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Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 
 

VERKSAMHET 

Början av året innebar en stor förändring då Sara Lind slutade sina båda projektanställningar hos 
oss. Vi hade ju haft två stora projekt: det som Region Skåne hade bekostat slutredovisades redan 

vid årsskiftet medan projektet från Leader Lundaland slutredovisades i mars månad. Denna bryt-
punkt i föreningens historia ledde ofrånkomligen till att året 2014 präglades av en neddragning av 
föreningens utåtriktade verksamhet. Men flera aktiviteter som Sara hade initierat eller bistått med 

skulle också komma att bära frukt under året. Både Sara och föreningens förra ordförande, 
Kerstin Brattgård, avtackades vid en liten fest i Strädelängan den 24 januari. 
 

Den 26 januari begav sig några av föreningens medlemmar tillsammans med Utvecklingsgruppen 
för Dalby kloster och kungsgård på en tvådagars studieresa till Kloster Drübeck, som ligger vid 
Harz-området i mellersta Tyskland. Det var en inspirerande miljö att besöka, som gav många 

idéer om vad som skulle kunna göras i Dalby. På denna resa hölls också den avslutande diskus-
sionen i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Dalby kloster och kungsgård. 
 

Årets början präglades annars av strävanden att föra föreningarna Kulturkvadranten och Sträde-
längan närmare varandra. En arbetsgrupp tillsatt av 2013 års årsmöte hade utarbetat ett förslag 
som presenterades för Kulturkvadrantens medlemmar på ett medlemsmöte den 27 februari 2014. 

Förslaget mötte dock en hel del kritik. Det något oväntade resultatet blev i stället att föreningarna 
tydligare skildes från varandra, med helt separata styrelser och valberedningar. Detta bekräftades 
av 2014 års årsmöte, som ägde rum den 9 april i Strädelängan. 

 
Fyra mindre projekt arbetade vi med under året, varav två lyckades och två misslyckades. Ett 
bidrag från Crafoordska stiftelsen om 50.000 kr för ungdomsaktiviteter kunde vi trots ansträng-

ningar inte utnyttja eftersom vi inte fick tag i någon som ville leda dessa aktiviteter. Projektet med 
att placera en staty av en munk i klosterträdgården rörde sig inte heller framåt under året. Tvärt-
om upplöstes arbetsgruppen under hösten och det är nu oklart vad som kommer att hända. Mer 
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framgångsrika var vi med projektet att utvändigt skanna kungsgårdens medeltida byggnader. Det-

ta resulterade i en spännande 3D-modell som kunde publiceras på föreningens hemsida i början 
av juli. Projektet Tidsmaskinen blev också framgångsrikt: det finns nu en liten rundvandring vid 
Dalby kyrka och kloster som vem som helst kan gå som har en s.k. smartphone. Tidsmaskinen 

har vi fått hjälp med från Skånes Hembygdsförbund och Uppåkra arkeologiska centrum. Även på 
andra sätt har vi odlat våra kontakter med dessa båda föreningar under året. 
 

Vi har även fortsatt vår samverkan med Leader Lundaland. Således bistod vi en smula när 
Lundalands projekt Vandra i Skåne arbetade med att utveckla vandringsleden mellan Lund och 
S:t Olof, och ett par av oss deltog även i evenemanget Vandringshelg som ägde rum 6–8 juni.  

 
Den kanske viktigaste händelsen under året var när vi presenterade Utvecklingsplanen för Dalby 
kloster och kungsgård på ett öppet möte i Strädelängan den 17 augusti. Längan var fylld till 

bristningsgränsen och även Statens fastighetsverks representant var där. 
 
Även hösten bjöd på intressanta händelser. I början av november fick föreningens hemsida ett 

intressant tillskott, då 3D-artisten och dräkthistorikern Petra Holmstedt skänkte oss en bild av en 
augustinbroder med full klädsel. Ungefär samtidigt publicerades en dryg sida om Kulturkvadran-
tens aktiviteter i Dalbybladet, som går ut till alla hushåll i Dalby, vilket gladde oss mycket. Och 

den 27 november fick vi besök av arkeologen Jan Kockum som höll ett inspirerande föredrag 
med den förbryllande titeln: ”Dalby kloster – ideal och realitet. Öken i skånsk centralbygd?” Ni 
som var där vet vad det betyder! 

 
Slutligen ska nämnas att Utvecklingsgruppen för Dalby kloster och kungsgård, med representan-
ter för Statens fastighetsverk, Dalby församling, Lunds kommun och Kulturen i Lund har fortsatt 

att träffas och att gruppen nu i vår utökas med ytterligare en representant för fastighetsverket, två 
kommunchefer och två representanter för länsstyrelsen. Dessa förhandlingar går inte fort, men 
de går sakta framåt och är kanske det viktigast föreningen håller på med, om än inte det allra 

roligaste. 
 
Roligare har vi när vi träffas här i biblioteket eller i Strädelängan. Båda lokalerna är ovärderliga för 

oss och vi är mycket glada över det goda samarbete vi har med Dalby bibliotek, Dalbybibliotekets 
Vänner och Strädelängan ekonomisk förening. Det är förstås beklagligt att inte fler utåtriktade 
aktiviteter för våra medlemmar har kunnat erbjudas under året. Styrelsen tar alltid tacksamt emot 

förslag på sådana aktiviteter, och inte minst konkret hjälp med att anordna dem! 
 
När vi inte ses i verkliga livet kan vi alltid ses på vår hemsida eller vår Facebooksida. Båda 

uppdateras kontinuerligt och alla är välkomna att besöka oss där! 
 
Dalby den 18 mars 2015, 

för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 
 
 

 
Stephan Borgehammar, ordf. 


