Välkommen till

Nyhetsbrev nr 15
från Kalle Eriksson, Bjäreförlaget
Nu är det klart. Det blir en ny bok redan i år!
Det har stått och vägt länge. Sedan lång tid har jag arbetat med ett material som har intresserat mig
och som det känts angeläget att få dela med mig av till alla, som kan tänkas vara intresserade. En
av stötestenarna för en utgivning har som vanligt varit ekonomin – att genomföra projektet utan
alltför stora förluster.
Nu har pusselbitarna kommit på plats. Jag vågar ge mig på ett nytt bokäventyr.
Så till bokens innehåll:
Under mina strövtåg i vår lokala historia har jag då och då stött på personer, som skrivit – oftast med
syftet att dokumentera för kommande generationer. Levnadsteckningar. Dagböcker. Annan form.
Dessa alster utgör värdefulla pusselbitar, när det gäller att forma bilden av vår historia. Det som gör
dem särskilt värdefulla är, att det är de ”helt vanliga” bjäreborna som skriver. Vi får skildringarna
direkt ”från källan” – inte via någon som försökt tolka. Bland skrivarna hittar vi personer från olika
yrken och verksamhetsområden – en lantbrukare, en dräng, en maskinist, en banarbetare, en
klockare och lärare osv. De representerar olika tidsepoker – från 1840‐talet och en bit in på 1900‐
talet.
Hos flera av dessa skrivare har det funnits en dröm om att det skrivna skulle kunna tryckas i någon
form. Så har det inte blivit – utom i vissa fall ett fåtal exemplar. Därför har det känts bra att nu – långt
senare – göra dessa texter tillgängliga.
Bokens titel blir Bjärebor berättar om Bjäre. Upplagan blir av olika skäl extremt liten. Håll utkik på
min hemsida – www.bjareforlaget.com – om bl.a. när den släpps på marknaden. Vill du redan i förväg
säkerställa ett ex. är det bara att du hör av dig med ett mejl.

Jag mötte en poet i Bjäre
En av de skrivande bjärebor, som kommer med i den ovan nämnda boken vill jag kalla en poet. En
lantbrukare, som använde poesin som uttrycksform. När jag stötte på hans dikter blev jag genast
fångad. Jag tyckte mig möta en drömmare. En sökare. En grubblare. När jag läste hans dikter gick
mina tankar till en annan sökare och drömmare – Dan Andersson.
Här kommer ett par smakprov i form av korta utdrag ur dikter:

Vem styr mitt trasiga skepp?
Mitt skepp är trasigt i mast och rår
och relingen bräckts itu
Mitt skepp har seglat i många år
Jag vet ej hur länge nu
Vart styr mitt trasiga skepp i natt
Vem håller min sjuka hand.
Vem vrider det styrbords, mitt hjul, min ratt
Mot fjärran belägna land?
Vissa av dikterna har karaktären kärleksdikter. Här ett litet smakprov:

Avsked
All den längtan som jag känner.
All den eld som mitt hjärta bränner,

allt det stora, underbara
är att i din närhet vara.
Tag mig. Håll mig. Smek min panna
Jag har inte mod att stanna
Hjälp mig. Stöd mig. Räck mig handen
Lyft mig upp ur mullen, sanden.

Bilder söker text
På min hemsida är en av huvudrubrikerna Blogg. Där hittar du bl.a. bilder som söker text. Här kan
du lätt skriva dina kommentarer genom att klicka på ”Kommentera”.
Efterlysningar av bildtexter finns även under rubriken Efterlysning. Uppgifter till dessa bilder kan du
skicka med e‐post, kalle@bjarenet.com
Har du någon bild, som du saknar information om, är du välkommen att lämna in den för att får med
bilden bland ”Efterlysning”.

Nu: 24 000 digitala bilder
Mitt digitala bildarkiv växer snabbt. Passerade just 24 000‐strecket. Många av de tillkommande
bilderna kommer från bjärebor, som hittat bilder i sina gömmor och som de nu vill rädda åt
eftervärlden. Så blir det. Samtliga bilder skall lämnas till kommunens arkiv. Så har redan skett med de
ca 20 000 icke‐digitala bilderna.

Det händer mycket
på ”min front” just nu. Slutskedet av arbetet med nästa bok. Föredrag, Guidningar, Utlovade artiklar
till tidskrifter. Arbete med framtida bok. Utformning av bildspel, mm.

Nyheter på litteraturfronten.
Nyligen hamnade en nyutgiven liten bok i min hand: ”Profiler i Torekov” , utgiven av Föreningen
Torekov Kultur och Miljö. Årsskrift 2012. I boken får vi möta flera legendariska torekov‐profiler från
olika tidsperioder: Petter Bruce, Bernhard Jorlén, Ossian Elgström, Elsie Elbing, Gösta Johnsson, polis
Håkansson, Christoffer Barfoth och många andra.

Ett undantag
Nyhetsbreven, liksom min hemsida, mina böcker mm., handlar som bekant uteslutande om det som
jag hittat under mina grävningar i vår lokala historia. Nu skall jag göra ett tillfälligt undantag från
detta. Ett meddelande från den privata sfären.
Det stundar nämligen födelsedag. En sån där med en nolla på slutet….I den lokala dagstidningen
meddelar jag, att jag avser att fira dagen (11 sept.) i min familjekrets. Det betyder ju på
”familjesidan‐språket”, att ev. uppvaktning undanbedes vänligen….
Det kan ju tänkas att det i den stora skaran mottagare av Nyhetsbrevet finns någon i den nära
bakantskapskretsen, som inte läser min dagliga lokaltidning, så därför får meddelandet hänga med
även här. Alltså, du som ev. haft tankar åt uppvaktnings‐hållet: Glöm det. För min del är en tanke, ett
mejl eller ett kort en i högsta grad tillräcklig uppvaktning.
Därmed slut på avdelningen ”Privata angelägenheter”.

Skaran fortsätter att växa
Det kan låta lite tjatigt att jag i praktiskt taget varje Nyhetsbrev noterar, att antalet mottagare av
brevet ständigt växer. Så är det även nu. Ett antal personer som bett att få komma med på min mejl‐
lista och som nu får nu sitt första Nyhetsbrev. Välkomna!

Många av de nytillkomna är f.d. bjärebor, som nu bor på annan ort men som vill ha denna länk till sin
barndoms bygd. Vissa bor sedan många år i annat land.
Jag har f.ö. bett dessa att skriva och berätta om sina upplevelser som utvandrare. Det här kan ses
som en påminnelse….

Till sist den vanliga uppmaningen:
Om du i fortsättningen inte vill ha mina Nyhetsbrev – v.g. meddela mig med ett mejl.
Vänligen
Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
Tel. 0431‐365332

