Byacirkeln 20 april

TV-Bengt om
tiden i
Käglinge och
Torgil om
lockelser till
Katrinetorp
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75 personer bänkade sig i Kummingårdens ljusa sal vårkvällen den 20 april. Bengt Roslund, känd
från radio och TV och Käglinge, var dagens ”hemvändare”, medan Torgil Brönmark förföriskt
kåserade om vad som händer och finns att uppleva på Katrinetorp.
Det var meningen att Katrinetorps chef Mats Boman skulle ha medverkat, men han hade fått en
inbjudan till H.M. Kungens Drottningholm och då kunde han förstås inte säga: ”Nej tack, jag skall
prata på byacirkeln i Krumby”. Konsekvens: Han får kanske en ny utmaning till hösten, för han
och Torgil har lite olika vinklar på det högreståndsfina sommarstället ”Katrinetorps landeri”.
Torgil greppade tiden från 1799 och enskiftestiden i början av 1800-talet, då ett sådant ställe
kunde byggas långt utanför den av kanalerna begränsade lilla staden Malmö. Sen lät han hjärtat
vara med i sitt berättande om hur en ganska risig gård har restaurerats och utvecklats till en
publiksuccé, värd flera besök under blomningstider med t.ex. 100 sorters rosor.
Bengt Roslund ”återvände” till det Käglinge, som han bodde i ett antal år från slutet av 1960talet. Det var tack vare Malmö-radion som han blev käglingebo, för han blev utkonkurrerad i
budgivningen på ett hus vid Bulltofta. I den lilla restaurang vid Baltzarsgatan, där radiofolk åt sina
luncher, råkade han för första gången då blivande skjutjärns- och TV-profilen Herbert Söderström.
Herbert hade köpt hus. Bengt svarade att han hade missat ett. Varpå Herbert talade om att det
fanns ett likadant som inte var köpt och de kunde bli grannar i Käglinge. ”Var ligger det?” und-

rade urhelsingborgaren Bengt. ”Följ med ut”, sa Herbert. Det blev till en historia om mediakolleger, varav en var helt begiven på fotboll (Bengt), medan den andre fnös åt sådana aktiviteter.
Men de samsades i ett lokalt musicerande i vardagsrummen i ”Oxie Härads orkester” med smärre
filharmoniska ambitioner. Tills Bengt i försök att komma rätt bland trumslagarens not-”pinnar”
missade sin stora insats och gav upp det musikaliska.
Bengt gjorde radioprogram med Gustaf Pålsson, rektor Brandt, naturmänniskorna Lave och Inga
Ohlsson m.fl. och mindes den värmande anda som fanns i Käglinge. Nu mötte han en publik som
påminde honom hur det var, när gemensakap skapades i byn.

Torgil Brönmark eftersnackar med Bror Olsson och Barbro Wihlborg.

Bengt Roslund lyssnar på
Per Ragnarsons ”komplettering” om när Bengts
minsting Per ville locka ut
sin namne ”store Per”
(Ragnarson, då nykommen
från Stockholm ) att kicka
boll.

