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STYRELSEN 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Ordinarie: 

Stephan Borgehammar, ordförande 

Christer Hjort, vice ordförande, press- och mediakontakter 

Christina Sverdrup, sekreterare 

Anders Timberg, kassör 

P-O Bengtsson, hemsida och Facebook 

Suppleanter: 

Lars Bergwall 

Mona-Lisa Kristensson 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. 

 

VERKSAMHET 

Året har inneburit betydande omställningar för föreningen. Från att ha drivit stora projekt med 

anställd projektledare har vi övergått till blygsammare aktiviteter baserade på ideellt arbete, och 

från att ha varit sammankallande för en utvecklingsgrupp för Dalby kloster och kungsgård har vi 

övergått till att endast vara medlemmar i denna grupp. 

 

Under våren anordnade vi två offentliga föredrag: ett av arkeologen Anders Ödman 25/2, som 

talade om varifrån stenen kom när man byggde kyrkor i Skåne, och ett av Birgitta Alinder och 

Susanne Glöersen, som efter vårt årsmöte 19/3 berättade om ett nätverk av föreningar runtom i 

Sverige som liksom vi i Dalby engagerar sig i att levandegöra sitt lokala historiska kloster. 

 

Under våren och sommaren tog vi fram en ny slinga för Tidsmaskinen och förbättrade även 

skyltningen om den befintliga – förhoppningsvis var det många som gick vandringen med sina 

smarta telefoner, men vi har tyvärr ingen möjlighet att få fram statistik på det. 

 

Till hösten var fyra publika evenemang planerade. Ett föredrag om stenhuggeriet i Dalby fick 

olyckligtvis lov att ställas in då föredragshållaren blev sjukskriven. I gengäld hade vi därefter tre 

mycket uppskattade och välbesökta evenemang: ett söndagscafé med föredrag av Anders 

Blomstrand följt av en kyrkogårdsvandring 27/9, ett föredrag om Prins Eugen och Dalby av 

Michael Economou 1/10, samt en upptäcktsfärd i Dalby kyrkas dolda rum 25/10. 

 

Under året ägnade vi oss också åt planering av en temaresa i samarbete med Uppåkra 

arkeologiska center och Staffanstorps hembygdsförening, med stöd av Skånes Hembygdsförbund. 

Temaresorna är främst till för pensionärsgrupper och minst två sådana kommer vi att genomföra 

under 2016. 
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Samtalen i utvecklingsgruppen för Dalby kloster och kungsgård ledde under året till att Lunds 

kommun erbjöd sig att ta över ansvaret. Detta gladde oss, eftersom vi har längtat efter ett större 

engagemang från kommunens sida och eftersom kommunen har helt andra resurser än vad vi kan 

uppbåda lokalt. Övergången innebar dock att utvecklingsgruppen inte hade några sammanträden 

under hösten. Dessförinnan hade dock en idé väckts i gruppen om att försöka få till stånd en 

begränsad arkeologisk undersökning av hästhagevallen i Dalby Söderskog, som ett bidrag till 100-

årsjubileet av Söderskog som nationalpark, vilket kommer att firas 2018. Denna idé arbetar vi 

vidare med inom föreningen, liksom andra idéer rörande detta jubileum. 

 

Mycket av årets verksamhet hade inte kunnat ske, eller hade inte kunnat genomföras på samma 

goda sätt, utan vårt samarbete med Dalby bibliotek, Dalbybibliotekets Vänner och Strädelängan 

ekonomisk förening. Ett varmt tack till dessa! 

 

Dalby den 10 april 2016, 

för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

 

 

 

Stephan Borgehammar, ordf. 


