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 Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.  

Du bleka, höga höst, du är mig kär ! 
 I ditt lätta dis jag tycker mig skymtade de första trevande aningarnas tid.  

Du återkallar i mitt sinne ljusets morgon, då solen kämpade för att genombryta dunklet, 
gryningens timmar, då strävandets blomma, ännu sluten tätt i sin knopp, svällde av 

underbara safter. Därför är du mig kär, svala, drömmande, disiga höst. 
 

Karin Boye 



                                                         

                                                                

                            

Vi började sommaren med en härlig kolmila som besöktes av rekord mycket folk i alla 

åldrar. Det är kul att se så många nya medlemmar som även är beredda att hjälpa till med 

vår mila. Ett mycket stort tack även till alla våra erfarna kolare för att ni ställer upp år efter 

år inte minst med att visa och delar med er av er kunskap till alla nya som vill bli kolare, ett 

mycket viktigt arbete. Nästa år är det 50 år sedan småkommunerna på Söderslätt gick upp i 

Trelleborgs kommun och det vill man fira i Trelleborgs kommun så där kommer finnas 

bussturer från Trelleborg till byarna på Söderslätt med kolmilan som kronan på verket, kul. 

Våra Rumpnissar har haft en aktiv sommar med målning, voltige, snorkling mm allt under 

ledning av den fantastiska Mette Andersson. 

Även i år har det lagts ner mycket jobb på årets matrunda av både medlemmar och 

företagare i vår bygd. Så gå gärna in och titta på barnens teckningar och berättelser som ni 

finner i två pärmar i kulturhuset. Man kan inte annat än bli glad när man ser hur roligt 

ungarna tycker det är och inte minst hur mycket kunskap dom slukar, ett mycket uppskattat 

arbete som har lagts ner där. 

Vi har nu fritt internet i vårt kulturhus, något som öppnar upp för nya aktiviteter så ett stort 

tack till Hannes och Jordeberga bredband. 

Vi har många nya medlemmar i vårt byalag i år och ni är hjärtligt välkomna men nya som 

gamla medlemmar vi känner inte till vad ni kan och vad ni tycker om att arbeta med på er 

fritiden. Så snälla berätta för oss om ni vill hjälpa till i byalaget och vad ni vill göra, Vi är i 

stort behov av fler aktiva medlemmar och tar tacksamt emot er hjälp, man kan bara ha 

roligare.  

Vårt årsmöte äger rum lördagen den 19 november i Kulturhuset och inbjudan kommer på 

posten till alla medlemmar. Motioner skall vara oss till handa senast den 19 oktober.  Är där 

någon som känner att man vill engagera sig i styrelsen så kontakta gärna vår valberedning. 

Lennart Kristensson på Tel: 0705 – 12 08 11 eller mail: lennart@torparen.se 

 

Med vänliga hälsningar 

                                                   

Lars - Erik Olsson                                 
Ålderman                                                          

Gärdslövs Byalag                                                                              

 
    Å L D E R M A N N A B R E V  



Eftermiddagsgruppen 
Träffas tisdagar udda veckor 14.00 – 16.00.        

i Kulturhuset.  

 Höstens säsongsstart den 13 september.    

 För program och information: 

 Inger Karlsson tel. 0410-204 73 

Ett samarbete med 

Studieförbundet/Vuxenskolan            

Qi-gong  
Träffas tisdagar kl.19.00 i Kulturhuset. 

Under ledning av Agneta Östlund.   

Höstens säsongsstart den 20 september.                                 

För information och anmälan:                               

Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410-20981 

Ett samarbete med 

Studieförbundet/Vuxenskolan 

Höstens & Vinterns program 2016 

Enklare Julbord  
Lördagen den 26 November kl.15.00 

Träffas vi på Börringe Bygdegård för att äta ett 

enklare julbord med lotteri & underhållning. 

Pris: 150:- inkl. dryck: lättöl/julmust. 

Starkare drycker finns att köpa. 

Medhavd sprit ej tillåten.  

Först till kvarn gäller. 

Anmälan oss tillhanda senast den 22/11. 

Bindande anmälan till: 

Lennart Kristensson         

Tel: 0705 – 12 08 11         

E-Post: lennart@torparen.se 

Curlinggänget 
Startar åter den i november och träffas 

måndagar, torsdagar kl. 09.00 i Kulturhuset 

för en rolig stund med curling och fika. 

För information och anmälan:                       

Erik Hansson tel. 0411- 41 241 

Vi reser Julgranen  
Lördagen den 26 november kl.09.00 träffas vi 

på torget i Gärdslöv och hjälps åt att resa 

julgranen. Vi säljer grillad korv och bjuder på 

glögg med pepparkakor i Kulturhuset. 

Lucia i Gärdslövs kyrka 
Tisdagen den 13 december kl.19.00 bjuds vi på 

traditionellt luciafirande med Trelleborgs Lucia i 

Gärdslövs kyrka & vår kantor Peter Svensson. 

Vi avslutar med kaffe och hembakta lussebullar. 

Ett samarbete med Anderslövs Församling 

Julpyssel 
Lördagen den 26 november kl.10.00 – 13.00 

välkomnar vi alla barn till Kulturhuset för att 

pyssla och baka med oss under  

ledning av Mette Andersson. 

www.gardslov.se 

Pubafton i Halloween 
Fredagen den 28 oktober kl. 19.00.  

Välkomnar vi alla medlemmar till en 

Pubafton i  Kulturhuset. Som alltid med 

trevligt sällskap  drycker och snacks  

till självkostnadspris. 

Passa på att klä ut er inför kvällen och 

låt er fantasi komma fram. Dom två 

bäst klädda får pris. 

Vid anmälan till våra aktiviteter är 
det först till kvarn som gäller.    

Pubafton i Lucia 
Fredagen den 9 december kl. 19.00.  

Välkomnar vi alla medlemmar till en Pubafton i  

Kulturhuset. Med trevligt sällskap glögg o snacks  

Allt till självkostnadspris. 

Årets första Pubafton  
Fredagen den 27 januari 2017 kl. 19.00.   

Startar vi året med att välkomna alla våra 

medlemmar till pubafton i Kulturhuset.   

Som alltid; trevligt sällskap, drycker & snacks till 

självkostnadspris. 

Rumpnissarna i skogen 
Söndagen den 2 oktober kl.10.00 – 13.00. 

Välkomnar vi alla barn till en dag i 

skogen med Johan Åkerman med  

växter, svamp och fåglar  

Medtag egen matsäck.  

Anmälan till: 

Mette: 0410 – 280 80 

Mobil: 0723- 01 57 95 



Sommar med Rumpnissarna 

Måla för glatta livet 

Vädret var med oss så vi målade ute, Sockermålning blev extra populär och 
flera konstverk blev till. Vattenmålning, kolkritsstreck och färgglada fjärilar 
av melittafilter tillverkades. Glatt humör och produktiva barn och vuxna. 

Tack Linda för din back up ! 

Hästmänniska 
 

Under ledning av Pia Svedbrant fick vi lära oss om Voltige. 
Pia som är en enormt duktig lärare fick barnen att utföra diverse konster.  

Populärt till max ! 
Till och med Mette fick pröva – dock utan konster. 

 
Detta gör vi gärna om tack Pia ! 

Mette Andersson 

Snorkling 



Midsommar i Gärdslövs  

Markus Linderlöf 

Midsommaren, liksom midsommarstången, går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av 
sommaren och växtligheten. Men midsommaren innebar också en brytpunkt i arbetsåret i 
bondesamhället. Dagen firades ursprungligen till Johannes Döparens ära, Midsommarnatten ansågs full 
av magiska krafter och övernaturliga väsen. 

 
Midsommarfirande beskrivs hos Olaus Magnus från 1500-talet. I Olaus Magnus "Historia om de 
nordiska folken" från 1555 berättas det att ”på den helige Johannes döparens afton ... plägar allt folk 
utan åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet, för att där 
glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar, som överallt tändas.” 
 
Här berättas om midsommarelden, som i begränsad utsträckning funnits kvar in på 1900-talet. 
Det vi i Sverige kallar midsommarstång, kallas i andra länder majstång (jfr eng. ”Maypole”).  
Ordet majstång kommer inte från månaden maj, utan från ordet ”maja”, som betyder ’att smycka med 
löv’. Att maja, det vill säga att pryda med löv, är känt sedan mycket länge i Sverige, liksom 
midsommarstången.  

 

Midsommarstången har sannolikt spritts till Sverige från Tyskland under medeltiden. 
Källa: Nordiska Museet. 



Pubafton med grill 

Stort tack 
Till Kjell – Åke Nilsson  

Som målat av förra årets mila  
Ursula och skänkt den till byalaget. 

Nästa pubafton blir med Halloweentema och vi ser gärna att man spökar ut sig. 



Hjälp oss att tillgängliggöra intervjuer från Skåne! 

Hjälp oss att tillgängliggöra intervjuer från Skåne! Institutet för språk och folkminnen och 

dess föregångare har alltsedan 1900-talets början dokumenterat och forskat om språk och 

kultur i Sverige. Som en del i vår ambition att tillgängliggöra våra samlingar vill vi nu 

publicera ett urval av våra inspelningar från Skåne. Nu söker vi efter släktingar till de som 

intervjuats och hoppas att kunna få hjälp av er att hitta några av dessa!  

De aktuella inspelningarna är gjorda på 1940–1960-talen. Arkivets personal åkte då runt i 

landskapet och intervjuade äldre skåningar om deras liv, arbete och språk. På 1940-talet 

gjordes inspelningarna i regel på grammofonskivor. I mitten av 1950-talet övergick man till 

att göra inspelningar på rullband. Inspelningarna utgör en unik källa till kunskap om både 

dialekter och folklig kultur 

Genom att publicera ett urval av inspelningarna på vår webbplats vill vi ge fler människor 

möjligheten att ta del av samlingarna. Som en del av arbetet vill vi komma i kontakt med 

släktingar till de intervjuade och i förekommande fall personer som blivit intervjuade – dels 

för att fråga om de godkänner att vi publicerar inspelningarna, dels för att eventuellt kunna 

komplettera intervjuerna med fotografier på och information om de intervjuade. 

 

Hansson, Maria. F.1860. Född i Västra Vemmenhög och sedan sin tidiga barndom bosatt i 

Östra Vemmenhög, död där 1940. Vemmenhög, Östra. Vemmenhögs Härad 

Andersson, Hans. F.1857. Slaktare; Lantbrukare. Född i Gärdslöv by, på ålderdomen bosatt i 

Örsjö. Gärdslöv, Vemmenhögs Härad 

Olsson, Anders. F.1883. Lantbrukare. Född i Gärdslöv. Föräldrarna från Gärdslöv. Gift med 

Ellida. Gärdslöv, Vemmenhögs Härad. 

Olsson, Ellida. F.1889. Född i Skurup 1889. Bor sedan 1919 i Svenstorp. Ellida gift med 

Anders Olsson. Skurup  
 

Nilsson, Olivia. F.1876. Född i Vellinge. Till Äspö vid 7-års ålder. Äspö, Vemmenhögs Härad 
 

Anderberg, Otto      

Andersson, Albert. F.1892. Lantbrukare. Skivarp, född i Örsjö. Örsjö, Vemmenhögs Härad 
 

Nilsson, Oliva (se ovan, samma person!) F.1876. Äspö, Vemmenhögs Härad 

Göransson, Oskar. F.1898. f. Äspö   

Jönsson, Anna. F.1890.     

Larsson, Eva. F.1903.     

Larsson, Sune. F.1910. 
 

 

Är där någon ni känner igen så är vi tacksamma om ni kontaktar byalaget som sammanställer 

och förmedlar kontakten vidare till Institutet för språk och folkminnen. 
 

Svar till: 
Lars-Erik Olsson   
 

Gärdslövs Byalag                                                 

Sillesjöräckan 63 – 0                                           

274 94 Skurup 

E-post: byalaget@gardslov.se 

                                     

                                                                     



Bussutflykt byalaget 

Örtofta Sockermuseum  

Skarhults slott 

Skarhults slott 
Lunch i Medborgarhuset  

Eslövs Stadsmuseum Leksaksmuseet 

Torsdagen den 30 juni bar det i väg till Eslöv för en heldag med byalaget. 
Fylld med socker, älskarinnor, äppelskalare och leksaker i massor. 

Ett stort tack till Mette Andersson och Lennart Kristensson. 



Stort tack till våra  sponsorer 

Gunnarhögs gård 

Höllvikens potatis  

Ica Nära Anderslöv   

Larsvikens chips 

Skånemejerier 
 

Samt 
 

Greta och Johan Kocks Stiftelse 

Trelleborgs kommun 

& 

  Alla fantastiska medlemmar och företagare i bygden. 

 

 

Årets Matrunda 
Även i år har det arrangerats matrundor för skolelever. 

Något som är mycket uppskattat av både elever och lärare. 
Över 300 elever från Trelleborg, Skurup och Malmö har fått  

lära sig om näringslära, djur, natur, och där till njutit av 
Skånsk äggakaka med fläsk och spettekaka. 



Kolmilan 2016 

Våra vänner från Gröningen Bygge av kolmilan 

Gudstjänst med Gospelkören 
Trubadurkväll med Ronny Holmberg 

Rivning av kolmilan 

Stort tack till alla för allt arbete med vår kolmila.  
Både gamla och nya kolare, spöken, kökspersonal, samt 

besökare 



Kolmilan 2016 
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