Hembygdsföreningen

Bengtemölla Gårds Vänner

Verksamhetsberättelse för år 2019
Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner
Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner konstituerades i november 2015.
Styrelsen har under året haft följande ledamöter:
-

Lars Gullstrand, ordförande
Sven Persson, sekreterare
Ann-Marie Nilsson, kassör
Bengt Thulin, ledamot
Anders Cederberg, ledamot
Leif Richard, ledamot

Revisorer: Hans-Göran Nilsson och Örjan Svensson
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats till nio ordinarie styrelsemöten, samtliga protokollförda.
Utöver detta har styrelsen haft löpande informella kontakter via telefon, mejl och personliga kontakter.
Per 30/12 2019 hade föreningen 265 medlemmar varav fem företagssponsorer. Medlemsavgiften har
under året varit 100:- för privatpersoner och sponsoravgift 1.000:- för företag/organisationer.
För personer, företag och organisationer som blev nya medlemmar under årets sista kvartal gäller
avgiften även för år 2020.
Föreningen är medlem i Hembygdsförbundet, ArbetSam - Arbetslivets samarbetsråd samt Föreningen
Skånska Möllor.
Årsmöte
Den 27 april 2019 höll föreningen årsmöte. Ett 80-tal medlemmar deltog. Föredragshållare var för
andra året i rad antikexperten Knut Knutson, som höll ett uppskattat kåseri med nedslag i
antikviteternas värld. Efteråt värderade Knut Knutson medlemmars medhavda föremål.
Brösarps Gästgifvaregård stod för efterföljande förtäring.

Hemsida
Dagligen har föreningens hemsida, www.bengtemolla.se, åtskilliga besök. Flera nyanmälningar sker
via hemsidan.
Styrelsen har förstärks med kassör
Sedan start har föreningens sekreterare även upprätthållit kassörsfunktionen. Men i början av 2019
valdes Ann-Marie Nilsson in i styrelsen och övertog kassörsarbetet. I funktionen ingår även att handha
medlemsregistret.
Visning av Bengtemölla Gård
Under året har vi för enskilda och grupper haft guidade visningar av Bengtemölla och då förmedlat
gårdens historia. Sammanlagt har cirka 200 personer guidats på kvarngården.
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Julmarknad
Tillsammans med Brösarps Byagille arrangerades julmarknad i gårdens loge. Liksom tidigare års
julmarknader var samtliga försäljare lokala hantverkare. Marknaden var välbesökt.
Boken om Bengtemölla
Som tidigare beskrivits har föreningens sekreterare sedan en längre tid forskat i gårdens historia som
skall resultera i Boken om Bengtemölla. Projektet har av olika skäl försenats men kring halvårsskiftet
beslöt styrelsen att arbetet skulle prioriteras med målet att samtliga manus och bilder skulle vara klara
till årsskiftet 19/20. Så blev också fallet varefter materialet kommer att lämnas till redigering och
sidbrytning.
Boken kommer att omfatta 170 sidor med följande huvudinnehåll:
- Uppgifter om brukare/ägare, möllare, pigor och drängar från 1658 till 2014
- Hur och vem som uppförde gården på 1700-talet
- Beskrivning av gårdens byggnader då och nu.
- Beskrivning av den intilliggande avrättningsplatsen och kända avrättningar
Arbetet har också visat flera intressanta kopplingar mellan Bengtemöllas ägare till såväl Brösarps
kyrka som Brösarps Gästgifvaregård. Ett avsnitt ur boken var infört i Österlent nr 4 2019, en tidskrift
utgiven av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Hjälp till finansiering av redigering och tryckning har erhållits av Konung Gustav VI Adolfs fond, Inga
och Per Anders Olofssons stiftelse samt privata donationer.
Utgivning beräknas till sommaren 2020.
Naturinventering
Christer Bergendorff, känd naturfotograf, har vid fyra tillfällen, maj, juni, juli och augusti 2019
genomfört naturinventeringar på Bengtemöllas marker som omfattar cirka 70 ha. Egendomen ligger
inom Verkeåns naturreservat som genomflytes av den meandrande ån.
Reservatbildningen innebär att naturen i stort förblir orörd framöver vilket innebär att en ny inventering
om 10 till 15 år visar hur arterna förändrats. Vilka har försvunnit och vilka har tillkommit. Som framgår
av inventeringen är idag vissa arter nära eller akut hotade.
Inventeringen finns på www.bengtemolla.se
Gravvårdar efter 1800-talsägare till Bengtemölla renoverade
På Brösarps kyrkogårds västra sida är ett 50-tal äldre gravstenar placerade. Två är från tidigare ägare
till Bengtemölla. På initiativ från ett par av föreningens medlemmar har Bengtemölla Gårds Vänner
med tacksamt ekonomiskt bistånd från Brösarp-Tranås församling renoverat de två stenarna. Tyvärr
är den vita stenen hårt ansatt av väder och vind varför texten är svårläst.
Denna sten i vit marmor, den äldsta, är efter Bengt Nilsson och hans tre syskon Jöns, Kerstina och
Anna som ägde Bengtemölla mellan 1829 0ch 1851. De dog respektive 1864, 1856, 1873 och 1875.
Syskonen bodde kvar på Bengtemölla under hela sitt liv och blev mycket förmögna bland annat
genom en omfattande kreditverksamhet.
Den röda stenen är efter Nils Persson, ägare 1851-1878 och hans hustru Una Persdotter. Deras
äldste son Jöns förolyckades vid skogsarbete på Södra Björstorp. Som framgår av stenen var Nils
landstingsman med hade även flera andra förtroendeuppdrag.
Se även www.bengtemolla.se.
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Projekt Bengtemölla kvarn
Att återskapa en levande kvarngård på Österlen
Arbetet med Projekt Kvarn, det vill säga sätta kvarnen i drift, har under året inte resulterat i några
ekonomiska bidrag. Förnyade försök och nya angreppsplaner avseende finansiering kommer att ske
under kommande år vilka vi hoppas skall ge resultat.

Julpost
Styrelsen önskade medlemmarna God Jul med skriften Julpost 2019 – Ur den kommande Boken om
Bengtemölla återgavs avsnittet om Major Hagerman korta men innehållsrika tid på kvarngården. I
vanlig ordning utlottades fem luncher för två personer på Brösarps Gästgifvaregård.
Ett varmt tack…
… vill vi rikta till alla våra medlemmar som ger oss kraft i arbetet att på olika sätt stödja Bengtemöllas
ägare Anders Cederberg i utvecklingen av Bengtemölla till ett levande kulturarv. Mycket värdefullt är
också stödet från följande företag som under året sponsrat oss:

Bengtemölla i mars 2020

Lars Gullstrand

Anders Cederberg

Ann-Marie Nilsson

Sven Persson

Leif Richard

Bengt Thulin
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