Nyhetsbrev nr 18
från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget

Det har hänt en förfärlig olycka.
Fyra män från Öllöv har omkommit på havet, då de var ute på fisketur. De skulle dra sina nät. Vädret
var hårt.
Vad som hände där ute på havet är det ingen som vet. Såväl männen som båten är spårlöst borta.
De så tragiskt omkomna männen är P.C. Schönberg, Öllöv 3.4, Ola Petter Nilsson, Öllöv 5, Johan
Bengtsson, Öllöv 5 och Johan Persson, Öllöv 2.
Nu är nyheten om den tragiska olyckan inte helt ny. Den inträffade 1835….
Det är Eva Kollberg i Varberg, som lämnat denna dramatiska berättelse ur vår bjärehistoria. Eva har
djupa släktrötter i Bjäre, närmare bestämt i Glimminge. Det är under hennes släktforskning, som hon
kommit i kontakt med olyckan. I kyrkans dödbok från 30 maj 1835 finns händelsen registrerad:
”Wådeligen omkomne och sist sedde den 30 maj.
Vidare heter det: ” I full storm och motvind kunde de ej upphinna land och äro således wådeligen
omkomne genom båtens kantrande då de skulle draga fisknäten.
Ingen notering finns om att någon av de fyra männen skulle ha begravts.

Vet du något om olyckan?
Eva Kollberg vill nu gärna veta mera om männen och om olyckan. Vet du något – hör av dig, gärna
med ett mejl. Vill du ta en direktkontakt med Eva, kan du få hennes e‐postadress av mig.
Samtidigt passar jag på att nämna, att jag gärna tar in den här sortens efterlysningar i såväl
Nyhetsbreven som på hemsidan.

Med särskild adress till dig
som är ny läsare av mina Nyhetsbrev, vill jag informera om, att dessa. Nyhetsbrev innehåller
uppgifter och notiser om sådant som jag träffat på under mina ständiga ”resor” in i vår lokala
historia. En del hittar jag själv under mina strövtåg i arkiven. Andra kommer från intresserade
bjärebor, som liksom jag vill dela med sig av upphittade korn. Den tragiska olyckan med anknytning
till Öllöv 1835 är ett exempel på detta.

Hur orkar du?
Hur orkar du? Vad är det som driver dig i ditt arbete med att dokumentera vår historia?
Jag får ofta dessa frågor.
Svaret är ganska enkelt: Jag är intresserad av ämnet. Anser att det är angeläget.
Och drivkraften?
Den kommer bl.a. från alla intresserade bjärebor, som kontaktar mig med förslag om ämnen att ta
upp eller som har gamla bilder som de vill rädda åt eftervärlden. Det är detta engagemang från
bjärebornas sida som ger mig energi och lust att arbeta vidare.

Kulturlandskapet – en öppen bok.
Att bjäreborna är intresserade av sin historia är naturligt. Vi har ju förmånen att bo i ett område som
är rikt på minnen från vår egen historia. Hela kulturlandskapet på bjärehalvön är som en uppslagen
bok. Vi kan bläddra oss fram genom historien – sida för sida – och låta kulturlandskapets minnen
berätta för oss.
Detta rika kulturlandskap är en enorm rikedom som vi äger gemensamt. Därför gladde det mig, när
jag i ”Bladet” såg, att det skulle bli ett möte i V. Karups Bygdegård på temat ”landsbygden är Bjäres
framtid”. Turistchefen, Karin Bengtsson, framhöll, att landsbygden, d.v. s. vårt kulturlandskap och
naturen och dess skönhet är vår viktigaste resurs som turism‐destination. Därför är ”landsbygden
också vår viktigaste resurs även när det gäller utveckling av denna destination”.
Hurra!
Det är bara att instämma.

Utveckling i samverkan
Under mötet i Bygdegården om Framtid Bjäre landsbygd var det många, som berättade om sina
olika projekt, som alla ryms under det gemensamma paraplyet. Vi fick klart för oss, att vi är många
som ser denna landsbygd som just en rikedom. Någonting som är värt att vårda men också att
utveckla. Eller, som det heter i programförklaringen: Landsbygden kan vara drivande med kreativ
samverkan som drivkraft.

Under arbetet med boken ”Bjärebor berättar om Bjäre”
har jag haft tillgång till flera stora brevsamlingar från 1800‐talet. Den första samlingen fick jag f.ö.
redan i samband med arbetet med årsboken Bjärebygden 1965. Den årgången av Bjärebygden
ägnades helt åt ämnet utvandringen från Bjäre.
I hela komplexet utvandringen spelade breven en stor roll. Breven från de hemmavarande ger oss
värdefull information om förhållandena här hemma vid den tiden.
En annan stor grupp är breven till sjömännen. Bjärebor, som gått till sjöss, kunde vistas ute under
långa perioder. I vissa fall flera år. Breven blev den enda länken med hembygden.

Olika språkbruk.
Det finns mycket som är intressant som historiskt material i dessa brev från 1800‐talet. Exempelvis
språkbruket och dess koppling till brevskrivarens ålder. Äldre brevskrivare har ett högtidligt språk
med många anknytningar till religionen och den gudomliga makten över människorna.
Unga brevskrivare har – naturligt nog ‐ ett helt annat språk och breven ett annat innehåll. Pojkarna
skriver – åtminstone då och då ‐ om flickor och fester, marknadsbesök i Båstad, dans på logen eller
vid någon nöjesplats som exempelvis ”Lambergs broar” i Glimminge eller Göa Berg vid Sönnertorp.
”Vi var tämmeligen på stövlarna” skriver en ung ramsjöbo, som har varit på marknad i Båstad
och vill berätta att man slagit runt ganska väl.
En helt annan ton och ett helt annat innehåll är det förstås, när den åldrige fadern skriver brev till
son, som för alltid lämnat hemmet och hembygden för att leva sitt liv i Amerika.

Ny bok inför julen
Den nya boken Bjärebor berättar om Bjäre beräknas utkomma i början av november. Vill du
redan nu försäkra dig om ett ex. kan du göra det med ett mejl. Jag meddelar sedan när
boken utkommit och kan hämtas hos mig eller bli skickad hem till dig. Jag signerar förstås om
detta är ett önskemål. Bokens pris är 290 kr.

Förmån för Nyhetsbrevets läsare.
Flertalet av läsarna av mina Nyhetsbrev har redan köpt mina tidigare böcker. Därför har jag
en särskild prislista – med starkt reducerade priser ‐ för den som vill skaffa ytterligare ex. av
dessa böcker, för att använda ex.vis som gåva. Prislistan gäller för alla läsare av
Nyhetsbrevet.
Boktitel
Så blev Båstad tennis
Bilder av ett sekel i Bjäre
Vår Bjäre historia i bild

Ord. Pris
225
330
350

Förmånspris
100
250
280

Kolla hemsidan www. Bjareforlaget.com
Där hittar du ytterligare korn ur vår historia. Under rubriken Blogg hittar du många
”småkorn”. Såväl under Blogg som under Efterlysning finns bilder, till vilka vi efterlyser
information.
Har du någon bild som saknar information eller någon fråga med anknytning till vår historia?
Skicka till mig, så låter vi hemsidans besökare hjälpa till att finna svaren.

