Byacirkeln den 30 mars 2016
92 personer, hittills näst högsta siffran, var med på byacirkel denna kväll, då vår definition av till Malmö
inkorporerade byar hade vidgats både väster- och österut. Det började med Bror Olsson utåt hamnen vid
Klagstorp, som gav bynamnet Klagshamn, och så landade vi historiskt (och kanske lätt hysteriskt) med
Kjell Wihlborg på ett bortfluget Bulltofta (understödd av storebror Börje, som mekat där ute). Det hände
saker…
*
Bror Olsson, denne eldsjäl och gårdstomte på Kvarndala, lutade sig lätt mot Kummingårdens flygel och
kåserade, scenvant som om han aldrig hade gjort annat i sina dar. Årtalen vimlade omkring med namnen
på handelsmän, arbetare, numera obefintliga järnbanestationer och en och annan burlesk historia
(ursäktad för att den förstås var helt naturell). Varför Bror Olsson är en så charmerande berättare
framgick glasklart. ”Låt hjärtat va´ me´!” sjöng göteborgarna på TV på Cederhöks och Hedenbratts tid.
Bror Olsson gör det på ett sätt som gör hembygd till ett livs levande begrepp.
Vi är så glada för att han tycker att han skall räcka till även för oss även om stora Kvarndala med omnejd
är hans närområde.

2.

På 1815 års karta finns namnet Bulltofta med ett antal byggnader markerad. Hundra år senare har platsen
utvidgats och benämns Bulltofta gård. Där finns även då en slottsbyggnad. Kjell har gjort en
”minnesteckning”.

I äldre tider var Västra Skrävlinge en utpräglad jordbrukssocken. År 1671 fanns här 32 gårdar, 15 låg i
Västra Skrävlinge, 8 i Västra Kattarp och 9 i Bulltofta. I socknens 3 byar fanns sammanlagt 73 oxar, 114
hästar och 52 kor. 61 ungkreatur, 208 får och 183 svin. Socknens enda biodlare hade 6 bistockar. Man
skar torv i mossarna och Bulltofta hade fiske i Sege å.
Det har under åhörande av berättelser om Kjells och storebror Börjes grabbår i området
Bultofta/Valdemarsro har ibland väckts en viss undran över att det ändå finns en hel del kvar att berätta
om. Flygplatsen försvann och blev naturområde, men mycket kan ännu spåras. Kjell håller historien vid
liv, på ett berättarhumör i klass med Bror Olssons från platser hinsides stan.
Det är inte så konstigt att Kjell Wihlborg är oundviklig om man via www.malmo.se söker på Bulltofta…
Eller sök Västra Klagstorp, så finns där i enklare former något av det Bror Olsson berättade om.
Gör det! I synnerhet ni som dessvärre av olika men goda skäl missade den här kvällen.
Per Ragnarson
PS Nästa gång 20 april kommer Mats Boman och berättar om sitt Katrinetorp och TV-mannen Bengt
Roslund återvänder till bygden, där Käglinge var hans hemvist. Han blandar TV- och Käglingeminnen
och är förstås en proffsig berättare.

