Välkommen till

Nyhetsbrev nr 36
från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget
Kära sommar.
Du var så fin och så skön .... så länge du var här och vi fick rå om dig.
Stundtals lite väl torr, förstås , men framför allt: alltför kort.
Du kom ju sent i år ‐ den kalla april var orsaken. När du väl kom satte du
fart... Vi hann inte med. Knappt hade häggen blommat förrän syrenen följde
efter. (Det blev kort semester för skomakaren i år.) Sedan kom allt slag i
slag. Flädern blommade ‐ och innan vi visste ordet av lyste det rött från
tunga klasar i rönnens trädkrona. Under heta julidagar skiftade fälten
snabbt färg ‐ från olika gröna nyanser till gult. Ute på potatisfälten har
plockningen pågått sedan i våras. Då tidig potatis. Nu höstpotatis. Nu är
det frukttid. På allt mer nedböjda grenar trängs frukterna.
Flockarna av starar ‐ som ständigt håller på med sina
formationsövningsflygningar ‐ blir större och större. Stararna tränar inför
DEN LÅNGA RESAN ‐ söderut.
Nu står vi inför en ny skön årstid: "Den vår de svaga kalla höst", för
att låna poetens ord.
Språktestet
Här är de rätta svaren på de gamla dialektorden i förra Nyhetsbrevet.
Gauare=fotgängare. Gauragräs=trampgräs. Glopogga=person som ser ovänlig
ut. Glötted=barnslig. Glöttapanna=barnslig person. Gnadd= gnäll.
Gohälli= vänligt sinnad. Govelen=för snäll. Graudasked= grådaskig.
Graupaug= regnbroms (haematopota pluvialis). Grimmed= full av smutsränder.
(hon hade gräded o va grimmed.) Grisk= Ivrig, djärv. Groavär= varmt och
fuktigt väder på våren.) Gråmla=grumla. Gräda= gråta. Gånted= fjållig.
Gäre= stengärdsgård. Gökal= gödkalv.
18 ord. Har du hälften rätt kan du vara nöjd. Det var ju ganska svåra ord
den här gången.
Skriv gärna en rad om hur du lyckats i språktestet. Komplettera gärna
ordlistan med fler G‐ord.
Nytt språktest
Vi har kommit till bokstaven H:
Haffel. Haga. Hagalen. Halaen. Hammel. Hamsa. Hanabjälke, Hanom.
Harepinga. Haunt. Have. Havraneg. Hialös. Hidanåm. Hie. Hied. Hinga.
Hose. Holians. Hydda. Hårra. Hälad. Hällörad. Hämtår. Hänanom. Hör.
Hövel.

Komplettera gärna ordlistan med fler H‐ord.
Året var 1912
Du hade förstås inga problem med årtalsfrågan i förra Nyhetsbrevet. Året för
Olympiska spel i Stockholm, Titanic‐katastrofen och början på den politiska
strid, som så småningom skulle leda fram till borggårdskrisen i Stockholm
mm.
Strax följer en ny årtalsfråga.
Vilket år?
Nu tar vi nya tag. Vilket år hände allt det här:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

TV‐inspelning av högmässa i Båstads kyrka
Intensiv debatt om ägandet och ansvaret för Hallands Väderö, sedan
Naturvårdsverket sagt att man vill ta över.
Planer på att skapa ett större idrottscenter på Drivan presenteras
Birgit Nilsson fyller 65 år.
Kungen och drottningen besöker Båstads kommun på den kungliga Eriksgatan.
Båstads nya andelshamn invigs.
Het debatt om Norrvikens framtid ‐ som vanligt. Norrvikens Vänner
uppvaktar Båstads kommun med ett 5‐punktsprogram.
Het sommar. Flera värmerekord sättes.
Stålfarfar besöker Båstad.
Nisse Eriksson får Nolato‐priset för sina ledareinsatser inom idrotten.

Skicka gärna ditt förslag till svar på årtalsfrågan till kalle@bjarenet.com
Berätta gärna vad det var som fick dig att hitta det rätta svaret.
Priset för rätt svar är som vanligt: Den egna tillfredsställelsen när man
klarat uppgiften.
Rätta svaret kommer i nästa Nyhetsbrev.
"Stoppa bad vid högmässotid."!
Att titta tillbaka i de gamla pressklippen är inte bara intressant. Det ger
oss värdefulla påminnelser om hur snabbt saker och ting förändras. Jag ser i
ett pressklipp från 1964 att dåvarande kyrkoherden i Båstad, Samuel Adrian,
då var på krigsstigen ‐ igen.
Nu gäller det kyrkoherdens syn på hur vi bör förhålla oss till söndagen.
I Församlingsbladet uttrycker han sina önskemål inför den kommande sommaren:
‐ Söndagshelgd, så att söndagarna blir veckans mest stilla dagar:

‐
‐
‐

Intet onödigt söndagsarbete, som hindrar deltagandet i den sköna Herrens gudstjänst
Inga tennisspel och intet badande under pågående högmässa
Inga syndiga nöjen, varken söndagar eller vardagar(dans,
dryckenskap, frosseri mm.).. ty nakenkultur och restaurangfrosseri är människans undergång."

Artikeln är införd i NST, och artikelförförfattaren och lokalredaktören,
Nils Sjöwall, kan inte undgå att skriva en kommentar till de prästerliga
orden:
‐ Båstadborna i gemen skänker nog en tacksamhetens tanke åt det
faktum, att kyrkoherde Adrian inte är Båstads PR‐man.
"Nu komma de"
Medan jag har klippavdelningen framme, kan vi ta ännu ett exempel som ger
oss påminnelse om hur snabbt saker och ting förändras. Det här hände 1881:
Rubrik: "Nu komma de, sa Per Olsson."
"Några fiskare som woro sysselsatta med att fiska torsk ute på
Skelderwikens is, överraskades af två wargar, som i sakta mak wandrade
förbi dem. Ulfwarna syntes komma från Ramsjötrakten och gingo iland i
närheten af Norra Heljarp."
Vilka kvinnor!!
Det finns många kvinnor som gjort stora insatser. I vissa fall i det tysta.
I andra fall insatser som gett eko och som förändrat världen.
Detta har en grupp tjejer i Malmö tagit fasta på och arbetar nu på ett manus
som skall bli boken Vilka kvinnor! Här är det främst kvinnor, som satt
avtryck i historien.
Eftersom en av tjejerna i Malmö‐gruppen är vår dotter, har jag fått ta del
av manuset. Ämnet känns angeläget. Intressant. Spännande. Jag har fått
gruppens tillstånd att på olika sätt föra ut budskapet om boken ‐ och därmed
om dessa kvinnors viktiga ‐ ofta hjältemodiga ‐ insatser.
Det blir kanske ett bildspel och en föreläsning om "Vilka kvinnor!"
Här är några exempel ur den kommande boken:
Rosa Parks. Kvinnan i USA som vägrade lämna sin plats i bussen för att hon
hade "fel" hudfärg. Hennes kamp blev inledningen till den omfattande
medborgarrättsrörelsen i USA med bl.a. Martin Luther King i spetsen.
Cathy Freeman. Aboriginflickan i Australien, som blev såväl olympisk mästare
som världsmästare i löpning 400 meter och som blev en symbol för
aboriginernas kamp för sina rättigheter.

Aung San Suy Kyi, frihetskämpe och förespråkare för icke våld i Burma. Hon
visade att icke‐våldet kan segra mitt i en våldsfixerad värld. Hon
tilldelades fredspriset till Nobels minne.
Elisabeth Guley Flynn. Agitatorn i USA, som kom att bli förebild för Joe
Hill när han ‐ kort innan han skulle avrättas ‐ skrev sin sångtext
Rebellflickan.
I den blivande boken får vi träffa många fler kvinnor som ‐ var och en på
sitt sätt ‐ gjort stora insatser i kampen mot orättvisor och fördomar eller
på annat sätt bidragit till att göra vår värld bättre: Astrid Lindgren, Kata
Dahlström, Elise Ottosen‐Jensen, Ellen Key, Eva Perón, Wangari Muta Maathai
för att nämna några.
Bildspelet, som jag planerar att göra, är avsett att kunna visas vid
föreningsmöten ‐ och f.ö. varhelst det finns intresse.
Vilka kvinnor i Bjäre!!
I förra Nyhetsbrevet berättade jag om vardagslivets hjältar i Bjäre ‐ alla
kvinnor‐ som jag stött på i mitt arbete med vår egen historia. Kvinnor som
utfört sina hjältedåd i det tysta. Tålmodigt. Envist. Plikttroget. Även
dessa skulle jag vilja uppmärksamma. Jag nämnde att jag efterlyser tips om
ytterligare kvinnor, som bör tas med i denna samling av vardagslivets
hjältar. Efterlysningen ligger kvar. Välkommen med ditt/dina förslag. Mejla
till kalle@bjarenet.com . Har du bild på din hjältinna är det ännu bättre.
Bildspel om "en otrolig historia".
Ett annat av de projekt jag arbetar med just är ett bildspel om
"Gammalsvenskby ‐ en otrolig historia".
Till arbetet hör att läsa in allt som finns att läsa i ämnet. Det är
mycket!!! Ju mer man läser, desto mer otrolig blir hela denna historia.
Folkgruppen som 1781 förmåddes att lämna sina hemman på Dagö i Sverige för
att bosätta sig på en då helt ödslig plats på stäppen i södra Ryssland. Om
hur man lockats med löften som inte infriades. Hur man 1929 lockades att
återvända till Sverige med löften som inte infriades!! Hur några av
hemvändarna lockades att ännu en gång att ta sig till stäppen ‐ mot löften
som inte infriades!!! Hur man i Ukraina drabbades av torka, missväxt, pest,
ökenråttor, härjande rövarband, Stalins terror på 1930‐talet, tyska armens
härjningar 1941 och Röda Armens härjningar 1943.
Denna folkspillras öde är verkligen en otrolig historia.

Ännu fler vill ha Nyhetsbreven
Som vanligt har det tillkommit nya läsare av mina Nyhetsbrev. De nytillkomna
bor på olika håll. Såväl i Bjäre som på ett antal platser i Sverige. Några
i utlandet. Välkomna.
Sedan jag började skicka ut Nyhetsbreven har mer än 200 personer bett om att
få komma med i adresslistan. Under samma tid har 2 personer bett att få
hoppa av. Sammanlagt är det nu betydligt fler än 500 personer, som får
Nyhetsbreven.
Fler får plats på listan. Vet du någon, som du tror är intresserad? Tips
gärna. Eller: lämna e‐postadressen till mig, så tar jag kontakt.
Böcker om Bjäre
På begäran återkommer jag här med uppgifter om de böcker som jag skrivit:
∙ Så blev Båstad tennis med omvärlden
∙ Bilder av ett sekel i Bjäre
∙ Vår Bjäre historia i bild
∙ Bjärebor berättar om Bjäre
Böckerna finns att köpa direkt genom mig eller i bokhandel i Båstad eller
Ängelholm samt i vissa butiker i Bjäre.
Som läsare av mina Nyhetsbrev har du rabatt på mina böcker. Kontakta mig för
detaljinfo.
Kolla Bloggen på min hemsida
Där finns bl.a. bilder som jag efterlyser text till. På bloggen kan du
enkelt skriva in dina kommentarer, dvs uppgifter om bilden.
Dagens ord:
Bästa motionen är den som blir av.
Avslutar som vanligt:
Om du inte vill ha mina Nyhetsbrev i fortsättningen ‐ skicka ett mejl om
detta.
Kalle
Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
Tel. 0431‐365332

