
I början av 90-talet får jag av dåvarande biblio-
tekarie och eldsjäl Ann-Mari Edner det delikata 
uppdraget att fotografera Veberöds kulturprofi ler. 
Jag far först till Dörröd tidigt en morgon och 
möter radiomannen och författaren Carl Magnus 
von Seth och blir kvar hela dagen. 

”Tack för att du kommer och muntrar upp 
mig!” säger Calle, sittandes barfota på trappen, 
trots vinterkylan. 

Calle skriver i Skånskan och är redaktör för Bra 
Böckers Bra lyrik och medverkar ofta i SR med 
sin genuina radioröst. Calle bjuder på kaffe och 
våffl or och berättar om sina författarmöten med 
bl a Arthur Lundqvist, Maria Wine, Harry Mar-
tinsson och Pär Lagerkvist. 

Jag får också veta att Strindbergs röst lär fi nnas 
inspelad, men var den fi nns är okänt. Calle be-
rättar vidare om när poeten Bo Bergman nästan 
trillar i spat tillsammans med Röster i Radios fo-
tograf Ulf Stråhle vid Nybrokajen. Vilken bild jag 

missar, kommente-
rar Stråhle. 

Calle är fotoge-
nisk, som jag brukar 
säga, och bilden 
jag tar på honom 
blir slitstark. Det 
blir många Kura 
skymningaftnar på 
biblioteket ofta till-
sammans med byns 
andra författare som 
t ex Håkan Hal-
lander, Stefan Casta 
och Tord Wallström, 
vilket ger bykänsla 

och glädje över en blomstrande kulturbygd. Cal-
les rikhaltiga bibliografi  i urval (20 böcker) hittar 
du på sv.wikipedia.org. 

På väg hem efter ett boksläpp i Malmö 2007 av 
Jacques Werup & Co’s Fredagsbarnen frågar Calle 
om Jörgen Cederberg lever. 

Cederberg är radiomannen, som startar Som-
mar tillsammans Tage Danielsson. Svaret kommer 
efter en vecka. Jag har inbjudan till Povel Ramels 
Minneskonsert i Stockholms Stadshus. Kuriosa 
är att Povels svärfar Ragnar Östberg är arkitekt 
till Stadshuset. 

I stöd mot den berömda byggnaden står en 
övergiven Cederberg och frågar ”Kan du hjälpa 
mig? Jag har ingen biljett.” Jag har en biljett till 
övers som Cederberg får överta. Han är syn-
skadad och vill hälsa på Hasse Alfredsson. Jag 
lovar att säga till när Hasse kommer, men det blir 
många gånger frågan ”är det Hasse?” eftersom 
många äldre vithåriga män passerar. 

Cederberg behöver all hjälp och snart sitter vi 
bredvid Gunwer Bergkvist, Brita Borg och Arne 
Weise. En lång kö är det till en kondoleansbok 
och Kristina Lugn står bakom oss och trängs. 
”Lugn, bara lugn” säger jag och svaret blir ”ha 
ha hi hi!! Svårt att hålla tårarna borta när sju av 
Povels pianister inleder med ”Tänk dej en strut 
karameller”. 

Jag berättar Calles undran för Cederberg och 
får hans mejladress, som jag lämnar vidare till 
Calle. Min slitstarka bild får jag tillbaks. Nu 

hänger bilden i mitt mörkrum! 
Calle har fyllt 96 och bor 

numera med sin Siv i Par-
tille.

Min förhoppning är att 
Calles och de övriga Ro-
meleförfattarnas alster 

kärleksfullt bevaras för 
framtiden på vårt fi na 

bibliotek.

Fina minnen 
av kulturprofi ler
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Veberöd

Din lokala röst i Skånskan

Crime Scene var temat för Jade Doctor Moricku, Mikaela Åkerberg, Lovisa Eksten och Maja Andersson. 

LUND
Unga skånska forskare 
samlades på Vattenhal-
len på Science Hall på 
torsdagen för att visa 
upp sina spännande 
projektarbeten.

Några av tjejerna från 
Sundsgymnasiet i Vellinge 
hade med sig fotavtryck 
och polisavspärrnings-
band för att visa på hur det 
går till vid en brottsplats.

– Vi undersöker hur 
olika tekniska undersök-
ningsmetoder på brotts-
platser har betydelse för 
utgången av ett mål leder 
i rätten i bland annat våld-
täktsmål, säger Maja An-
dersson, som är en av de 
unga forskarna.

På plats fanns också Sofi a 
Andersson, som studerar 
International Baccalaure-
ate Diploma på gymnasiet 
i Lund och Erik Eldh, som 
läser naturprogrammet i 
Helsingborg.

Sofi a Andersson berät-
tar att hon undersöker om 
det fi nns någon skillnad 
mellan den antibakteriella 
effekten av skoghonung 
kontra nektarhonung. 

– Det är en intressant 
möjlighet för oss att kom-
ma ut med med vår forsk-
ning och kanske komma 
med till slutfi nalen, menar 
Erik Eldh, som undersöker 
om supermaterialet grafen 
kan användas för att upp-
gradera datorer. 

Sen 1963 har den ideella 

ungdomsorganisationen 
Unga Forskare lyft fram 
och utsett de bästa bidra-
gen bland landets unga 
forskare på gymnasienivå.

– Vi vill uppmuntra 
unga som är intresserade 
av matematik, naturveten-
skap och teknik och som 
kommer med nya kreativa 
idéer. 

– Därför är det så kul att 
över 500 sökte digital till 
den rikstäckande tävlingen 
och att 400 av dem är med 
på de semifi naler som vi 
nu genomför på 10 platser i 
landet, berättar Anna Hed-
lund, generalsekreterare i 
Unga Forskare.

Vid semifi nalen i Lund 
ställde de engagerade del-

tagarna ut sin 20 projekt-
arbeten under dagen, så att 
allmänheten och grund-
skolor kunde komma och 
titta på vad de unga fors-
karna sysslar med. 

– Utställningen är också 
en mötesplats för unga 
som vill inspireras av an-
dra unga. Här fi nns en stor 
bredd av arbeten, från såp-
bubblor och miljögifter i 
blodet till Vintergatans 
mångfald, säger en entusi-
astisk Anna Hedlund.

Under eftermiddagen 
hölls en inspirationsföre-
läsning. Den lokala juryn 
jobbade hårt med att utse 
de fem fi nalistbidragen. 

Dessa unga forskare 
gick vidare till Sverigefi na-

len på Tekniska museet i 
Stockholm 21-23 mars: 

❏ Trafi koptimering i 
Helsingborg” av Vilma 
Hansson och Mikael Jo-
hansson från ProCivitas 
Privata Gymnasium Hel-
singborg.

❏ A comparison of the 
antibacterial properties of 
honeydew and nectar ho-
ney” av Sofi a Larsson från 
Katedralskolan Lund.

❏ Att lösa alla världens 
energiproblem med en 
kylskåpsmagnet” av Pau-
lina Ibek och Måns Hem-
berg från Polhemskolan.

❏ Antibakteriella ef-
fekten av vicrylsuturer be-
lagda med TCP-25” av Erik 
Hartman från Katedral-
skolan.

❏ Att blåsa såpbubblor” 
av Elvira Ahlqvist Moberg 
från Polhemskolan.

Kristina Davidson
Fotnot: Motsvarande se-
minfi nal höll Unga Fors-
kare på Malmö universitet 
under torsdagen.

Unga forskare ställde ut
   ■ SEMIFINAL. De gick vidare med sina kreativa idéer

Måns Hemberg gick vidare med Paulina Ibek med idén om 
att lösa energiproblem med hjälp av kylskåpsmagnet. 

Att träffa andra som forskar 
är spännande, enligt Sofi a 
Larsson och Erik Eldh. 


