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STYRELSEN 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Ordinarie: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, hemsida och Facebook 
Christer Hjort, vice ordförande, press- och mediakontakter 
Mona-Lisa Kristensson 
Anders Timberg, kassör 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden. Föreningens hemsida 
har hållits kontinuerligt uppdaterad. 
 

VERKSAMHET 
Under våren anordnade föreningen två offentliga föredrag: den 26 april, i samband med årsmötet 
i Dalby bibliotek, talade Stephan Borgehammar över ämnet ”Hur Dalby kyrka fick sitt utseende: 
hot, skador och restaureringar 1755–1942” och den 7 maj ledde P-O Bengtsson en ”Vandring 
genom Dalby år 1780”. Dessutom anordnade vi tillsammans med Nicolai Gille en vårutflykt med 
buss den 20 maj: doc. Anders Ödman tog oss till ett stenbrott i skogen nära Hallaröd och lät oss 
sedan följa i stenarnas spår på deras väg till bygget av Lunds domkyrka i början av 1100-talet. Ett 
nyhetsbrev med information om dessa evenemang skickades ut i april månad till alla medlemmar. 
 
Under hösten anordnade vi tre föredrag: den 27 augusti berättade arkeologen Andreas Nilsson i 
Strädelängan om en kommande undersökning av Hästhagevallen i Dalby Söderskog samt tog 
deltagarna med på en promenad till platsen efteråt. Undersökningen ägde sedan rum den 8–11 
september. Den 7 oktober tog P-O Bengtsson modiga Dalbybor med sig upp i Dalby kyrkas torn. 
Den 7 december, slutligen, redovisade Andreas Nilsson och doc. Anders Ödman preliminära 
resultat från undersökningen av Hästhagevallen genom ett mycket uppskattat dubbelföredrag i 
Dalby bibliotek. Det sistnämnda arrangemanget sponsrades av Svenska Arkeologiska Samfundet. 
 
Under året genomförde vi fyra nya temaresor i samarbete med Uppåkra arkeologiska center och 
Staffanstorps hembygdsförening, med stöd av Skånes Hembygdsförbund: den 5 april kom SPF 
Seniorerna från Pilevallen Borrby, den 25 april Vellinge SPF, den 6 september SPF Flyinge och 
den 21 september PRO-Kultur från Malmö. Dessutom kom en grupp representanter från olika 
föreningar den 4 maj för att se vad vi har att erbjuda under våra temaresor. Annamaj Andersson 
var vänlig och hjälpte till med guidning vid detta tillfälle, och även vid temaresan den 25 april. 
 
Diskussionerna om Dalby kungsgårds framtid har legat nere under året. Statens fastighetsverk 
hade ju redan året innan meddelat att det inte är meningsfullt med nya möten förrän en ny 
vårdplan för kungsgården är klar. Arbetet med denna plan startade under det gångna året, under 
ledning av arkitekt Gunilla Svensson i Lund, och förväntas bli klart 2018. 
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Föreningen har haft upprepade kontakter med Lunds kommun och länsstyrelsen angående 100-
årsminnet 2018 av att Dalby Söderskog blev nationalpark. Vi kommer att bidra genom att 
anordna föredrag och sprida information. Däremot har vi hittills inte lyckats få den lysande hjort, 
som tidigare stått placerad på Clemenstorget, flyttad till Dalby Söderskogs parkering för att 
markera jubileet. 
 
Som alltid har föreningen under det gångna året haft stort utbyte av att samverka med Dalby 
bibliotek, Dalbybibliotekets Vänner och Strädelängan ekonomisk förening. Vi är glada för detta 
och för det stöd vi får av Skånes Hembygdsförbund. 
 
Dalby den 15 april 2018, 
för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 
 
 
 
Stephan Borgehammar, ordf. 


