
Konstrundan Långfredagen 15. april 2022

Så var det äntligen dags för en ny konstrunda i Skåne, denna gång i Sydöstra Skåne. Vi har 
längtat så efter 2 år med corona, då konstrundan var inställd. Tyvärr var vädret inte så fint att 
köra nercabbat, bara på den sista sträckan, men vädergudarna var åtminstone så snälla, att de 
inte skickade regn till oss. Som alltid hade vi en riktigt trevlig dag tillsammans.

I år var samlingsplatsen Maglehem Kyrka. Vi var 7 bilar från olika håll som till ex. 
Helsingborg, Skanör, Sjöbo, Hällingsjö, Krapperup och Ystad. Konstrundan startade från 
Maglehem kl. 10.00 på morgonen. 

Vårt första stopp var hos Jonas Rooth i Maglehem, där det var gott om p-platser. Jonas Rooth 
är en glaskonstnär, som framför allt är känd för sina spektakulära ljuskronor inspirerade av 
barock och art nouveau. Det var en väldigt fin utställning med glaskonst. 

Härifrån gick vi till fots till Anna Rochegova Cederholm i Maglehem, bara 5 minuters 
promenad. Här såg vi en utställning med måleri och grafik. Hennes målningar är särskilt
inspirerade av blommor, färger, former och porträtt. Tavlorna var väldigt fina.



Vi promenerade tillbaka till glaskonstnären och hämtade våra bilar. Nu gick turen till 
konstnären Irene Trotzig, Lillehems Gamla Skola inte långt därifrån. Här såg vi en utställning 
med färgglada målerier och grafik.

Nu fortsatta åkturen i Österlen på vackra vägar med vidunderliga vyer genom Brösarp Backar,
som är en del av Verkeåns naturreservat. Här parkerade vi på en kulle för att fika. Vi, som 
ordnade träffen, hade tagit med kaffe och danska småkakor. 

Vi fortsatte till Kivik, där vi besökte Karin Bengtsson, en grafiker och målere. Hennes 
målningar är fantastiska, inte konstigt, att nästan allt redan var sålt, när vi kom. Hennes 
målningar är så autentiska, att porträttmålningarna är som fotografier av personer, och tyget 
på målningarna ser ut som riktigt tyg. Man får lust att försöka känna på det.

         

Härefter var det dags för lunch på Café Djupadahl hos Österlens Golfklubb i Vik. Caféet 
ligger vackert på en kulle med utsikt över Öresund. Här kan man få dagens rätt med sallad, 
bröd, kaffe och kaka för lite pengar. De har alltid både en kötträtt, fiskrätt och vegetariskt, allt 
var väldigt gott, och köttet mycket mört. Efter en timme med trevligt sällskap, åkte vi vidare 
till Baskemölla, där vi såg en keramikutställning och en mycket populär glaskonstnär. Det var
så många kunder, som ville köpa hans glaskonst, att man knappt kunde komma in.

Därefter åkte vi till Hammenhög, där vi besökte Carsten Nilsson, en mycket kreativ 
träbildhuggare. Här såg vi intressanta spegelramar, ett fint hantverk. Han berättade, att det tar 
honom 88 timmer att tillverka en spegelram. Han handtillverkar också en känt pepparkvarn 
”Kvarn”. Den är dyr, men mycket fint hantverk. 



Nu var det sen eftermiddag. Vi slutade på Café Backagården i Löderup, där 4 konstnärer hade
en liten utställning. De, som kände för det, fikade tillsammans, innan vi åkte hem efter en 
trevlig konstrunda. Vi hoppas, att många medlemmar har lust att delta i konstrundan igen 
nästa år. Se också fina bilder från konstrundan här på sidan.

Lars & Majbritt


