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Tegelbruksmuseum vid havet
Lena Karlsson

BJÄRRED. Precis vid havet bredvid Långa bryggan i Bjärred ligger Bjersunds
tegelbruksmuseum. Hembygdsföreningen tycker att det är viktigt att det bevaras.
– Det är det enda av Lommas gamla tegelbruk som finns kvar idag, säger Birgit
Bengtsson i Hembygdsföreningen i Lomma kommun.
Bjersunds tegelbruk är från 1855 består av flera olika byggnader. Där finns en
tegelmästarbostad med tidsenliga möbler, husgeråd och annat.
– Då och då får vi in saker hit som till exempel nyligen då det skänktes en kista med
tidsenliga kläder i.

Ett kulturminne
Bjersund tegelbruk består också av en tegelugn, torklada och stall. I byggnaden Långa
Längan var det tidigare arbetarbostäder. Där bedrivs idag cateringverksamhet. De andra
bygganderna har Hembygsföreningen hand om sedan 1970-talet då några av
byggnaderna även restaurerades.
– Det är ett kulturminne värt att bevara. Vi är inte ute efter att moderniser byggnaderna
men de kan behöva rustas upp så de inte förfaller, säger Birgitta von Freytag som också
är engagerad i föreingen.

Väcka intresset
För att väcka intresset för tegelbruksmuseet brukar Hembygdsföreningen ordna olika
arrangemang som till exempel hembygdsdagen i augusti och julstuga i december.
– Vi vill gärna upplysa människor om att Bjersunds tegelbrukmuseum finns. Det är
många unga och nyinflyttade som idag inte vet om att det ligger här. De har inte hört
talas om det lika mycket som vi, säger Margareta Lekholm.
Skolklasser brukar ibland komma på besök för att lära sig om sin lokala historia.
– Men vi önskar att fler sökte sig hit, säger Birgitta von Freytag.
Inte splittra
En sak som hembygdsföreningen arbetar för är att bevara området intakt. Kommunen
har haft tankar på att sälja Långa Längan, men det är inte något som
hembygdsföreningen ser på med blida ögon.
– Vi har ingeting emot att kommunen hyr ut Långa Längan men vi tycker inte att området
ska splittras upp. Vi är oroliga för att de kommer att göra det utan att de lyssnar på oss,
säger Birgit Bengtsson.
Folklore i sommar
Bjersunds tegelbruksmuseum ligger vid Långa Längan och har öppet på söndagar under
sommaren. Söndagen den 21 juli klockan 14 spelas folkmusikföreställningen ?Christina?
där. Det är Summerfolk Youth Ensemble som består av 20 sommarjobbande ungdomar
som framför dans- och musikföreställningen. ?Christina? handlar om världsartisten
Christina Nilsson från Växjö som under 1800-talet gjorde karriär som operasångerska
och bland annat uppträdde på Royal Albert Hall i London. Bakom arrangemanget står
Musik i Syd och Kultur och fritidsnämnden i Lomma.
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Läs mer: http://lommabladet.lokaltidningen.se/tegelbruksmuseum-vid-havet/20130529/artikler/705299987/#ixzz2kbLb4w8l

