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NÄRA HAVET….trivs jag bäst….

Vinjettbilden
En fikastund alldeles intill den grindöppning som leder ut på malen, d.v.s. det vackra och
innehållsrika naturreservat, som omfamnar hela bjärehalvön. Är det så konstigt att man trivs
bäst NÄRA HAVET?!

Många kustvandrare
har i sina kommentarer till min Nyhetsbrev visat, att det finns många som liksom jag tycker
om att vandra längs vår kust. Jag får från mina läsare ständigt lyriska skildringar om stora
naturupplevelser. Man påpekar att detta naturreservat, som finns tillgängligt för var och
en, är vår allra viktigaste ”naturtillgång”. En Skapelsens gåva till oss alla. Det är bara att ta
för sig.
Och – tillägger några – måtte det bli så, att även våra barn och barnbarn osv. skall få tillgång
till denna hälsokälla.

När jag vandrar
på dessa bjärestränder, sänder jag en tacksamhetens tanke till de politiker, som redan på
1950-talet försåg Sverige med den s.k. Strandlagen. Därmed kunde svenska stränder undgå
den sortens exploatering, som drabbat så många andra stränder runt om i Europa – inte
minst vid Medelhavet. Nu kan vi alla – oberoende av plånbokens tjocklek - ha tillgång till allt
detta, som stränderna bjuder oss på: Det öppna landskapet. De vida vyerna. Doften från
havet. Måsars och tärnors strandkonserter. ”Närheten” till de bjärebor, som under
bronsålderns dagar byggde upp de rösen och högar, som vi kan beundra. Exempelvis

Gröthögarna. Eller Dagshög. Det finns fler….Vi kan vandra på stränder, där man för inte
särskilt länge sedan byggde fartyg, som kunde ge sig ut på de stora haven.

Vilken succé!!!
Visserligen hade jag fått flera tecken på att intresset är stort för min nya bok - NÄRA
HAVET..trivs jag bäst. Ändå är jag helt överväldigad.
Läshungriga bjärebor har strömmat till de Öppet Hus, som jag haft.
Återigen: Nya bevis för att många delar mitt NÄRA HAVET-intresse….

Till dig som beställt boken
och som ännu inte haft möjlighet att hämta ditt ex. vid mina Öppet Hus: Håll utkik i
kommande Nyhetsbrev.. Fler tillfällen kommer.
Boken finns förstås att köpa även i bokhandel i Båstad, Laholm och Ängelholm. Dessutom i
Turistbyrån i Torekov samt i min ”egen” idrottsförenings loppisbutik – den i V. Karup.
Om du som beställt boken skaffar ditt ex. i handeln ber jag dig meddela mig, så att jag kan
stryka ditt namn på beställningslistan. Håll utkik efter fler bok-köps- och signeringstillfällen.
Bl.a. lörd. 20 maj. I Loppis i V. Karup och lörd. 27 maj i Bjäre Bokhandel i Båstad. Fler kan
tillkomma.
Inom kort kommer jag att meddela, när beställd bok senast måsta avhämtas.

Bortåt 400 bilder
finns i boken. Det är i huvudsak resultatet av de närmast dagliga vandringar som jag – med
kameran i hand - företagit längs bjärekusten under hela den tid som arbetet med boken
pågått. Ja – mycket mer än så. Vandringar längs kusten har jag ägnat mig åt under större
delen av mitt vuxna liv. Även då oftast utrustad med kamera.

Även ett bildspel
Arbetet med NÄRA Havet har även resulterat i ett bildspel som illustrerar den föreläsning
som jag nu har utformat.
Några föreningar har redan hört av sig inför höstens och vinterns aktiviteter.

Min boklåda
Boktitel
Så blev Båstad tennis
Bilder av ett sekel i Bjäre
Vår bjärehistoria i bild
Bjärebor berättar om Bjäre
Strövtåg genom Bjäres historia
På räls över Hallandsås under…
NÄRA HAVET trivs jag bäst

Ord. Pris
225
Slutsåld
350
Slutsåld
330
Slutsåld
330 Ny.

Rea-på-rea-pris
60
70
70

Vill du beställa bok hos mig är det bara att du skickar ett mejl. kalle@bjarenet.com. Ange om
du vill hämta boken/böckerna hos mig eller få dem hemskickade.
Kontakta mig om inte något av de tidigare nämnda signeringstillfällena passar dig.

Språklådan
Som läsarna av tidigare Nyhetsbrev kunnat konstatera, tar min språklåda upp många och
skiftande aspekter på vårt språk.

Ett ämnesområde är våra skyltar. Några exempel:
 Vi utför rost och plåtskador billigt. (Skylt i bilverkstad,)
 Ingen parkering förbjuden. ( Skylt på bensinmack.)
 Jämna pengar underlättar växlingen. ( Lapp i en cafeteria.)
 Posten hämtas då och då. Ibland något senare. ( Brevlåda utanför hotell i
Norrbotten.))
 Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan.(Skylt i klädbutik.)
En annan ”gren” av mina språklådor är våra ordspråk.

Vilka ordspråk döljer sig bakom formuleringarna?
1. Man fattar ej att något saknas förrän avbalkningen är tom.
2. Jämställdhet ger optimalt resultat vid minderårigas tidsfördriv.
3. Lokalvårdsgrej av yngre modell ger förstklassigt resultat.
4. Allena malör är ej enstaka.
5. Spara finurlig hälsning till avklarad flödespassage.
6. Fröhusförsett nedfall hamnar nära upphängningsplatsen.
7. Hel existens med insiktssupande.
8. Lågmäld skarvar.
9. Samma val utan tal.
10. Minimala matlagningshjälpmedel saknar inte fattningsattiraljer
11.

Ännu en ”gren” av språklådan.
som jag då och då återkommit till, är våra dialekter. Främst då den skånska dialekten.
Den här historien är – som många gamla dialekthistorier – lite burlesk. Känner du att du är pryd , kan
du ju hoppa över historien.
Den här historien var en favorit hos den kände historieprofessorn i Lund, Gerhard Benz, känd och
mycket uppskattad deltagare i den ”äkta” versionen av programmet Fråga Lund.
Här är alltså Gerhard Benz favorithistoria:
Bonden sitter vid frukosten och jämrar sig över att det bara är slit och släp från morgon till kväll. Han
suckar till sist:
-Nä. Man skolle ha de som tjuren – få maden buren te se å fruntimren ledda te se å
sleppa sködda nåed annad.
Hustrun avbryter:
- Ja skolle vella se minen på de, om de sto fem gamla käringa bongna ve stänged norr du kom
ud på marenen som du skolle sködda, din lade drul.
-

Uttrycket ”din lade drul”
Återkommer i många skånehistorier. Ungefär som i den här tappningen:
Far ligger på sofflocket. Sonen säger:
- Hör far, hont de sjonger i skorstenen.
- Fadern:
- - Hör säl din lade drul.

Den äkta versionen av ”Fråga Lund”
Jag nämnde Tv-programmet Fråga Lund. Detta mycket uppskattade TV-program som föddes
för länge sedan med Jan Öjwind Svahn som frågeledare och med ett antal professorer i Lund
som experter.
Programmet var upplagt på ett enkelt och naturligt sätt. Kvaliteten på programmet kom
genom att de lärde i Lund inte bara var sakkunniga. De var dessutom – genom sin äkthet
- roliga. Oftast torr-roliga. I något fall uppstod roligheten genom ”den lärdes” knastertorra
förklaring”.
Programmet blev lärorikt och underhållande, och - utan att man från programledningens
sida riktigt tycktes ha avsett det – blev det dessutom roligt.
Framför allt var det ÄKTA. Inga krystade konstigheter med billiga popularitetsknep.

Nu har svensk TV kommit
med en modern variant av detta gamla fina program.
Resultat: det är nästan så att jag vill instämma i vad en TV-rescencent skrev: ”Det är en
våldtäkt på en i grunden god programide, som var präglad av kvalitet och gott omdöme”.
Även jag är allergisk mot program som präglas av billiga och krystade knep med syfte att
plocka poäng. Vissa program är uttryck för TV-producenters underskattning av publiken.
Det här är nog första gången som jag i mina Nyhetsbrev halkat in på ämnet TV- rescension.
Jag får väl skylla på lundaprofessorn Gehrhard Benz. Han kunde konsten att vara rolig på ett
naturligt sätt och att överlåta skrattet till den som lyssnade och tittade.
Några av dagens komiker i TV tillämpar en motsatt taktik. Skrattar allra mest själva åt sina
skämt.

Samtidigt vill jag betona
att SVT sänder många program med mycket god kvalitet. Tack för att public servicekanalerna
finns.

Alla mina hjältar var kvinnor
I samband med mina ”grävningar” i våra lokala arkiv träffar jag då och då på skildringar av
personer, som utfört gärningar som jag beundrat särskilt. Oftast är det goda och
beundransvärda livsgärningar som utförts i det tysta.
För att få ordning på materialet har jag skrivit en kort biografi om var och en av dessa
personer. Jag kallar dem för mina hjältar i vår lokala historia..
När jag sedan satte mig ner och tittade igenom materialet fann jag, att alla min hjältar var
kvinnor!
Jag vill gärna berätta åtminstone något om mina hjältar.
Nu har det här Nyhetsbrevet redan skenat iväg och blivit alltför långt ( Som vanligt….) jag får
därför återkomma till min hjältar i kommande Nyhetsbrev.

Tången stannade i Bjäre
I många sammanhang har jag skrivit om tångens betydelse för lantbrukarna som har sina
åkerfält nära kusten. Det har bl.a. handlat om konkurrensen om denna åtråvärda vara. Om
det regelverk som byarna vid kusten gjorde upp för att bringa ordning och reda när det
gällde att ”vända upp” vid stränderna. Att tången fick stanna på de fält som ligger närmast
kusten är naturligt. Det var dessa jordar som var i störst behov av denna extra näring.
Dessutom: transporten skulle ske med häst och vagn. Det tog tid och kraft. Det innebar, att
det inte fanns möjligheter att exportera denna produkt.

Mer om tången längs bjärekusten finns förstås i min nya bok - NÄRA HAVET.
Visserligen innebar tången inte lika stark band mellan Bjäre och havet som sjöfarten och
fisket, men ändå. De många byordningarna med detaljerade tång-paragrafer visar att
banden fanns.

Till sist
den vanliga uppmaningen: har du någon i din bekantskapskrets som du tror skulle uppskatta
mina nyhetsbrev får du gärna tipsa vederbörande. Allt jag behöver är en mejl-adress. Gärna
även namnet.
Kalle

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

