Välkommen till ännu ett

Nyhetsbrev. Nr 23
Gott Nytt år
I förra brevet hade jag en internationell julhälsning. Här kommer en liknande nyårshälsning!

A Happy New Year, Um Feliz Ano Novo, Tchestitanova Godina, Ein Gutes Neues
Jahr, Bonne Année, Felice Anno Novo, Scheint Nei Joer, Een Gelukkig
Niieuwjaar, An Nov Pericit, Stastny Novy Rok, Prospero Ano Nuevo, Yiliniz Kutlv
Olsun.
( Eftersom Nyhetsbrevet även går in på min hemsida kommer det att läsas i många länder. Förlåt, ni
som bor i Kina. Vare sig jag eller min dator har klarat av att önska Gott Nytt År på något av de många
kinesiska språken. Ej heller på många andra språk förstås... )

Tankar under årets sista skälvande timmar
För min del har det varit ett händelserikt år. När det började hade jag ännu inte bestämt mig för att
utge en bok samma år. Innan året var slut låg
Boken, Bjärebor berättar om Bjäre, på bokhandelsdiskarna…! Orsaken till detta snabba förlopp var,
att jag tidigare hade arbetat med att samla material i många år. Årtionden…
Det är ju den vanliga ”modellen” för den här formen av författarskap. Först en lång period av
materialsamlande och bearbetning. Sedan kan det – i bästa fall ‐ gå fort att ”klä” det hela.

Även jul‐ nyårskorten har sin historia och modeväxlingar.
Precis som klädmode, inredningsmode och mycket annat har våra jul‐ och
nyårskort, gratulationskort mm sin historia och sina modeväxlingar. Det finns anledning att
till bildarkivet – som är tillgängligt för allmänheten ‐ införa även våra gamla kort. I framtiden
kommer dessa att bli ännu mera värdefulla. Därför: har du sådana gamla kort – jul‐, nyårs‐
gratulations‐, vy‐ etc. får du gärna lämna in dem till mig för scanning. Adresser finns i slutet
av Nyhetsbrevet. Kortet/originalet återlämnas därefter. Jag vill om möjligt skapa en samling
som täcker hela 1900‐talet. Kort från 1800‐talet är förstås dyrgripar. Från 1800‐talet hittar vi
bl.a. många kort, som skickades till (eller från) de bjärebor, som utvandrat till annat land.
Kolla bland amerikabreven i byrålådan.
Exempel på gamla nyårskort hittar du på min hemsida – www.bjareforlaget.com ‐ Bl.a.
ett nyårskort, som skickades inför det dåvarande millennieskiftet. Nyårsafton 1899. Den
som fick kortet var en ung flicka – Justina Pålsson i Faritslöv i Bjäre. Hon skulle 18 år senare
bli mor till en flicka. Flickan döptes till Birgit. Ytterligare några årtionden senare skulle denna
flicka bli en världsberömd operasångerska. Du har förstås redan gissat namnet – Birgit
Nilsson!

Succé för Bjärebor berättar om Bjäre
Försäljningen av boken Bjärebor berättar om Bjäre har gått över all förväntan. Mitt hemmalager är
slut. Kvar finns endast beställda men ej avhämtade böcker.
Men: Ännu återstår böcker på de olika försäljningsställena:
Bokhandel: Båstad, Ängelholm, Laholm
Heberleins i Förslöv.
Ica‐butiker: Torekov, V. Karup, Grevie och Vejbystrand
Bjäre Lantmän: Mäsinge och Grevie

Turistbyrån i Torekov
Jag är överväldigad av de positiva reaktionerna från läsarna. Tack för alla vänliga ord.

Särskild förmån för Nyhetsbrevets läsare.
Vi fortsätter med det särskilda erbjudandet, som gäller för Nyhetsbrevets läsare:
50 procent rabatt på samtliga tidigare utgivna böcker – så långt lagret räcker…!!
 Så blev Båstad Tennis
 Bilder av ett sekel i Bjäre
 Vår Bjärehistoria i bild.
Kontakta oss gärna för ytterligare uppgifter.

Vad göra med allt material?
Under årens lopp har jag hunnit samla mängder med material som rör vår lokala historia. En del av
det har sitt ursprung från olika arkiv. Annat har jag fått av intresserade bjärebor.
En del av detta material har jag bearbetat. Följden har blivit, att i min dator trängs en mängd artiklar.
Några helt klara för publicering. Andra halvfärdiga eller just påbörjade. Vad som skall hända med
detta material vet jag inte. Åtminstone inte just nu. Jag vet däremot att många är intresserade av att
ta del av innehållet.

Julklapp som föder tankar.
(De här raderna har skrivits för bloggen på min hemsida. Eftersom det är juletid har de fått
komma med även här.)
Lagom till jul damp det ner en tung julklapp i brevlådan. Mycket tung! En bok, som presenterar
samtliga Helsingborgs IF:s allsvenska spelare under åren 1924‐2012. 393 allsvenska spelare!
Naturligt nog bläddrar jag inledningsvis fram spelarna som hör till ”min tid” ‐ 1950‐talet. Här kan jag
återknyta bekantskapen med dem alla. Medspelare. Ledare. Vänner. Även motspelare skymtar.
Jag grips av vemod. De flesta av dessa spelare och vänner är nu borta. Jag får finna tröst i
att minnena av dem finns kvar. Angenäma minnen.
Boken väcker många tankar. Kan inte undgå att göra jämförelser mellan då och nu. Då – på 1950‐
talet ‐ bestod HIF:s allsvenska lag av idel nordvästskåningar. Vilken skillnad mot dagens HIF! Då:
amatörer från nordvästskåne. Nu: Proffs från hela världen…
Vår belöning var att få spela fotboll på Olympias läckra gräsmatta. Vi fick glädjas tillsammans med
hemmasupportrarna på läktarna när vi gjorde mål. Vi fick vara med om att skapa idrottshistoria. Jag
väljer ut ett exempel: Då vi på Olympia i Helsingborg satte ett publikrekord, som aldrig kommer att
överträffas! (Åtminstone inte med nuvarande arena). Det var i en match mot arvfienden Malmö FF
1954. 3‐3 blev resultatet i detta derby.
En annan skillnad mellan då och nu: Tonen på läktarna bl.a. Hejaramsorna då handlade om att lyfta
fram det egna laget. Ramsor om ”friskt humör som susen gör” och liknande. Då hördes inte
vrålen ”döda, döda…” från läktarna...

Äntligen dags för Birgit Nilsson
Birgit Nilsson dog på juldagen 2005. Alltsedan dess har diskussionen pågått om hur, var och när en
staty skall resas som ett äreminne över den kommuninvånare, som är den i särklass mest kända ute i
världen.
Nu är det klart med statyfrågan. Det blir ett konstnärspar som f.ö. också är känt ute i världen som har
fått uppdraget – Ulla och Gustaf Kraitz, boende i Förslöv.
Kommunen har bestämt sig när det gäller platsen: Det blir Dalmanska tomten i Båstad, belägen
mellan det gamla, anrika torget och Tennisstadion.

Även datum för invigningen av statyn har fastställts: 17 maj. 2013. Den dagen skulle Birgit ha fyllt 95
år.

Tack för alla vänliga ord
om mitt arbete med att ta vara på vår lokala historia och lyfta fram den till beskådande. Denna
positiva respons från så många blir min lön för mödan och drivkraften till att fortsätta arbetet.

Till dig som är ny
mottagare av mina Nyhetsbrev och som måhända är nyfiken på innehållet i tidigare brev:
Kolla min hemsida www.bjareforlaget.com. Där hittar du breven under rubriken ”…som jag
ser det…”
Medan du ändå är inne på hemsidan kan du gå till rubriken ”Efterlysningen”. Där hittar du
bilder, till vilka vi söker text. Har du uppgifter att lämna, skicka ett mejl till
kalle@bjarenet.com
Obs. Till vissa bilder kan det ha inkommit information helt nyligen. Detta redovisas då under
rubriken ”Blogg”

Gott Nytt År
Om några timmar glider vi som bor i Sverige in i det nya året. I radion kan vi lyssna till klockorna i alla
Sveriges domkyrkor, som ringer in det nya året. Från vår utsiktspunkt hemma i Ingelstorp på
bjärehalvön kan vi se raketerna från ett vidsträckt område.
Nu går våra tankar till våra brevmottagare ‐ hemmavid och ute i vida världen. Du som bor i Hongkong
har kanske redan hunnit sjunga in det nya året när du läser dessa rader. Förmodligen även ni (flera
stycken) som bor i Australien. Du som bor i Texas, du i New York och du som bor i Californien får
vänta lite längre. För att inte tala om Sven som är på Hawaii !! (Har inte ens hunnit kolla på vilka sida
om datumlinjen som Hawaii har hamnat. Utgår ifrån att det är på samma sida som övriga USA)
Tack för året som gått. Välkommen till fortsatta kontakter under det nya året. Från oss här på
hemmaplan till dig – varhelst i världen du finns– ett riktigt

Gott Nytt År.
Om du så önskar kan det måhända bli fler Nyhetsbrev. Fortsätt gärna att kommentera och lämna in
material.
Till sist den vanliga uppmaningen: om du inte önskar få mina Nyhetsbrev – meddela i ett mejl.

Med varma hälsningar
Kalle
Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
kalle@bjarenet.com
Tel. 0431‐365332

