Välkommen till
Nyhetsbrev nr 21
från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget.

I detta nummer:
* Boklagret snart slut! * Kolla mängden av artiklar. * "Vintersny".
* Kina fortfarande bland toppnationerna på hemsidan. * Unik byordning

I varje tidigare Nyhetsbrev
har jag kunnat konstatera, att det tillkommit nya mottagare sedan föregående
brev. Så är det även nu. Det är förstås särskilt glädjande att allt fler ber
att få komma med på listan. Det finns plats för ännu fler.
Boklagret nästan slut!
Min nya bok, Bjärebor berättar om Bjäre, bedömde jag skulle bli mera
svårsåld än mina tidigare böcker. Därför valde jag att denna gång dra ner
på upplagan. Det var ett misstag. Intresset har varit över all förväntan!
Nu är lagret hemma hos mig redan i stort sett slut!! Kvar finns bara de
böcker som är beställda och ej avhämtade ( + några ex. som jag reserverat
för julmarknader i Torekov resp. Grevie den 9:e dec.) Därför upprepar jag
uppmaningen från förra Nyhetsbrevet: beställda böcker måste hämtas senast
10 december. (Har du beställt bok men köper den på annat håll ber jag dig
meddela mig). Meddela också om du önskar få boken hemskickad med posten.
Även om mitt eget boklager kommer att vara helt slut om några dagar finns
fortfarande chans att komma över boken. Den finns ännu en tid att köpa på
de olika försäljningsställena. Här är dessa:
Bokhandel: Båstad, Ängelholm och Laholm
Bjäre Lantmän i Mäsinge och Grevie
Torekov: ICA och Turistbyrån
V. Karup, Grevie och Vejbystrand: ICA
Förslövs: Heberleins.

Trängsel i datorn.
Jag gläder mig över alla de positiva signaler jag får via mejl, vanliga
brev och telefon. Kommentarerna rör diverse saker. Ofta får jag "med på
köpet" intressanta tips. Förslag på ämnen att ta upp för att forska
vidare i. Följden har blivit att lagret av uppslag som ligger i min dator,
ständigt växer. Ofta "mångfaldigar sig" uppslagen av sig själva: När man
letar sig fram längs ett spår, dyker det upp nya och intressanta uppslag.
I regel gör jag på direkten en viss bearbetning. I många fall söker jag
vidare. Bearbetar. Sparar i datorn. Följden har blivit att i min dator
trängs de nu ‐ färdiga och halvfärdiga artiklar. Mycket av materialet har
anknytning till vår historia, men där finns också kultur, natur, idrott mm.

Byordning från 1600‐talet.
Det senaste jag satt klorna i är ett dokument, som anses vara unikt:
Byordning för Bjäre härad från 1632! Det lär ‐ enligt en skriftlig källa ‐
vara den äldsta bevarade byordningen som påträffats i Skåne! Anledningen
till att den är bevarad kan vara, att den figurerar i en dom vid
häradstinget i november 1664.
Byordningen, som är mycket detaljerad, ger en god bakgrund till de
skildringar av byn som organisationsform som vi kunnat läsa om i olika
sammanhang och som då rört senare århundraden.
Jag vill lära mig mer i ämnet. Du som har information eller litteraturtips
är välkommen att höra av dig.

Rädda medan tid är.
Jag arbetar efter principen att i första hand se till, att värdefullt
material och värdefull kunskap, som riskerar att kunna gå förlorad, blir
räddad. Det sker genom att det sparas i datorn. Hur materialet sedan skall
kunna användas får bli en senare fråga. Mycket är värt att tryckas för att
bli tillgängligt för intresserade, men då kommer omedelbart kostnadsfrågan
in. Har du tips på hur man skall få ekvationen att gå ihop får du gärna höra
av dig.
Kolla hemsidan
En del av nämna material kan jag presentera på hemsidan. Där finns redan
åtskilligt. Mer kommer. Större artiklar hamnar under rubriken ".som jag ser
det.". Mindre saker ‐ av typen "löpande" nyheter , hittar du under Blogg.
Där kan du lätt skriva dina kommentarer och ev. kompletteringar.
Korn ur vår lokala historia
som du hittar på min hemsida eller i tidigare utgivna böcker. Några exempel:
∙
Allmän historia.
∙
* Från Brantan till Italienska vägen. * Den gamla dansbanan. *
"Otillbörlighet i V. Karup". * Så röglade vi torv på Åsen. * Vid Svårta
Le knötos många band.
* Farao fick många barn i Bjäre. *
Julstormen 1902. * Det stora skyfallet 1937. * Cyklon över V. Karup
1934. * Vistelse i Båstad botade alla sjukdomar.
*"
Förbjud den kvinnans bok". * Skulle en Malen‐bo skräppa. * Backtävlingar
i Nötte på ‐30‐talet. * Stenbrytning vid Hovs hallar. * Greta Garbo ‐ en
gäckande skugga i Båstad.
∙

För den idrottshistorieintresserade:

∙
* Så föddes idrotten i Bjäre * Så blev Båstad tennis. *
Shakespeare skrev om tennis. * Bollen‐vår äldsta leksak. * När en
mega‐stjärna föddes i Båstad.
* Ljuva ‐60‐tal. * När Kalle
Schröder inte fick dricka te med kungen.
* Tennisstadion genom
tiderna.
Kolla på hemsidan och i mina tidigare utgivna böcker.

Årets Bjärebygden,
dvs Hembygdsföreningens årsbok, har utkommit. Som vanligt mycket som lockar
till läsning. Årets bok är ännu en pärla i det långa pärlband som dessa
årsböcker utgör, alltifrån den första, som utkom 1931. Grattis,
Hembygdsföreningen!
Kina, Ryssland och Ukraina fortsätter att överraska.
I tidigare Nyhetsbrev har jag gett uttryck för min förvåning över den stora
mängden utländska besök på min hemsida. Särskilt överraskad har jag varit
över att länder som Kina, Japan, Ryssland och ukraina ligger så högt på
listan ‐ högt över de västeuropeiska länderna. USA har hela tiden legat
allra högst i topp.
Novembersiffrorna, som jag just fått, visar ungefär samma bild som tidigare
månader.

"Vesst e snyen grann"
När jag från min skrivarelya blickar ut över det vitklädda bjärelandet manas
en dikt av en okänd poet fram hos mig:

Vintersny
Vesst e snyen grann
När den legger på träna
Når den klär boskana i lättaste vitt
Når den lägger se som en matta över markerna
De e julavured når de snyer så lätt
När flingorna lägger se mjukt å grannt te rättes
Vesst e snyen grann
Å litta sny å ett vintervär
E rätt bra för humöred
Men de e som Per han sa:
De ska va lagum me sirup på bröed
Sny e nåd töjanes å dras me
Å en e gla når de lier framad
Så en bler å mä möged

Den här dikten är som synes skriven på en skånsk dialekt. Ungefär den
dialekt som talades även i Bjäre för inte särskilt länge sedan ‐ åtminstone
i ett historiskt tidsperspektiv.
Jag vet ju att många av mina läsare bor i helt andra delar av världen. Det
kan för dem bli ett "töjane" att lista ut vad som sägs i dikten.
Om du har svårt med ord som "framad", "töjane", "möged" m.fl. ‐ hör av dig
så skall jag ordna en översättning till svenska språket.

Så till den vanliga avslutningen:
Vill du inte ha mina Nyhetsbrev i fortsättningen ‐ skicka ett meddelande om
det.

Med hälsningar
Kalle

Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
Tel. 0431‐365332

