tidpunkt för mötet mellan föreningen och 
Statens Fastighetsverk är fastställt till den 15 mars 2010 i Dalby. 
 
En vision för föreningens verksamhet har arbetats fram (se hemsidan). 
 
Styrelsen har under hösten tagit fram en hemsida med följande adress: 
www.kulturkvadrantenidalby.se. 
 
Ekonomi 
Vid konstitueringen av föreningen beslutades medlemsavgiften till 100 kr per medlem och år. 
Med anledning av att mer än halva året förflutit vid bildandet beslutades att erlagd 
medlemsavgift 2009 skall gälla även för 2010.  
 
Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse presenteras vid 
årsmötet. 
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Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 
Föreningens verksamhet har två perspektiv. I närtid kommer föreningen att i samverkan med 
Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening under 2010 påbörja planeringen för den 
verksamhet som skall bedrivas i Slöjdboden.  Byggnaden är tänkt dels som lokal för 
förenings- och medlemsverksamhet och dels som en informationsplats för Dalbys historia och 
kulturarv. 
 
Parallellt fortsätter det mer långsiktiga arbetet med att göra klosterbyggnaderna inom Dalby 
Kungsgård tillgängliga för dalbybor, pilgrimsvandrare och andra besökare, kulturutövare, 
forskare och entreprenörer. Detta sker dels genom överläggningar med Statens Fastighetsverk 
men också med fördjupade diskussioner om samverkan med lokala och regionala företrädare 
som Dalby församling, Lunds stift, länsstyrelsen, Region Skåne m fl. 
 
Samverkan med andra är en viktig utgångspunkt i föreningens arbete och en förutsättning för 
att nå uppsatta mål. Därför kommer föreningen att fortsätta det nära samarbetet med lokala 
föreningar och organisationer men också utsträcka kontakterna till liknande projekt på 
regional nivå. Initiativ har redan tagits med företrädare för Klostret i Ystad och 
Uppåkraprojektet. 
 
Den 24-27 april 2010 arrangerar Centrum för Danmarksstudier vid Lunds Universitet ett 
vetenskapligt symposium om Dalby kyrka, kloster och kungsgård med rubriken ”Locus 
Celebris”. Symposiet anknyter till 950 årsjubileet av Heligkorskyrkan i Dalby. Föreningen 
samverkar med symposiet genom praktiskt bistånd och aktivt deltagande medlemmar.  
 
Föreningen har målsättningen med sin medlemsverksamhet att öka kunskapen hos dalby- och 
lundabor om Dalbys äldsta historia, kyrkohistoria och kulturmiljö. Föreningen kommer därför 
att under hösten att inbjuda till föreläsningar på olika anknytande teman. Bland annat planeras 
en populärvetenskaplig uppföljning av aprilkonferensens resultat i oktober/november.  
 
För kommande program och uppdatering om föreningen hänvisas till vår hemsida: 
www.kulturkvadrantenidalby.se. 
 
Finansiering 
 
Till de enskilda aktiviteterna i verksamheten avser föreningen att söka medel från olika fonder 
och stiftelser. Föreningen har påbörjat arbetet med att ansöka om projektstöd inom ramen 
Leader Lundaland, ett EU-program för lokal utveckling där aktörer från olika delar av 
samhället samarbetar för att utveckla landsbygden. En ansökan kommer att inlämnas under 
våren 2010. Ett arbete med att söka lokala sponsorer till föreningen påbörjades under 2009. 


