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"Människan är aldrig för gammal för att leka.
Men det är konstigt vad fort hon blir gammal
så fort hon slutar att leka."
Hörsägen
Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579
Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

ÅLDERMANNABREV
Efter en härligt lång sommar närmar vi oss ännu en höst och allt går tillbaka till sina
vanliga rutiner. Så också i vårt byalag där eftermiddagsgruppen och Qi–gongen åter startar
upp den 17 september. Men det är många aktiviteter som står för dörren för att lysa upp vår
vardag med lite värme och gemenskap. Inte minst konserten med Glenn Wish i vår kyrka
den 21 september och vill ni vara med på måltiden efter konserten i Kulturhuset är det hög
tid att anmäla sig då det är ett begränsat antal platser kvar.
Vi närmar oss även vårt årsmöte som infaller lördagen den 23 november och kallelse kommer
på posten lite senare i höst till er, men det är hög tid att skicka in motioner till oss och kom
gärna med förslag och önskemål om nya aktiviteter inför planeringen av 2014. Vi är ett
byalag med en bred verksamhet, men för att klara detta så behöver vi även er hjälp. Vi söker
någon eller några personer i Skurup som skulle tycka det är kul att hjälpa till att dela ut
vårt byablad fyra gånger om året, allt för att minska våra kostnader. Då ekonomin i
föreningen är en stor bit som vi vill värna om så söker vi även en person som kan uttrycka
sig väl i skrift och tycker om att arbeta med siffror. Du skall hjälpa oss att söka pengar från
stiftelser och fonder i vårt långa land. Det är ett roligt arbete som kräver tid och ett stort
intresse. Du kommer att få stöd och arbeta nära mig som ålderman och med vår kassör.
Låter det spännande så hör av er till oss så berättar vi mera för er.
Vårt byalag ingår i Skånes Hembygds Förbund som värnar om vår lokalhistoria och
hembygd. De håller en del kurser som är öppna för alla våra medlemmar så är det några av
er som vill ha deras nyhetsbrev som skickas mins sex gånger om året så anmäl er.
Prenumerationen är kostnadsfri och kräver endast att man har en e-postadress.
För anmälan gå in på:
www.hembygd.se/skane och klicka på nyhetsbrev och prenumerera på nyhetsbrev.
Med vänliga hälsningar

Lars -Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

ALDERMANNEN@GARDSLOV .SE

Höstens program 2013
Guidad tur i bygden

Konsert i Gärdslöv kyrka

Söndagen den 8 september bjuder vi in er till en
guidad tur i bygden med Lennarts tuff tuff tåg.
 Vi startar 13.00. vid Kulturhuset i Gärdslöv.
 Guidad tur i vår vackra bygd där ni åker med
Lennarts tuff-tuff tåg.
 Guidning i Gärdslövs kyrka.
 Utställning i Kulturhuset där vi visar film och
berättar om vår Kolmila.
 Varm soppa med bröd och dryck.
Pris: 50:-/pers
Anmälan oss till handa senast den 6/9.
Anmälan till:
Lennart Kristensson
Tel: 0705-12 08 11
E–Post :byalaget@gardslov.se

Lördagen den 21 september kl.18.00.
I samarbete med Anderslövs Församling
hälsar Gärdslövs Byalag er alla
varmt välkomna till en konsert med
Glenn Wish i Gärdslövs kyrka.
Insläpp från kl.17.30.
Fritt inträde
Måltid i Kulturhuset
Om man så önskar efter konserten så bjuder vi in
till en måltid i Kulturhuset pris: 100:-/pers
Meny
Smörgåstårta med räkor och lax
Kaffe med kaka
vatten/lättöl
Anmälan oss tillhanda senast den 2/9
Anmälan till:
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
E – Post :byalaget@gardslov.se

Eftermiddagsgruppen
Startar den 17/9 och träffas tisdagar udda veckor
mellan 14.00 – 16.00 i Kulturhuset.
För program och information kontakta
Ulla Andersson tel. 0410-22128
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Qi-gong
Startar den 17/9 och träffas tisdagar kl. 19.00 i
Kulturhuset under ledning av Agneta Östlund.
För information och anmälan:
Carl-Gustav Jagerstam tel 0410-20981
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Söndagscafé i Kulturhuset
Söndagen den 29 september kl. 12.00 – 16.00.
har vi söndagscafé i Kulturhuset.
Med hembakt bröd och trevligt sällskap
spenderar vi en stund tillsammans.

Halloween pyssel
Söndagen den 27 Oktober kl. 11.00 – 14.00.
Har bjuder vi in barn & vuxna till Kulturhuset
för att pyssla inför Halloween.
Vi bjuder på fika.

Kväll med Ewa-Gun Westford
Onsdagen den 25 september kl:19.00. bjuder vi in
till en rolig kväll med Ewa-Gun Westford.
OBS ! Begränsat antal platser.

Surströmmingsafton
Lördagen den 12 oktober kl. 19.00 är ni välkomna
till Kulturhuset för att prova surströmming med
traditionella tillbehör, 100: -/pers.
Starkare drycker medtages själv.
Anmälan oss till handa senast den 4/10.
Anmälan till:
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se
. Pubafton
Fredagen den 25 oktober kl 19.00 välkomnar vi
våra medlemmar till pubafton i
Kulturhuset. Som alltid; trevligt sällskap,
drycker och snacks till självkostnadspris.

Kolmilan Selma från början…

… till slut. Stort tack till alla!

Byalaget bakom kulisserna
Många av oss medlemmar i byalaget
funderar kanske inte så mycket över
vad som händer bakom kulisserna.
Men vi har ett gäng eldsjälar som
lägger massor av tid och kraft på att
föra vår talan, både i kommunen och
i andra sammanhang.
Byarådet i Trelleborgs kommun
Vårt byalag har varit med sedan
starten av byarådet i Trelleborgs
kommun. Rådet, som är en politiskt
obunden, ideell organisation, har till
uppgift att tillvarata landsbygdens
intressen inom kommunen. Byalagets
första ordförande, Lennart Olsson,
var med vid uppstarten våren år
2000. Nuvarande ordförande är Lennart Kristensson. Byarådet fungerar
som en kontakt mellan kommunen
och byalagen. Rådet sammanträder
fyra gånger per år och under årens
lopp har man haft uppe ett antal olika
ärenden.
Inte mindre än fem gånger har vi ansökt om att få sänkt hastighetsgräns i
Gärdslöv. Men så länge det inte händer någon olycka är det tyvärr svårt
att få igenom det. Andra frågor som
varit uppe är 3-kammarbrunnarna,
skolskjutsar, cykelvägar i Grönby och
namnbyte på gatorna.
För närvarande arbetar man med
LÖK - Lokal överenskommelse - som
är en ömsesidig avsiktsförklaring om
ett förhållningssätt som ska förbättra samspelet mellan kommunens
politiska nämnder, förvaltningar och
bolag och den idéburna sektorn (det
är vi det). Samverkan mellan parterna
ska präglas av öppenhet, respekt och
ansvar och det är tänkt att den idéburna sektorn ska få ökat inflytande
och delaktighet i beslut. Trelleborgs
kommun ser gärna att vi tar över
ett visst ansvar mot ersättning, men
byalaget måste då ta ett gemensamt
ansvar. Ansvaret kan gälla i princip
vad som helst, till exempel dagis i
Gärdslöv, hemtjänst, ungdomsverk-

samhet, läxhjälp eller fritidsintressen
som ridning etc.
Trelleborgs Föreningsråd
Bakom önskemålet om den lokala
överenskommelsen står Trelleborgs
Föreningsråd, även den en politiskt
obunden, ideell organisation vars
uppgift är att tillvarata föreningarnas
intressen inom kommunen. Medlem-

mar är olika byalag eller föreningar
inom kommunen som vardera väljer
två representanter. Från Gärdslövs
byalag är det Camilla Kristensson och
Lars-Erik Ohlsson som representerar
oss. För ett antal år sedan gick vårt
byalag ur föreningsrådet i protest mot
att allt bara rörde idrottsföreningar.
Men nu är föreningsrådet uppdelat i
idrottsföreningar respektive kulturföreningar och eftersom det är viktigt
att ha goda kontakter med kommunen så är vi med igen.
I medlemskapet ingår medverkan i
föreningskatalogen samt annonser
till ett värde av 1.000:- i Trelleborgs
Allehanda. Föreningarna hjälps åt
med till exempel lokaler och att söka
pengar till bidrag. ”Trelleborg till
tusen” var ett samarbete mellan 30
föreningar och så framgångsrikt att vi
upprepar det nästa år.
”Kommunen har ingen skyldighet att
stötta kulturföreningar, men Trelleborg är rätt schyssta och det är hela
tiden en fråga om samarbete. Om de
skänker en gran till jul så hämtar vi

den själva. Det går inte att bara prata
pengar, utan det är en fråga om att
ge och ta”, menar Lasse och framför
samtidigt att om någon i byalaget har
problem med något som rör kommunen så går det bra att kontakta
honom eller Lennart.
”Vi har direktkontakter och vet vem
man ska vända sig till. Ulf Bingsgård
har till exempel lämnat oss både mo-

bilnummer och e-postadress och det
ska han ha en eloge för.”
Skånes Hembygdsförbund &
Sveriges Hembygdsförbund
Vårt byalag är också med i Skånes
och Sveriges Hembygdsförbund.
En finess med medlemskapet är att
det ingår en försäkring som täcker
allt vårt material och alla våra arrangemang. Hembygdsförbundet har
kretsmöte fyra gånger om året och
även här representerar Lasse oss. Vi
ingår i Vemmenhögs härad och nu i
augusti hålls mötet hos oss i Gärdslöv.
Det är viktigt med de kontakter man
får i föreningen och ju fler föreningar,
desto mer kraft. Mycket handlar om
ekonomi och allt mynnar ut i att man
vill ha en levande landsbygd.
Hela Sverige ska leva!
Och så har vi förstås byalagets egen
styrelse, men den får ni läsa mer om i
nästa nummer av Gierslovs Byablad.
/Catti Lindskoog

Recept på Midsommar
Ingredienser:

1 värmande sol
1 gnutta moln
ett par regndroppar
vackra blommor
1 trubadur
1 grillmästare
1 knippe glada och
engagerade
människor

Gör så här:

Blanda
ingredienserna
väl och låt
samverka.

Resultat:

En trevlig stund
med dans runt
stången, fika
och härlig
gemenskap!

Minnen berättade av Kjell Isgren
Han berättar för Britt Marie Hansson
Kjell Isgren, född 1929 i Nyvång strax intill Brodda stuteri i Skurups församling sitter och kurar i
skymningen och tänker tillbaka på ett långt och på sitt sätt rikt liv. Vi ska här försöka göra en
sammanställning av minnen. Kjells föräldrar flyttade tidigt från Nyvång till Näsbygård för att arbeta på
Näsbyholms gods inom lantbruket.
På den tiden såg det helt annorlunda ut jämfört med i dag. I stallet fanns det fyra stycken ryktare och fem till
sex mjölkerskor. De var oftast gifta med någon av arbetarna på gården. Det var ett hårt arbete. Tidigt upp
och mjölka, sedan hem och få upp barnen och se till så dessa kom iväg till skolan. Korna mjölkades två
gånger om dagen, morgon och kväll. I häststallet fanns det 15 till 20 par hästar. En fantastisk syn att se dessa
rader av välvårdade ardennerhästar. Ni kan kanske för er inre syn se hur det kunde se ut på morgonen när
alla körkarlarna spände för sina hästar och gav sig ut på åkrarna.
Det fanns två stycken gamla traktorer också. Att vara traktorförare var lite finare än att gå bak efter hästarna.
För att dirigera arbetet på gården hade man en inspektor som hette Prytz och en rättare som hette Allan
Eliasson. Båda var bra att arbeta under.
Jag gick i skolan för Gerda Månsson i Gärdslövs byskola och sedan i Sillesjö skola för Betty Jönsson. Båda
hade tidigt bil och bjöd ofta prästen Ernst Landgren på skjuts. Den 1 april 1944 blev jag konfirmerad i
Gärdslövs kyrka av kyrkoherde Ernst Landgren, sedermera prost. Han var inte helt villig att låta mig gå fram
för jag hade inte gått i kyrkan om söndagarna som brukligt var, men det gick vägen ändå.
Att jag inte gick i kyrkan på söndagarna berodde på att jag då körde ”bedebla” (betblast) till korna, men det
förstod inte prästen. Man fick hjälpa till med försörjningen tidigt för att familjen skulle få det att gå ihop
ekonomiskt. Min första plats var på prästlönebostället hos Alfred Andersson och hans hustru Olivia. Sonen
Anders som sedan övertog gården var mera jämngammal med oss andra ungdomar.

Det fanns många ungdomar i byn. Vi träffades ofta på Gärdslövs torg på ledig tid och då var det liv i luckan.
Ett nöje var att valborgsmässoafton gå runt och sjunga maj i by, som man gjorde på den tiden. När vi gick
runt och sjöng var det brukligt att få gåvor av olika slag, som ex. godis men även pengar. En som var mycket
generös var Friherrinnan på slottet (säteriet). Det var den enda gången vi vågade oss dit upp, men då var vi i
flock och då steg modet. Ungdomar som jag minns var Henning klockares Solveig (Andersson,
klockaregården) Inga, Anders syster, Egon smed, Inga Weberg, Sven på Allarp, Sigurd i Tegelmossen och
Claes Olsson på 7-8. Det var säkert fler ungdomar som jag inte minns just nu. Under veckan avhandlades var
vi skulle åka och dansa kommande helg. De ställen som låg närmast till var Grönalund i norra Grönby eller
också Folketspark i Anderslöv. Det var bäst att hålla sig på sin kant, särskilt när det gällde Grönalund. Där
var, som man sa på den tiden, Grönbytattare som vaktade ortens flickor. Det var vanligt med slagsmål för att
hålla reda på reviret. Man fick passa sig, för blev det riktigt hett så var det cykelpumpar eller i värsta fall
cykelkedjor som ven i luften. Tåget mellan Västratorp (Smygehamn) och Börringe stannade där sommartid.
Denna bana är nu ett minne blott.
När djuren skulle släppas ut på våren var en upplevelse. Korna sprang iväg som ystra kalvar av glädje och
frihet. När djuren sprang ut över ängarna blev marken som ett gungfly. Marken böljade som en matta. Det
hände då och då att marken brast och ett djur gick ner sig. För det mesta fick vi upp djuret. När djuret lyftes
upp ur dyn så slöt sig marken igen som ett blixtlås, ganska underligt.

När jag blev något år äldre, fick jag hjälpa till med att samla korna inför mjölkning. Vi fick så småningom
mjölkmaskiner och då bands korna upp i särskilda bås. Det var en otrolig lättnad för ladugårdsfolket. När jag
var 16 år hade jag lärt mig att köra häst och vagn. Då körde jag ut till hagen vid Grindhuset för att se till
kalvarna som gick där. Då kom ofta Baron Bror ut och pratade och bjöd in på en kopp kaffe. Han var så
trevlig och jordnära.
På söndagen, om man hade tur, så kom baronen körande i ett fint ekipage med häst och vagn. Han stannade
gärna och sa några vänliga ord innan hans färd gick vidare.
När jag nu kommer till Gärdslöv saknar jag Ahlgrens och Lars Webergs hus i y-korset strax innan den gamla
1700-tals allén börjar. En bit längre fram låg Gärdslövsmöllan som brann 1930 och i möllehuset bodde
Johan Fransson och hustrun Lydia och deras son Stig. Det är inte många som minns dessa tre fastigheter,
men vi är några få.
Med tiden gick jag och lärde till sadelmakare, ett yrke som jag utövade i 10 år.
Jag ”sadlade” sedan om till att vara industriarbetare i 40 år på Rydsgårdsindustrier.
Mitt intresse var också att ta del av den politik som rörde kommunen. Jag var politiskt aktiv i ex. fullmäktige
fram till kommunsammanslagningen 1969.
I dag lever jag och min fru Ketty ett lugnt pensionärsliv i Skurup. En önskan jag hade var att få se hur det ser
ut på Näsbygård i dag, en önskan som dök upp oftare ju äldre jag blev. Den 2 maj 2013 blev drömmen
verklighet. Jag blev hämtad och vi åkte till Näsbygård, att det skulle bli av att jag skulle få se gården kändes
nästan overkligt. Baron Dick von Blixen- Finecke mötte upp på sitt kontor och vi gick ut för en
rundvandring. Vi berättade för varandra hur det var och hur det är. Vi besökte de olika husen och jag
berättade för Dick hur det såg ut förr och hur vi slet med hö och annat på min tid. Något som väckte minnen
var dammen på gården där man tvättade fötterna på hästarna efter en dag framför plogen. Hovarna måste
rengöras så de var klara för nästa dags arbete. Det var så många minnen som kom farande i huvudet. Jag
kunde se framför mig människor, hus och händelser passera som i revy, helt otroligt.
När jag bodde på Näsbygård var det ca ett 70- till 100-tal som jobbade där vid högsäsong. För ett antal år
tillbaka sen, berättar Dick att de var åtta.

Tiderna förändras och vi med
dem. Det är 69 år sedan jag var
där, ofattbart att vara tillbaka.
Dagen avslutades med att Dick
bjöd på kaffe hemma i
bostaden, Näsbyholms säteri,
där hans fru Catharina också
var med. Det var så vackert och
välvårdat överallt, en fröjd för
ögat.
När vi körde hem tänkte jag:
Detta kunde man inte tro skulle
hända när man var påg och
körde ”bedebla”.

Premiär för tågtur norrut
Den 13:e juli var det dags för premiärtur norrut med tuff tuff-tåget.

Turen ordnades i samband med
vägkyrkan där Gärdslövs kyrka höll
öppet dagligen mellan kl 13-17 under
perioden 7-21 juli.

Mellan sevärdheterna passade
tjejerna från Trelleborgs Allehanda
på att intervjua
Inger Karlsson
som gillade turen.
Fyrbenta resesällskapet Ceasar
viftade på svansen och höll med
om att det var en
mycket trevlig
utflykt.
Ett av resans stopp var Näsbyholms
station (nedan) där ägaren, Emma
Ohlstenius, tog över berättandet
innan hon och sambon Johan

Hessler hoppade på tåget för att följa
med till nästa anhalt, den gamla
lanthandeln som fick ett uppsving då
Grevebanan öppnades år 1874.

Lanthandeln är sedan länge nedlagd
och fungerar idag som privatbostad.

Nuvarande ägaren, Eva Ericsson,
förevisade gårdens gamla vresbok
som imponerar med sitt omfång
och sin fantastiska krona. Eva och
Lennart mätte stammens omkrets.
Gissningstävlingen, med en burk av
gårdens egentillverkade honung som
förstapris, vanns av Monica som kom
närmast de 6,8 m som trädet mäter.

I strålande solsken hälsade Lennart
lokförare och guiden Monica de 31
passagerarna - varav två utsända från
Trelleborgs Allehanda och en söt
cockerspaniel - välkomna ombord.

Baserat på Britt-Marie Hanssons
skrift ”Gärdslöv - en resa i tid och
rum från kyrkan till Nyvångs skola”
kombinerat med en massa eget kunnande berättade Monica om Gärdslunda borg, Tegelmossen, Getabäcken, Tärnö och mycket mer. Bland
annat fick vi lära oss att Gärdslöv
har ett av Sveriges djupaste jordlager
(140 m) även om vi blir slagna på
fingrarna av Lemmeströ som innehar
svenska rekordet med sina 183 meter.

Den alltigenom lyckade turen avslutades med fika i Gärdslövs kyrka.
/Catti Lindskoog
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Rabarberkaka

Ugn 225 grader

Pajdeg:
150 g margarin eller smör
3 dl vetemjöl
3/4 dl socker
Fyllning:
3/4 liter finskurna rabarber
1 ½ - 2 msk potatismjöl
2-4 msk socker (efter smak)
Toscasmet:
50 gr smör eller margarin
1/2 dl socker
3/4 msk mjölk
1 ½ tsk vetemjöl
Blanda i en kastrull
och låt smälta samman.
Tillsätt 1 dl flagad mandel.
Beredning:
Hacka snabbt ihop fett, mjöl och socker till
en deg för hand eller med matberedare.
Tryck ut degen i en osmord pajform.
Ställ den kallt ca 30 minuter.
Blanda fyllningen och häll det i pajskalet.
Grädda på nedersta falsen i ca 30 minuter.
Häll över toscasmeten och grädda tills den
har fått fin färg.

Söndagscafé
Tack till er som besökte första caféet! Det blev
nästan 30 besökare. En kul utmaning!
Nästa gång är det café den 29/9 kl. 12 – 16.
Lägg lunchen på caféet, ta en god macka, en kaka på
det hela och dagen är gjord!

Siw o Mats
PS. Ni som vill sälja något hemmagjort, ta chansen
när det är café!
DS.

Elvisimitatören Glenn Wish – snart i Gärdslöv!
Sedan var steget inte långt till
Slagthuset i Malmö där man 20052006 sålde 30.000 biljetter. Det
var första gången som Slagthuset
körde samma show två år i rad.

På sin 25-årsdag fick Glenn
Åhstedt en gitarr av sin mamma.
Med hjälp av införskaffad gitarrhandbok lärde han sig några låtar
och midsommarafton 1993 kände
han sig redo för sin första spelning. Den ägde rum på Ivö camping utanför Kristianstad inför
en publik bestående av ett dussin
glada midsommarfirare.
Trots fåtalig publik fick Glenn
blodad tand och månaden efter
var han, tillsammans med basisten Stefan Dursjö, tillbaka på
campingen för ännu en spelning.
Glenn tyckte att det lät kanon
medan basisten var lite mer försiktig i sitt omdöme.
Ytterligare en månad senare var
det dags igen, denna gång inför en
betydligt större publik.
”Om det berodde på oss eller någonting annat låter jag vara osagt,
men i alla fall hade vi med oss en
ny medlem i trummisen Torgny
Johansson”, berättar Glenn Wish.
Sakta men säkert utvecklades
den musikaliska karriären med
allehanda spelningar på pubar,
bröllop och begravningar, diverse
fester, i matbutiker och på radio,
festivaler och till och med TV.

Under 2006 hade Glenn sällskap
av The New Memphis Orchestra
på scenen och därmed hade han
fått det storband han drömt om.
Från Slagthuset bar det av till Göteborg och Eriksbergshallen där
man körde showen under 20072008.
Antalet bandmedlemmar ökade
men drömmen om ett komplett
band, precis som The King, var
inte riktigt uppfylld.
Det stora genombrottet kom på
Siriusgården i Kristianstad 1997.
Publiken var helvild och med på
noterna från första takten. I publiken satt krögaren och ägaren till
Cardells salonger i Kristianstad.
Kontakt etablerades och samma
höst satte man upp krogshowen
”Blue Christmas”. Det blev succé
och ledde till en ny krogshow för
Södra Kasern. 1999 – 2003 körde
gänget för fulla hus och showade
för ca 100.000 personer.

Nästa kliv i karriären blev Diggiloo sommaren 2009 och därmed
var det nationella genombrottet
avklarat. Den ena succén har avlöst den andra och pressens mest
svårflörtade kritiker har pratat om
succé, stark publikkontakt och
gungande publikhav.
Och nu är det Gärdslövs tur!
Glenn lovar att samspelet mellan
scen och publik blir till ett mellanting av rockshow, väckelsemöte
och fotbollslandskamp – ingen
ska gå opåverkad från konserten
i Gärdslövs kyrka. Så boka den
21/9, det här kan du bara inte
missa!

