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Redaktion:
Margareta Arvidsson, även annonser, tel 281 83, redaktionen@ektv.nu
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Från redaktionen
Kära läsare och annonsörer!
När detta skrivs i slutet av augusti är
redaktionsarbetet som mest intensivt.
Det är mycket som skall tråcklas ihop
och stuvas in och om på sidorna.

Vill du däremot att föreningen skall
engagera sig i något för att få en
förändring till stånd, skall du vända dig
till någon i styrelsen.
Ett sorgligt kapitel har länge varit
föreningens hemsida på nätet. Den har
legat i träda i flera år. Nu skall det
emellertid bli ändring på det. Den har
landat hos mig som har fått i uppgift
att uppdatera den. Men först tidningen, sedan får hemsidan komma
vartefter tiden räcker till, en bit i taget.
Här finns också utrymme för idéer om
vad som skall finnas på sidan, så har
du några, hör av dig till redaktionen.
Ansvarig utgivare av tidningen och
hemsidan är Lars Hedström.

Det är glädjande att vår allra första
tidning i färg fick så stor positiv respons. Det blev många glada tillrop
och tips om saker att skriva om. En
ny skribent, Franciska Uggla, hörde
av sig och ville medverka och har
börjat så smått med en artikel i detta
nummer. Varmt tack för det!
Här finns det anledning att klargöra att
det är skillnad på vad som hör
hemma i tidningen och vad som hör
hemma i styrelsen. Har du idéer om
vad som skulle vara intressant att läsa
om i tidningen, skall du höra av dig till
redaktonen. Tidningen ”ägs” av
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp,
men redaktionen är fristående och
väljer själv innehållet.

Ha nu en skön stund med Hjärnarpsbladet!
Margareta Arvidsson

Hemsidans adress:
www.hjarnarp.com/framtidsbygd

Prisexempel på annonser i 4-färg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

¼ A5-sida
600 kr/nummer
½ A5-sida 1.200 kr/nummer
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Styrelsen

Nya i styrelsen

Marie Svensson,ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–283 81, arb 0431–44 53 34
masvens@spray.se

Vi har glädjen att presentera två nya
styrelsemedlemmar, Helen Olsson och
Jimmi Andersson. Här får du veta något
om Helen och längre fram i tidningen kan
du läsa om Jimmi.

Magnus Johansson, sekreterare
Vanstadsvägen 172
266 98 Hjärnarp
0431–45 47 92, 0705–98 45 47
arb 0431–48 07 14
magnus.vanstad@telia.com
Lars Hedström, kassör
Soldat Roths väg 3
266 98 Hjärnarp
0431–45 40 50, 0708–86 86 86
lars@hedstrom.as
Bengt Wahlström
Backagårdsvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-45 47 56, 0739-34 39 43
augusta_bell@hotmail.com

Helen Olsson, som är född och uppvuxen i
Kristianstad, flyttade 1996 med man och
två skolbarn från Ängelholm till hus i
Borrstorp. Helen arbetar på Mariannes
Farm som kvalitétschef. När hon blev
tillfrågad andra året i rad, sa hon slutligen
ja till att vara med i styrelsen och tycker nu
att det ska bli roligt att få vara med och
påverka utvecklingen i Hjärnarp. Helen
tycker att kommunen intresserar sig väldigt
lite för Hjärnarp till skillnad från andra
kommundelar och vill att föreningen Framtidsbygd skall vara mer aktiv gentemot
kommunen. Friluftsliv, mat och livsmedel är
hennes stora intressen. ” Jag skulle vilja
inspirera fler vuxna till att motionera och
röra på sig i större utsträckning än vad de
gör idag och att det fanns fler möjligheter
till det här i Hjärnarp. Det skall vara en bra
ort att bo i för alla,” säger Helen.

Lasse Mark
Bergatorpsvägen
266 75 Hjärnarp
0431–45 42 11
Helen Olsson
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62
borrstorp@telia.com
Jimmi Andersson
Soldat Roths väg 6
266 98 Hjärnarp
0709-28 11 43
dellario@home.se
Text och foto: Margareta Arvidsson
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Ny!
Hälsoanalysen E.I.S.
För dig som vill optimera
din hälsa och livskvalitet!

Medicinskt godkänd på sjukhus

Dana Feiks
Björnstedtsväg 2
266 97 Hjärnarp
0431- 45 54 07

www.meliorvita.net

0431-137 55
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Margretetorp och Hallandsåsen
Nyckeln till Hallandsåsen
Margretetorp ligger i västra delen av
Hjärnarps socken med ett strategiskt
läge vid foten av Hallandsåsen. Många
av husen i byn har klättrat längre upp i
dalgången, där Kägleån rinner fram, en
å som rinner upp i Äle mosse och är
rik på bäcköring och sländor. Tillsammans med Lerbäcken och deras små
biflöden avvattnar den Hjärnarpsbygden. Kägleån rinner sedan ut i Rössjöholmsån. Ådalen och den vackra bok-

talet skogrik och vild och byarna nedanför hade delar av sina utmarker där.
Dit drogs folk som ville hålla sig undan
lagens arm. I och med genomförandet
av skiftena flyttades flera gårdar upp
på åsen och den odlades upp eller förvandlades till betesmark. Den blev ett
nästan helt öppet landskap, som man
kan se på foton från början av 1900talet.
Idag efter att många olönsamma lantbruk lagts ned har skogen vunnit tillbaka en stor del
av den förlorade
terrängen. Men
bokskogen har fått
träda tillbaka, och
på många ställen
ersatts av granplanteringar.

Gränslandet
Alltsedan 1300talet har det funnits
gästgiveri med
Fotot ger en överblick av det på den tiden öppna landskapet vid skjutsstation i
Hulerugeröd omkr 1900. Mårten Sjöbeck heter han i bild. Han
Margretetorp
var fotograf. Ett vykort som skickades ut i samband med
med möjligheter till
utställlningen ”Blicken på bonden” på Dunckers.
mat och övernattning
.
Här
passerade
vägen från Danskogen på höjderna runt omkring och
mark och Skåne Hallandsåsen för att
utsikten över Ängelholmsslätten ger
slingra sig vidare i första hand
sedan
Margretetorp dess karaktär.
mot Oslo och Norge, som ju var
Åsen är ett landskap som förändrats
danskt. Men via den gick det även att
genom tiderna. Den var fram till 1800- nå Stockholm. Den har haft olika
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härskarinna i Norden på 1300-talet,
lär ha stannat till i byn och kanske
även gett den dess namn. Många
historiska personligheter har förmodligen passerat här i den ena eller andra
riktningen. Det har ibland utnyttjats
litterärt, t ex av 1800-talspoeten Carl
Snoilsky i hans Svenska bilder.

sträckningar. Den äldsta riksvägen, den
som nu kallas Postridarvägen, gick
genom Simontorp och Huleruged. På
den går den årliga Postrånevandringen, som Föreningen Framtidsbygd
anordnar. Gamla rikstvåan strax väster
om E6:an förband senare Malmö med
Göteborg. Det var i ett gränsland som
vägen gick fram, först mellan två land-

Göingehövding och friskytt
1645 vid freden i Brömsebro efter
kriget mellan Danmark och Sverige
blev Halland svenskt på 30 år, och nu
blev Hallandsåsen för första gången en
landsgräns. Många skåningar och
hallänningar hade svårt att acceptera
detta och gjorde motstånd.

En av dem var Svend Povlsen, kallad
Äldsta riksvägen, numera Postridarens väg. Göingehövdingen, eftersom han var
I den branta åssluttningen med vyn ut över född i Verum i Göinge. Han var officer
Ängelholmslätten. Det var inte samma slätt och hade deltagit i 30-åriga kriget
man såg under 1800-talet. Före Stjernbåde i dansk och holländsk tjänst och
swärds järnplogar var den inte uppodlad.
alltså lite av en legosoldat. Efter det
skap och sedan mellan två länder. Att
dansksvenska kriget, som slutade med
resa till lands i forna dagar var ett ävenBrömsebrofreden, gifte han sig och
tyr, då man kunde råka ut för allehanda
bosatte sig i Laholm.
besvärligheter, även rån. Passagen över
Han kontaktade 1657 Holger Vind, den
Hallandsåsen var fruktad av resenärer
danske kommendanten på Helsingborgs
och av befolkningen nedanför.
slott, och erbjöd sig att sätta upp ett
kompani friskyttar. Det skulle inte höra
När gränsen mellan Danmark och
till
den danska armén men lyda under
Sverige började formas ut under tidig
den danske kungen., en sådan trupp
medeltid kom de södra delarna av
som idag kallas en paramilitär styrka.
Skandinavien, ungefär nuvarande
Skåne, Halland och Blekinge att tillSvend Povlsen värvade sina mannar
höra Danmark. Hallandsåsen och
främst i södra Halland och fick ihop
Margretetorp är rika på historia.
100 st. Han hade sitt tillhåll på HalUnionsdrottningen Margareta, som var landsåsen med uppgift att bevaka och
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snapphanar, även om de som nästan
reguljära soldater skilde sig från två
andra grupperna som fanns samtidigt.
De stråtrövare som huserade i de otillgängliga skogarna på de skånska
åsarna kallades också snapphanar.
Det uppstod vid en del tillfällen under
Karl XI:s krig mot Danmark, på grund
av de svenska soldaternas brutalitet,
spontana upplopp eller bonderesningar, då skåningarna gick man ur
huse för att kväsa svenskarna. Dessa
bönder kallades även snapphanar.

försvara vägarna mellan Halland och
Skåne. Under sommaren plundrade
kompaniet bl a Vallens gods i södra
Halland. Men det fick också uppleva
motgångar, som då det överraskades
av en stark svensk trupp vid Hemmeslöv och förlorade 14 man. Svend
lyckades dock samla sina män och
retirera till Ängelholm, där han rekryterade nya soldater.
Han deltog i flera andra slag men kände sin ställning som friskytt osäker och
bad därför att få en fast militär befattning. Det beviljades och den danske
kungen Fredrik III befordrade honom
till dragonkapten.

Danskarna hade
förstås en betydligt mer positiv
syn på snapphanarna. En svensk
författare som
skildrat snapphanarna sympatiskt, för att inte säga glorifierande, är
August Cederborg. Hans äventyrsböcker eller pojkböcker – jag läste
dem med förtjusning i den åldern –
handlar om snapphanarna i Göinge
och därför har snapphanetiden kommit
att förknippas med dessa härader.
Men även i övriga Skåne och i
Halland förekom bondeuppror och
gerillaverksamhet. Berättelsen om
Svend Povlsen visar på detta. Det
förekom även annan snapphaneverksamhet här högst uppe i Nordvästskåne, som framgår av det följande.

Efter freden i Roskilde 1658, då Danmark förlorade Halland, Blekinge och
Skåne, tackade och avskedade kungen Svend Povlsen och hans dragoner.
Svend hade då flytt till Danmark.
Men 1675, då Danmark förklarade
Sverige krig var Svend med i den
danska hären, nu som major i spetsen
för en friskara. Vad som sedan hände
honom är oklart. Förmodligen blev
han sjuk och drog sig tillbaka. Han
dog några år senare.
Snapphanetiden
Det var under detta krig som snapphanarna gjorde sig kända. Benämningen hade använts tidigare, t ex
kallade svenskarna Svend Povlsen så,
även om han var kapten i den danska
armén. Friskyttarna kallades alltså för

Eskil Nielsen var en självägande bonde på Hallandsåsen – härkomsten är
osäker. Han stod för ett rusthåll som
ställde upp med en dragon. Denne
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misshandlade en kvinna, och Eskil
blev så upprörd att han slog ihjäl
dragonen. Då beordrades han att själv
ställa upp som svensk soldat men vägrade och blev fredlös. Han anslöt sig
till danska hären och blev kapten för
en friskara 1677. Han opererade sen i
Nordvästskåne och södra Halland.
Intelligent och kvicktänkt blev han en
utmärkt befälhavare och taktiker, som
använde sin styrka i djärva, blixtsnabba
anfall. 1678 var han med om blodbadet i
Båstad. Där överraskade han och ett
danskt kompani under Rantau en dubbelt så stor svensk trupp. Närmare halva
styrkan dödades, innan svenskarna fann
för gott att fly.

och räddade skinnet och säkert också
en hel del av krigsbytet.
Postrånet
Skåne och Halland hade blivit svenska
efter Roskildefreden, men Danmark
behövde en landsförbindelse till Norge
som också var danskt. I en förhandling fick danskarna rätt att föra post
över svenskt område. Sverige hade
redan 1638 fastställt regler för postgången och inrättat postlinjer. Passagen över åsen ansågs ju med rätta
riskabel och farlig och där inträffade
flera rån, av vilka det mest kända
skedde 1757, då den danska posten
som skulle till Oslo rånades vid Simontorps by. Postryttaren blev beskjuten,
sårades och lär ha blivit av med 1680
riksdaler. Förövaren Simon Bengtsson
greps senare och hängdes. Händelsen
bildar bakgrund till Postrånevandringen,
ett uppskattat, årligt arrangemang av
Föreningen Framtidsbygd.

Sven i Boarp
Den mest namnkunnige snapphanen
från Hjärnarps horisont sett var Sven
Persson, mer känd som Sven i Boarp.
Han har bl a gestaltats i Framtidsbygds och Urgundernas bygdespel.
Han tillhörde troligen Eskil Nielsens
friskyttar och anklagades som bekant
för delaktighet i mordet på den svenske
kvartersmästaren Klingspor och hans
tre män vid ett kärr utanför Hjärnarp.
Han beskylldes även för ett par andra
grymma dåd. Rätten förklarade honom
skyldig och dömde honom till halshuggning, men han överklagade till hovrätten.
Hovrätten hänvisade till de s k pardonsplakaten om eftergift för begångna brott
under krigen och frikände honom. Sven
hade många som avundades honom för
att han hade tjänat på plundringarna
under snapphanefejderna. Men han försvarade sig skickligt under rättegångarna

Järnvägarna som började byggas i
slutet av 1800-talet öppnade nya möjligheter till postgång. 1885 invigdes
järnvägen mellan Ängelholm och
Båstad. Postväsendet byggdes ut
genom diligenslinjer och fler lokala
postkontor. Även lokala lantbrevbärarlinjer inrättades.
Men fortfarande var Hallandsåsen
farlig att färdas över. 1888 rånades
Hacka-Greta och hennes man,
något som Fredrik Böök beskriver i
Historier från Hallandsåsen.
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till sina egna berättelser och konstverk.
Bööks ”Historier från Hallandsåsen”
bygger i stora delar på Karl Ekbergs
livfulla skildringar. Den lärde Böök
blev så lite av en folklivsskildrare.

Det litterära gästgiveriet
Skåne är känt för sina gästgivargårdar
och den i Margretetorp tillhör de mest
omtalade. Uppsvinget började i slutet
av 1800-talet, då gästgiverierna blev
utflyktsmål. Det befann sig då i familjen
Ekbergs ägo och Anders var den krögare, som först gjorde sig känd. Hans
hustru Helen hade växt upp på Irland.
Hon lät bygga den röda tegelvillan,
kallad Vinslottet, i irländsk-engelsk
villastil 1902. Dit flyttade gästgiveriet
och blev kvar till 1955. Då flyttade det
till den trelängade Per Andersgården,
där det fortfarande är kvar.

Margretetorp blev alltså ”det litterära
gästgiveriet” och till den konstnärliga
och litterära kretsen hörde Albert
Engström och Erik Lindorm. Men
också senare författare och kulturpersonligheter som Gustav Näsström och
Sten Selander, som även bodde tillfälligt på åsen eller längre ut på Bjäre.
De två sistnämnda inspirerades inte så
mycket av Karl Ekberg, men genom
sina djupa kunskaper om det svenska
kulturlandskapet har de bidragit med
många kärleksfulla, initierade skildringar av Hallandsåsen och landskapet
nedanför.
Idag ingår Margretetorp i en hotellkedja, Countryside Hotels. Där finns
alla slags inkvarteringsmöjligheter.
Storleken på etablissemanget gör att
det kan härbärgera konferenser såväl
som enskilt boende. Man framhåller
den rustika miljön och de härliga
omgivningarna men också den
skånska maten som serveras här.

Vinslottet i Margretorp, som ägs av
vinhandlaren Cezar Beverages, är
numera verkligen ett vinslott. En bit
framför slottet finns ett par rader vinstockar.

Det var under epoken i Vinslottet som
gästgiveriet nådde höjden av sin berömmelse. En ny generation Ekberg
hade tagit över. Det var den legendariske Karl och hans hustru Esther.
Han var en fenomenal historieberättare. Här bodde ofta delar av den
svenska kultureliten, med Fredrik
Böök i spetsen, för att lyssna på
honom och även inspireras och få stoff

Källor:
K Arne Blom, Jan Moen: Snapphaneboken
Carl Bertil-Eiman: Hallandsåsen då och nu
(Bjärebygden 2008)
Margretetorps gästgivaregårds hemsida
Text och foto
Karl-Axel Sand

Tel 0431-284 39
karl-axel.sand@ektv.nu
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Störst kursutbud i stan!
Är ni intresserade av att börja på kurs?
Gå in på vår hemsida för att se alla våra
kurser eller boka direkt via butiken/telefon.

www.hundägarskolan.se
BUTIK • Foder och tillbehör till hund & katt
TRIM • KLIPP • BAD Kloklippning 40:HUNDDAGIS • HUNDPSYKOLOG

ÖPPET VARDAG 8.00-18.00 LÖRDAG 10.00-13.00
METALLGATAN 12B, ÄNGELHOLM • 0431-154 53
www.gpa.se
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En folkspillra från andra världskriget
fann en fristad i Hjärnarp
av Franciska Uggla

Min minnesgoda granne Märta Persson, som haft frisersalong i Margretetorp och är bosatt här sedan 70 år tillbaka, ringde mig en dag i våras. Hon
ville att jag skulle be Hjärnarpsbladet
skriva om några flyktingfamiljer som
kom till Hjärnarp 1956. Detta hedervärda uppdrag föll då på mig. Det har
varit en spännande tid att få lära känna
dessa familjer en smula genom de
minnen som kommit i dagen. När
Märta nämnde namnet på en av
flyktingfamiljerna, Ozolins, piggnade
jag till litet extra då min moster varit
gift med en flykting från Lettland med
samma namn. Det är tydligen ett
vanligt namn i Lettland.

Luise Braunbergs
När ryska armén våren 1944 lyckades
häva belägringen av Leningrad, började
jakten på de tyska arméförbanden. I
juli efter återtagandet av Minsk ryckte
ryska armén in i Lettland och drev de
tyska soldaterna framför sig. Civilbefolkningen utsattes för stora lidanden
genom dödande och plundring. De som
kunde flydde hals över huvud. Fem
lettiska familjer hamnade slutligen i
Hjärnarp för resten av sina liv.

Märta fick mig att besöka kyrkogården för att titta på de fem välskötta
gravplatserna som minner om de
lettiska familjernas tid här. Snart återgår gravrätterna till församlingen och
gravstenarna flyttas i samband med en
liten avslutningsceremoni till kanten av
kyrkogården. Berättelsen om dessa
familjer har sakta växt fram genom
Märtas goda minne, några fotoalbum
och många vänliga hjärnarpsbors hjälp.
Luise Braunbergs barnbarn Eleonore
Pauler är sedan några år åter bosatt i
Hjärnarp och har välvilligt bidragit med
sina minnesbilder. Det har dock inte
varit möjligt att riktigt få alla pusselbitarna på plats.

Familjen Greisko, Maria och Stanislavs, som bodde nära gränsen, gav sig
iväg på en dressin när kanonmullret
närmade sig. Elza Veide som arbetade
med bespisning på tåg liknande de
tyska permittenttågen i Sverige, följde
med det absolut sista tåget ut ur Lettland. Ozolins, Adolfs Urkovskis och
Luise Braunbergs (Eleonore Paulers
mormor) bodde i eller i närheten av
Riga. Hur deras flykt gick till vet vi inte
säkert. Luise Braunbergs flydde med
11

Luise Braunbergs var dock inte med i
Bohuslän. 1956 kom Maria och
Rudolfs Ozolins till Hjärnarp och vi
antar att de andra kom samtidigt. Det
var en kyrkoherde Cederberg som var
med och ordnade detta. Han hade
affärer ihop med en Wallén, som ägde
två hus i Hjärnarp. Dessa hyrdes då ut
till lettländarna.

Stanislavs och Maria Greisko

Ett vackert halmtäckt hus med anor
från 1700-talet i hörnet av Hjärnarpsvägen och Åsbackavägen, nu renoverat med vit putsning och blå fönster,
blev bostad åt familjen Greisko, Luise
Braunbergs och Adolfs Urkovskis.
Den senare bodde på övervåningen
och de andra i var sin lägenhet i
bottenvåningen. Åsbackavägen 2,

hela sin familj. Hon ensam internerades i ett fångläger i Österrike. Där
var det taggtrådsstängsel och K-pistbeväpnade vakter som sköt i benen på
dem som försökte fly. De övriga i
familjen blev väl mottagna i Österrike.
Varför familjemedlemmarna behandlades så olika vet vi inte. De andra
lettiska flyktingarna kom också så
småningom till flyktingläger i Österrike,
där de kunde röra sig fritt.
Efter freden i maj1945 blev familjerna
kvar i Österrike i flera år, men kunde
så småningom genom svenska kyrkans
försorg och med hjälp av det nystartade IM komma till Sverige. Det var de
familjer med störst behov, t ex med
sjukdom, som fick komma till Håby i
Bohuslän. Där inkvarterades de i ett
ålderdomshem. Paret Greisko och

Rudolfs och Maria Ozolins
12

ett säreget rosa hus byggt av Wallén,
fick Elza och Arturs Veide dela med
paret Ozolins.
Familjerna anpassade sig snabbt i
Hjärnarp och gjorde inte så mycket
väsen av sig. De umgicks med varandra och var i 60-70-årsäldern när de
kom hit, ingen ålder idag, men då
”gammalt”. Idag när flyktingar och
invandrare är så vanligt, tänker man
inte på att det var mycket ovanligt på
50-talet. Man undrar hur de fann sig till
rätta här Hjärnarp, kanske var omgivningarna lika dem i deras hemland
Lettland?
Stanislavs Greisko, som var stationsinspektor i Lettland, sysslade med
biodling här. Oturligt nog fick han en
hjärtattack och avled 1967, när han fått
några stick av de antagligen stressade
bina. Adolfs Urkovskis var snäll och
glad, generös med karamellerna till
barnen. Han uträttade ärendena till
familjerna, handlade osv. Han var
också mycket språkkunnig, läste
många böcker och hade en omfattande korrespondens. Vad han tidigare
haft för yrke vet vi inte. Arturs Veide
var röntgentekniker. Även Elza Veide
var en social person. I Österrike hade
hon tiggt till sig garn, stickat och sålt
sina alster, och när hon kom hit gjorde
hon sig någon liten förtjänst på liknande
sätt. Hon var också med i Röda
Korset, som hon stickade filtar åt. Som
jag förstått det, bidrog den svenska
staten till dessa familjers försörjning,
kanske genom någon liten pension.

Arturs och Elza Veide
Märta Persson har flest minnen av
Elza som sedermera flyttade till
ålderdomshemmet. När Elza avlidit
1974, tog Märta hand om hennes
fotoalbum. Förutom Luise Braunbergs
hade de andra familjerna inga barn i
livet. Två par var omgifta, Veides blev
ett par i Sverige. Greiskos hade släktingar i Kanada.
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Eleonore var som liten på besök med
sin mamma hos mormor Luise. När
Eleonore var 13 år avled hennes
mamma och hon tog sig på eget bevåg
till Sverige och ville bosätta sig hos sin
mormor. Myndigheterna i Österrike
ställde sig tveksamma till detta pga
mormoderns ålder. Genom distriktssköterskan Gerd Andersson, då en
känd hjärnarpsprofil, ordnades en
fosterfamilj i Hjärnarp. Det blev

prosten Pauler och hans fru, vilka
sedan adopterade Eleonore.

Källor:
Märta Persson, Hjärnarp
Louise Braunbergs barnbarn Eleonore
Pauler, Hjärnarp
Många andra hjärnarpsbor
Landsarkivet i Lund
Lettiska föreningen i Lund
R. Drakenlordh, ”Andra världskrigets
aktörer”
Foton:
Från Elza Veides efterlämnade album

Vi har som tidigare sagts inte funnit
alla pusselbitarna, mycket pga de kostnader som var förknippade med detta.
Inte heller har vi kunnat finna något
foto på Adolfs Urkovskis. Tack vare
Märtas initiativ har minnet av dessa
familjer väckts till liv igen. Eleonore
Pauler, f Eitzinger, vill avslutningsvis
tillfoga följande: ”Jag vill på det
varmaste tacka fru Märta Persson och
Franciska Uggla samt alla andra som
Franciska Uggla
gjort det möjligt för oss att minnas
Tel 0431-456545
franciskauggla@hotmail.com
dessa människor i Hjärnarpsbladet!”.

Vi minns våra lettiska grannar och Giggen
av Gunnel och Rolle Andersson

Vi har många fina minnen från den tid
då vi var närmsta grannar till familjerna Veide och Greisko. Arturs tyckte
mycket om vår katt Snövit och brukade
gå och hämta henne, när vi var borta
och inte hade släppt in henne. Han
kunde komma pulsande i snön med
henne innanför rocken mitt i natten när
vi kommit hem. Elza Veide berättade
ofta om lägertiden i Österrike, bl a hur
hon gick i skogen hela dagarna för att
finna svamp att dryga ut matransonerna med. Elza hade skinn på näsan
och hjälpte och tog de andra i försvar,
t ex när den genomsnälla Maria blev
lurad på växel av fiskhandlaren. Stanislavs var den som odlade grönsaker i
trädgården.

rulltårtorna var packade. Adolfs Urkovskis gick till Hjärnarp, ibland flera
gånger om dagen, och han halvsprang.
Han var alltid vänlig och glad och
tyckte om att prata. Han hade haft två
döttrar som försvann under kriget och
som aldrig hördes av mer. De var
underbara grannar som vi minns med
vemod och glädje.

Den omtalade Adolf Wallén kallades
Giggen. Han tillverkade giggar på sin
fabrik i Åstorp, tills de konkurrerades ut
av bilen. Sedan blev det fabrikation av
blyertspennor. Han bodde till sin död i sitt
rosa hus på Åsbackavägen, kallat ökenfortet av de militärer som var förlagda i
byn under kriget. Han hade testamenterat huset till en släkting som stod i skuld
till kyrkoherden Cederberg i StaffansStanislavs Greiskos bin passade på att
torp. Det var på så sätt som Cederberg
mätta sig på sylt och socker i det intillkom över huset till den stiftelse han var
liggande bageriet, så Stanislavs fick
lova att vänta med att släppa ut dem tills engagerad i.
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Låt ditt barn bli scout!
Dagens barn tillbringar allt mer tid vid
elektroniska apparater och sitter alldeles för mycket inne och stilla vid
datorer och TV-spel. Barnens skolarbete kräver en annan slags avkoppling.
Friluftslivet i scouterna är ett härligt
sätt att få del av social gemenskap,
träning i samarbete och ett otroligt
kamratskap. Det är en makalöst bra
förberedelse för vuxenlivet och ger
underbara, livslånga minnen. ”En
gång scout - alltid scout.”

filurer alltför trötta för att få ut något
vettigt av våra möten.Vi hälsar därför
alla första- till tredjeklassare välkomna
till miniorerna.
Vi började den 13 september
Plats: NYA SCOUTSTUGAN
Till alla er andra som passerat 9-årsgränsen finns program fulla av äventyr
planerade. Gå bara in på nätet,
www.hjsk.se och vips så har du namn
och telefonnummer till det/den du
söker.

Hjärnarps scoutkår är en av
de få scoutkårer som till
skillnad från andra växer.
Här har vi ju turen att ha
fantastiska förutsättningar
ifråga om närhet till naturen.
Scoutkåren har också en
glad skara ledare som
kämpar med planeringar av
läger, utedagar, kanothajker, vandringar, bakkvällar, filmkvällar.... De lite
större scouterna har rest på
inlandsbanan, varit utomlands på läger och mycket, Sommarläger den 30 maj 2009. Miniorerna flyttar in i
tältet. Fr v: Michi, Emma, Gustav (skymd), Hanna,
mycket mer.
Lovisa, Matilda, Josefin, Simon, Samuel, Theo och

Oskar. Michi, Emma och Simon är ledare.
Man kan börja sitt liv som
Foto: Eva Rosvall.
scout i miniorscouterna.Vi i
Hjärnarps scoutkår har valt att låta
I scouterna kan man börja när som
redan förstaklassare vara med. Vi har
helst i livet, så bara hoppa på! Alla våra möten på söndagar kl 10.00 även vuxna - är välkomna!
11.30. Varför söndagar? Jo, för på
Eva Rosvall
veckodagarnas kvällar är dessa små
15

miniorscoutledare

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Postrånevandringen lockade långväga gäster
Runt 700 personer, mest från södra
landsåsens branta nordsluttning krävde
delen av landet med övervikt för
sin tribut.
Skåne och Halland, ville inte gå miste
Och som vanligt delade den för dagen
om denna årliga majupplevelse.
givmilde rånaren med sig av sitt byte
Kanada, Storbrittanien och Belgien
till barnens förtjusning. Drottning
var inte represenKristina (Eva Rosterade av så
vall) mötte upp i
många, men några
manskläder vid
stycken. Det
bäcken som en gång
fanns ett 40-tal
utgjorde gräns
barnvagnar i
mellan Sverige och
spåret och runt
Danmark och Tora
60 glada hundar.
Olsson bjöd på
- samt en ryttare
danska smörrebröd.
till häst. Det var
Strålande sol, lagom
också ett utmärkt
promenadtempetillfälle för olika
Astrid och Åse Bygren bjöd på nyponsoppa ratur, bra motionsföreningar, t ex
Hjärnarps Scout- och Mia klev av hästen Win för att pausa. tillfälle, ljuvlig försommargrönska med blommande
kår, Ängelholms Vandrarförening och
fruktträd, barn som skrattar och leker,
Lindabklassikern att plocka poäng.
hundar
I Hulrugered växte högarna med
som viftar
tomma vattenflaskor och kartonger för
på
svannyponsoppa. Backen uppför Halsen, gott
om andhämtningshål
med både
andlig och
lekamlig
spis, idel Hacka-Greta, alias Berit Rönglada
ning, berättade om rånarminer jakten för intresserade åhödet är
rare.
PostrånePostridaren Elisabeth Jansson på
vandringen! Vad kan man mer önska
islandshästen Blakkur delade ut brev
sig? Text och bild: Margareta Arvidsson
med historien om postrånet.
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Krutgumman Märta berättar om Skogslund
Text och foto:Margareta Arvidsson

95-åriga Märta Persson har med ålderns rätt nedsatt
syn och hörsel och darriga knän, annars är hon frisk
som en nötkärna och klarar sig utan någon hjälp från
kommunen. Och hon berättar gärna om gamla tider i
Hjärnarp. Nu har jag lockat henne att berätta om
Skogslund. Det ligger vid övre sidan av Hjärnarpsvägen bort mot Margretetorp. Kanske har du undrat vad
som döljer sig därinnanför växtligheten. En gång i tiden
var här ett affärscentrum - med hjärnarpsmått mätt.
Frisersalongen. Märta som är född och uppvuxen i
Eskilstorp, började som elev i Wennerbergs frisersalong
på Malen när hon var i tonåren. Under några månader
kom Helga Persson dagligen cyklandes dit för att lära sig
yrket. Helga startade sedan en mycket enkel frisersalong
hemma hos sig i Hjärnarp. Efter några år skulle hon flytta
till Göteborg och frågade då Märta om hon ville överta salongen. Så kom den 20åriga Märta 1935 till Hjärnarp och började leta efter lokal till sin salong. När hon
frågade på Skogslund, erbjöds hon slutligen den gavellokal som tidigare bl a inrymt
affär, cykelverkstad och skomakeri. Som lokalen då såg ut lämpade den sig inte
direkt till frisersalong, men snickare Henry Karlsson (far till Henryssönerna)
hjälpte till att renovera lokalen som blev både salong och bostad åt Märta.

Märta
hälsar
välkommen

Affären som hade funnits där sedan 1870 hade ägts av Svante Andersson, och
hans hustru Ingrid, som även var barnmorska (omskriven av distriktssköterskan
Gerd Andersson i hennes bok om gamla tiders sjukvård). När det behövdes hjälp i
affären tillfrågades skollärare Collin i Boarp om han bland sina elever hade någon
pojke som var duktig på att räkna. ”Då ska du ta Aron”, lär Collin ha sagt. Så
startade Aron Johansson sin affärsmannabana och tog så småningom över affären. 1907 ville han bygga en ny affär strax intill Skogslund men tillråddes av banken att låta byggmästare Filip Seger bygga den på den plats där den ligger idag,
eftersom mejeriet var under uppförande strax intill. (Mejeriet har rivits och ersatts
med bankhuset som numera ägs av Pedagogförlaget.) Så försköts affärscentrum
längre österut i Hjärnarp.
Skogslund. Innanför den västra gaveln bodde Märta och hade sin salong. I resten av huset bodde Astrid, hustru till taxiägare Johan Karlsson, med tre barn.
Johan avled några veckor efter det yngsta barnets födelse, endast 26 år gammal.
Ebbe Persson, som övertog taxirörelsen efter Johan, som köpt huset 1926, var
inneboende hos Astrid som också hade honom i maten. Denne Ebbe blev Märtas
man 1942. Då hade han året innan byggt ett eget hus längre bort på Hjärnarpsvägen mot Margretetorp. Dit flyttade paret med taxirörelse och frisersalong. De fick
tre barn. Märta bor kvar där sedan hon blev änka. Hon har utövat sitt yrke ända
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tills för några år sedan och hade bl a de
här i tidningen omtalade letterna som
kunder. Det var så hon blev god vän
med Elza Veide, som talade bra svenska.
Vem som ursprungligen byggde Skogslund och hur gammalt det är, vet vi inte.
l uthuslängan fanns två garage, bl a för
taxibilen, och längst bort höll slaktaren
Einar Karlsson med sonen Jerker till.
”Han slaktade alla slags djur där och
allt var mycket primitivt”, säger Märta.
På tomten fanns också en Caltex bensinstation och plats för hästskjutsar.
Astrids son Sten Karlsson, som var
lantbrevbärare, har berättat att han
köpte sitt barndomshem, som han har
så många lyckliga minnen från, när
Astrid flyttat till Åshaga. Han är nästan
jämt på Skogslund och arbetar, för
tanken är att det en dag skall väckas
upp ur sin törnrosasömn. Precis allt av
minsta värde är bortflyttat därifrån, så
inbrottstjuvar göre sig ej besvär!

En söndag på sent 20-tal vid Skogslund.
Sten Karlssons morbror Joel Nilsson från
Hulebäckseröd står på trappan och röker.
Till vänster sitter smålänningen och mångsysslaren Karl Pettersson. Han var egentligen sjöman, men duktig på att bl a tjära
papptak och laga halmtak. I mitten sitter
husägaren Johan Karlsson. Till höger står
målaren Nils Persson från Margretetorp.
Han arbetade i Thulins måleri.

Det blev långa samtal med Märta och
Sten med många utvikningar om händelser i Hjärnarp och släktskap. De flesta hjärnarpsbor tycks på något sätt vara
släkt med varandra. Om man ritade ett
släkträd, skulle det täcka nästan hela
Hjärnarp med ett tätt grenverk.

Johan Karlsson
vid sin taxibil
framför Skogslund på sent
20-tal. Ovanför
Johan syns
fönstret och
ingången till
affärslokalen.
Foton på denna
sida från Sten
Karlssons
fotosamling.
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Årsmötet
Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen till årsmötet som började med sedvanliga förhandlingar under ordförandeskap av Lars Hedström. Punkterna på det väl förberedda mötet
klubbades raskt igenom. Revsionen rekommenderade ansvarsfrihet och så blev också fallet,
liksom oförändrad symbolisk, låg medlemsavgift och inga arvoden till styrelsen. Valberedningens förslag till omval och nyval av styrelseledamöter godkändes av mötesdeltagarna.
Marie Svensson valdes till ordförande. Nya i styrelsen blev Helen Olsson och Jimmy Andersson. Övriga omvaldes, likaså revisionen och valberedningen, se sid 2.

Foto:

Därefter var scenen Kjerstin
Daléns som på ett engagerande
och intresseväckande sätt lät
historiens vingslag susa när
hon berättade om och visade
bilder från snapphanetiden och
de skånska krigen. Åhörarna
var med på noterna och ställde
många frågor, bl a utreddes
under vilka år Bornholm hörde
till Sverige. Vidare fick vi veta
att danska trupper var förlagda
på Abullagården och att Karl
XII hade ryttare från Hjärnarp i
sin armé. Var det kanhända
därifrån ”knappen” kom?

Foto:

Trivseln på årsmötet förhöjdes ytterligare med kaffeservering och av Bengt Hedin som
spelade härlig musik i pauserna, bl a de egna kompositionerna Västersjövals och Harnackaschottis samt Edvard Persson-låtar.

Ny i styrelsen
Jimmi Andersson, här
som funktionär på
postrånevandringen,
bor i Svenstorp med
fru och fyra katter. Han
jobbar på mekanisk
verkstad med allt som
förekommer där, t ex
svetsning.
Stora intressen är
italienska motorcyklar,
mat och vin. Kollektiv-

trafiken är en
hjärnarpsfråga som
ligger Jimmy varmt
om hjärtat: ”Det har
blivit bättre, men det
finns en del kvar att
göra”. Såhär beskriver Jimmi sig själv:
”Glad, positiv och
trevlig - som folk är
mest.”
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Vill du ha ditt namn på väggen i Hjärnarps Bykrog?
När krogen Mejeriet försvann från
Hjärnarps centrum, fick Jack Gabban
som äger Margretelund, en lysande
idé. En gammaldags lantkrog i charmig
stil med bjälkar i taket samt en pizzeria
och ett café tycker han att vi hjärnarpsbor förtjänar, ett ställe att träffas
på för att umgås och ha trevligt och ta
en öl eller en bit mat, där barnen kan
leka och man kan ha fester.

1. Du köper en tegelsten för 250 kr
och får ditt namn ingraverat. Stenen
placeras väl synlig i ytterväggen.
Livslängden på en tegelsten är flera
hundra år. Om möjligt kommer
väggen att skyddas från framtida
ingrepp.
2. För 400 kr får du förutom stenen
ett stamkort som berättigar dig till
10 % rabatt på krogen i ett år samt
en presentcheck till krogen med ett
värde på 200 kr.

Jack avsätter boningshuset till detta
och håller i och driver projektet i mål.
Men han behöver ha oss alla i Hjärnarp med på tåget som idégivare och
medfinansiärer. Han har gjort ett upplägg som är både roligt och enkelt och
väldigt förmånligt. Man kan se det
som en förskottsbetalning, presentkort
till en vän eller ett minne för barn och
efterkommande.

3. För 1000 kr får du förutom stenen
ett stamkort som berättigar dig till
15 % rabatt på krogen i ett år samt
en presentcheck till krogen med ett
värde på 850 kr.
Inbetalningen gör du på bankgironummer 330-6149 under tiden
1 oktober-31 december 2009.
Detta anges tydligt:
1) Namn som skall graveras in på
stenen+ev lyckotal, t ex Per Ahl 7
2) Namn (om inte samma som ovan)
3) Adress för brevsvar
4) Delprojekten i den ordning du vill
prioritera dem K (krog)
PI (pizzeria) C (café) B (barnpark)
PR (promenadstig)
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Två veckor efter inbetalningen får du
en bekräftelse och ev stamkort/värdecheck i brevlådan. Stenarna kommer
att numreras i den ordning betalning
kommer in. Du kan också önska ditt
lyckotal - om det inte redan är upptaget. Här gäller först till kvarn.

kan följa projektet och “insamlingen”.
Det som mer saknas är någon som
kan driva krogen, men det verkar
inte bli något bekymmer. Intressenter
har redan hört av sig, säger Jack som
hoppas att vi alla efter bästa förmåga
vill vara med på detta äventyr, så att
krogen kan öppna den 1 juni 2010
Jack vill genomföra detta projekt tilloch vi har en bykrog här till nästa
sammans med oss hjärnarpsbor så
sommar!
att vi kan vara delaktiga och känna
att detta är vår krog. Om det blir stor Tel till Margretelund är 0431-24500.
respons kommer kommunen också
Hjärnarpsbor,
att ta det på allvar och kunna stödja
var med att tillsammans
projektet på olika sätt, t ex när det
gäller promenadstigar och lekpark
bygga ett bättre Hjärnarp

I mitten på oktober kommer skisserna
att vara klara till beskådan på hemsidan www.margretelund.nu där du

och skriva ett nytt kapitel
i Hjärnarps historia!
Finns Idag:

Här blir
det krog

Margretelunds konstgalleri

Ma r g r e t e l u n d
Margretelund

EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

MAT & KAFFE - stället
Öppet lörd-sönd 11-17

Kakbuffé & Söndagssoppa

Sven-Eriks gård Margretelund byggs om till företagsby.

Lokaler uthyres: Uppstarterbjudande - hyresfritt på samtliga lokaler t o m 2010-08-31.
Vi söker någon som driver Mat & Kaffestället, som inom kort förvandlas till Lantkrog.
FÖLJANDE HÄNDER PÅ MARGRETELUND:
 Gourmetkvällen återkommer  Julskyltning  Lantkrog byggs  Hantverksbutiker färdigställs 
F ör vidare information, ring 0431-24500 eller kolla www.margretelund.nu
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Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06
Våra öppettider:
Måndag-fredag 8,00-20,00

Däck & fälg samt fövaring
Alla slags karosseriarbeten
såsom rost, krockskador m.m.
Service, avgas, broms m.m.
Rutbyte, stenskottslagning
Avtal m flera försäkringsbolag

Lördag-söndag 8,00-18,00

Varmt välkommen!

Öppet må-fr 7.15-16.15
Brovägen 12 (fd Toyman, baksidan)
Tel 0431-45 41 40
0702-97 68 94 0730-59 77 98

Stellan

.

SERVICE & REP
REPAR
ARAATION
AV DE FLEST
FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771
DÄCK & AC
AC-SERVICE
Tel/fax 45 42 29
Mob 0705-50 28 24
NU ÄVEn HYRBIL
VÄLKOMNA
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SKOLSKOGEN
Söndrebalgs skola har som första skola i kommunen fått en skolskog. Skogen vid bäcken
ovanför Bokhöjden ägs av kommunen och vår
skola har skrivit avtal med kommunen som gör
att vi får använda skogen i undervisningssyfte
och göra lite mer än vad allemansrätten tillåter,
t ex bygga vindskydd, sätta upp fågelholkar och namnskyltar och anlägga
rastplatser och eldstäder. Det finns många vinster med att vistas ute i naturen
även under skoltid. Mycket av den traditionella undervisningen kan bedrivas
utomhus och skolskogen skall ses som ett komplement. Vi hoppas att alla i
Hjärnarp vill hjälpa oss att få en mysig skolskog och att det vi bygger och tillverkar där får finnas kvar. I juni hade alla pedagogerna i Hjärnarp sin sommaravslutning där. Av stenar, ull och cement byggde vi stentroll som skulle bli en
överraskning till barnen, men de fanns inte kvar när skolan började. Någon
Marie Svensson,
hade tyckt att det var kul att fördärva dem. Tråkigt!
röd förskoleklass

Ännu en ny firma i Hjärnarp
JS Karosseri & Däck AB har startats av
laholmsgrabbarna Martin Svensson och
Henrik Johansson i fd Toymans
lagerlokaler - med ingång från
baksidan av byggnaden. Bägge
har fordonsteknisk utbildning,
Henrik med plåtslageri som
specialitet.

De utför även andra verkstadsarbeten,
t ex service och broms- och däckbyten
och förvarar också kundens däck till en
liten kostnad.

De tycker att de fyller ett behov
av en karosseriverkstad och har
fullt upp att göra. De har tagit
med sig kunder från Laholm och
har en hel del från Ängelholm. De
har avtal med flera försäkringsbolag när det gäller krockskador I verkstaden. Martin Svensson, Henrik Johansson
och skador på bilrutor, stenskott och Robert Karlsson, lärling från fordonsprogrammet i Laholm.
t ex.
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Djurgården i Båstad

HUNDÄGARSKOLAN

Lammpäls & hantverk i skinn
Varmrökt fårfiol och lammkorv
Häljarpsv 65, Båstad, tel 71430

BUTIK • HUNDTRIM • KURSER
HUNDPSYKOLOG • HUNDDAGIS

www.hundägarskolan.se

Dana Feiks

Christina Kjellin

Dipl kroppsterapeut & hälsolonsult

Kristaller och stenar

Björnstedts väg 2, Hjärnarp, tel 455407

Marieholms gård, Hjärnarp, tel 454584

Ewa Carlsson

U-limited

Naturnära hudvårdsprodukter

Pärlor med kvalitet

Anette Neumayer, tel 454072

Harnackav 16, Hjärnarp, tel 454300

Marianne Malmqvist

Iréne Qvintus

Massage - Kroppsterapi

3D-kort

Boarpsvägen 112, Hjärnarp, tel 455228

Lärkeröds Byav 45, M Ljungby, tel 441222

Höstmässa
Hantverk & Hälsa
med lokala utställare
anordnas av

Nätverket i Hjärnarp
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lördagen den 24 oktober kl 11-16
i Söndrebalgsskolans gymnastiksal
Lotteri på entrébiljetten som kostar 20 kr
Gun Bengtsson, Gerd Jansson och Kerstin Hagelqvist medverkar med kaffeservering med
våfflor och munkar med grädde och sylt. Mässan är ett sätt att visa upp hantverkskunnandet och hälsoföretag i Hjärnarp med dess närmsta omnejd. När det gäller hantverket
bedriver de allra flesta sin verksamhet som en hobby.
Passa på att handla julklappar och julprydnader.
Annonsörerna på denna sida är ett urval av dem som är med på mässan.

Anita Eriksson, tel 450009

Yvonne Ahlgren - Bär & Päror

Äkta hemlagad
Förslövshotellsenap

Saft - sylt - pumpor

Helen Eriksson

Vantingevägen 295, Ängelholm, tel 452973

Verjes väg 3, Hjärnarp, tel 0701-553029

Therèse Friström - Oberoende

Maria Andersson - Lisbeth Nelson

återförsäljare av hälsoprodukter
av ekologiskt odlad Aloe Vera
Tel 0431-362382 Mob 0701-165624

Stickat & Virkat

Stenugnsbakat bröd

454147 - HJÄRNARP - 454780
Gudrun Jander, tel 454040
Keramik och akvareller

Lisa Pegoraro & Johanna Cser
Virkat konsthantverk
Tel 0431-83886

Hjärnarpsv 35, Hjärnarp
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Nätverket i Hjärnarp
Margareta Arvidsson

Nätverket är en arbetsgrupp inom Föreningen Framtidsbygd. Det var Gunilla Eremark
som tog initiativet 2001 och fick snart några andra med sig, bl a Christina Kjellin och
Eva Andersson. Tanken var att ordna något speciellt för kvinnorna i Hjärnarp, så att de
skulle slippa att alltid köra så långt när de ville vara med om något roligt. Det blev
både temakvällar, kurser och föreläsningar. Från början hette gruppen Kvinnligt
Nätverk, men en del män ville gärna vara med när det var föreläsningar och därför
ändrades namnet till Nätverket i Hjärnarp. Det är ett 10-tal kvinnor som är aktiva med
ca sex arbetsmöten per år. Några har flyttat från orten, men nya har också kommit till.
Gruppens ekonomi är ett nollsummespel, för det är inte meningen att det skall bli
någon vinst.

En del av Nätverkets aktiva tjejer.
Längst fram fr v
Anna-Lena och Anette.
I bakre raden fr v
Annica, Christina, Christel
och Camilla.
Gunilla och Eva saknas i bilden.
Foto: Savanna Lodalen

Verksamheten
De föreläsningar som Ulla Johansson höll
och där hon berättade om gamla tider i
Hjärnarp, drog mycket folk. Något som alltid
är mer än fullsatt är Randi Kibsgårds seanser.
Hon har en kuslig förmåga och är medialt
väldigt begåvad. Bland temakvällarna märks
tjejkvällar, smycketillverkning, smink, mode,
trädgårdsstyling och magdans. Christina
håller kurser i meditation.

hobbyutövare som finns i Hjärnarp visa
upp sig. Först i mån av plats får kringboende utställare komma med. Så boka
lördagen den 24 oktober. Mässan är i
skolans gymnastiksal. Och som vanligt
finns det kaffeservering med goda munkar
och våfflor.
Viskväll med Christer Lundh
blir det den 4 december på Margretelund,
där det blir en bit mat och Christer underhåller med visor och historier från bygden
och övriga Skåne.

Höstmässa lördagen 24 oktober
Paradarrangemanget är dock höstmässan.
Den har blivit ett stort nöje i Hjärnarp och
drar flera hundra besökare och ett 25-tal
utställare. Det är stort för att vara i vår lilla
ort. Avsikten är att låta alla de duktiga
småhantverkare, enmansföretagare och

Programblad
Trycks upp och delas ut i en del brevlådor
och finns även på biblioteket och i affären,
där också affischer sätts upp. Håll utkik!
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0431-45 47 55
www.mittibyn.com

Bosses utetjänst
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Dräne
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Blommor
för alla
årstider och
alla tillfällen.
Brudbuketter
och blomsterarrangemang.

Alltfler åskådare på Hjärnarpsrevyn
Årets sju föreställRegissör var Mats
ningar lockade ca
Ole Svensson. Ny
900 åskådare. Puaktör för året var
bliken var med på
Jannike Nielsen och
noterna och gilJosefin Svensson
lade revyn skarpt.
gjorde come-back.
De mest uppskatSkånska Dagbladet
tade inslagen var
gjorde reportage och
Grisen i säcken,
recenserade. I NST
Folkdanslaget och
och Lokaltidningen
Astrid Medley.
fanns reportage. I
Astrid medley. Foto: Kerstin Ekstrand
Revyn engagerafebruari var revyn
des även av Klippans Vårdcentral i samband
med i TV-inspelningen av ”Var fan är min
med öppet hus.
revy?” med Magnus Uggla.

Bättre väg på Framtidsbygds initiativ

Medan träden ännu är avlövade
ligger de fällda almarna i högar
och väntar på bortforsling

Asfalteringsarbetet pågår

Det var Framtidsbygds dåvarande ordförande Mats Rönnertz som för drygt ett år
sedan väckte frågan om trafikmiljön vid
hörnet av affären. Vägen var krokig och
smal, det var svårt att mötas och trafiken
stockades. Och almarna var sjuka och
döende.
Markägaren tillät att åtgärder gjordes på
hans mark för att få en bra lösning. Kommunen utförde arbetet och bekostade det hela.
Nu fungerar det bra, vägen är bredare,
jämnbred och har gångbana på ena sidan.

Det grönskar när allt är

klappat och klart ...
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... fast inte riktigt ändå,

för en het dag i slutet av augusti fortsatte
arbetet med att asfaltera resten av Rössjövägen, från biblioteket och uppåt.

Utfarten från Arons var avstängd.
Även cykelvägarna fick en omgång ny
asfalt, liksom en bit vid skolan och diverse
andra ställen där asfalten skadats av de
tunga maskinerna vid det första arbetet.

OBS
!

Bidrag till ny häck

Ett friskt initiativ

Hjärnarps Tennisklubb råkade illa ut vid
stormen Pers framfart. Den långa
tujahäcken vid tennisbanorna förstördes
helt och måste ersättas. Framtidsbygd
kommer att bidra med tio tusen kronor.

Marianne Malmqvist har startat ett stickcafé i höst. Hon anser att det är en
friskvårdsåtgärd så god som någon - att få
skapa något vackert med händerna i
likasinnades sällskap. Plats och tid ser du
på flygblad på sidan 37.

Håll dig i form och promenera mera!
Efter en timmes härlig promenad med
lite lagom gymnastikinslag är du åter
full av energi. Du kan stava om du vill.
Är du intresserad av att vara med,
ring Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84.
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Tipspromenad
för hela familjen
Scouterna inledde säsongen med att bjuda
scouter, föräldrar och allmänheten på en tipspromenad en ganska solig septembersöndag.
Banan började vid Rantzowshallen och gick
sedan via elljusspåret till den nyuppförda
scoutstugan. Enligt seniorscouterna Joel Rosvall och André Nilsson var frågorna, som var
blandade med t ex scouting, natur, räkning,
seriefigurer och kluringar, konstruerade för att
passa alla åldrar. Vinnarna kan se fram mot evig
ära och berömmelse samt ett litet pris.

Barbro och Tom Johansson med barnbarnen
Ellen och Sara Svensson startas av scouterna
Carina Jacobsson och My Ljunggren-Jahrl.

Först i mål var familjen
Svensson med scoutsonen
Jonatan. Banan hade varit
Scoutstugan
lätt att ta sig fram på, även
barnvagnar klarade det. Och
frågorna var både lätta och
svåra. Nu väntade fika som
dukats fram. Seniorerna hade
bakat bullarna. Den som ville
kunde grilla i ett stort plåttråg med glödande kol. En informationsfilm om scouting
visades också. Kårchefen
Niklas Andersson guidade
genom det nybyggda huset, där mycket av inredningen ännu inte kommit på plats. Men
det är lätt att föreställa sig vilken sjudande verksamhet som kommer att försiggå här.

Tack! Niklas passar på att å scoutkårens vägnar tacka så hjärtligt för bidraget de fått
av föreningen Framtidsbygd till värmepumpen i scoutstugan.

Bli medlem i

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.hrk.webb.se

Röda Korset

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Arbetsmöte i Sockenstugan
första månd febr-juni och
sept-dec kl 13.30-16.30

Hjälpinsamlingar Uppsökande verksamhet
Hälsopromenader Kurser i Barnolycksfall
Träffpunkt Kupan i Ängelholm

29

Gripen Bolånepaket

Bästa gr unden för ditt hus.
-

lånelöfte
räntefritt handpenningslån
grupplivförsäkring
bankfack
juristgenomgång 1 timme
personlig bankkontakt, med
årlig genomgång av ekonomin

Tel. 0431 - 480 000
Där människor möts. Där affärer görs.
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Hjärnarps T
Tennisklubb

Foto: Bengt Helmersson

Tennisklubben fortsätter öka antalet medlemmar och har nu 70 st, säger Kaj Andersson
som är klubbens banchef. Kaj har även ansvaret för att banorna håller sig så fina som
möjligt. Han trumlar och vattnar när sommardagarna blir långa och soliga.
Till några av klubbens aktiviteter kan nämnas bl a seriespel för herrar och damer, damtennis
med Kaj som tränare på tisdagkvällar, barnträning på lördag förmiddag. Seriesegrare
2009 blev Emanuel Bengtsson. De stora barnen, 10-12 år, beundrade sin tränare Joel Helmersson och bättrade på forehand- och backhandtekniken. De yngre barnen hade lite otur
på tränarsidan. Den tilltänkte tränaren Pierre Almqvist skadade sig tidigt på säsongen.
Säsongen avslutades med ett klubbmästerskap och korvgrillning. Klubbmästare 2009 blev
Thomas Johansson i singelklassen medan dubbeln vanns av ett omaka par - Henrik Bygren
och Bengt Helmersson. Vi passar på att gratulera Bengt till vinnare i veteran-SM (45 år)
och KM-titeln i dubbel.
Alla som vill spela i klubben kan betala medlemsavgift, 300 kr per person och säsong, och
får då en nyckel för 100 kr i disposition. Familjer betalar endast 500 kr. Därefter är det fritt
att spela på banorna. Tider bokas på Internet www.hjarnarps.tk
Nya medlemmar hälsas mycket välkomna!
Henrik Bygren

SANDBERGS SNICKER
SNICKERII
TRAPPOR

FÖNSTER

DÖRRAR

Samt övrigt förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Massage
Vibrationsträning
Ortopediska inlägg

Nyhet!
Fotbad & Fotmassage

JEPPE GRÄV

Utför det mesta inom
grävning, trädfällning och
trädgårdsanläggning
Slå en pling!

Jesper Svensson
0730-55 41 56
32

Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

Tel 0431- 45 40 22, 105 96
33

NÄR DU BEHÖVER SLÄP
Hästtransporter – Personbilsläp
Tippsläp – Skåpsläp
Specialsläp - Båtsläp

0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

Finns Idag:

Allt för idrotten!

Ledande leverantör av utrustning
RENT Städbolag
till idrottsanläggningar.

.

Sven-Eriks gård Margretel
Det finns idag förutom ovannämnda företag extremt moderna kontorslokaler till
uthyrning på Margretelund, dessutom kommer det under 2009 att växa fram ett tiotal
butikslokaler. Under februari 2009 öppnar MAT & KAFFE stället där ni kan luncha,
dricka kaffe o äta kvällsmat. Både på plats och för avhämtning.
Hyra lokal, eller andra frågor, RING tel. 0431-245000431w44w92
w00
rgretelund.nu
.ma· www.rantzows.com
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Varmt välkommen
hälsar
Carina Bengtsson
med. fotvårdsspec.
med lång erfarenhet
Lergravsvägen 6
Lerbäckshult Hjärnarp
Bokning: 0431-45 58 70

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 05
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se
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Välkommen
hälsar
Veronica

Dam- & herrfrisör
Massage - Sminkning
Öppet

Tidbokning

Må, ti, fr 9 - 18
On
9 - 14
To
10 - 20

0431-454839
Gamla
Brandstationen
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Tak Fasad Rostfriarbeten
Smidesarbeten Balkonger
Räcken Trappor Legoarbeten
Pressning Stansning

. ..
. ..

john@hjarnarpsplat.se
jockessmide@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4, 266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
Fax 0431-45 42 61

Hjärnarpsvägen 6

.

Öppet:
Tisd-fred 12-18

Lörd 10-17

TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM

Håltagning
i de flesta stenmaterial
Lättare rivningsjobb
Golvslipning
Mångårig branschvana

OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

Henri Feiks

Mobil 0707-601 846
Fax 0431-259 73
E-post info@lgm-bygg.se
www.lgm-bygg.se
Besöksadress: Brovägen 6

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323
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- En stunds trevlig
samvaro och avkoppling Tisdagar 14-16 Fika 20:-

Stickcafé
i Hjärnarp

På Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112
Tel 45 52 28

VÄLKOMMEN!
Marianne Malmqvist

v s

Gånarps Backaväg 88, 266 92 Munka Ljungby www.sveab.se

Vi utför totalentreprenader av alla slags
VVS-installationer, såväl vid nyproduktion
som vid om- och tillbyggnader.
Vi jobbar med allt inom branschen:
• Värmepannor
• Värmepumpar
• Solpaneler
• Allmän service
... och mycket mer!

Ring 0431-21800
Mobil 0707-700070
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Hjärnarps Bibliotek

Garanterat rena fönster!

ROT-avdrag - betala bara hälften!
Abonnemang - alltid fräscha fönster!

Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag

.

.

Öppettider

Bort med flugskiten!

13.30-18.00
13.30-18.00
10.00-12.00
13.30-19.00
13.30-18.00

.

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

.......
.

.

Kalla på oss!

.

Tel 0431-45 45 15 alt 0705-78 83 03
henrik@fonsterputs.net
www.fonsterputs.net

VÄLKOMMEN!
Annika & Torbjörn

Fynda julklappar till hela familjen!

GÅVA

Tillfälligt erbjudande:

Pläd från Svensk
Hantverksslöjd
ord pris 1200:NU 299:(75 % rabatt!)

värde 59:-

vid köp för 80:-

FABRIKSBUTIK - Boarpsvägen 1 - HJÄRNARP

38

Pedagogförlaget vill sätta Hjärnarp på kartan
Margareta Arvidsson

i skapandet av presentböckerna. Förlaget har 1500 återförsäljare i landet
och säljer bl a till bokhandlare, presentbutiker, skolor, företag, även i Finland,
Danmark, Norge och Tyskland. Nu
har förlaget även fått en agentur från
världsledande Hallmark..

Företaget flyttade till Hjärnarps centrum i maj i år från Klippan efter en
kort mellanlandning i Ängelholm. ”Nu
har vi funnit de ideala lokalerna”, säger
vd Daniel Swärd. ”Här trivs vi och vi
kommer sprida en postiv bild av Hjärnarp till våra tusentals kunder runt om i
Sverige.”

Alla utrymmena i de f d
banklokalerna om 514
m2 är utnyttjade till
kontor, lager, personalutrymmen och en välfylld fabriksbutik i övervåningen. Här är det
lustfyllt att gå omkring.
Ett kuriosum är att förlaget aldrig haft någon
realisation på sina utgåvor. De är fortfarande
lika aktuella idag.

Pedagogförlaget som
startades 1972 av Kjell
och Gunnel Swärd är
ett famileföretag. Tills
nyligen var det tre generationer som var verksamma i företaget med
farmor Nanny, 97, som
nestor. Även Daniels
syster Anne och hustru
Anna är verksamma i
företaget. Företaget har
varit utsett till ”Årets
företagare” och ”KulDaniel tycker det är
Pedagogförlagets
turpristagare” i Klippan.
oerhört roligt att jobba i
vd Daniel Swärd i butiken
Tre generationer har
familjeföretaget och
arbetat med att sprida glädje,
vara med att skapa presentböckerna:
motivation, och levnadsvisdom - att ta ”Det är härligt att få feed-back från
till sig de ljusa sidorna, att lyfta
människor som fått motivation och
människor.
glädje genom att läsa böckerna. Min
vision är att sälja rättigheter över hela
Eftersom pappa Kjell var lärare, började företaget som ett läroboksförlag,
världen på våra egna produkter.”
därav namnet. Därefter blev det konstDaniel säger avslutningsvis att de
böcker och sedan presentböcker. Den
vill bidra positivt till Hjärnarps
gärna
senare verksamheten har växt och
utveckling: ”Vi har en fantastisk miljö här
fortsatt att utvecklas. De konstnärliga
och
är väldigt strategiskt placerade.”
familjemedlemmarna är själv delaktiga
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Det händer på torget i Hjärnarp
lördagen den 5 december kl 10-13
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Var med och gör julmarknaden till en stor fest i Hjärnarp

Se utställningen av skolbarnens pepparkakshus

på biblioteket och rösta på din favorit
Handla julklappar av skolbarnen i deras stånd på torget
Pröva lyckan på chokladhjulet och lyssna på musik
Värm dig med korv som scouternas grillar
Vill du själv stå och sälja - ring Lars Hedström 45 40 50
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