Valvugnen vid Bjersunds tegelbruk i Bjärred är den enda av sitt slag i Skåne. På bilden Birgitta von Freytag och
Birgitta Knutsson från Lomma Hembygdsförening som förvaltar tegelbruksmuseet. Utöver valvugnen består
tegelbruksmuseet av tegelmästarens bostad, torklada och stallet vid ena änden av Långa Längan. Foto: Lena
Karlsson

Hembygdsföreningen ordnar spontant
kuriosakafé i helgen
AV LENA KARLSSON

MISSA INTE!
Kuriosakafé vid Bjersunds tegelbruksmuseum i Bjärred söndagen 26/7 kl 13-16.

BJÄRRED. – Många hus i trakten är byggda av tegel från Lommas många tegelbruk. I dag
bygger man på ett helt annat vis, säger Birgitta von Freytag.
Hon och de andra aktiva medlemmarna i Lomma Hembygdsförening arbetar för att väcka
intresset för den kulturhistoria som ryms inom Bjersunds tegelbruksmuseum.
– Tidigare hade vi en hembygdsdag varje år, men till slut mäktade vi inte med det och hade i
stället en loppis. Men efter två år med endast loppis kände vi att vi ville göra någonting mer,
berättar Birgitta Nilsson.
Många besökare
Loppisen som förra året lockade till sig ett femtontal försäljare och en hel del besökare kommer
vara kvar. Men utöver det kommer det att finnas en mat- och konsthantverksgata.

– Det krävs ingen föranmälan utan det är bara att komma hit. Tanken är att det ska komma
lokala försäljare av olika slag. På så vis får de en chans att visa upp att de finns, säger Birgitta
Nilsson.
I samband med kuriosa-kafét kommer föreningen att se till att det finns kaffe och fika, lotteri och
chans att prova på Qi Gong. Och hela sommaren visar dessutom Svenska konstnärsförbundet
konstutställningar i Stallet. När kuriosakafét äger rum är det Gideon Johansson från Karlshamn
som ställer ut sina verk.
Guidad tur
Under kuriosakafét kommer hembygdsföreningen även ha en guidad tur av brukets valvugn och
kolkällare.
– Det är sällsynt med valv-ugnar. Detta är den enda som finns bevarad i Skåne. Det finns bara
en tegelbruksugn till som ligger vid trakten kring Tjörnarp. Men det är en ringugn och inte en
valvugn som här i Bjersund, säger Birgitta Nilsson.
Intresset för Bjersunds tegelbruk är inte så stort som Hembygdsföreningen hade önskat. De
aktiva deltagarna hade också gärna sett att fler engagerade sig i föreningen.
– Det är ganska svårt att locka hit folk i vanliga fall. Därför anordnar vi lite aktiviteter för att locka
hit fler besökare, säger Birgitta Nilsson.
Skolor besöker
Varje termin hålls visningar av tegelbruket för skolor i kommunen.
– Barnen tycker att det är jätteroligt att komma hit, så förhoppningsvis säger de till sina föräldrar
att besöka oss, säger Birgitta Knutsson som håller i visningarna för skolorna.
Det kostar 50 kronor att delta i kuriosakafét med antingen loppis eller vid mat- och
konsthantverksgatan.
– Men man behöver inte bestämma sig särskilt lång tid i förväg. Bara man är här klockan tolv så
att man hinner få en plats, säger Birgitta Nilsson.
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