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Feminism i fokus 
på Bjuvs bibliotek
■ Forskaren Birgitta 
Berglund berättar om 
Mary Wollenstonecraft 
på Bjus bibliotek.

Under våren kommer fle-
ra forskare från Lund och  
håller föreläsningar på 
Bjuvs bibliotek. Vid det 
första tillfället, den 19 april, 
klockan 18, berättar forska-
ren Birgitta Berglund om 
Mary Wollstonecraft under 
rubriken ”En hyena i kjort-
lar eller en ovanligt inta-
gande kvinna?”

Mary Wollstonecraft  föd-
des 1759 och betraktas 
som en av de första femi-
nisterna. Hon levde ett 
dramatiskt liv och väckte 
på sin  tid högst blandade  
känslor.

Den konservative skrift-
ställaren Horace Walpole 
kallade henne till exempel 
för ”en hyena i kjortlar” 
medan andra, både män 

och kvinnor, fann henne 
både charmerande och 
intagande.

Vem var hon egentligen, 
 och hur lyckades hon så 
totalt frigöra sig från sin 
tids föreställningar om hur 
en kvinna skulle vara och 
bete sig? Detta och mycket 
mer kommer diskuteras på 
föreläsningen.
 ANNSOFIE WIELAND
 annsofie.wieland@hd.se

Mary Wollenstonecraft 
porträtterad av konstnären 
John Opie. 
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”Ica-Stig” i teater på kulturhuset
■ Hans Mosesson spelar 
mot Vera Veljovic i före-
ställningen La Paloma, 
som gör ett stopp  
i Åstorp den 19 april.

Tage är till åren kommen 
och behöver hjälp med det 
mesta. En dag bryts det in-
vanda vardagsmönstret 
på äldreboendet, när han 
inte längre väcks som van-
ligt av Eva-Britt utan av 

Yasmin, en förändring som 
han inte alls välkomnar.’

La Paloma beskrivs som 
en humoristisk, varm och 
humanistisk berättelse om 
kulturkrockar, fördomar, 
främlingsfientlighet och 
hur vi vårdar våra äldre.

Rollerna spelas av skåde-
spelarna Vera Veljovic och 
Hans Mosesson. Den sena-
re är mest känd för sin roll 
som ”Ica-Stig” i reklamen

Det är Smålands mu-
sik & teater som ger före-
ställningen på kultur huset 
Björnen i Åstorp den 19 
april klockan 19, ett arran-
gemang av Åstorps Riks-
teaterförening. 

Biljetter kan förköpas 
på Tobakshörnan i Åstorp. 
Överblivna biljetter säljs 
i anslutning till föreställ-
ningen. 
 ANNSOFIE WIELAND
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Tage (Hans Mosesson) bor på ett äldreboende där Yasmin (Vera Veljovic) börjar arbeta. 

Många teman på premiären
■ Den 20 april hålls den 
första av flera visning-
ar av Sven Hjalmarsons 
bilder.

Gösta Imberg har digitali-
serat stora delar av diabil-
derna i den tidigare Örkel-
ljungafotografens samling-
ar. En del av dessa visas 
nu offentligt för att samla 
in mer kunskap om perso-
ner, händelser och byggna-

der från kommunen. Vid 
den första visningen blir 
det allt från gatubilder till  
foton från föreningsliv, 
bandyspelande och särskil-
da händelser.

– Det är första gången, 
så vi prövar oss fram, säger 
Gösta Imberg.

Platsen är biblioteket 
i Örkelljunga och tiden 
klockan 19 på torsdagen.

 ANNSOFIE WIELAND

ÖRKELLJUNGA

Par ställer ut 
fågelfoton
■ Nyblivna fågelfoto-
entusiasterna Knut  
och Viktoria Johansson 
ställer ut.

Det började med att Knut 
och Viktoria Johansson 
köpte en systemkamera för 
ett år sedan och tog med 
den ut på promenad. Gans-
ka snart insåg Åstorps paret 
att de behövde var sin ka-
mera och ett rejält teleob-
jektiv för att fånga fågelli-
vet runt omkring sig.

Hobbyn har gett  dem ett 
nytt gemensamt intresse.

– Det är som att vaska 
guld ungefär. Man måste 
hålla utkik och när man ser 
något ska man få en bild av 
den, och så blir den kanske 
suddig. Man lyckas en gång 
av tio.

Nu finns deras bilder att 
se på Åstorps bibliotek.

– De flesta av oss har ing-
en aning om vad vi har runt 
öronen, säger Knut Johans-
son, som hoppas att fler ska 
bli nyfikna på fåglar.

Utställningen är kvar till 
den 28 april.
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Hembygdsförening 
får nära två miljoner
■ Från och med i höst 
ska den lokala historien 
lyftas fram på nya sätt 
på Ingeborrarps frilufts-
museum.

För ungefär två veckor se-
dan kom  beskedet: Leader-
projektet Ingeborrarp – ett 
kulturcentrum mellan tid 
och rum, får ekonomiska 
medel och bland annat 
arbetskraft motsvarande  
1 996 000 kronor.  Det är 
dels EU-pengar från Leader, 
men också medel från Jord-
bruksverket och Örkel-
ljunga kommun.

Syftet är att Örkelljunga 
hembygdsförening ska 
kunna hitta nya sätt att 
levandegöra lokalhistorien 
i Ingeborrarp med omnejd, 
från medeltiden och fram 
till  1950-talet. 

Målgruppen är både barn 
och vuxna.

– Det känns hemskt ro-
ligt att landsbygden får 
komma fram lite ur bruset 
från storstäderna, säger 
Felicia Campbell, som sedan 
i januari är verksamhets-
ledare på friluftsmuseet 

och tillika projektledare för 
den nya satsningen.

– Det handlar om att få 
folk att se den kulturskatt 
som Ingeborrarp är.

Det är inte bara hem-
bygdsföreningen som är 
involverad i projektet: 
Man kommer bland annat 
att sam arbeta med Ifall, 
Örkelljunga konstförening 
och Örkelljunga teaterför-
ening.

En hel del aktiviteter vän-
tar nu inom ramen för pro-
jektet, som pågår fram till 
2019. Redan i höst sätter en 
kvällskurs igång för barn, 
där man till exempel kan få 
prova på hur det är att vara 
riddare eller adelskvinna.

Barnen kommer också 
att få göra egen research 
om olika människoöden 
i trakten. Detta kommer 
sedan att resultera i både 
radioteater och så små-
ningom även berättar-
vandringar.

På kvällskursen kommer 
även nyanlända barn och 
ungdomar att delta.

– Det är att bra sätt för 
dem att få lära sig om vår 

historia, men också att 
vi får lära oss av deras, 
säger Felicia Campbell.

Det kommer  också att 
sättas upp två teaterpjä-
ser, den första i höst. Vil-
ken pjäs det blir är ännu 
inte klart.

– Men vi vill ju få fram 
det lokalhistoriska, så tan-
ken är att den ska utspela 
sig här.

Under nästa år kommer 
elever från olika skolor 
i kommunen också att 
kunna komma till museet 
under en vecka för att till 
exempel testa på att smida 
eller smaka historisk mat.

Varför är det viktigt att 
lära sig om lokalhistorien?

–  Jag tycker att det är 
viktigt att man tänker 
till lite kring ens histo-
ria. Vi kan lära oss väldigt 
mycket av människorna 
som levde före oss. De har 
ju format hur vi är och be-
ter oss i dag, säger Felicia 
Campbell.

TEXT: ASTRID 
ADELGREN
astrid.adelgren 
@hd.se

Felicia Campbell är verk sam- 
 hetsledare för Ingeborrarps-
friluftsmuseum och projekt- 
ledare för den nya satsningen.

FO
TO

: LA
R

S KRO
O

N
A

R
KIV

FO
TO

: A
N

N
SO

FIE W
IELA

N
D

ÅSTORP

Husvagn brann  
i Sönnarslöv
■ Strax innan midnatt kom 
larm om att en husvagn 
brann på Östra Storgatan, 
i Sönnarslöv. Enligt SOS 
Alarm var husvagnen ut-
brunnen. Ingen skadades 
i branden.

Gösta Imberg har digitaliserat Sven Hjalmarsons foton. 
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”Det hand
lar om att få 
folk att se den 
kultur skatt 
som Inge
borrarp är.”
Felicia Campbell.
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