Nyhetsbrev nr 12
från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget

Ständigt nya ”medlemmar”.
Inte heller denna gång kan jag låta bli att nämna, att det sedan förra Nyhetsbrevet tillkommit
nya mottagare av breven. Jag får ständigt förfrågningar om att få komma med på listan.
Glädjande, förstås!
Till er som är nya kan jag nämna att Nyhetsbrev innehåller korn som jag hittar under mina
”grävningar” i bjärebygdens historia.

Lösgodis från Bjäre på hemsidan.
På min hemsida – www.bjareforlaget.com – hittar du är mängd korta artiklar, som anknyter till
bjärebygdens senare historia. Kort sagt: ”Bjäregodis”. Eller om du så vill: ”Lösgodis”. Små,
fristående artiklar/notiser. Här några exempel på rubriker:


















Efterlyst bild gav släktsaga.
Nytt grepp för att förstärka kommunkassan: hundskatt.
Löfte i rysk fångenskap gav ljuskrona till V. Karups kyrka.
Från velocipedryttare till cyklist. (Cykelhistoria.)
”Förbjud Selma Lagerlöf i skolorna”. (Från en upprörd debatt om en då nyutkommen bok…)
”Skulle en Malen‐bo skräppa….” (Om Malens tre största tillgångar.)
Avgift för ”lycklig återkomst från sjöresa” (Ett sätt att skaffa intäkter till kommunen.)
Vid Svårta Le knötos många band. (Om en romantisk plats i Bjäre.)
Så gick det till att rögla torv på Hallandsås.
”Svensk tjenstefolk utbjudes till hugade tyska spekulanter”. Annons under utvandringstiden.
”Ajnahemmagille”. Sante Gudmundsson berättar
”Om de lägre klassernas upplysning”. (Rubrik på föredrag).
Drösla, forvänne, kveg, skammane, tröva. Om dialektala ord som försvunnit.
Otillbörlighet i V. Karup. (Ur rapport från biskopsvisitation .)
”Ranarpsdikenas uppgräfning”. (Om ett stort dikningsprojekt för 100 år sedan.)
Ivar Kreugers närmaste man byggde drömvillan i Torekov.
Jag mötte en poet i Bjäre.

Kolla hemsidans rubriker
Mindre notiser med lösgodis placerar jag i regel under rubriken Blogg. Där kan du lätt gå in och göra
kommentarer, tillägg eller rättelser.
Större texter finns under rubriken ”Som jag ser det”

Fler exempel finns i mina böcker
Många fler exempel på ”Bjäregodis” hittar du i mina båda böcker Bilder av ett sekel i Bjäre och i Vår
bjärehistoria i bild.

Efterlysning
Även bilder som ligger ute som ”Efterlysning” är fördelade på två rubriker, dels ”Efterlysning” och
dels ”Blogg”. Kolla gärna regelbundet. Några bilder saknar fortfarande text.
Har du någon gammal bild som saknar text är du välkommen att lämna in den för placering på
hemsidan. Om du inte har bilden digital, kan du lämna in den till mig för scanning och därefter återfå
den.
Nytt projekt:

Bjärebor berättar om Bjäre.
Sante Gudmundsson i Förslöv var en idog ”grävare” i bygdens historia. Därtill en flitig skribent. Här är
ett litet smakprov , hämtat från hans skildring av den historiska kvällen, nyårsafton 1899, då hans
föräldrar bjudit in till nyårskalas för att välkomna det nya århundradet:
” Så kom gästerna. Det var PålMåns Krisjan, och hans Marja, Svens Jensa Pär, Pella Henspetter, Pella
Axel, Toffleolan, Larsa Paul, Vingakalen, Sven Petter och många andra. En av gästerna, Södermans
Gudmund, var byns skräddare. Han brukade ta sin symaskin på ryggen och gå från gård till gård. En
annan var Mickels Nils. Han brukade skära ris, som han sedan vred till tillingar, vilka användes vid
taktäckning med halm…..”
Sante Gudmundsson är en av de bjärebor, som finns med bland de skrivare som jag sammanställt i
ett manus med titeln Bjärebor berättar om Bjäre.

USA fortsätter att toppa.
Jag fortsätter att bli glatt överraskad när jag får senaste månadens statistik över besöken på min
hemsida. Fortfarande är det de höga siffrorna för USA som överraskar.
Jag fortsätter att tolka det som att det är ättlingar till de många bjärebor som för länge sedan
utvandrade till ”det stora landet i väster”, som nu vill veta mera om sina fäders hembygd.
Eftersom jag vet att många av dessa ättlingar inte förstår svenska språket känns det bra, att jag nu
har en del texter på hemsidan på engelska. Mer kommer.
Även Ryssland överraskar. Ligger nu på tredje plats i länder‐tabellen, efter USA och Sverige. Ukraina
har ryckt upp på fjärde plats! Är det svenskar som åkt till fotbolls‐EM som bidrar till siffrorna??

Tankarna ledde till Poltava
På tal om Ukraina: de här raderna skriver jag dagen efter det att svenska landslaget i fotboll körts
över av det ukrainska laget. Det här var en avrättning, som nästan förde tankarna till en plats inte
långt från Kiev för cirka 300 år sedan (1709): Poltava!

Bjäre Sommarland –igen
De ex. av DVD:n med filmen Bjäre Sommarland som jag lagt över på DVD försvann snabbt. Jag kan
tänka mig att göra ytterligare några. I så fall mot beställning. Därför: hör av dig om du är intresserad.
Mera om Bjäre Sommarland – se Nyhetsbrev nr 11. Finns på hemsidan.

Vi kommer tillbaka – om oss vingarna bär.
Rubriken syftar på ett radioprogram om en dramatiska natt mellan 29 och 30 augusti 1944. Det var i
samband med 40‐årsminnet av dessa dramatiska händelser som jag gjorde detta program för

Sveriges radio. Mera om programmet finns i Nyhetsbrev nr 11. Några ex finns att köpa. Hör av dig
om du är intresserad.

Tips om nya ämnen att ta upp
Jag får ständigt tips om ämnen, som man föreslår att jag skall gräva i och skriva om. Det tycker jag är
stimulerande. Ett sådant förslag var att belysa två företag i Bjäre, som på sin tid var omskrivna och
därtill viktiga turistmål, men som inte längre finns – Ripagården och Elektroflora.
Jag kunde snabbt påminna mig, att jag ägnat dessa företag uppmärksamhet för ca ett halvt sekel
sedan! När jag, tillsammans med Börje Isaksson, gjorde filmen Bjäre Sommarland, var Ripagården ett
av de besöksmål som skildrades. Vid samma tid gjorde jag en film om Electroflora. Närmare bestämt
om kung Gustav VI Adolfs besök på den då berömda anläggningen med odling utan jord.

Nyhetsbrev även på hemsidan
Du som inte fått tidigare Nyhetsbrev kan gå till min hemsida. Där finns några av de utgivna breven.
Tips till dig som bor i annat land och som inte förstår svenska språket: Tipset kommer från en
mottagare i New York, som inte förstår svenska. Han låter en svensktalande bekant översätta breven
åt sig

Vill du veta mer om vår egen historia
Mina tre hittills utgivna BÖCKER:
 Så blev Båstad tennis med omvärlden. 18 sid. 225 kr
 Bilder av ett sekel i Bjäre 304 sid. 330 kr
 Vår Bjäre historia i bild. 336 sid. 350 kr
Köp alla tre böckerna i ett bokpaket: 500 kr. (Rabatt 405 kr.)

Fler mottagare
Har du någon i din bekantskapskrets som du tror kan vara intresserad av mina Nyhetsbrev får du
gärna tipsa vederbörande.

Om du inte vill ha mina Nyhetsbrev
i fortsättningen – v.g. meddela med ett mejl.
Till sist:

En riktigt skön sommar
vill jag tillönska dig, var i världen du än bor( Ja, ja. Jag vet att för er som bor i Australien eller
Argentina kan det låta konstigt med en sommarhälsning nu…)
Kalle Eriksson

