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                     Program   
   Albo Härads Hembygdsförening              
                       2017                               

 

 
 
Bilden ovan är tagen vid vandringen 26 maj 2016 vid 
smörstackastenen Snapparp, S:t Olof.  
En härlig kväll i en fantastisk miljö med mycket historik och skrönor. 
Vandringen avslutades med kaffe i det gröna. 
 
Albo, har ni funderat över vad namnet betyder? 
En enkel förklaring, ”deras härd som bor i Alesmark”. 
Alesmark är äldre än Albo och betyder alskogen eller markgräns-
område med alskog. Äldsta belägget för Alesmark är 1120 och för 
Alboheret 1300. Det är således ett gammalt namn och häradet har så 
vitt det är känt haft samma omfattning i äldre tider som nu i våra 
dagar. 
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Albo härads hembygdsförening bjuder på ett omfattande program för 
2017. Vi brukar ha drygt 4 000 besökare till våra aktiviteter varje 
säsong. Det är en imponerande siffra och till den kan vi lägga alla 
utflyktsbesök som kommer till föreningens gårdar, hus och möllor året 
om. 

Programkommittén har satt ihop ett varierat och intressant innehåll 
med vandringar, demonstrationer av gamla hantverk och våra 
traditionella högtidliga aktiviteter. Vi gör även företagsbesök, i år hos 
Vitabytrappan, och  Gorm Byggnadsvård på Dälperöd.   

2017 är det 175 år sen folkskolan infördes och det vill vi 
uppmärksamma med en liten utställning i Ravlunda skola.  

S:t Olofs fattighus och tidigare skola håller också öppet. I 
programhäftet finns skolans historia och utveckling i korthet. Vi har 
alla minnen från vår skoltid och själv minns jag bl.a. ämnet 
hembygdskunskap i Eljaröd. Då fick vi t.ex. rita av kartor över 
socknen och häradet och lära oss om traktens historia. Det var kanske 
då jag blev ”Albofrälst”! Berätta gärna skolminnen för varandra när ni 
träffas i sommar på våra olika aktiviteter. 

 

Genom ”Tidsmaskinen” kan man också 
bli guidad i Agusastugan, Skvaltan i 
Sillarod, Hallamolla, 
Glimmebodagarden och 
Bondrumsgarden när man vill. Ladda 
ner appen ”Tidsmaskinen” på din 
mobiltelefon och få information om 
objekten.   

Välkomna till alla våra intressanta 
mötesplatser i fantastiska miljöer med 
mycket historik och skrönor! 

Clas Johnsson ordförande.   
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Februari: 

Tisdagen den 14 februari  välkomnar föreningens textilkommitté 
till slöjdträff i Ravlunda skola kl. 18.00 – 21.00. Kontaktperson 
Annchristin Hurtig 0414-70214. 
 


Bilden ovan är från slöjdträffen i november 2016. Temat för kvällen 
var frivoliteter, vilket framgår av bilderna nedan. 
 

  

94052-Albo Harad Hembygdsf 36.indd   3 2017-01-18   14:43



 
4 

Mars: 

Söndagen den 5 mars välkomnas alla till Albo härads dag 
och kyrksöndag med början i S:t Olofs kyrka kl. 11.00. 
 

 
 
 
En högtidlig stund i samband med gudstjänsten, då vår fana och 
häradssköld överlämnas från Ravlunda kyrka till S:t Olofs kyrka att 
där förvaras  och visas under kommande år. Musik av Albo spelmän 
och kaffeservering .  
Kyrkan byggdes under tidig medeltid. 
Kyrkan är en populär vallfartskyrka bland olika kristna samfund. 
Anledningen till detta är den gamla Olofskulten och offerplatsen Sankt 
Olofs källa. 
Byn hade namnet Lunkende by, men eftersom kyrkan var Danmarks 
största Olofshelgedom glömdes till slut ortsnamnet bort och hela byn 
fick kyrkans namn.  
Kontaktperson: Leif Guldén 0707-165134. 
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Torsdagen den 9 mars avhåller Bondrumsringen sitt årsmöte kl. 
19.00 på Idas kafé i Sk. Tranås. 
Föranmälan till Eva Gustavsson på telefon 0417-23068 eller 
0761707928. Email e.gustavsson21@gmail.com 
 
 
Tisdagen den 14 mars kl. 18.00 – 21.00. Slöjdträff  i 
Ravlunda skola.  
Kontaktperson Annchristin Hurtig 0414-70214 
 

.  
 
 
Torsdagen den 16 mars avhåller S:a Mellby hembygdsring sitt 
årsmöte på Äppelgården i Kivik kl. 19.00. 
Sedvanliga förhandlingar. Tommy Gustavsson pratar om profiler på 
Kivik. Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. 
 
 

94052-Albo Harad Hembygdsf 36.indd   5 2017-01-18   14:43



 
6 

April: 
 
Årsmöte i Ravlunda skola den 6 april kl. 19.00. 
 

Albo Härads Hembygdsförenings  medlemmar 
kallas till ordinarie årsmöte torsdagen den 6 
april klockan 19.00.  
Utöver årsmötesförhandlingarna och 
orientering om föreningens ambitioner blir det 
inslag av folkmusik. 
Gullvi Andersson underhåller. 

Föreningen bjuder på kaffe med dopp. 
Ytterligare information kommer efterhand på vår hemsida,  
www.alboharadshembygdsfor.se 
Välkomna. 
Styrelsen. 
 
Ev. avsägelse eller intresse av förtroendeuppdrag lämnas 
senast den 5 mars 2017 till valberedningens ordförande 
Göran Nilsson , 273 92 Skåne Tranås, eller på telefon 
0417-23017. 
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Påskfirande på Glimmebodagården: 
 

Fredagen den 14 och söndagen den 16 april kl. 
12.00 – 16.00 firas påsken med försäljning av 
hantverk, lotterier, kaffeservering m.m. 
Gården visas. 
Fri parkering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson: Hans Nilsson  0708202840. 
 

  

 
 
Glimmebodagården är typisk för de olika byggnadssätt som utvecklats 
i norra Albo. 
Glimmebodagården blev byggnadsminnesförklarad den 6 maj 1993. 
Vägbeskrivning: Norr om Brösarp, avtagsväg Hörröd. Strax före N:a 
Björstorp på vänster sida. 
Visning efter överenskommelse. Ring Hans Nilsson 0708202840. 
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Maj: 
 
Gökotta 7 maj kl. 08.00 i Krubbemölla: 
 

   
 
Vi träffas, lyssnar på fågelsång och Åke Andersson  
Göken är rätt lik en sparvhök eller tornfalk i storlek och utseende. 
Ovan blågrå, ljus och tvärbandad under, och med lång stjärt, som dock 
är graderad och försedd med vita fläckar och spetsar. Vingarna är 
emellertid spetsigare och vingslagen hastigare och djupa, under 
vågplanet. Gökropet är välbekant, dessutom har honan ett gällt 
bubblande läte. 
Äggen, som varierar mycket och är små i förhållande till fågelns 
storlek, värps i olika småfåglars bon, varvid ett av värdfågelns ägg 
plockas bort. I juli-september sker flyttningen till Afrika söder om 
Sahara, i maj återkomsten. 
Födan består mest av fjärilslarver. 
Medtag kaffekorg.  
Kontaktperson: Ingagun Andersson  0708851687. 
 
Marknader 2017: 
Degeberga marknad 8-9 juli. 
Degeberga antik och samlarmarknad 16 juli kl. 08.00-16.00. 
Kiviks marknad  17-19 juli. 
Tomelilla marknad  20 juli. 
Sjöbo marknad  20-21 juli. 
Äppelmarknaden på Kivik 23-24 september 
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Onsdagen den 24 maj kl. 20.00. 
 
Bål och grillning vid Agusastugan . (Kristi 
Himmelfärdsafton). 
 
Samling vid parkeringsplatsen.  
Medtag kaffekorg och korv att grilla. 
Kontaktperson: Tore Jönsson 0708155613. 
  

 
 
 
Agusastugan där tiden står stilla är en vinkelbyggd korsvirkesgård 
från första halvan av 1800-talet. 
Agusastugan byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963. 
Vägbeskrivning: I norra delen av Agusa by, vid vägen Andrarum-
Hörröd. 
 
Boken med rubriken ”som mina förfäder alltid har gjort” av Tore 
Jönsson finns att köpa hos hembygdsföreningen. Pris 175 kronor. 
Kontakta Tore Jönsson 044-352121 alt 0708155613 ellerClas 
Johnsson 0414-73010. 
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Bondrumsgården torsdagen den 25 maj kl. 13.00 
(Kristi Himmelfärdsdag) 
 
Bondrumsringen hälsar välkomna till en av de äldsta bevarade 
korsvirkesgårdarna i Skåne. 
Korvgrillning och underhållning av Irene Jönsson och Gullvi 
Andersson. ”Återbruksutställning” 
Kontaktperson: Göran Nilsson 0732274379. 
 

  
 
Visning av gården: 
Söndagar 2 juli – 6 augusti kl. 13 -17. 
Torsdagar 6 juli – 3 augusti kl. 17-20. 
Kontaktpersoner: 
Eva o Sven Anders Gustafsson 0417/23068, 0761707928, 
0706533068. 
Bo Persson  0729444156 
Göran Nilsson  0417/23017,  0732274379 
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Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma kommer att 
hållas i Uddevalla 26 – 28 maj. 
Temat är Hembygdens barn och skola. 
 
Kyrkogårdsvandring i S:t Olof lördagen den 27 maj kl. 
14.00. 
Ingrid Liljedahl, Anders Brokelind och Ingvar Petersén berättar om 
gravstenar ute på kyrkogården och inne i kyrkan. 
Visning av kyrkan invändigt. 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134 
 

 
 
 
SKOLANS HISTORIA 
1842: Riksdagen beslutar att införa allmän folkskola, obligatoriskt för 
alla barn. Från och med 1853 inrättas småskolor. Lärarkåren består till 
största delen av outbildade kvinnor med mycket låga löner. 
Barngrupperna är stora, utan särskild klassindelning, och under de 
första decennierna efter införandet går barnen i skolan högst ett år. 
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Kulturarbete på Agusastugan: 

Taket på Agusastugan behöver restaureras. Vi vill gärna visa hur det 
går till att lägga halmtak och rygga på traditionellt vis. Ingmar Melin 
och hans medarbetare på Knadriks Kulturbygg AB ska utföra  arbetet 
och demonstrerar detta genuina hantverk för alla som är intresserade.  

Tidpunkt kan vara lite svår att ange beroende på bl. a. 
väderleksförhållanden, men vi kommer att annonsera på hemsidan när 
det blir aktuellt. 

Kontaktperson: Tore Jönsson 0708155613, Clas Johnsson 0708 
472836 

Juni: 
 
Vandring på Brösarps norra backar söndagen den 4 juni 
kl. 13.00. 
 
Vandringen utgår från Glimmebodagården för att visa och studera 
backarnas rika flora. Medtag kaffekorg (ryggsäck) och lämplig 
klädsel. Visning av gården. 
Trädgårdsföreningen Primula Veris medverkar. 
Kontaktperson: Hans Nilsson 0708202840. 
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Nationaldagen den 6 juni firas enligt tradition i S:t Olof. 
 
Festligheterna börjar med samling kl. 15.15 vid  järnvägsstationen. Kl. 
15.30 avmarsch genom byn till musikkår. 
Därefter samling på torget med högtidstal av Stefan Lundgren, och 
sång av kyrkokören. 
Ytterligare information på byalagets hemsida 
www.sanktolofsbyalag.se. 
Kontaktperson: Ingvar Petersén 0703-717775. 
 
 

 
 
 
SKOLANS HISTORIA: 
1858: Folkskolans årskurs 1-2 blir separat småskola. 
1859: Kvinnor får söka tjänster inom folkskolan och får tillträde till 
lärarseminarierna. En folkskoleinspektion inrättas för att höja nivån på 
undervisningen. 
Manliga och kvinnliga lärare får lika lön, något som dock ändras 
1906, då männen drar ifrån med höjda löner. 
1878: Ny skolstadga antas som slår fast att folkskolan ska vara 
sexårig. Den första läroplanen införs, med en uppdelning på tvåårig 
småskola och fyraårig folkskola. En fortsättningskurs instiftas. 
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Familjedag på Krubbemölla söndagen den18 juni  
kl. 14.00 – 17.00. 
 
Här kan ni njuta av en härlig natur med hela familjen. Prova på att 
väva band eller spinna på spinnrock, eller singla bollar. Aktiviteter för 
barn och vuxna. Medtag kaffekorg. Grill finns om så önskas. 
Kontaktperson: Ingagun Andersson  0708851687. 
 

  
 

   
 
Vägbeskrivning: Söder om vägen Vitemölla-Vitaby. Strax före 
viadukten till vänster efter Vitaby kyrka. 
 
SKOLANS HISTORIA 
1889: Detta år kommer ännu en skolstadga, bl a om 
specialundervisning. 1889 stiftas också en lag om 
dövstumsundervisning. Först 1896 kommer en lag om att också blinda 
barn ska undervisas.  
1909: Nu inrättas den kommunala mellanskolan, en påbyggnad efter 
årskurs 6. Efter fyra år i mellanskolan kan man avlägga 
mellanskoleexamen (likställd med realexamen). 
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Midsommarafton den 23 juni firar vi på torget i S:t Olof 
med början kl. 13.00. 
 
Dans och lekar kring midsommarstången. Medtag egen fika och njut 
av gemenskapen och det förhoppningsvis fina vädret. 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134. 
 

 
 
 
SKOLANS HISTORIA 
1921: Reviderad folkskolestadga. Särskilda verkstadsskolor inrättas, 
ett första steg till särskild yrkesutbildning inom skolans ram. 
Verkstadsskolorna följs snart av hushållsskolor, handelsskolor, 
lantbruks och lanthushållsskolor. 
1937: Efter att männen i trettio år haft högre löner får nu manliga och 
kvinnliga folkskolelärare likalön. Småskoleläraryrket domineras helt 
av kvinnor, deras löner anses för låga för män. 
1950: Riksdagen beslutar att införa enhetsskola på försök i tio år. 
Under försöksperioden är det fortfarande möjligt för elever att välja att 
gå över till realskolan. 
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Söndagen den 25 juni kl. 13.00, 14.00 och 15.00 visar och 
berättar Glimmebodagruppen om gårdens linberedning. 
 
Utdrag ur August Ehrenbergs bok: Allmogen i Albo härad under 
1800-talet: 
Linet ansågs moget när det bastade, dvs. då tågorna vore så utbildade, 
att man kunde dra dem från stjälken.  
Då rycktes linet upp och samlades med en handfull i varje viska. 
Viskorna lades på marken med sex viskor i sicksack på varandra, vilka 
sammanbundos med tråd till en kärve. Detta var bara en liten del av 
linberedningen. 
Kaffeservering.  
Välkomna. 
Ansvarig Hans Nilsson 0708202840. 
 

 
 
 
SKOLANS HISTORIA: 
1958: Aga förbjuds i skolan. 
1962: Grundskolan inrättas permanent. Samtidigt antas en ny läroplan 
lgr 62. Den följs redan sju år senare av lgr 69. 
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Torsdagen den 29 juni kl. 18.00. 
Konsert vid byastugan i S:t Olof. 
 
Spjutstorps badorkester underhåller. 
Parkering vid kyrkan. 
Servering. 
Vid regn hålles konserten inne i kyrkan. 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134. 
 

 
 
 
SKOLANS HISTORIA: 
1963: Femdagarsvecka införs på försök. Försöket permanentades 
1968. 
1975: Åren efter grundskolans genomförande ökar problemen i 
skolan. Larmrapporter kommer om bristande ordning, 
arbetsmiljöproblem med mera. En utredning följs av en proposition 
om förnyat arbetssätt, Sia-reformen. (Skolans inre arbete)   
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Juli: 
Söndagen den 2 juli hälsas alla välkomna till 
Bondrumsgårdens dag kl. 13.00. 
Musikunderhållning av Nils Ove Persson. Hantverkare visar och säljer 
sina alster.  
Kaffeservering och lotteri. 
Kontaktperson: Göran Nilsson 0732274379. 
 

 
 
Bondrumsgården byggnadsminnesförklarades den 18 december 
1963.Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad – 
Kristianstad. 
 
SKOLANS HISTORIA 
1990: Detta år införs så kallad ”flexibel skolstart”. 
 
2010: Den nuvarande skollagen antas. Lagen omfattar alla stadier, från 
förskola till och med Komvux.  
Lagen skiljer på ”barn” – de som är i förskolan och ”elever” – alla 
övriga. Enligt lagen syftar utbildningen inom skolväsendet till ”att 
barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  
SKOLANS HISTORIA fortsätter på sidorna 23 och 24. 
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Hallamölla vattenkvarn, Sankt Olofs och S:a Mellby 
väderkvarnar (möllor), bjuder till Mölledag söndagen den 
2 juli. 
Föreningen Skånska Möllor bildades 1956.  
Föreningens syfte och målsättning är att verka för bevarandet av 
Skånska möllor, som ännu finns kvar. 
 
Mölledag på Hallamölla vattenkvarn kl. 13.00 – 17.00. 
 

  
Hallamölla vattenkvarn är belägen vid Skånes högsta vattenfall i 
Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg.  
Vägbeskrivning: Norr om vägen Eljaröd – Andrarum. Skyltat, 
Visning; Mats Persson 0733 321153. 
Öppet 13-17 söndagar fr.o.m 25 maj t.o.m  27 augusti. 
Kontaktperson: Mats Persson 0733321153. 
 
Tusentals och åter tusentals turister besöker Hallamölla. Man beundrar 
den arkadiskt sköna naturen, det kulliga landskapet kring åns dalgång 
och ett rikt sortiment av ädla lövträd, lind, ek och bok. 
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Mölledag den 2 juli på Sankt Olofs mölla kl. 13.00 – 17.00. 
 
Möllan som byggdes 1857 var i drift fram till 1943,visas.  
Med vindens hjälp körs möllan. 
Servering. 
Vägbeskrivning: Norr om S:t Olofs kyrka. Vägvisare visar. 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134.  
 

 
 
                         Albo-sången av Nils Boström: 
                       Albo, mitt Albo, min hyllning jag bringar, 
                       hembygd, på minnen och fägring så rik. 
                       Forntidens gravar och domareringar, 
                       höjder och dälder från Haväng till Vik. 
                       Borta vid havet Stenshuvud sig höjer, 
                       kusten i sandgula bukter sig böjer. 
                       Mitt Albo, min hembygd du är. 
                       Mitt Albo, min hembygd så kär. 
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Mölledag den 2 juli på S:a Mellby mölla kl. 11.00 – 16.00. 
 
Möllan är byggd år 1859. Möllan var i drift till 1948. 
Vägbeskrivning: Norr om S:a Mellby by. 
Visning: Nils-Ove Nilsson 0414-70768. 
Program: 
Kl. 11.00 – 16.00. Möllan visas och köres om vinden tillåter. 
Kl. 14.00. Friluftsgudstjänst vid möllan. 
Kl. 15.00. Nils-Ove Persson spelar sommarbitar. 
Kl. 16.00. Seglen halas. 
Kontaktperson: Hans-Ingvar Hansson 0414-70943. 
    

 
 
Möllan är en s.k Holländare – hättan vrids runt. Vingarna vrids mot 
nordväst, när möllan inte är i drift. På så sätt undviks västliga vindar 
som kan få möllan att skena. 
Av gamla handlingar framgår att Per Nilsson 1879 försålde 
vädermjölkvarnen med inventarier och husbyggnad till mjölnaren 
Sven Jeppsson för 6.000 kronor. 1898 sålde Sven Jeppsson kvarnen 
till sin svåger Nils Mårtensson, drev kvarnen fram till 1948, då den 
inköptes av Albo Härads Hembygdsförening. 
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Välkomna till slöjdträff  i Agusastugan tisdagen den 4 juli 
klockan 14.00-17.00. 
Temat är singlade bollar under sakkunnig ledning av Agnes Leo 
Eriksson. Material till bollar kan köpas. Medtag egen kaffekorg och 
ev. eget arbete. 
Kontaktperson: Karin Persson 044-352121 
 

 
 
 
Föreningens gårdar, möllor och stugor… 
… är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en 
gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Nästan 
alla objekten är i sådant skick att de kunde brukas än idag. Man kan 
mala säd i möllorna, skulle säkert kunna bo i stugorna och på marken 
som tillhör Glimmebodagården odlas råg, bovete och lin, som tröskas 
och behandlas efter gamla metoder. Skötsel och tillsyn sköts lokalt av 
personer boende i närheten och dessa har ett gedigert kunnande om 
objekten. 
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SKOLANS HISTORIA: 
Vilket uppmärksammas med 
projektet:  
En sagolik skola – Folkskolan 175 år. 
För genomförandet står Lärarstiftelsen i 
samverkan med Sveriges Museer, Sveriges 
Hembygdsförbund, Svenska Barninstitutet 
och Lärarförbundet. 

 
Albo Härads Hembygdsförening följer upp temat i 
Ravlunda skola den 8 juli och en vecka framåt 

Tillsammans med Ravlunda byalag vill 
vi uppmärksamma att det är 175 år sen 
det stadgades om allmän folkskola i 
Sverige. Vi gör en utställning i 
”storskolan”, som kan återuppliva 
skolminnena. Du träffar kanske någon 
gammal skolkamrat, som du inte sett på 
många år. Har du någonting från 

skoltiden som du vill förmedla, så hör av dig till oss. 

Öppettider: 8 och 9 juli kl. 11 – 16 och 10 – 16 juli kl. 13 – 16 

Kaffeservering. Kontaktpersoner Berit Andersson 070 675 31 45 och 
Clas Johnsson 0708472836 

 

Lördagen den 15 juli kl 13.00 – 16.00 följs temat upp i  

SCOLE OC FATTIGHUS I S:T OLOF.  1810-1965. 
 
Till åminnelse af Christian de Delvig den välgörande uprestes Detta 
scole oc fattighus år 1810. 
Christian Georg de Delvig var herre till Hjularöd o Tunbyholm. Han 
dog 1807. 
Fattighuset har varit en typisk skånsk ”parstuga”, symmetrisk i planen, 
samlad kring den stora öppna skorstenen mitt i längan. I dess 
nederdel, ”illaren”, mitt för farstudörren, kunde matan lagas över 
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öppen eld på ”järnen”. På ömse sidor låg ett stort rum, uppvärmt av 
var sin järnugn, ”udeliggare”, eldad inifrån ”illaren”. 
Husets västra hälft användes till fattigstuga, dess östra som skolstuga: 
socialvård modell 1810! 
År 1846 beslöt sockenstämman att använda hela huset till skola; 
fattigstugan i väster blev lärarbostad, med kök och spiskammare, och 
skolrummet skulle förlängas ända ut till den östra gaveln och där få 
nya fönster i norr och söder. Åtta st. långbänkar jämte kateder och 
skåp skulle nyanskaffas till detta utökade skolrum. 
År 1867 byggdes ett nytt skolhus, dubbelt så stort, i vitrappad tegel, 
50 m norr om det gamla. Det gamla skol o fattighuset är bevarat. 
Öppet för visning och information 15/7 kl. 13.00-16.00. 
Kontaktperson Leif Gulldén  0707165134.  
 

 
 
Föreningens hemsida: 
Föreningens hemsida hade under 2016 nästan 57 000 besök. Vi är 
både imponerade och tacksamma för det stöd och intresse som visas 
oss i olika sammanhang. Vi hoppas bibehålla ert stora intresse även 
under 2017. 
Vi planerar att dela hemsidan i två delar för att underlätta arbetet med 
densamma. En del skall bestå av allt som finns i nutid och en del skall 
vara en arkivdel med länkning till varandra. 
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Torsdagen den 13 juli kl. 19.00 är det Allsångskväll vid 
Koboen i Norra Björstorp: 
 

 
 
 
 
 
 

Allsång, kaffeservering och lotteri. 
Välkomna önskar N. Björstorps byalag och Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson: Hans Nilsson 0708-202840. 
Vägbeskrivning: Vägen mot Hörröd. I N:a Björstorp vid Brösarps 
lokalförening mot Lönhult. På vänster sida av vägen ligger koboen. 
 
 
Söndagen den 23 juli kl. 13.00. Friluftsgudstjänst på 
Glimmebodagården. 
 

Vid regn inomhus. Kaffeservering.  
Närmare information se kyrkounderrättelser. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson: Hans Nilsson  0708202840 
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Söndagen den 23 juli kl  14.00-16.00. Krubbemölladagen. 
 
Bygdens lokala hantverkare visar och säljer sina alster. 
Visning av möllan. Vid tillräcklig vattennivå körs möllan. 
Tom-Inges Trio från S:t Olof underhåller. 
Kaffeservering. 
Kontaktperson Ingagun Andersson  0708851687. 
 
Torsdagen den 27 juli är det slöjdträff på 
Bondrumsgården kl. 17-20. 
Tema: Yllebroderi 
Kontaktperson: Carina Almedal 0706189909. 
 
Olofsdagen firas lördagen den 29 juli kl. 13.00 – 17.00. i S:t 
Olof. 
 
Marknadsförsäljning av hemslöjd, konsthantverk m.m. 
Musikunderhållning. Servering med Olofskaka. 
Årets S:t Olofsbo utses. 
Traditionen att fira Olofsdagen har också utvecklats till en trevlig 
hemvändardag. 
Se även information på byalagets hemsida www.sanktolofsbyalag.se 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134 
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Söndagen den 30 juli: Linberedning på 
Glimmebodagården: 

 

Exakt kl. 13.00 börjar linberedningen från frö till färdig tråd. 
Du/ni får prova på alla de olika momenten. På bilden  rycks linet..  
Kaffeservering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson: Hans Nilsson 0708202840. 
 
Augusti: 
 

Friluftsgudstjänst på Krubbemölla  
Med Komminister Maria Stenfeldt 
onsdagen den 2 augusti kl. 19.00. 
(Vid regn inställt) 
 
 
Kaffe med våfflor serveras. 
Kontaktperson: Åke Hansson 0708 
114350.. 
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Glimmebodagårdens historia. 
 
Britt-Marie Persson berättar. 
Kaffeservering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Ansvarig är Britt-Marie Persson  0733948211.                          
 

 
 
Vandring vid Hallamölla kvarn  söndagen den 20 augusti 
kl. 13.00. 
 

Hallamöllagruppen visar och om 
möjligt kör kvarnen.  
En vandring i den fina 
Hallamöllanaturen är planerad, 
varför medhavd kaffekorg i 
ryggsäck och lämplig klädsel 
rekommenderas. 
Kontaktperson: Mats Persson 
0733321153 
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Dälperöd: 
Ett besök på Dälperöd och Gorm Byggnadsvård tisdagen 
den 24 augusti kl. 18.30. 
 
Dälperöd är ett lustslott som ligger inbäddat i den vackra bokskogen 
mellan Sankt Olof och Rörum. 
Lustslottet byggdes 1872 och har sedan dess bytt ägare många gånger, 
men däremot varit förskonat från våldsamma renoveringar utan har 
kvar mycket av sina gamla detaljer från tiden då huset byggdes. 
2003 köpte Anna och Christian von Grothusen gården och de har i 
byggnadsvårdens anda renoverat huset. 
På gården finns också Gorm Byggnadsvård som drivs av Anna von 
Grothusen. Anna kommer att ta med oss på en tur i butikens gömmor 
och berätta lite om renovering av gamla hus. 
Vi kommer också få höra lite om Dälperöds historia och renoveringen 
av huset. 
Skyltar vid vägen visar. 
Medtag kaffekorg att avnjutas i den vackra naturen. 
Kontaktperson: Gunilla Arvidsson 0708710917. 
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September: 
 
Slöjdträff i Ravlunda skola tisdagen den 19 september kl. 
18.00 – 21.00. 
Medtag eget arbete. 
Välkomna önskar textilkommittén. 
Kontaktperson:  Annchristin Hurtig  0414-70214. 
 
Paul Andersson Vitaby Snickerifabrik AB, bjuder in  i 
fabriken den 21 september kl. 18.30. 
 

Vitaby Snickerifabrik grundades 1917 och övertogs av 
familjen Andersson 1945 och har idag blivit en mycket 
modern trappfabrik med datastyrd produktion. 
Sortiment: Trappor – Ytterdörrar – Räckestyper. 
Paul visar och informerar själv i fabriken. Med frågor ca 

1,5 timme. Pauls affärside´: Se din trappa som en möbel. Trapporna är 
hantverksmässigt producerade av noga utvalt massivt virke. 
Kontaktansvarig: Ingagun Andersson  0708851687 
 
Oktober: 
Mellby Käsk – till minnet av skiftet 1766, tisdagen den 10 
oktober kl. 19.00  i församlingshemmet S:a Mellby. 

2016 var det 250 år sedan 
Mellby käsk skiftades. Vi 
visar byakistan, gamla 
dokument och kartor.  
Kom och lyssna till historier 
om skogsarbete, människorna, 
husen och platserna i käsken.  
Vi uppmanar särskilt dig med 
egna eller ärvda minnen från 
livet i och kring Mellby käsk 
att komma och berätta. 

Kaffeservering, pris 50 kr. Arrangör Mellby skogsägare, Mellby 
byalag. Kontaktperson: Gunilla Arvidsson  0708710917. 
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Slöjdträff  i Ravlunda skola tisdagen den 17 oktober kl. 
18.00 – 21.00. 
Medtag eget arbete. 
Välkomna önskar textilkommittén. 
Kontaktperson:  Annchristin Hurtig 0414-70214. 
 
November: 
 
Julmarknad på Glimmebodagården lördagen den 18  
november och söndagen den 19 november kl. 12.00 – 16.00. 
Försäljning av hantverk, lotteri, servering m.m. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen tillsammans med Brösarps 
Scoutkår. 
Bilderna visar intresset 2016 för dans och lek kring granen. 
Kontaktperson: Hans Nilsson 0708202840. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Slöjdträff Ravlunda skola tisd. 21 nov. kl. 18.00-21.00. 
Medtag eget arbete. Välkomna. Kontaktperson Annchristin Hurtig. 
0414-70214 
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Julmarknad  söndagen den 3 december kl. 13.00 – 17.00  I 
S:t Olof. 
 
Försäljning av hemslöjdsartiklar. 
Kaffeservering. 
Mer information på byalagets hemsida www.sanktolofsbyalag.se 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707165134 
 

 
 
 
Kvinnor och män, unga och gamla! Albobygden är vårt hem här på 
jorden, allt detta har vi ”till låns” i vårt liv- En skönare plats på jorden 
finns inte, ett härad med en natur som inte kan beskrivas – den skall 
upplevas under ett helt liv. Låt oss besinna vår skyldighet mot 
kommande generationer, så att de kan få uppleva och njuta av bygdens 
skönhet liksom vi fått göra. 
Av Arvid Andersson. (Källa Alboboken) 
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Sillaröds 
Skvaltkvarn har 
under slutet av 
2016 förklarats 
som 
byggnadsminne. 

 

 

 

 

 

I sitt beslut fastslår Länsstyrelsen, att Skvaltkvarnen har ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde och fortsätter ”kvarnen har 
behållit sin karaktäristiska och ålderdomliga utformning även om 
delar av byggnaden blivit utbytta allt eftersom de slitits ut eller 
skadats”. Man uppskattar att kvarnen kan vara uppförd under 1700-
talets andra hälft eller under 1800-talets början. 1970 skänkte 
dåvarande ägaren till gården Uråsa Hjalmar Gustafsson Skvaltan till 
Albo härads hembygdsförening. Det är till stor del hans förtjänst att 
kvarnen är så väl bevarad. 

En skvaltkvarn kräver inte så stor vattenmängd som hjulkvarnen. 
Kvarnverket består av ett liggande kvarnhjul med skovlar nere i 
vattnet samt två liggande kvarnstenar uppe i kvarnhuset. Kvarnhjulet 
och kvarnstenarna sitter på samma axel och snurrar samtidigt utan 
kugghjul för kraftöverföring. 

Skvaltan behöver restaureras för att bli funktionsduglig och vi planerar 
att få den driftklar inom ett par år. Det är viktigt att utföra arbetet på 
rätt sätt och därför kommer det att ta lite tid. 

Vägbeskrivning: I Sillaröd mot Lövestad ca 1 km.  

Visning: Torgny Lundqvist 0417-26035 eller Clas Johnsson 0708 
472836. 
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Föreningens textilkommitté består av: 
Annchristin Hurtig Mellby. 0414-70214. Sammankallande. 
Agnes Leo Eriksson, Bästekille ,Kivik. 0414-72111. (Adj) 
Valborg Johnsson, Ravlunda Kivik. 0414-74132. 
Karin Persson, Agusa. 044-352121. 
Henny Johansson, Brösarp. 0414-73086. 
Carina Almedal, Frörum Skåne Tranås. 0706 189909. 
 
1994 bildades textilkommittén med Agnes Leo Erikssom som ledare 
och sammankallande. 
Målsättning antagen vid bildandet 1994: 
- att bevara och sprida det stora textila kunnandet med djupa rötter i   
Albo Härad. 
- att bevara och där så är möjligt, förevisa olika textila tekniker. 
- att bevara gamla textila traditioner samt föra dem vidare. 
- att med de gamla textila traditionerna som grund, skapa en förnyelse 
och vidareutveckling av häradets textila bruk. 
 
Att på traditionellt sätt varje vår, innan midsommar sola textilierna 
innebär att allt som finns i kistor och skåp bärs ut och bankas, rystes 
och borstas. 

    
 
Välkomna till slöjdträffar i början av 2018 i Ravlunda skola; 
Tisdagarna den 16 januari, 20 februari och 20 mars, klockan 18.00-
21.00. Medtag eget arbete.  
Kontaktperson: Annchristin Hurtig 0414-70214. 
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Hembygdsföreningens styrelse vald 2016: 
 
Clas Johnsson Vitemölla ordf.  0414-73010.  
Kenneth Olsson Kivik 0414-21041. 
Åke Hansson Ravlunda 0414-74151.  
Leif Gulldén Sankt Olof 0414-60762.  
Hans-Ingvar Hansson Kivik 0414-70943.  
Hans Nilsson Bonaröd 0414-73166.  
Tore Jönsson Agusa 044-352121.  
Ingvar Petersén Sankt Olof 0414-60043.  
Eva Gustavsson Bondrum 0417-23068.  
Annchristin Hurtig Mellby 0414-70214.  
Carina Almedal Frörum 0706-189909. 
Henny Johansson Brösarp 0414-73086.  
Tina Tånnander Illstorp 0417-26162. 
Mats Persson Ullstorp 0417-21153. 
Britt-Marie Persson Torrasteröd 0414-73210. 
Anita Ring Nilsson Gussaröd 044-352017.  
Gunilla Arvidsson S. Mellby Kivik 0414-71092. 
 
Programkommitté: 
 
Leif Gulldén, Sankt Olof sammankallande 0414-60762. 
Göran Nilsson, Frörum 0417-23017, Gerd Almedal, Rörum  0414-
24053. Ingagun Andersson, Vitaby 0414-72372.  Anita Ring Nilsson, 
Gussaröd 044-352017.  Kenneth Olsson, Kivik 0414-21041, Clas 
Johnsson, Kivik 0414-73010.  
 
 
Adressändring: 
Meddela omgående adressändring till föreningens registeransvarige 
Henny Johansson på telefon 0414-73086, eller via post till Henny 
Johansson, Brunnsviksvägen 22, 273 50 Brösarp, eller via e-post till 
clas.johnsson@osterlen.tv 
Medlemsavgiften för 2017 är 150 kronor per person och år. 
Plusgiro 570033-1 eller Bankgiro 500-4114. 
 

94052-Albo Harad Hembygdsf 36.indd   35 2017-01-18   14:43



 
36 

 

                                                                        
            

       Albo Härads Hembygdsförening 
 
               Stöd hembygdsföreningen! 
     Medlemsavgiften är för 2017, 150 kronor  
     per person. 
 
      Plusgiro 570033-1 eller Bankgiro 500-4114  
 
              Vill Du besöka föreningens hemsida? 
       Vår adress är. www.alboharadshembygdsfor.se 
        Vår mail-adress är: clas.johnsson@osterlen.tv  
 
 
Hembygdsföreningen samarbetar i de flesta aktiviteterna med    
 

        och                                                               
 
                             
 
Ansvarig redaktör är Kenneth Olsson. 
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