Välkommen till

Nyhetsbrev nr 22-2017
från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget

Ett fattigt torparepar i Bjäre.
Två bjärebor som får representera bilderna på de tiotusentals bjärebor från ”vår tid”, som finns i
mitt arkiv
och som jag – om möjligt - vill dela med mig i någon form till de som är intresserade.

En bildskatt som har mycket att berätta för oss alla.
Titta på bilden ovan. Ett torparepar någonstans i Bjäre. Två bjärebor framför sitt enkla torp.
Ju mer du betraktar bilden, desto mer kan du ”läsa in” i det, som bilden har att berätta.
Bilden berättar mer än vad som kan uttryckas i ord - om en tid med levnadsförhållanden i
Bjäre, helt skilda från det som gäller idag. Ändå är bilden från en tid, som inte ligger särskilt
långt borta. I ett historiskt perspektiv tillhör den vår tid.

Jag låter torpareparet på bilden
representera de tiotusentals bjärebor, som jag nu möter i mitt bildarkiv. Bjärebor inom olika
yrken, olika intresseområden, olika roller, olika åldrar etc. Bjäreborg i helg och söcken. I sina
yrkesroller. I föreningslivet. Skolan, kyrkan, födelsedagsfesten, bröllopsfesten,
konfirmationen, mönstringen.
jag vet att många bjärebor är intresserade av att få veta mer om allt detta. Min önskan är nu,
att på något sätt göra denna bildskatt tillgänglig för alla intresserade. Det räcker då inte att
bilderna är tillgängliga. Det krävs att de förses med information och insättes i sitt
sammanhang. Sker så, kan dessa personbilder – insatta i sitt sammanhang - bli en unik
skildring av Bjäre och bjärebor i vår tid. Bjäreborna själva berättar genom bilderna vår
historia under de senaste 150 åren.

Det stora problemet
är nu, om det kan bli möjligt att genomföra ett sådant projekt. Kostnaderna är förstås det
stora hindret. Jag är villig att ställa allt mitt arbete till projektets förforgande utan kostnad.
Även bilderna ställs till förfogande utan kostnad. Däremot inte ett alltför stort ekonomiskt
underskott. En förutsättning för det hela är sålunda att ”allmänheten” – bl.a.
kommunen och företagen – visar intresse.
I annat fall stannar allt kvar i arkivet.

Ett bildspel med samma tema
kommer jag dock att utforma. Kostnaden för detta tror jag mig kunna klara av. Ett bildspel
kan bli intressant för bygdens olika föreningar eller andra sammanslutningar.

Min boklåda
Boktitel
Ord. Pris Rea-på-rea-pris
Så blev Båstad tennis
225
60
Bilder av ett sekel i Bjäre
Slutsåld
Vår bjärehistoria i bild
350
70
Bjärebor berättar om Bjäre
Slutsåld
Strövtåg i Bjäres hisrtoria
330
70
På räls över Hallandsås
Slutsåld
NÄRA HAVET trivs jag bäst
330
Ny
Som synes är 3 av mina böcker slutsålda. Ytterligare två närmar sig….

För annan uppdragsgivare
har jag skrivit - eller medverkat i - andra bokproduktioner, exempelvis:
Birgit i Bjäre. Utgiven av Birgit Nilsson Museum
80 år med V. Karups IF. Medverkan i redaktion. 2015
En perfekt match. Bok om Swedish Open under 70 år. 2017. Medverkan.
Bjärebygden. Hembygdsföreningens årsbok. Ett antal artiklar under årens lopp.

Det är vi som har ansvaret.
Jag såg en tidningsnotis för en tid sedan som berättade, att en skolklass i Bjäre valt att göra
ett gemensamt besök i koncentrationslägret Auswitch. Eleverna hade själva valt målet för
denna skolresa. De hade samlat in pengar för att kunna genomföra resan.
Efteråt kunde eleverna berätta, vilket starkt intryck som detta besök gjort på var och en av
dem. De berättade att bland det mest skrämmande var, hur nazisterna hade organiserat
verksamheten, så att man skulle kunna avliva så många fångar som möjligt på snabbast
möjliga sätt.
Alla var gripna. Alla förklarade, att det nu är viktigt att så många som möjligt får information
om dessa dödsfabriker som nazisterna byggt upp, och om de sjuka tankar som ligger bakom
illdåd av detta slag.
Eleverna betonade, att alla har ett ansvar för att informationen vidarebefordras.

Det känns som ett hälsotecken
bland vår tids ungdom, när ungdomarna vill engagera sig för att får veta mera om det
århundradets värsta illdåd. Ungdomar, som vill dra sitt strå till stacken för att bygga upp ett
mentalt försvar hos andra ungdomar – och andra – mot det vedervärdiga tankegods, som
ligger till grund för det som ledde fram till dessa utrotningsläger.

20 år har gått sedan ”vår ås” hamnade i centrum
för svenska folkets - och svenska mediers – intresse. Det som under det kommande året –
och lite till - allmänt gick under beteckningen tunnelskandalen.
För kommunens del innebar det, att man hamnade i en helt unik situation. En situation som
aldrig tidigare upplevts: Kommunen försatte sig själv i s.k. beredskapsläge. De vanliga
reglerna för beslutsfattande sattes ur spel. Situationen krävde mycket snabbare beslutsgång
för att omedelbart kunna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina invånare. Den här
tiden innebar förstås enorma påfrestningar för kommunens alla invånare. Inte minst för
lantbrukare och andra producenter av livsmedel.
Nu - söndagen den 6 oktober - uppmärksammar Båstads kommun denna dramatiska
händelsekedja, som placerade Bjäre och åsen i centrum för hela svenska folkets intresse.
Det finns skäl att återkomma om allt detta i Nyhetsbrev framöver.

Språklådan
Det tycks vara fler än jag som reagerar mot slarvigt- och därmed ibland tvetydigt – språk.
För en tid sedan tog jag del av en rapport, som bygger på mer än 1000 arbetstagare som
har fåt uttala sig sina chefers språk i brev och mejl.
De anställda irriteras på slarvigt språk, felstavningar , irrelevant information mm. De som har
varit med länge har noterat, att chefernas språk har blivit allt sämre…..
Slarvigt språk får till följd att chefen uppfattas som mindre professionell. Det personliga
varumärket försämras.
Många underskattar betydelsen av att ha ett bra språk.
Anledningen till det försämrade språket anses vara den ökade användningen av sms, mejl i
mobilen mm.

Mera ur Språklådan.
En dala-tidning råkade ut för en malör. Den som var ansvarig för ombrytningen den dagen
måste ha lidit när tidningen kom ut.
Notis 1:
Vår utmärkte målare, artisten Anders Zorn har igår av länsman i Orsa
förpassats till fängelset, skäligen misstänkt för att ha begått en rad
inbrottsstölder.
Notis nr 2 i samma tidning:
En flera gånger straffad inbrottstjuv vid namn Jan Olof Persson mottogs i går i
audiens hos konungen, som länge underhöll sig med honom. Hans majestät
förlänade honom Litteris et artibus”.

Prosa och poesi.
Den gamle skolläraren inpräntar skillnaden mellan prosa och poesi.
Om jag säger:
Jag stiger upp klockan sju. Tvättar mig och dricker kaffe med dopp..”
Är det prosa. Men om jag säger så här:
Klockan sju stiger jag opp
Tvättar min kropp
Tager min kopp
Och dricker kaffe med dopp.
Är det poesi

Ännu mera ur Språklådan
Viktigt med korrekturläsning.
Här några exempel på hur lätt fel kan slinka igenom.
Exempel nr 1 bjuder Falu-Kuriren på:
*Senare på kvällen avhöllos avlusningsmöten.
*Högerpartiet står berett att med kraft fullfölja kampen som samhällets
fiender.
*Den nya landshövdingskan är , liksom sin make, en kvinna av folket,
nämndemansdotter från Grangärde.
Följande hittades i Skånska Dagbladet:
*Dam med fördelaktigt utseende önskar bekantskap med liksinnad herre. Svar
till Allvar.
Att det kan bli fel om man inte kollar noga är ett internationellt fenomen. Det här exemplet
hämtar jag från Paris-Soir:
*Den skadade fördes sjukhus, där han undergick operation. Det oaktat är hans
tillstånd inte hopplöst.
Dagens Nyheter bidrar med ett exempel:
Dramaten har också fördärvat Per Lagerkvists nya drama Konungen.
Följande annons kunde på sin tid läsas i Sydsvenskan:
En 71-årig flicka önskar plats på kontor. Är kunnig i bokföring,
maskinskrivning och stenografi. Svar till ”Nybörjare”

Det viktiga kommatecknet.
I tidigare Nyhetsbrev har jag nämnt exempel på vad som händer om man slarvar med
kommatecknet. Här ett exempel från en annons:
*Tjänsteman önskar hyra mindre trevligt rum nu eller 1 juni.

Om en planerad väg längs bjärekusten
I förra Nyhetsbrevet tog jag upp ett ämne, som jag råkat träffa på när jag studerade
Bjärebygden, årgång 1935: Planer på en väg längs hela bjärekusten!!!
Nu blev det som vi ju nu vet ingenting av med den idén. Protesterna blev för starka.
En av dem som protesterade var lantbrukaren Nils J. Nilsson i Ramsjö. Han var en aktiv
vårdare av naturen i Bjäre. I mitt arkiv har jag många tidningsartiklar, signerade Nils J.
Nilsson.
Nils var mycket kunnig i bl.a. Bjäres historia – inte minst vår forntida historia.
Andra läsare har påpekat att de – av sina föräldrar – hört talas om planer på denna kustväg.
Har du hört eller läst något – hör av dig.

”Press-stopp”
Får just höra, att det tycks kunna finnas en lösning på lokal problemet för tennismuseets.
Jag kommer förstås att med stort intresse följa vad som händer.
Återkommer.

Avslutningsvis
kan jag notera, att även detta Nyhetsbrev har läsare, som är med oss för första gången. Skaran
växer oupphörligt. Har du någon i din bekantskapskrets, som du tror är intresserad av breven,
får du förstås gärna tipsa. Vad jag behöver är en e-postadress.

Vänligen
Kalle

Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
kalle@bjarenet.com
Tel. 0431-365332

