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Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som 
har som målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.  

 

RAVLUNDA bilder från 1900-talet - vi dokumenterar och 
gör bild- och ljudspel tillsammans! En hobbycirkel. 
 
Inspirerade av succen med den video som premiärvisades för ett år sedan – de 
Lassessonska bilderna – miljöer i bild och tal från 70-talets Ravlunda – har 
byalaget beslutat att invitera till en hobbycirkel med syfte att göra något 
liknande igen. Men nu med ett bredare tidsperspektiv och med medverkan av 
alla intresserade i byn. 
Vi hade ett första intressemöte i skolan den 15 november 2009, som styrkte 
dels att det finns intresse och kunskaper, dels att vi har ett digert material i 
form av foton, diabilder och negativ att analysera och välja bland. 
Vid mötet var det uppenbart att många sitter inne med vetskap om vem som är 
med på bilderna – även om bilder från 20- och 30-talet – och kan berätta roliga 
historier om människor, företeelser och verksamheter vid Ravlunda från förra 
seklet. 
Detta får inte gå förlorat! 
Målsättningen är att vi 
samlas i skolan under att 
antal söndag-eftermiddagar 
i vinter/vår. Ett första möte 
är bestämt till 31 januari kl. 
15:00. 
Dock kan de som vill följa med 
till Tomelilla byalag 28 januari 
19:00 och lyssna på de gjort av 
liknade slag under en lång tid. 
Eventuellt kan vi etablera ett 
samarbete med dem vad gäller 
teknisk utrustning etc. 
Härifrån diskuterar vi hur 
slutprodukten skall se ut. DVD/Video/Årskalendrar? 
Vi inventerar vem som kan tänkas ha mer bildmaterial. 
Vi involverar spelemän som kan tänkas bidra med ”live musik”. Ravlunda 
polska och Havängsvalsen ? 
Vi går igenom bildmaterial och dokumenterar ursprung och gör urval. 
Vi skriver någon slags manus till ett spännande bildspel eller liknande. 
Vi forskar i hur vi skall göra om bilderna och ljudeffekter till något digitalt 
media. Sen gör vi slag i saken och verkligen fixar det! 
Studiefrämjandet med Carina Spogard är med och stöttar på olika vis. Ett 
mindre ekonomiskt bidrag är ställt i sikte. 
Claes Johansson från byalagets styrelse är med initialt som sammanhållande. 
Anmäl dig direkt till Claes på 0414-74110 eller maila på claes@crewlog.net 
om du har ideer, vill anmäla dig till studiecirkel eller åka med till Tomelilla 28 
januari. 



Något helt annat: 
Fortsatta utgrävningar i Maletofta. 
Beslut förväntas inom kort om 
utgrävningsarbetet skall fortsätta i 
vår /sommar. Kräver att medel 
beviljas. Regionmuseet i Kristianstad 
äger projektet.  
Rapport om fyndresultaten 2009 lär 
vara på gång. 
Vi hoppas få Bertil Helgesson till 
Ravlunda och berätta snart. 

 
En ny upplaga av Maletofta kartan, 
nu med inlägg på tyska och engelska, 
kommer att tryckas i 1000 ex i god 
tid innan påsk. Nu omdöpt till 
”Maletofta och andra historiskt 
intressanta platser i Ravlunda”, vad 
det nu blir på tyska resp. engelska 
 
Annika Gudmunsson har fått 
hederspris i Kivik Rotary´s 
uppsatstävling för 6-klassare i Kivik´s 
skolområde. ”Spökhästen” var den 
spännande titeln Karin Brunk-
Holmqvist ledde juryarbetet 
 
Allsång i stationsparken 
Gullvi Andersson har tagit initiativ till 
allsång i parken. Några kvällar nu till 
försommaren. Kom och gör din 
stämma hörd! 
Insamling till Ålfonden är tänkt att 
ingå. Datum kommer senare. 
Byalaget stödjer initiativet. 
 
Jan-Erik Bornelid har flyttat till Malmö 
i dagarna. Jan-Erik är fortsatt 
medlem i vårt byalag och vi håller 
kontakten. 
Nya människor flyttar in i Ravlunda. 
Vi önskar er välkomna och hoppas vi 
ser er snart på byalagets träffar 

 

Kalendarium 
31 januari – 15:00 Ravlunda bilder 
– ett första möte i skolan 
7 februari –13:00 Årets 
pensionärsmiddag i skolan. Du som 
uppfyller ålderskraven och är med i 
Byalaget får separat inbjudan. 
Styrelsen lagar traditionell middag 
och det hela är helt gratis. Gästerna 
bjuder på sig själva. 
1 maj Årets vårmiddag, föregånget 
av årsmötet. 
 
 
 
 
 
Årsavgift 
Är du redan medlem i byalaget? 
Kontakta annars gärna vår kassör 
Valborg Johnsson på 741 32. 
Avgiften är 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj. 
Betala på vårt bankgiro med 
nummer 5490-4677. 
 
Ravlunda byalag, Styrelsen 
Ordförande: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com , tel.: 703 42 
Sekreterare:Marie Peterson 
eml.peterson@telia.com , tel.: 74160 
Kassör: Valborg Johnsson 
erva@telia.com , tel.: 741 32 
Ledamöter: 
Claes Johansson  
claes@crewlog.net, tel.: 741 10 
Christel Lindholm  
ch55@telia.com tel.: 741 28 
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erica@andastradgard.se , tel.: 742 42 
Gösta Bengtsson 
gosben@telia.com , tel 74140 
Anette Bienen 
anette@bienen-haventon.se , tel. 74100 
 

 
 


