
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
Tid: onsdagen den 3 juni 2015 kl 18:30 
 
Plats: Strädelängan 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande och sekreterare 
P-O Bengtsson, hemsideansvarig 
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall, suppleant 
 
Frånvarande: 
Mona-Lisa Kristensson, Christina Sverdrup, Anders Timberg 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Justeringsman 
Till att justera dagens protokoll valdes Lars Bergwall. 

  
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas eftersom ordinarie sekreterare var 
frånvarande. 
 

§ 4  Dagordning 
Ingen dagordning förelåg. 
 

§ 5 Årsmötesprotokollet 
Ska rättas och sedan justeras av Bo Hallin och Bertil Paulsson. Stephan håller kontakt med 
Christina om detta. 

 
§ 6 Klosternätverket 

Vi är nu medlemmar. 
Stephan håller kontakten, skickar och tar emot information. 

 
§ 7 Kommande strategimöte 

Vi behöver ha ett möte där representanter för flera Dalbyföreningar deltar, möjligen även 
andra personer som föreningen har kontakt med. Grunden för mötet bör vara fakta från 
Brunius rapport och utvecklingsplanen samt några idéer om kungsgårdens framtid. 
Målsättningen ska sedan vara att diskutera kungsgården på ett realistiskt sätt och om möjligt 
enas om några konkreta mål, så att föreningarna i Dalby tillsammans kan påverka Statens 
fastighetsverk och hitta vägar som leder till ett tillgängliggörande av kungsgården. 
 
Christer föreslår att vi i förlängningen av strategimötet, kanske tidigt 2016, även träffar 
representanter för t.ex. länsstyrelsen och region Skåne, för att sedan kunna gå vidare och 
uppvakta generaldirektören för Statens fastighetsverk. Lars Bergwall nämnde kontakt-
personer i region Skånes kulturnämnd: Torbjörn Lövendahl (S) och Yngve Petersson (MP). 
 



Christer föreslog även att vi skulle försöka få in reportage om klostret/kungsgården i 
tidningen Upptäcktsresan och i SFV:s egen tidning Kulturvärden. 
 
Vi fortsätter planera strategimötet vid nästa sammanträde, 26 augusti. Under tiden tar 
Stephan kontakt med Marita Holmgren, som först presenterade idén om ett samarbete 
mellan alla relevanta föreningar i Dalby. 

 
§ 8 Hembygdsförbundet:  

(1) PO har gjort en inplastad skylt om vår runda i Tidsmaskinen och fått tillstånd att sätta 
upp den på Dalby församlings anslagstavla vid Kyrkesträdet. Den kommer upp där och 
vid Dalby bibliotek inom några få dagar. Han har även lagt till en station om Linnés 
skånska resa i rundvandringen. – Styrelsen bad honom höra med Strädelängan om 
skylten kunde få sitta även på längans dörr under sommaren.  
 

(2) Ny slinga i Tidsmaskinen.  
Under arbete! 

 
(3) Guidekurs nr 2 återkommer vi till i höst.  

 
(4) Temaresa nästa år planerar vi tillsammans med Uppåkra och Nevishögs smedja. Vi möter 

representanter för dessa samt Sara Lind från Hembygdsförbundet torsdag 18/6 kl. 9–12. 
Vi börjar i Nevishögs smedja, avslutar i Strädelängan. Lars Bergwall kör egen bil, P-O 
hämtar upp oss övriga (Christer, Christina och Stephan) vid Strädelängan kl. 08:30. 
 

§ 9 Jubiléer:  
Stephan har talat med Gertie Ericsson på Kulturen om Dalby Söderskogs jubileum 2018. 
Gertie ska skissa på ett arkeologiskt forskningsprojekt som kan genomföras före jubileet och 
redovisas i den jubileumsbok som länsstyrelsen planerar att ge ut. 
 
150-årsminnet av prins Eugens födelse firas bl.a. på Waldemarsudde. Vi vill försöka upp-
märksamma det även i Dalby, då han ibland målade här. Christer arbetar på en idé att få 
konstvetaren prof. em. Sten Åke Nilsson att hålla ett föredrag. P-O har varit i kontakt med 
Waldemarsudde angående en tavla som kallas ”Potatisåker i Dalby”. Den kunde man inte 
lokalisera, däremot ska det på Waldemarsudde finnas fyra andra tavlor med Dalbymotiv 
målade av prins Eugen. P-O fortsätter att undersöka saken. 
 

§ 10 Behov av ny broschyr som presenterar föreningen 
Christer kommer att undersöka detta närmare under sommaren. 

 
§ 11 Planering av programverksamhet:  

 
• Melissa Isla Venegas ställer upp och håller föredrag om stenhuggeriet i Dalby den 12 

september. 
• Besök i Dalby kyrkas dolda rum (ovan valven, tornet). P-O har undersökt möjlig-

heten och det är OK från Dalby församlings sida. Sannolikt kan man bara gå upp 5–6 
personer åt gången. Christer föreslog att besöket kombineras med söndagscafé i 
Strädelängan, så att en grupp kan fika medan den andra går upp. Förslagsvis kan 
detta ske i september. P-O undersöker vidare och håller kontakt med Stephan. 

• Kyrkogården och/eller Eginogården – guidning av Anders Blomstrand. P-O har haft 
kontakt med Blomstrand som gärna ställer upp. Förslagsvis kan detta ske tidigt i 
oktober. 



• Ett föredrag om prins Eugen förläggs då lämpligen till november. Föreningen får 
räkna med att betala ett arvode, men det bör inte vara några problem. 

• För nästa år föreslogs ett föredrag om prof. Knut Knutsson, Dalbybo, som inte bara 
var framstående slavist utan även forskat och skrivit om Dalbys historia. Christer har 
haft kontakt med hans dotter och hennes man. 

 
Stephan håller kontakt med P-O om höstens program, som bör fastställas och skickas ut till 
föreningens medlemmar senast i slutet av augusti. 
 

§ 12 Övrigt 
En masteruppsats i digital arkeologi om Dalby kyrkas äldsta gestalt ventilerades vid Lunds 
universitet den 2 juni. Författaren heter Martina Polig. Uppsatsen kommer sannolikt att 
publiceras på nätet (på engelska). En förkortad svensk version planeras också. 

 
§ 13 Kommande sammanträden,  

26 augusti i Strädelängan kl. 18:30. 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar 
Ordförande och sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Lars Bergwall 


