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FemNet sätter kvinnor i Bara härad på kartan!

Sedan gammalt har kvinnor varit förhållandevis osynliga i
historiebeskrivningar. Männen har dominerat – kvinnor har mest skymtat 
i bakgrunden. 

FemNets syfte med kvinnokartan är att synliggöra kvinnor, deras 
betydelse och deras kulturarv – i ett historiskt men också i ett nutida 
perspektiv. Vi har arbetat med att lyfta fram ett urval kvinnor som på 
olika sätt gjort avtryck: företagsamma kvinnor, initiativrika, drivande, 
kreativa kvinnor. Dåtida som nutida. 

Vi har begränsat oss i geografi n till Bara härad. (Burlövs kommun, 
Staff anstorps kommun, delar av Lomma kommun, Bara- och Genarps-
området.) Det är kvinnor från landsbygden, från byar och samhällen. 
På kartan har vi markerat orter där ovannämnda kvinnor verkat eller 
bott. Tyvärr fi nns inte många av platserna från förgången tid kvar. De 
har försvunnit eller förändrats, gårdar har rivits och nytt har byggts upp. 

De nutida kvinnor som vi synliggör, har i mångt och mycket fortsatt med 
kvinnors kulturarv och fi nns inom verksamheter som kvinnor sysslat 
med i alla tider: mat, konst, kläder, trädgård, m m. 
Vi lyfter också fram en och annan eldsjäl, politiker, författare, m fl .

Vår kvinnokarta är långt ifrån fullständig. Självklart har det funnits – och 
fi nns - otaliga duktiga, driftiga, kreativa, kunniga kvinnor på Söderslätt. 
Ett 90-tal av dem är inplacerade på kartan. Information om kvinnorna är 
kraftigt förkortad. Mer utförliga berättelser fi nns i vår kommande bok. 

Malmö i maj 2020

FemNet, Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö/Oxie 
www.femnet.se femnet@live.se 

       

Bara Härads 
Hembygdsförening

Vi fi nns på Facebook
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BARA-området

Görvel Fadersdotter Sparre, (1517 - 1605), Torups slott. Nordens dåtida rikaste kvinna. 
     Görvel blev föräldralös vid tre års ålder. Arvet från moderns 
norska domäner innebar att Görvel ägde 196 gårdar enbart i Norge. 
Vid 15 års ålder blev Görvel bortgift, men ett år efter bröllopet
drunknade maken och Görvel blev änka. Hon ärvde nu ännu fl er 
domäner och blev därmed den rikaste kvinnan i Norden. 
     Därefter blev hon gift med en 30 år äldre, rik, änkling - ett 
resonemangsparti. Makarna bosatte sig på makens herrgård i Torup, 
som ju var danskt på den tiden. Sen följde en hel del strapatser: 
Görvel blev tillfångatagen och satt fånge i Varbergs slott, där hon 
födde sitt enda barn, en son. Väl hemma igen lät hon bygga om 
slottet. Så dog även denne make och Görvel blev änka på nytt. 
Efter ett tag gifte hon om sig med riksrådet Lave Brahe. 
Detta äktenskap lär ha varit lyckligt.
     Fru Görvel är begraven i Lunds domkyrka, bredvid sin siste make 
Lave Brahe.
     Görvel Fadersdotter uppges ha varit duktig och förståndig, med 
ambitionen att ”lära sig att räkna som en fogde, snickra som en snickare, tänka som en professor, 
rita hus som en arkitekt och odla som en jordbrukare”.  

Leonora Christina Ulfeldt (1621 - 1698), Torups slott. Dotter till Danmarks kung Christian IV. 
Satt fängslad i Köpenhamn under 22 år, under vilken tid hon skrev Jämmers minne, som markerar 
en höjdpunkt i dansk litteraturhistoria. 
     Leonora Christina blev som 9-åring förlovad med sedermera rikshovmästaren Corfi tz Ulfeldt. 
Bröllopet stod när hon var 15 år. Leonora Christina sägs ha varit mycket bildad, hon älskade konst 
och poesi och behärskade hjälpligt de stora världsspråken. Paret fi ck med tiden tio barn 
tillsammans. Maken smidde ränker och blev tillfångatagen i olika omgångar, blev betraktad som 
landsförrädare i Danmark och hamnade sedan även i onåd hos svenske kungen.
     Leonora Christina förnekade att hon känt till makens planer, men likväl satt hon fängslad i 22 år 
under förnedrande och vidriga förhållanden. Hon gjorde bläck av sot och öl och använde en höns-
vinge som penna. Därpå skrev hon sin historia - Jämmers minne - på papper från sockerpaketen. 

Slottsfruar på Torup
Slottsfruar – kvinnor med makt. De ägde och 
styrde över gods, de ledde arbetet för de många 
anställda som fanns på godset/slottet. De var 
som storföretagare. De var handlingskraftiga 
och driftiga, de var bildade och respekterade. 
De var oftast intresserade av omvärlden på så 
sätt att de deltog aktivt i kulturlivet, de kunde 
påverka, de hade nätverk och kontakter och 
drev igenom hjärtefrågor framgångsrikt. Men de 
hade ju också möjlighet till det.
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Henriette Coyet (1859 - 1941), Torups slott. Benämnd Skånes okrönta 
drottning. Eldsjäl inom skånsk allmogeslöjd, allmogekultur och hembygds-
frågor. Trädgårds- och örtintresserad samt väninna med Selma Lagerlöf, som 
hon brevväxlade med. 
     Henriette gjorde Torup till ett kulturellt centrum, till en mötesplats för 
personer inom vetenskap, konst och kultur. Hon var ordförande för ett flertal 
kulturella länskommittéer och hon initierade Bara Härads Hembygdsförening, 
där hon var ordförande 1921-1939. Henriette älskade sin trädgård och sina 
blommor. Hon höll föredrag om blommor och hon skrev böcker i ämnet, som 
bland annat Textil allmogeslöjd, Burlövs örtagård och Skånsk hembygdsslöjd.
     För sina insatser förärades Henriette Röda Korsets guldmedalj samt Illis quorum och Litteris et 
artibus. 

Botilda Pettersson i Vinninge (1832 - 1877). Barabygden hade sin egen kloka gumma, mera känd 
under namnen ”Vinninjekvinjan”. Hon blev känd långt utanför socknens gränser.

Legenden om de två jungfrurna i Hyby – en ruskig historia. För mycket länge sedan bodde två 
riddare (bröder) på Hyby och två adelsjungfrur (systrar) på Burö. Riddarna hade gett jungfrurna 
äktenskapslöfte, men när bröderna återvände efter ett långt krig hade de ångrat sig. De hade sett 
skönare kvinnor i utlandet. Jungfrurna var otröstliga och ruvade på hämnd…

Karna Trulsdotter (f 1783). Änka som hade stampverk vid Vismarlöv.
Stampverk var en anläggning för krossning och sönderdelning av material.

Företagsamma kvinnor. I Klågerup och Vismarlöv startade flera kvinnor småföretag i början av 
1900-talet, som t ex Augusta Pettersson och Ruth Månsson, som hade hembagerier i Klågerup. 
Kring Vismarlöv fanns under samma tid flera företagsamma kvinnor, bl a spettkaksbagerskan mor 
Jöns Pers eller Anna Persson. Hon bakade själv, även limpor, skötte försäljning och allt i hushållet. 
Änkan Johanna Jönsson (1853 - 1941), även kallad Mor Anna Jöns Jöns var 
caféinnehavare och husägare. Mor Jöns Jöns bakade själv och hade också 
ett litet café i huset. Hon var dock mest känd för sina spiddekagor. De var 
kända långt utanför byns gränser. Fröken och företagerskan Anna Johnsson, 
Vismarlöv, (f 1862) var ägare av en diverseaffär, benämnd Bedens ”varuhus”, 
på hela 12 kvadratmeter. Man kunde köpa ”allt möjligt” där.

Gerda Åkesson (1886 - 1956), född i Hyby. Fiolspelande småskollärare och 
bygdeförfattare, som gärna författade böcker/dikter på ”baramål”: 
Rättframsfolk (1935), Vi små vill också spela teater (1947), Skånesnack 
(1950), På lanned å i stan (1952), Ude o inge (1953), Räjn å solskinn (1955). 

Greta Thott (1908 - 2003), Skabersjö slott. Krögardottern som blev grevinna 
och slottsfru på Skabersjö. Ett år efter giftermålet dog maken i en flygolycka 
och Greta blev änka. Som änkesäte fick hon herrgården Bökeberg, som ligger 
vid sjön Yddingen.
     Senare träffade hon Hjalmar Gullberg, som blev hennes trolovade. Hon 
skrevs in i litteraturhistorien som den kvinna som inspirerade Gullberg att 
skriva diktsamlingen Ögon, läppar. År 1991 gav Greta Thott ut memoarboken 
Många Ansikten, som är en frispråkig skildring av hur kvinnan av folket blir 
grevinna och sedermera trolovad med landets uppburne skald.

Statarmuseet i Torup är ett arbetslivsmuseum. Enligt hemsidan: 
”Genom att bevara, bruka, berätta och berika bidrar vi till att göra vårt 
gemensamma industriella kulturarv synligt - och levande. Museet består till 
stor del av rekonstruerade lägenheter och köksträdgårdar från statartiden.
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Ett axplock nutida företagsamma och inspirerande kvinnor i Bara-området:

Lena Forén - Naranjo på Café HosMig (MiCasa), Skabersjö. Skapare av kultur och tangoaftnar i Skabersjö. 

Maria Tufvesson Lindgren, Soldattorpets Mejeri, Hyby. Maria startade sitt eget 
mejeri våren 2010 intill bostaden i Hyby. 
     Soldattorpets mejeri har fått fl era priser och medaljer. Det senaste var 
år 2019, där mejeriet förärades guld: första priset i SM i mathantverk för 
blåmögelosten Hyby Blå.
               
Carina Levin, Vismarlövs Café- och bagarstuga. För mer än 30 år sedan 
öppnade Carina en vävstuga i sin fastighet och började lära ut vävkonsten 
till andra. Så småningom utvecklades verksamheten till café och bagarstuga. 
     Såväl 2010 som 2011 fi ck Carina Svedalas kulturpris. Motiveringen var att 
hon placerat Vismarlöv på kartan, både kulturellt och turistiskt. (Sedan ska 
man inte glömma att hon dragit in jobb till bygden! F n har hon ett tiotal fast 
anställda, plus timanställda.) 
     Sedan 2015 tillhör Vismarlövs Café- och bagarstuga den exklusiva skara 
caféer som kommit med i White guide för caféer! 2018 tog Vismarlövs café hem 
Skånska gastronomipriset som årets skånska destination. 

Ann-Magreth Albin, Bara. Eldsjäl, inspiratör. År 2017 fi ck hon pris av socialnämnden i Svedala som Årets 
Seniorinspiratör. Hon brinner för rättvisa och anlitas av Bara-invånare för att t ex skriva medborgarförslag eller
insändare. Ann-Magreth är engagerad i fl ertal föreningar och organisationer, där hon gärna debatterar, för att få 
förbättringar till stånd. En kvinna med civilkurage.

Anna Rosalie Eleonora Laurell Nash, född och uppvuxen i Vismarlöv. Hon har tagit tre EM-guld och sju SM-guld samt 
silver i Europeiska spelen 2015 i boxning.

11

12

13

14

15

Maria Tufvesson Lindgren

Burlöv

Hedvig Holmström (1846 - 1926), Hvilans folkhögskola, Åkarp. Hvilans första 
husfru. Hedvig var gift med Leonard Holmström, rektorn och 
grundaren av Hvilan, Sveriges första folkhögskola. Hedvig initierade den
första folkhögskolekursen för kvinnor. Så småningom drev hon också 
igenom att det blev en husmoderskola på Hvilan. 
Hon övertog successivt ledningen av det stora skolhushållet, som bestod av 
skolpersonal som lärare, vaktmästare, städerskor, ”hjälpekvingor”, tvätter-
skor, m fl , förutom personalen som behövdes till Holmströms eget jordbruk: 
folk till mjölkning, tröskning, betupptagning, m m. Hedvig höll på kvinnans 
rättigheter, men även på kvinnans ansvar. Hon pläderade för kvinnlig
värnplikt och som följd av detta kvinnlig rösträtt. 
     Hedvig bjöd in författare och föreläsare från Lunds universitet och från Alnarps
lantbruksinstitut. Tack vare hennes initiativ utvecklades folkhögskolan så småningom till 
ett kulturellt centrum.
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Malin Holmström (1872 – 1938), Hvilans folkhögskola, Åkarp. Dotter till 
Hedvig Holmström. Malin gav ut en sångbok, Den svenska sången, som 
blev den första stora sångboken bland folkhögskolorna. Boken fick mycket 
stor spridning och utkom i ett flertal upplagor. Malin hade själv komponerat 
musiken till flera av sångerna. 
     Malin arbetade som lärarinna och skolkökslärarinna på Hvilans 
folkhögskola. En viktig del i hälsoläran var kvinnohygien, där Malin var en 
av pionjärerna. Hon deltog livligt i debatten om kvinnornas utbildning och 
ställning i samhället. Detta skedde genom föreläsningar ute i bygderna, 
genom inlägg på lärarmöten och genom artiklar i dagstidningar och fack-
press. Hon var ledamot hos flera organisationer, bl a Fredrika Bremer-
förbundets Lundakrets och Malmöhus läns hushållningssällskap. 
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Tora Vega Holmström (1880 – 1967), Hvilans folkhögskola, Åkarp. 
Dotter till Hedvig Holmström. Tora Vega var en framstående konstnär inom 
modernismen. Att vara kvinna och konstnär var inte lätt, erfor hon, och 
kämpade därför för ökad jämlikhet mellan könen – att kvinnliga konstnä-
rer skulle ha samma möjligheter som manliga konstnärer att bli erkända. 
Konstnären Carl Larsson avrådde tidigt Tora Vega från att bli konstnär: ”Ett 
av det allra viktigaste har hon emot sig, och det är hennes kön”. Tora Vega 
fann sin egen väg och framträdde med en dekorativ expressionism och 
blev en av vårt lands starkast självständiga målarinnor.
     ”Att aldrig underkasta sig” blev något av ett motto för Tora Vega. Hon var 
aktiv i den kvinnliga rösträttskampen. Under andra världskriget engagerade 
hon sig också starkt för flyktingarna och mot baltutlämningen.

Signe Forsberg (1882 – okänt årtal), Arlöv. Folklivsforskare och författare av flertal böcker, bl a Det 
gamla dräktskicket i Bara härad, Folklivsbilder från Skåne, m m. 

Elsa Belfrage (1891 – 1983), Åkarp. Läkare, politiker, skulptör. Initierade Åkarps Husmoders-
förening, med främsta syftet att skapa ett forum för kvinnligt samarbete i frågor rörande hem och 
samhälle. Gav ut Fickordbok för sjuksköterskor (1927, 19:e upplagan 2013) och var medförfattare 
till Hälsolära (1947, sjunde upplagan 1967). 

Svea Welander (f Nordblad) (1898 – 1985), Åkarp. Tonsättare. Tillsammans med maken Waldemar 
har paret betytt mycket för musiklivet i Arlöv och Åkarp. Bl a drev de Åkarps orkester-
förening som hade konserter på Hvilan. På 1950-talet skapade Svea landets första blåsorkester 
med bara flickor.
     I skolan väckte Svea uppståndelse med sitt spelande. Hon studerade vid Agathon Carlstedts 
musikskola i Malmö och 1928 tog hon organistexamen. Musiklärareexamen avlade hon vid
Akademin i Stockholm 1933. Därefter var hon lärare på Hvilan under 12 år, men även kantor i 
Burlövs församling.
     Om Svea Welander har det sagts att hon var en av de kvinnor i vårt land som hanterade
notpennan lika elegant som dammtrasan.

Ruth Hedberg (1900 – 1959), född i Burlöv. Författare, litteraturvetare och kritiker. Journalist på 
Östgöta Correspondenten, Idun och Svenska Dagbladet. Under pseudonymen Elsa Eschillius
utgav hon romanerna En vecka i Skåne (1934) och Fru Dygd och fru Lusta (1942). Hon var gift 
med författaren Olle Hedberg.
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Tora Vega Holmström
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Gertrud Ingers (1904 – 1991), Hvilans folkhögskola, Åkarp. Dotter till Malin Holmström. Gertrud 
var vävlärare och senare direktris för Hemslöjden i Malmöhus län. Hon har författat flera böcker i 
ämnet, bl a Hemslöjdens handarbeten 1944, Väva för linneskåpet 1962 och Barnvävning 1970.

Kvinnorna vid Lundavägen i Åkarp. Under senare delen av 1800-talet fick Åkarp ett uppsving, 
bl a som en följd av att Hvilans folkhögskola grundades. Företagsamma kvinnor tog tillfället i akt 
och startade verksamheter. Det blev affärer, caféer, rumsuthyrare. Det fanns även ett fåtal 
sömmerskor och stickerskor. I början av seklet hade Fröken Amalia Delén en pappers- och 
sybehörsaffär på Lundavägen 63. På Lundavägen 73 hade Bengta Johansson uthyrningsverksam-
het med sex rum och fastigheten kallades därför för Hotell Bengta. Anders och Johanna Larsson 
startade kaférörelse 1905 vid Lundavägen 66 i villa Lyckebo. Dottern Stina, som egentligen hade 
utbildat sig till sjukgymnast, tog så småningom över. 
     Lillgården på Lundavägen 77 hyste under mitten av 1800-talet den första handelsboden i 
Åkarp. Sen blev det svinuppfödning på fastigheten, tills fru Anna Hyllén köpte huset 1927 och star-
tade en kaffeservering. Sedan 1990 är Christin Gullberg ägare av Lillgården.

Kvinnors caféverksamheter i fastigheten Tre Musketörer i Åkarp. Hilda Lindblad som tidigare 
innehaft caférörelse, insåg att det fanns behov av ett café i närheten av den nybyggda järnvägs-
stationen i Åkarp. 1905 lät hon uppföra det hus, som långt senare döptes till Tre Musketörer och 
hon inrättade där Lindblads café. På 1940-talet ägdes caféet av fru Kathleen Marslen-Cook-
Frieberg, som lät döpa huset till Tre Musketörer. Under hennes tid utvecklades verksamheten till 
ett populärt dansställe, framförallt för elever från Alnarp och för universitetsungdomar i Lund. 
          
Charlotte Weibull (1917 – 2015), Möllegården, Åkarp. Folklivs-
konstnär och världsberömd dockmakare. Charlottes affär fanns 
under många år på Lilla torg i Malmö och blev till ett kulturhistoriskt 
folklivscenter med dräktbod, handaslöjdsverkstad samt dräkt- och 
folklivsgalleri. Verksamheten överfördes successivt till Möllegården 
i Åkarp.
     Charlotte och hennes verksamhet har fått en rad kulturpriser, 
utmärkelser, medaljer och diplom från såväl in- som utlandet. 1987 
blev hon utnämnd till folklivskonstnär och fick H.M. Konungens 
medalj, åttonde ordningen, av kung Carl XVI Gustaf. Hon fick även 
utmärkelsen Årets skåning 1996. Burlövs Kommuns kulturpris fick 
hon 1986.
     Fastigheten ägs i dag av Burlövs kommun, som här driver 
besöksmålet Möllegården kultur. 

Bara härads hembygdsförening. Föreningen huserar i Burlövs 
gamla prästgård från 1772, i Burlövs kyrkby. Här finns en 
bostadsmiljö från sent 1800-tal, indelad i olika tidstypiska rum, 
t ex prästens rum, pigkammaren, Margaretarummet, stuan, m m.

Charlotte Weibull
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Burlövs gamla prästgård
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Gunnel Carlson, Arlöv. Trädgårdsjournalist, författare, programledare för TV-programmet 
Gröna rum, initiativtagare till projekt Tusen trädgårdar, står för sajten Trädgårdsriket och är 
författare till en mängd böcker och artiklar. 
     Gunnel har erhållit fl era priser för sin verksamhet: Bl a 2017 Dalecarliapris av Föreningen 
Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Hon har även fått medalj för sina tjänster i trädgårdsyrket 
av Kungliga Patriotiska Sällskapet, 2012. 

Gull Åkerblom var under många år bosatt i Åkarp, där hon var verksam som bibliotekarie. 
Hon är barn- och ungdomsboksförfattare till över 60 böcker. Flera av Gulls barn- och ung-
domsböcker är av kategorin lättläst. 
     Gull har erhållit en rad kulturstipendier och priser, bl a Burlövs kommuns kulturstipendium 
1994 och Maria Gripe-priset 2007. 

Ann-Britt Sörensen, Åkarp. Fil lic, doktorand i landskapsarkitektur med inriktning på 
kyrkogårdsforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 
     Ann-Britt har författat ett fl ertal böcker, varav några tillsammans med kollegor, t ex 
Giftiga växter i trädgården 2001, Ungdomars bild av framtidens kyrkogård 2004, En 
trädgård för allergiker – är en trädgård för alla 2007, Minnenas trädgård: om kyrkogårdens 
form och växter 2008. 
     Tillsammans med arkeologen Anna Andréasson har hon skapat ett unikt lapidarium i 
Sibbhult, vars syfte är att visa gravstenarnas historia. 

Eva Bonde, chefredaktör, uppvuxen i Arlöv. Sedan 2015 driver Eva Historiskan, som är 
Sveriges första kvinnohistoriska tidning. 
     Eva har erhållit RFSU-priset med motivering bl a: …” Genom sin tidning, men också 
genom bokcirklar, studiecirklar och event, bedriver Eva Bonde och Historiskan en modern 
folkbildning, som inte bara gett många en större förståelse för vår historia utan också
kunskap att fortsätta det framtida arbetet för allas rätt till sin kropp och sexualitet.”

Sanna Ehdin, född och uppvuxen i Burlövs församling. Sanna är forskare, immunolog, 
författare, hälsodebattör. Hon har disputerat vid Lunds universitet för en fi l dr-examen i 
bioteknik med inriktning på immunteknologi. Därefter forskade hon under ett par år i
immunologi i La Jolla, Kalifornien. Sanna har skrivit över 15 böcker, som sålts i mer än en 
miljon exemplar i tio länder. Bl a utkom 1999 Den självläkande människan, som blivit en 
hälsoklassiker och sålt i 400 000 exemplar i tio länder.

Carolina Le Prince, företagerska, Kvinnligt Under, Åkarp. Samarbetar med Lydiagårdens 
cancerrehabilitering i Höör och med onkologen i Lund. Dessutom tog hon initiativ till en 
alldeles särskild kalender till förmån för forskningen, ”Fuck bröstcancer”.

Karin Lentz är född i Landskrona, men bosatt i Åkarp sedan mer än 50 år. Hon är prosaist/
berättare, feministisk poet och översättare. Hon har en fi l.mag.-examen i moderna språk 
vid Lunds universitet, och har varit doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. 
Under fl era år var hon VD på Lunds bokcafé samt ordförande i Författar-Centrum Syd 
under åtta år, hon har lett fl era skrivarverkstäder hos olika studieförbund och har en kortare 
tid arbetat även på Kulturarbetsförmedlingen i Malmö.
     Hon debuterade 1975. Hennes dikter förekommer i tjugotalet antologier och hon är 
översatt till fl era språk. En del dikter har även tonsatts. 

Christin Gullberg, senaste ägaren av Lillgården. I början hade Christin enbart beställningar. 
Numera är det även matservering lunchtid, med gäster långt utanför 
kommunens gränser. Christin utsågs till årets företagare i Burlövs kommun 2007. 

Maria Dahl utbildade sig till sjuksköterska, men sadlade om efter ett par år och blev 
tårtkonstnär i stället. Familjen köpte fastigheten Tre Musketörer och Marias skapelse 
Tårtrummet kunde öppnas. Maria blev prisad för sin tårtkonst och fi ck pris 2013 som Årets 
företagare i Burlöv.
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Genarp

Slottsfrun Helle Hak (1507 – 1550), 
Häckeberga slott. Förekommer i sägnen om 
sin övermodige make ”rige Holger”, benämnd 
för ”lille kungen av Skåne”. Enligt sägnen 
spände Helle för sina hästar och körde med 
sina döttrar ned i en skogstjärn och drunknade. 
Efter denna händelse kallas tjärnen för 
Fruasjön. 

Thale Ulfstand på Häckeberga (d 1604). 
Hon var dotter till Holger Gregersen Ulfstand 
och Helle Hak. Fru Thale var en rik och mäktig kvinna och änka. Hon gifte inte om sig, för hon 
hörde inte till de slags kvinnor som behövde en försörjare, sades det. Hon ägde många 
egendomar, som hon dels fått i arv, dels som hon bytt till sig eller sålt. 
     Fru Thale var väl sedd vid det danska hovet. Hon betraktades under slutet av 1500-talet som 
den skånska adelns ”grand old lady” och fick äran att ta emot den unge Christian IV på sitt gods 
Skabersjö. 

Mette Rosencrantz (1624 – 1683), Häckeberga. En av Skånes rikaste kvinnor och en av de 
största jordägarna på mitten av 1600-talet. Änka tre gånger efter giftermål med skånska gods-
ägare. Genom arv och genom kloka köp av egendomar ägde hon stora gårdar, bl a Häckeberga, 
Björnstorp, Toppeladugård, Assartorp, Brodda och Rydsgård. Den förnämsta av dessa var 
Häckeberga. 
     Mette Rosenkrantz lär ha varit en av dem som spekulerade i billiga gårdsköp, när danska gods-
herrar flydde till Danmark under Skånes försvenskning. Vid hennes död 1683 var boet emellertid 
konkursmässigt, eftersom gårdarna ofta hade vanskötts under orosåren och lämnat dålig avkast-
ning. Häckeberga gods hade dessutom satts i brand. Mette är begravd i Genarps kyrka. 

Mette Sophie Krabbe (trol 1662 – 1708), Häckeberga. Dotter till Mette 
Rosenkrantz. Gift med dansken Johan Monrad. Sistnämnde hade blivit 
helt betagen i Mette Sophie. Han har i sina memoarer skrivit att han hade 
besökt många länder, upplevt mycket, men aldrig bundit sig vid någon 
kvinna – tills han såg Mette Sophie. Han hade redan tidigare i
Köpenhamn hört att hon var den mest extraordinära jungfru som man 
kände till. Vigseln blev dock politiskt kontroversiell p g a spänningarna i 
förhållandet mellan Sverige och Danmark och försvenskningspolitiken. 
Men Monrad var förslagen och klarade sig ur knipan. 
     Efter en lång arvstvist fick Mette Sophie ärva Häckeberga, 
Toppeladugård, Assartorp, Björnstorp och halva Svenstorp. Kriget hade 
gått hårt åt gårdarna, men de höll på att rustas upp. 
Mette Sophie avled 1708 och Johan Monrad året därpå. 
Makarna är begravda i Genarps kyrka. De hade inga barn.
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Christina Piper (1673 – 1752). Tillsammans med sin make, kungliga rådet Carl Piper, var Christina 
en stor maktfaktor i Sverige. Carl Piper blev under kriget tillfångatagen och var fängslad flera år i 
Ryssland. Han dog 1716. Efter att ha blivit änka, ägde Christina flera egendomar på olika ställen i 
Sverige och i Skåne. I Bara härad ägde hon Toppeladugård, Assartorp i Lyngby socken samt en tid 
även Häckeberga.
     Christina Piper var en framgångsrik och kraftfull slottsfru, godsägare och byggherre. Hon lät 
uppföra flera gods och grundade fyra fideikommisser. Hon betraktades som den skånska bygg-
nadshistoriens viktigaste byggare. Hon var rik och inflytelserik, donerade gärna till välgörenhet och 
månade om utbildning. Hon var skicklig organisatör och ekonom, därtill tuff affärskvinna och 
förhandlare.
     Christina gjorde stora insatser inom industri, handel och godsverksamhet. Den största investe-
ring hon gjort var dock förvärvet av Alunbruket Christinehof i Skåne, uppkallat efter henne.
Christina satte bruket på fötter samt utökade verksamheten. 
     I Skåne blev Christina en stark lokal maktfaktor och talesperson för den samlade skånska 
adeln, när det gällde att bearbeta de centrala myndigheterna. 

Karen Krabbe (död 1722) och Metta Sofia Bruin (1701 – 1777). Slottsfruar över Häckeberga jämte 
Toppeladugård, Assartorp och Björnstorp. När Karen kände att hennes levnad var över, lovade 
hon sin yngsta dotter Metta Sofia Bruin alla sina ärvda egendomar. Dottern fick dock avge ett löfte: 
Hon skulle försaka det äktenskap hon lovat en ung man, till vilken hon redan lovat sin hand och sitt 
hjärta.                                                
     Metta Sofia slog upp förlovningen och fick i gengäld egendomarna. Hon fick dock stora problem 
med egendomarna på grund av deras skick och vände sig till en jurist, Peter Silfverskiöld. Denne 
lyckades inget vidare med tvisten, men desto bättre med Mette Sofia. Paret gifte sig 1723. 
I äktenskapet föddes sju barn

Lina Gren-Nilsson (1860 – 1946), Häckeberga. Författare och folkskollärare. Lina var soldatdotter 
och bodde i torpet Hällenöra (numera försvunnet) på Häckeberga. Lina hade skrivit dikter tidigare, 
men det var först efter pensioneringen som hon började skriva böcker. Hennes berättelser hand-
lade ofta om platser och människor ur verkligheten från hela det stora Häckebergaområdet. Mellan 
åren 1926 – 42 utkom Kyrkklockorna kalla 1926, Minnen och bilder 1931, Från vardagsstigar 1933, 
I soldattorpet – verklighetsskildringar 1934, Från färdevägen 1942. 

Anna Maria Lovisa Collin (1864 -1933), Lyngby. Entreprenör, handboksförfattare inom området
textilkonst. 1890 kom Skånsk konstväfnad i allmogestil, år 1892 utkom Flamsk-, Finnväfnad och 
norsk Rödlakan (även engelsk upplaga) och 1895 utgavs Våra hemväfnader i Lärft, Kypert och 
Atlas. 
     Även inom ett annat område visade Maria företagsamhet: Hon fick idén att låta trycka och ge ut 
tågtidtabeller. Det blev Tidtabell för Skåne, 1897–1906. Tabellerna såldes bra och Maria blev smått 
förmögen. Hon testamenterade sin förmögenhet till Hushållningssällskapet Skåne. Nu delar Maria 
Collins Fond ut bidrag och stipendier till gagn för praktiskt jordbruk, studier om samt vetenskaplig 
forskning om jordbruk.
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Gunborg Håkansson (f Greko) (1910 – 2014), Genarp. Änka som ägde en lantmannaaff är med 
bageri. Hon basade över ett dussin anställda. Därtill hade hon fyra barn att försörja. Gunborg var 
en av initiativtagarna till ”Genarps försköningsförening”. 

Evelyn Nilsson (1911 – okänt årtal ), Genarp. Evelyn var kalaskokerska på de stora godsen och 
slotten och lagade därvid mat till fl era kungligheter. Hon vann titeln svensk mästarinna i matlagning 
1954 och blev skånsk matmästarinna i en tävling, anordnad av Kvällsposten.

Sigbritt Ramkvist, (1931– 2015), Genarp. Sigbritt var engagerad i Genarps kulturförening, där hon 
ofta uppträdde i teater, revyer och musik. 1975 startade hon en teatergrupp, ”Muntra Fruarna i 
Genarp”.

I skogarna kring Genarp lurade Skogssnuvan eller ”skåusnuan”. Hon såg framifrån ut som en ung, 
vacker kvinna, men baktill var hon håltom och liknade ett baktråg. Bergstrollet Klintafrun fanns på 
Romeleklint, där hon gömt sina skatter någonstans i skogen. En sägen berättas om en bondson, 
som på mitten av 1800-talet blev förtrollad av en underskön jungfru som han mötte i skogen, och 
som han fi ck ett barn med. 

Spettkaksbagerier. Genarp synes ha en tradition av spettkaksbakande. Yrket är på tillbakagång. 
På 1950-talet fanns 100 spettkaksbagerier i Skåne. Nu fi nns bara några kvar. 
     Johanna Jeppsson hade länge bakat spettkakor över öppen eld med sin mor och farmor i 
Häckeberga, innan hon startade spettkaksbageriet 1928, som senare fl yttade till Malmö. Där 
bakade hon spettkakor fram till sin död 1952. Betty Jakobssons spettkaksbageri fanns i ett rött 
tegelhus på Kyrkovägen 10. 1991 köpte Vickie Off erlind bageriet. 2006 vann Vickie en spettkaks-
tävling, anordnad av Skåneländska Gastronomiska Akademien. 
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Ulla Christine Pamp, Lyngby. Aktiv i Amnesty sedan 13-årsåldern. Ordförande för svenska Amnesty  1993-1996 
samt 2004-2007 då hon valdes in i Amnestys internationella styrelse, IEC (International Executive Committee). 
Hon var vice ordförande i IEC 2009-2011. Ordförande för Amnesty Internationals högsta beslutande möte 
(International Council Meeting / Global Assembly Meeting) var hon från 2015-2018. Christine har drivit en
ridskola och har nu en liten hästgård. 

Bente Bjerregaard, Genarp. Bildkonstnär. Målar i den svenska tradition där Paul Cézanne, Karl Isakson och 
Henri Matisse varit de främsta inspiratörerna. Bente målar ofta färgsprakande naturmotiv. Motivet är egentligen 
inte det viktigaste, anser hon. I stället är det uttrycket som är viktigt; hon vill förmedla livsglädje. Bente har 
erhållit stipendier och är representerad på fl era museer.
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Lomma

Agnes Fredricson. Genom de brev Agnes skrev till nära och kära skildrades familjen 
Fredricssons vardagsliv i Alnarp tiden 1909 – 1914. Familjen bestod av maken Gottfrid, som var 
förvaltare av Alnarps egendom, hustrun Agnes och deras fem barn. 
     Maken dog hastigt 1914 och Agnes blev änka, med fem barn att försörja. Första världskriget 
stod för dörren…

På mitten av 1800-talet började kvinnor ge sig in på de nya företagsområden som öppnades i och 
med den tekniska utvecklingen. Ett sådant område var fotografering. Ofta arbetade fotografdöttrar 
eller hustrur i ateljéerna med kopiering och retuschering. De lärde sig yrket och kunde 
sedan ta över firman efter fadern eller maken. Döttrar och änkor drev många ateljéer. En kvinna 
som hade fotofilial i bl a Lomma, var Cecilia Nelson (1866 - 1939). Hennes huvudsakliga 
verksamhet fanns i Malmö och hon var en av stadens bästa fotografer. Hon var en av det fåtal 
fotografer som förvaltade sina inkomster väl – vid sin bortgång var hon en mycket välbeställd 
kvinna.  

Else Dahl (1882 – 1964), Alnarp. Trädgårdsarkitekt. Gift med professor Carl Georg Dahl, 1900-ta-
lets störste pomolog. Else undervisade i Alnarp om hur man tillvarata bär och frukter vid syltning, 
saftning etc. Hon skapade vackra trädgårdar i Alnarp och kallades för ”Alnarps 
härskarinna”. Hon utformade också prästgårdens förfallna trädgård i Arlöv, tillsammans med 
friherrinnan Coyet, och gjorde den till en örtagård, som blev alla dåtida kryddälskares Mecka. 
     Else skrev artiklar i olika tidskrifter samt böcker, och var sakkunnig i bl a SOU 1919:10,
 ”Åtgärder för främjande av trädgårdsodlingen”.

Mary Andersson (1929 – 2020) och Lomma Eternit. När Mary var anställd hos Lomma 
kommun såg hon hur asbestarbetarna på Eternitfabriken for hälsomässigt illa av asbestfibrerna. 
En förhållandevis stor andel av de anställda var kvinnor. Hon intervjuade arbetarna och skrev 
därefter boken Asbestarbetarna berättar (1980). För detta fick hon ett "Låt leva"-pris på 50 000 
kronor av tidningen Arbetet och boken ledde dessutom till en ändring i arbetsmiljölagstiftningen. 
År 2015 förärades hon Malmö Stads kulturpris.  
     Marys författarskap kännetecknas av ett stort socialt engagemang.                    
Hon skildrar ofta fattiga kvinnors utsatta liv men också deras uthållighet och humor. 

Lantbruksmuseet Alnarp. Utställningen på Lantbruksmuseet 
dominerades tidigare av männens redskap, männens arbete på 
lantbruket visades upp. Var kvinnors arbete inte värt att 
dokumenteras? Tack vare eldsjälen Barbro Henriksson har en 
del av kvinnohistorien lyfts fram i ett av utställningsrummen, 
”Från jord till bord”. Där visas lantbrukarhustruns hushållsred-
skap och liknande, forna tiders handredskap, konserverings-
maskiner, tvättbrädor, handmangel i trä, mjölkhämtare, med 
mera.
     Barbro Henriksson erhöll Lomma kommuns kulturplakett för 
ett ”gediget och uthålligt” folkbildningsarbete för sitt arbete med 
kvinnohistoria. Hon har också fått Sveriges Hembygdsförbunds 
förtjänsttecken. Detta för sitt långa engagemang i föreningen för 
Alnarpsmuseerna. Barbro har författat flera skrifter och böcker.
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Ett axplocka av nutida företagsamma och inspirerande kvinnor i Lomma

Daniella Witte, Lomma. Arbetar med interiör, design och fotografi . Hennes instagramkonto har tusentals följare. 
Hon är gästbloggare hos olika inredningsfi rmor, inredningstidningar, m m. Daniella var en av fi nalisterna i Årets 
Inredningsbloggare 2018 i Elle Swedish Design.

Marie Nilsson, Lomma. Eldsjäl som ser till att saker händer i Lomma. Marie är en skicklig nätverkare och
engagerad i många organisationer: Lomma event, Lommastråkets centrumförening, Närodlat företagande, 
Lomma företagsgrupp, bl a. Har arbetat med produktutveckling, personalledning, projektledning, aff ärsutveckling 
m m. 

Maja Lindberg, Lomma. Illustratör och barnboksförfattare. Maja säljer sina bilder som konst-
tryck runt om i världen via Internet. 2014 illustrerade hon bilder till Björn Ulvaeus barnbok Det 
lilla vita pianot och 2016 gav hon ut sin första egna barnbok Lilla bokstavsboken. Sedan dess 
har hon skapat fl era böcker för barn och föräldrar. Maja erhöll pris, stipendium, av Lomma 
kommun år 2019. 

Charlotte Mrani, Lomma. Charlotte utbildade sig till socionom, men efter 15 år som social-
arbetare och familjerådgivare sadlade hon om och utbildade sig i stället till fi nsnickare, med 
specialitet att tillverka exklusiva skrin. Charlotte är nu Sveriges enda schatullmakare och en 
av de få i Europa. 
     Schatullmakare är ett yrke från 1700-talet. Hantverket var vanligt fram till tidigt 1900-tal men sedan dess har 
yrket mer eller mindre dött ut. 

Zsuzsanna Lendemar-Fóth, Lomma (Habo Ljung). Konstnär, som arbetar med glas och måleri. Hon inspireras av 
naturen, gärna den skånska med pilträd och åkrar och den blåa färgen från himmel och hav. Zsuzsanna har fått 
fl era utmärkelser: Lomma Kommuns kulturutmärkelse, Diplom Museiföreningen Lomma, Diplom Lions Bjärred. 
Hennes verk fi nns hos olika kommuner, företag, organisationer, kommuner. 

Anna Bystedt, Lomma. Radiopratare, Mediecoach, Copywriter, Föreläsare, Moderator, Konferencier, Producent, 
Dokumentärfi lmare. Är numera programledare i Guldkanalen, som sänder från Staff anstorp. Har också gjort och 
gör dokumentärfi lmer. 

Marie Hansson Driver Björka Assistans AB och är urstiftare till ”Ett värdigt liv”. 2010 startade hon, tillsammans 
med maken, Björka Assistans, som organiserar personlig assistans till kunder från mellersta och södra Sverige. 
Marie blev årets företagare 2014 i Lomma kommun. 2015 blev hon Gasellvinnare i Skåne län, med motivering
bl a: …”Med muntliga rekommendationer och personligt engagemang har Björka Assistans i Lomma vuxit med 
över 1 800 procent….”…”Det gör Björka Assistans till Skånes snabbast växande företag enligt Dagens industri.”

Eva Wrede, Lomma. Journalist/redaktör/projektledare. Eva har läst marknadskommuni-
kation och marknadsföring och därefter blev det Journalisthögskolan i Göteborg.
Hon frilansade som journalist för olika svenska tidningar och tidskrifter.
     År 2017 startade hon eget förlag och har gett ut böcker som Lomma Strandvägen (2017) 
och Alnarp – den gröna ön (2019) och samma år Tågsemester. Sistnämnda var ett sam-
arbete med facebookgruppen Tågsemester. I år kom också uppföljaren Tågsemester
Norden extra allt ut. 
     Eva har fått kulturplakett av Lomma kommun. Plaketten går till en person som har gjort 
särskilda insatser för det kulturella livet i Lomma. 

Brita Kinning, Lomma. Textilkonstnär och keramiker. Drivande eldsjäl. Utbildad vid 
Tillskärarakademin startade hon ateljén Småfolk. Har varit med om att starta och driva 
hantverkskollektivet 111:an i Lomma och även Skånekraft, VSKG och Formargruppen.  
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Smörjekvinnorna i Lomma hade sin storhetstid främst under förra seklets första decennier. 
De använde sig av bl a bränd tjära som de smorde in sina patienter med och som påstods bota 
engelska sjukan. De var respekterade och folk kom från vida omkring. På Strandvägen i Lomma 
bodde ”smörjekvingan” Elna Larsson-Åkesdotter (1859 – 1954). Elnas syster, Hanna Nilsson 
Åkesdotter, tog vid när Elna slutade och fortsatte fram till 1950. Ebba Svensson Selmer var den 
sista av Lommas smörjekvinnor. Hon arbetade fram till 1963.
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Staffanstorp

Uppåkra, Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Till cirka år 
1000 e Kr var Uppåkra ett maktcentrum - ett politiskt och religiöst centrum. Kungen och drottningen 
i Uppåkra lär ha haft ett tämligen jämlikt förhållande och bosättningens kvinnor hade en betydande 
makt. De ansågs ha hemlig kunskap, magi, och de blev respekterade och fruktade.

Även i Önsvala i Staffanstorps kommun har det hittats gravar från ungefär samma tidsålder. 
Det märkliga var att kvinnogravarna var rikt utrustade, till skillnad från männens. I en av gravarna 
fanns en mäktig kvinna, sannolikt från elitskiktet, från omkring år 600. Inför döden hade hon klätts 
upp i sin allra finaste dräkt, som var broderad med guld- och silvertrådar. 

Hanna Bengtsson (1847 - 1932), Djurslöv, var den mest kända helbrägdagörerskan och skäver-
kvinnan på sin tid. Hon botade genom örter och handpåläggning. 

Helga (f 1889) och Martha (f 1896) Larsson från Kyrkheddinge. Två strapatsrika systrar, som for 
iväg till Österrike-Ungern under första världskriget för att arbeta som frontsköterskor och som 
under andra världskriget deltog i hjälparbete bl a i Japan. De skildes åt geografiskt under senare 
delen av sina liv, men är nu båda begravda på Kyrkheddinge kyrkogård.

Astrid Gärdsmark (1905 – 1988), konstnärinna med passion för 
s k skrotskulpturer. Hon forslade hem stora tunga metallbitar från 
skrothandlare, svetsade och skar och formade skroten till fantasi-
fulla skulpturer. Under en längre vistelse i Paris och Biarritz vann 
hon första priset för sina skulpturer. Hennes skulptur Staffan 
Stalledräng står framför servicehuset Pilegården. Andra av hen-
nes verk finns på Åstradgården i Staffanstorp.

Anna-Lisa Menander (1915 – 2019), Djurslöv. Textilkonstnär, 
som skapade många utsmyckningar, bildvävnader och kyrkmattor 
på offentliga platser runtom i Skåne och Sverige, bl a i Lyngby kyrka,
Kyrkheddinge kyrka, medborgarhuset i Burlöv, Nevishögs kyrka, 
Staffanstorps församlingsgård, m m. Hon hade sin vävatelje i Djurslöv, på Krokåkers gård.
     Anna-Lisa erhöll Staffanstorps kommuns kulturpris 1979 för framstående insatser inom kultur-
området och 1989 förärades hon Skånska Dagbladets kulturpris.

Eva Falck (1932  - 2018), Tirup. Skapare av Tirups örtagård, ett av 
landets främsta kryddgårdscentra, tillika en av Europas största. Ett 
populärt utflyktsmål, som numera drivs av dottern Bente Falck. 

Tirupakäringen, en kvinna som blivit övergiven av sin trolovade 
och som tog sitt liv. Numera är hon en gengångare som antastar 
mötande män och påbörjar en yster dans vid vägskälet. 

Astrid Gärdsmarks ”Staffan stalledräng”

Tirups örtagård
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Eva Sjölin (1948 – 2014). Stadsarkitekt i Staff anstorp resp Lomma 
kommun. Eva Sjölin brann för det goda samhällsbyggandet och 
satte en humanistisk/kvinnlig prägel på Staff anstorps centrum, 
på Jakriborg och på Lomma hamn. Hennes syfte var att forma en 
mänsklig, varierad och lågskalig bebyggelsemiljö med såväl det 
gröna som det sköna i fokus. Eva var unik inom branschen genom 
att ha varit med om att vinna Sveriges Arkitekters planpris två 
gånger: 1992 för utbyggnaden av Staff anstorps centrum och 
2004 för planeringen av Lomma hamn. 

Åstradgården, Staff anstorp Hembygdsmuseet. Museet 
rymmer ca 3 200 registrerade föremål inom främst hantverk, 
jordbruk, biodling och skomakeri. Här fi nns också en fi n 
samling textiler och bl a några av konstnär Astrid Gärdsmarks 
skapelser.

Kyrkliga arbetskretsen i Staff anstorp. Sedan starten har fl itiga 
syföreningskvinnor över hela Sverige arbetat ihop ett antal 
miljarder kronor till diakoni och till internationell mission. 
Så även i Bara härad: i Lomma, Arlöv, Åkarp, Särslöv, m m. 
Många syföreningar har upphört med sin verksamhet, men i 
Staff anstorp handarbetar man vidare, numera huvudsakligen 
med stickning, och med Barnmissionen som mål.

Åstradgården
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Ett axplock av nutida företagsamma och inspirerande kvinnor i Staff anstorp

Katarina Hård, Staff anstorp, bildkonstnär. Katarina har utbildats vid Konstakademien i Krakow. En romantisk mystiker, 
som har fått fl ertal priser och stipendier. Engagerad i arbetet mot knark bland ungdomar. 

Jenny Strandh, Jakriborg. Jenny är en välkänd profi l i blomsterarrangemang runt om i Skåne. Drev tidigare – 
tillsammans med sin far - Ingvar Strandhs blomsterskola i Oxie. Numera fi nns blomsterskolan Blomsterdesign i Jakriborg.

Inger Hossmark. Staff anstorp. Politiker (m) och kommunalråd. Hushållslärare, som styrde Staff anstorp med järnhand 
under 40 år. Oppositionen benämnde henne för ”Järnladyn”.

Monika Smidelik, Staff anstorp. Driftig eldsjäl och nätverkare. Monika har fått ta emot fl ertal utmärkelser: Årets eldsjäl i 
Staff anstorp - Årets Staff anstorpare. - Årets näringslivspris, m m. Var med om att starta Arbor, nätverk för företagsamma 
kvinnor.

Även Lisbeth Hovrell är skicklig nätverkare, har varit med från starten i Arbor och är f n ordförande. Lisbeth är även 
engagerad i integrationsverksamheten i kommunen.

Jakriborg
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Paula Pennsäter, f d sångerska i Wisex och har turnerat runt i hela Sverige 
och även utomlands. Wizex och Paula har fått en hel del utmärkelser. I början 
av 2000-talet blev hon utnämnd till Sveriges dansbandsdrottning och 2006 
utnämnde Aftonbladet henne till en av årets dansbandssångerskor. När Paula 
var med i Wizex vann gruppen 1999 Dansbandslåten i TV 4.

Irma Silfverschiöld, Torreberga gård. Irma skapade ett dockmuseum 2004, 
som fram till 2018 fanns på Klågerups slott, där hon var bosatt. Numera fi nns 
dockmuseet Sju generationer hos dottern Charlotte Hamilton på Torreberga 
gård, Staff anstorp.

Charlotte Hamilton bedriver hästverksamhet på Torreberga gård. Hon är 
internationell ryttarinna, C-tränare i dressyr och Msv B-domare, tvåstjärnig 
internationell fälttävlansdomare, ordförande i Skånes Ridsportförbunds 
dressyrkommitté, uppfödare av svenska ridponnier och dressyrhästar.

Margareta Welander, Hjärup. Professor i trädgårdsvetenskap. Har arbetat inom området tillväxt och utveckling, 
med bl a växtförädling och vegetativ förökning av frukt och bärväxter. 
Margareta har författat – till en del tillsammans med kollega - ett antal böcker inom ämnet växtförädling och 
bioteknik. 

Eelke Emilia Christinesdotter driver ishotell, som är helt gjort av 
is och snö i norska vildmarken.

Sabina Chantouria, Olga Sabina Tchantouria Vamling, är 
svensk/georgisk singer-songwriter. Utbildad i musik-vetenskap 
vid Lunds universitet. Verksam som musiker, låtskrivare, leder 
musikkurser och kulturrelaterade projekt och driver eget skivbo-
lag, Sach Music. Hon har gett ut skivor, haft sin musik spelad i 
svensk och internationell radio och haft solokonserter i Sverige 
och utomlands.  

Linda Lundqvist. Pop-/Countryartist, sångerska och gitarrist. 
Efter musikutbildning har hon musicerat runt i Sverige och 
även utomlands. Hon har medverkat på Baltic Song Contest, 
Malmöfestivalen, studioinspelningar, i radio, TV, som konferencier, invigt evenemang, medverkat i kyrkokonser-
ter, m m. Musiklärare i Staff anstorp. Har fått 2014 års kulturpris i Staff anstorp.

Silvia Adamova Mutlu och mamman Petia Adamova, Saff ranstorp. Familjen Adamova Mutlu – med 
taleskvinnan Silvia Adamova Mutlu - har gjort det nästan omöjliga: börjat odla saff ran i Sverige. Nu har de en 
av norra Europas största saff ransodlingar. För att utnyttja årets alla årstider har de nu också börjat odla sparris. 
Silvia benämner modern Petia som en riktig superwoman, som driver allt och håller allt i schack - en kvinna med 
många bollar i luften och som tidigare drivit både hönsfarm och butik. 

Paula Pennsäter
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Sabina Chantouria, Olga Sabina Tchantouria Vamling
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