Välkommen till ännu ett

Nyhetsbrev
Från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget.
Vilket år?
Frågan i förra Nyhetsbrevet om vilket år ett antal händelser i Bjäre
inträffade mötte ett stort intresse. Det handlade om det år då konstverket
"Barocksegel" i Förslöv invigdes, Norrvikens Trädgårdar troddes vara
dödsdömt samt ytterligare ett antal händelser.
Rätta svaret är 1969.
Bland dem som prickat in rätt årtal föll lotten på Lilian Bringle, Förslöv.
Tack för visat intresse och Grattis till alla som klarade uppgiften!
Här kommer ett nytt minnestest.
Vilket år inträffade följande saker i Bjäre? Det gäller sålunda ett år
under 1900‐talet ‐ samma för alla händelserna.
Skicka ditt svar med ett mejl till <mailto:kalle@bjarenet.com>
kalle@bjarenet.com
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Planer på en ny väg som skall gå utanför Förslöv väcker starka protester
Ny golfbana i Salomonhög invigs
Det förutspås i en tidningsartikel att en tågtunnel genom Hallandsåsen kommer att stå klar 1993!!!
Tennislarm: "Båstad mister Swedish Open! Annan ort tar över".
Båstads torg får ny beläggning. Kullersten.
Kyrkan i V. Karup återinvigs efter restaurering
Båstads kommunfullmäktige säger ja till tågtunnel genom Hallandsås
Tomas Eriksson blir världsmästare i 4‐spannskörning.

Språktest. Här är de rätta orden.
I Förra Nyhetsbrevet presenterade jag ett antal gamla dialektala ord och
uttryck. Här är de rätta "svaren", så att du kan kolla hur många rätt du
prickade in:
Anebonke=hög med agnar. Arpa=reta. Auvaurad=färdig med vårarbetet. Beg=beck.
Besa=rusa. Blära=blåsa,ballong. Bonera=bo.( Ex. vem bonerar här?).
Bongen=bunden. Brausatt=stressad. Bå=bud. Böda=lapp. Bör=borr. (Även
rullebör.) Dauna=svimma. Dratta=falla, spilla. Drava=röra ihop(ex. hönsmat)
Dura=svimma, somna. Döja=lida. Dönemanna=kaveldun. Dössta=strö. Döved=tyst,
lugnt.

Nytt språktest.
Här kommer ännu några ord där du kan testa dina språkkunskaper. Dialektorden
hör även den här gången hemma i nordvästra Skåne. Nu gäller det ord på
bokstaven F:
Fajla, fedja, fjede, fjela, flase, fnedra, fora, framad, framlees, frammad,
framtiss, froedan, fryna,fyga, fyle, fårrtröden, fårrvänne, fåstelansbålla,
färas.
Birgit njöt av de vida vyerna
Båstad har upplevt två intensiva tennisveckor. Genom att damturneringen i år
hade superstjärnan Serena Williams i "startfältet" blev den en minst lika
stor publikmagnet som herrklssen. Hela tennisområdet ‐ från torget via
Dalmanska tomten till Tennisstadion har varit som ett folkhav.
Från torget har tennisfolket tagit sig via Dalmanska tomten ner till
Tennisstadion.
På Dalmanska tomten har många stannat upp en stund vid den nyligen invigda
statyn av Birgit Nilsson. Med majestätisk hållning står operastjärnan där
och blickar ut över Laholmsbukten och Halland där bortom. När jag betraktar
statyn går mina tankar till Svenstad på 1920‐talet. Birgit är elev i
folkskolan i byn. Där skriver hon uppsatser. Många!! Ofta återkommer hon i
uppsatserna just till utsikterna ‐ bl.a. mot Laholmsbukten.
Många år senare, när jag inför Birgit‐konserterna i V. Karups kyrka bad
Birgit skriva i programhäftet, återkom hon till dessa utsikter. De vida
vyerna. Från Svenstad hade hon ju fri sikt åt alla håll. Backen med
domarringen, som finns på hennes ägor, utgör en vattendelare på denna del av
bjärehalvön. Härifrån lutar det neråt på alla håll..Sikten är fri.
Material fortsätter att strömma in
Historieintresserade bjärebor ‐ hemma eller i förskingringen ‐ fortsätter
att lämna in material och tips om ämnen att bearbeta och skildra. Materialet
består av såväl gamla fotografier som dokument av olika slag. Följden blir
att lagret i min dator växer. För att genast säkra de faktauppgifter jag
fått skriver jag i regel en inledning eller en sammanfattning på direkten.
Syftet är att jag efterhand ‐ när jag får tillfälle ‐ skall kunna
komplettera.
Lagret med påbörjade artiklar växer därför. Växer gör även den digitala
delen av bildarkivet. De nytillkomna bilderna förses med text ‐ dvs sökord.
Sedan kan datorn lätt plocka fram de bilder som jag "beställer". Den analoga
delen av bildarkivet har redan överlämnats till kommunen.

Stort intresse för ".Stranden välsignas med något skeppsbrott.."
I ett Nyhetsbrev för en tid sedan berättade jag om rapporten från
provinsialläkaren i Ängelholm om hälsositutionen i kommunerna i Bjäre ‐
bl.a. Torekov ‐ på 1880‐talet..
Bl.a. konstaterar läkaren att arbetslösheten är ett problem. Bl.a. menar
han, att många torekovsbor går och väntar på att ".stranden skall välsignas
med något skeppsbrott."
Det där med att stranden skall "välsignas." är något som har intresserat
många. Jag förstår. Jag har fått såväl frågor som information om detta. Tack
alla intresserade och engagerade. Fortsätt gärna att lämna tips och
synpunkter.
Kolla hemsidan
Vissa bilder saknar fortfarande text. Några av dessa hittar du på min
hemsida. Kolla gärna. Har du uppgifter om någon bild, skicka ett mejl om
detta.
Avslutar som vanligt:
Om du i fortsättningen inte vill ha mina Nyhetsbrev ‐ meddela mig i ett
mejl.
Kalle
Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
Tel. 0431‐365332

