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Från redaktionen
Den gångna sommaren har varit givande
på mer än ett sätt. Det började redan i
våras när så många ställde upp i vår
arbetsgrupp för att ta fram material till
vår utställning “Hjärnarps gamla affärer
och företag”. Och som det har arbetats i
den gruppen! Sedan är det otroligt hur
beredvilligt ortsborna ställt upp, tagit
emot oss i sina hem och låtit sig intervjuas, frikostigt delat med sig av sina
minnen och fotoalbum, lånat ut historiska föremål till utställningen, engagerat sina släktingar i landets alla hörn,
skickat oss bilder och utdrag ur släktkrönikor. Så blev det också ett fint resultat, vi är mycket nöjda. Det blev en fin
utställning som drog mycket folk från
när och fjärran. Om du inte hade tillfälle
att se den, missa inte reprisen i samband
med julmarknaden!
Vi kunde också glädja oss åt en fin friluftsgudstjänst och kyrkogårdsvandringar under Hjärnarpsdagarna, liksom
underhållning av Urgunderna, loppis

m.m. Bonus var att Grilleken hoppade
på tåget och hade roligheter för barnen.
Varmt tack alla som lade ner så mycket
tid och så stort engagemang för att
Hjärnarpsdagarna skulle bli lyckade!
Smolk i glädjebägaren slipper man emellertid inte undan. Våra stolta planer på
ett EU-projekt som skulle sätta Hjärnarp
på kartan, ligger för närvarande i malpåse.
Vi var ända framme vid ansökan till EUkontoret, men lyckades inte riktigt få
kommunen med oss. Vi upplevde att det
ställdes orimliga krav från kommunen
och motstridiga krav från de olika
tilltänkta bidragsgivarna. Men skam den
som ger sig, det blir att ta nya tag med
projektet i höst!
Entreprenören Jack Gabban lyckades
inte heller få tillräckligt många intresserade av att köpa tegelstenar, så inbetalade pengar skall nu vara återbetalade.
Hoppas nu att du skall finna höstnumret
av tidningen läsvärt!
gm Margareta Arvidsson

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

Årsmötet

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

Ett 20-tal personer hade hörsammat
kallelsen till årsmötet som började med
sedvanliga årsmötesförhandlingar
under ordförandeskap av Marie
Svensson. Kerstin Ekstrand och Mats
Rönnertz utsågs till att justera protokollet. Punkterna på det väl förberedda
mötet klubbades raskt igenom.
Revisionen rekommenderade styrelsen
ansvarsfrihet, då ekonomin var i god
ordning, och så blev också fallet, liksom
oförändrad symbolisk, låg medlemsavgift och inga arvoden till styrelsen.
Styrelsen
Valberedningens förslag till omval av
styrelseledamöter godkändes av
mötesdeltagarna, vilket innebär att det
inte blev några personförändringar i
styrelsen.
Revisionen
Bengt Gustavsson och Bengt Pålsson
omvaldes till revisorer.
Valberedningen
Tommy Nordbergh och Mats Kjellin
omvaldes. Stellan Johansson avgick,
vilket innebär att det nu bara finns två
ledamöter i valberedningen.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds
det på kaffe med dopp och sedan följde
information om det tilltänkta EUprojektet.

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
Lasse Mark
Bergatorpsvägen 10
266 97 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
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OBS!
Skickar du tidningen
till släkt och vänner?
Be dem sätta in medlemsavgiften på PG
1638583-3 så kommer
tidningen på posten.
Ange namn, adress
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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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Hjärnarps mejeri
Inte helt fel om man betänker att han
som mejerist fick sin utkomst av mjölk
under hela sitt liv. Han ville på något
sätt påminna om detta och samlade på
statyetter av kor, snidade i trä eller
gjorda av något annat material. De
kom inte bara från Sverige, utan de
hämtades från andra europeiska länder
eller från USA. De pryder nu Ullas hem.

Hjärnarp hade eget mejeri i 75 år. I
slutet av 1800-talet startade det som en
andelsförening och en del av bondekooperationen, en av de många folkrörelser i Sverige, vilka satte fart då.
Villkoren hade ändrats för jordbruket.
Det hade blivit lönsammare att ha kor
genom att mera mjölkproduktiva raser
hade införts från andra länder i
Europa. Vidare började man med vallodling, så att korna fick bättre foder
och därmed mjölkade bättre. Det skapade förutsättningar att behandla mjölken vid större enheter. Tidigare hade
man själv tagit hand om mjölken på
gårdarna.

1895 bildades en grupp med uppgift att
starta ett mejeri för Hjärnarp och
Tostarp. Ordförande blev nämndeman
Johannes Nilsson. En andelsförening
kom till stånd. Peter Nilsson, kommunalordförande i Vanstad blev den förste

En som har levt väldigt nära mejeriet, i
varje fall under den andra
halvan av dess tid, är
Ulla Nilsson, dotter till
Gustav Ström, den
välbekante mejeristen.
Mejeriet blev en viktig
del av hennes liv. Hon
har mängder av minnen
därifrån, och hon fick
vänner. Några av dem
träffar hon fortfarande.
Hon har också kvar
dokumentation i form av
Gamla mejeriet på Bjäragården.
stadgar, protokoll, foton m
m. De torra papperen får liv, när hon
styrelseordföranden . Stadgarna sa att
kommer ihåg och berättar om de
medlemmarna skulle betala tio kronor
personer och händelser som finns där.
för varje ko de ägde.
- Far brukade säga att korna var hans
levebröd, säger Ulla.
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Med dessa avgifter samt ett lån på 700
kr kunde föreningen inrätta ett mejeri i

Bjäragårdens lokaler vid sidan om
kvarnen som fanns där. Man skaffade
en ångmaskin, en lokomobil för driften.
Den eldades med ris, som köptes upp
på auktion. Vatten från Lerbäcken
användes för kylningen av mjölken. En
ångdriven separator snabbade upp
processen att skilja grädden från
mjölken. Denna maskin hade utvecklats bl a av den svenske uppfinnaren
Gustav de Laval. Den förste föreståndaren och mejeristen hette Adolf
Brundin och hade växt upp i Ryet.

Mejeriets huvudprodukt var smör.
Merparten av detta såldes till Johan
Åbergs företag i Halmstad. Kärnmjölken som blev över gick tillbaka till
gårdarna och blev kreatursfoder.

Upptagningsområdet för mjölken var
Hjärnarps och Tostarps socknar. Av
föreningsprotokoll framgår att det var
runt 375 lantbruk som lämnade mjölk.
Skjutsar hyrdes in för att transportera
kannorna till mejeriet.

Gustav och Jan Ström väger in mjölken.

1943 inleddes en ny epok i mejeriets
historia. Det behövde renoveras och
moderniseras efter anmärkningar från
Lantbruksstyrelsen. Vatten- och ångkraften ersattes av el för driften av
kylaggregat och separatorer. Då anställdes också en ny
mejerist, Gustav Ström.
Han kom från helsingborgstrakten och hade
varit praktikant i Mörarp
vid Vasatorps mejeri,
innan han utbildade sig till
mejerist vid Alnarps
lantbruksskola.

Mejeriet fanns bara kvar i tolv år på
Bjäragården. Det ansågs säkrare att
lägga det invid Arons nyinrättade affär

Nya mejeriet efter nedläggningen.

mitt i byn. Här byggdes nya lokaler.
Det gick trögt i början, bl a var det brist
på vatten, innan en damm anlades.

Hjärnarps mejeri skickade
nu också delar av mjölken till ett företag i Bjuv, där man gjorde torrmjölk.
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enheter. Små jordbruk med få kor
ansågs mindre lönsamma och lades
ned. Antalet gårdar som levererade
mjölk reducerades. Detta tillsammans
gjorde att mejeriet i Hjärnarp fick svårt
att klara sig.
Efter förhandlingar gick mejeriet 1970
upp i Helsingborgs mejeri. Byggnaderna revs och i stället uppfördes
lokaler åt banken, vilka fortfarande
finns där. Gustav Ström, som utvecklat
företaget så framgångsrikt, blev också
den som fick lägga ned det.

Torsten Olsson rengör
pastöriseringsanläggningen.

Grädde såldes till en del konditorier i
stan, bl a Nisses.

För den som vill veta mer om
Hjärnarps mejeri och mejerirörelsen
finns en mer detaljerad redogörelse om
Hjärnarp Tostarps mejeriförening i
Bjärebygden 2003, Bjäre härads
hembygdsförenings årsbok. Den är
skriven av Bertil Eiman tillsammans
med Gustav Ström.

Ström utvecklade företaget hela tiden.
Maskinparken förnyades. Personalen
utökades. Man anställde en kamrer och
assisterande maskinister. Nils Jonander,
känd Hjärnarpsbo, var en av dem.
Det var inte tillåtet att blanda animaliskt och vegetabiliskt fett enligt livsmedelslagstiftningen. Men just
inblandning av vegetabilisk olja i smör
skulle göra det mycket lättare att bre
på smörgåsen. Det blev mejeriet i
Hjärnarp som tog fram en sådan
produkt, Bregott, som sedan
godkändes.
60-talet innebar förändringar av
mejerirörelsen. Mjölken började fraktas
till mejerierna i kyltankar. Även nya
förpackningar som tetrapak kom till vid
försäljning av mjölk. Sådana innovationer förutsatte större produktions-

Text:
Karl-Axel Sand
tel 0431-28439
karl-axel.sand@ektv.nu
Bilderna tillhör Ulla Nilsson.

7

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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Pettersson på bommen

”Pettersson på bommen” eller Huldas bageri.
Diligensvägen 120 norrifrån. Foto: Franciska Uggla.

Pettersson hade fått ärva tillnamnet
”på bommen” efter sin svärfar Nils
Svensson. Benämningen ”på bommen”
var förknippad med gården där
familjen bodde strax norr om Stendals
mölla. Där gick den nya landsvägen
som Peter von Möller på Skottorp
låtit bygga. Vägen gick fram mellan
boningshuset och ekonomibyggnaderna, så det var ett lämpligt ställe att
sätta upp en bom att ta vägavgift vid.
Den uppgiften hade Nils Svensson till
1850, då staten löste in vägen genom
Kägleåns dalgång och gjorde den till
allmän väg.

lantbruket efter Huldas föräldrar.
Därför kom stället att kallas
Pettersson på bommen långt in på
1900-talet. Boningshuset finns kvar,
där hade Hulda bageri. Hulda var inte
bara känd för sitt goda bröd och sina
goda kakor. Hon var även givmild mot
barnen som kom och handlade. De
fick alltid med sig kakor att äta på
vägen hem.
Bageriets produkter var mycket
efterfrågade och Hacka-Greta som for
med häst och vagn till torget i
Hälsingborg en gång i veckan hade
med sig bröd från Hulda till försäljning.

Nils Svenssons dotter Hulda kom hem
från Amerika mot slutet av 1800-talet
Ekonomibyggnaderna är rivna sedan
med sin småländske man Alfred
länge.
Margareta Arvidsson
Pettersson och paret tog över
9

Promenera mera!

Hjärnarps Bibliotek

Mån
Tis
Tors
Fre

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.

10-12 och 14-18
14-18
10-12 och 14-19
14-18

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

Är du intresserad av att vara med,
ring Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84.

VÄLKOMMEN!

Stickcafé
Välkommen
till en stunds avkoppling
tisdagar kl 13,30-16.
Vi har det jättetrevligt
och här är plats till fler.
Marianne Malmqvist
Fika 20:-

HALLANDSÅSENS
VANDRARHEM/B&B

(gamla scoutgården i Hjärnarp)
FEST - BRÖLLOP - DOP
BESÖK av SLÄKT o VÄNNER
Låt dem bo bekvämt hos oss
i nya rum i anrika lokaler.

På Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112
Tel 45 52 28

info@hallandsasensvandrarhem.se
www.hallandsasensvandrarhem.se
Tel 0768 - 619952

Välkommen önskar Matz DeLay!
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Entreprenörer i Hjärnarp
Margareta Arvidsson

Mary och Matz De Lay

samtal om rumsbokning avbryter oss
flera gånger under intervjun) och nu
hoppas Matz på danska och tyska
skidturister till vintern. Annars är det
mest weekendturister och några hantverkare i veckorna under vinterhalvåret.

En bit uppåt Boarpsvägen i det gamla
församlingshemmet/scoutgården har
det skett en spännande nyetablering.
Det är Mary och Matz De Lay som
köpt fastigheten och öppnade där
Hallandsåsens vandrarhem/B&B den 1
juli. Mary håller som bäst på att skyffla
ogräs från parkeringen, när jag kommer
för en intervju.

Nu skall Matz fortsätta att renovera
ovanvåningen där det skall bli ytterligare sex rum, duschar, toaletter och
TV-rum. Han har full sysselsättning
och hustrun Mary hjälper till när hon
inte är på sitt arbete som socionom i
Åstorp. Paret,
som är bosatt i
Ängelholm, har
två tonårsdöttrar. De kan också hjälpa till om
det skulle behövas, säger Mary.
Förhoppningarna är att allt
skall bli klart och
gå runt ekonomiskt så att det
genererar en
heltidsinkomst.

Matz som är den som kommer att
driva verksamheten, kände att arbetet
som tjänsteman i
närmare 25 år
hade förlorat lite
av sin glans. Han
ville pröva vingarna inom något
som tidigare varit
en hobby, nämligen fastigheter
och renovering. På
köpet fick han
dessutom en
portion turism.

Hela vintern höll
han på med
bottenvåningen,
sänkte bl a taket i
Det återstår bl a
de delar som skulle
en
del skyltning
bli gästrum och
som
skall locka
köksdel. Nu är det
turister från moMary och Matz De Lay.
ljust, fräscht och
torvägen. Mats
Foto:
Margareta
Arvidsson.
inbjudande med
hoppas också på
kök, allrum och sex
att hjärnarpsbor och andra i närområdet
rum med sammanlagt 14 bäddar.
låter besökande släktingar och vänner
Vandrarhemmet skall vara öppet året
övernatta på vandrarhemmet. Företagare
om är det tänkt. Hela juli och halva
som behöver övernattningar för läger,
augusti var det bra beläggning (telefonkurser osv är även de välkomna.
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I de gamla bagerilokalerna pågår
arbetet för fullt med att färdigställa den
gamla mjölkaffären till en pizzeria som
planeras öppna så snart ombyggnaden
är klar. Hyresgäst blir pizzabagaren
Hussein. Sedan skall det bli plats för
ytterligare två företag i bottenvåningen
och en uteservering. Här kan det bli en
liten oas mitt i Hjärnarp.

Mats tänker ställa i ordning en pärm
med information om husets historia, så
har du foton eller berättelser från
händelser i det gamla församlingshemmet/scoutgården som du kan dela
med dig av, hör av dig till Matz på

tel 0768-619952 eller
info@hallandsasensvandrarhem.se

Planer:

Det tog väldigt lång tid att få bygglov
och nu pågår diskussioner med kommunens tekniska kontor om byte av en
markremsa för parkering, något som
kommunen kräver. Å andra sidan
ligger busshållplatsen på mark som
tillhör fastigheten.

ÖPPET HUS
på vandrarhemmet

söndagen den 17 oktober.
Håll utkikefter anslag i affären!

Ray Andersson och
Ola Strandvad
Mitt i bykärnan har det
skett en annan glädjande upprustning. Det
är Ray Andersson och
sonen Ola Strandvad
som åstadkommit
denna. Huset med det
gamla bageriet har
byggts om till fyra
moderna lägenheter,
som alla blev snabbt
uthyrda till
hjärnarpsbor. Det är
väldigt stor efterfrågan
på lägenheter i
Hjärnarp.

Ola Strandvad och Ray Andersson.
Bilderna tillhör Gunnel Andersson.
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Danskesjön i våra hjärtan – och Iris och Sture!
Margareta Arvidsson

När jag kommer för att besöka Anita
och Sven-Ingvar Svensson vid
Danskesjön nu på sommaren får jag
en helt annan skönhetsupplevelse än
på vintern. Här ligger den lummigt
inbäddad i grönskan mellan stugorna
och gårdarna och andas den frid och
ro som vi förknippar med en pastoral
idyll.
Dock är det vintertiden
som gjort starkast
intryck i mitt minne.
Det är inte många
platser i vår trakt som
bevittnat så mycken
glädje och aktivitet
bland barn och unga
som Danskesjön,
särskilt om vintern.
Och detta är för evigt
förknippat med
lantbrukarparet Iris
och Sture Svensson,
deras gård vid sjön
och deras fem pojkar
Sven-Ingvar,
Kjell-Arne, Tommy,
Leif och Bo-Inge.

fick sig en släng av sleven av bara
farten. När de fem pojkarna växte upp
var isen på sjön en naturlig lekplats på
vintern. Sture plogade hela sjön för att
de skulle kunna åka skridsko och
snart var hela isen full med barn från
trakten. Ryktet spred sig och skolklasser och allmänheten började
komma. Det blev
ett omtyckt utflyktsmål och en
utmärkt plats för
vintersport.

Äldste sonen Sven
-Ingvar berättar att
bandyklubben BK
Forward bildades
på 60-talet och att
han var dess ordförande. Målburar,
stolpar med strålkastare monterades
upp. Och en värmestuga byggdes. Där
kunde man byta
om, värma sig vid
spisen, köpa varm
korv, läsk, kaffe
Iris (1921-2001) och
och bullar. Det var
Sture (1918-1998)
Iris och svärdottern
Iris och Sture. Fotot tillhör
sparade inte på
Ingalill som skötte
Tommy Svensson
ansträngningarna när
den delen. Det var
det gällde att skapa
Sture som var eldsjälen och höll ordgoda uppväxt-förhållanden för sina
ning och reda och isen fri från snö.
barn, och senare barnbarn. Och alla
Och allmänheten var välkommen.
deras lekkamrater och skolkamrater
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Klubben var verksam fram till 1987.
Sedan dess har det knappast varit
några isvintrar förrän den senaste
vintern. Det fanns både pojklag, juniorlag och två seniorlag. BK Forward
var tidvis en väldigt framgångsrik klubb.

var också med i Tåstarps Isbolag och
han var den som räddade Danskesjön
från att växa igen. På 90-talet flyttade
Iris och Sture till äldreboendet Möllebacken i Munka Ljungby. Deras gård
hade stått tom några år när Anita och
Sven-Ingvar tog över och renoverade
den. Nu är det hos dem som traditionen med en friluftsgudstjänst om
sommaren fortsätter.

Iris och Sture tyckte om att ha liv och
rörelse omkring sig och var generösa
och glada. Det var inte bara de kringboende barnbarnen som fyllde stugan,
utan alla andra barn som behövde låna Det har bara varit några få isvintrar
toaletten, ringa hem efter skjuts eller
sedan 1987. Den gångna vintern blev
bara värma sig. Elerekordartad. Det
menten var alltid fulla
kom så mycket folk
med vantar. Det var
och skolklasser från
härligt på kvällen när
när och fjärran, att
barnen kom hem från
kommunen blev
farmor, röda om kintvungen att ordna
derna, varma, mätta
fram toaletter. Och
var det Tommy
och rökiga (från spisen
nu
Träning i bandyklubben.
Fotot tillhör Sven-Ingvar Svensson.
som bor på andra
i värmestugan) och
somnade nästan innan
sidan sjön, som
de hunnit i säng, berättar Sven-Ingvars plogade isen. Anordningarna som
hustru Anita.
hörde ihop med bandyklubben, t ex
värmestugan, finns inte kvar annat än i
När vi proppade bilarna fulla med barn
minnen, tillsammans med en mängd
våra
(bilbälten och -kuddar fanns inte på
andra fina minnen. Iris och Sture gav
kartan) och åkte från förskolan till
barn och unga underbara och
många
Danskesjön blev vi alltid välkomnade
minnesvärda upplevelser. Och nu är
av Iris och Sture. Vi hade vår skridderas barn som fortsätter deras
det
skoskola på sjön och under avslutgärning.
ningen bjöds det på fin musik via högtalaranläggningen. Musik var nämligen
ett annat intresse som odlades av pojkarna, särskilt Tommy (Tommy Roos
orkester) men även Leif och Bo-Inge.
Lantbruket lades ner då det inte längre
var lönsamt och Sture sysslade i stället
med skogsavverkning och hade tillräcklig inkomst från sin grustäkt. Sture

Vid ett tillfälle under sommaren sätter
Tommy upp en utedansbana och stora
grillar. Och så spelar hans orkester
och besökarna dansar och har med sig
mat och dryck. Överskottet av en
frivillig avgift går till barncancerfonden.Så traditionerna vid Danskesjön
hålls vid liv på ett betryggande sätt.
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Vem är Tommy Roos?
I förra numret av tidningen ställde vi frågan. Nu har vi svaret.

Tommy Svensson på keyboard och sönerna Erik på trummor och Tomas på gitarr.

Jo, det är ju Tommy Svenssons vid
Danskesjön orkester. Det är ca 45 år
sedan Tommy blev inspirerad av sin
bror Leif att börja spela tillsammans. I
början var det bara de två och de hade
bara två låtar på repertoaren. De spelade
på bingoaftnar och privata tillställningar.
1969 kom det stora genombrottet. Då
hade orkestern fyra medlemmar och
de inbjöds av Bertil ”ekeboaren” att
spela på hans dansställe. En del tyckte
att de var bättre än Flamingo. Sedan
dess har Tommy spelat varje år på
Ekebo, om än i skiftande konstellationer.
Men det fanns redan en orkester med

namnet Tommys så de fick hitta på ett
annat. Eftersom en orkestermedlem
hette Roos i efternamn, blev orkesterns namn TommyRoos. Orkestermedlemmarna har skiftet, även i antal,
under årens lopp, men alla har sjungit,
så någon vokalist har inte behövts.
På 80-talet kom de på idén att ge
kyrkokonserter. Premiären var på
hemmaplan i Tåstarps kyrka. På
filmen om orkestern kan man höra
yngste brodern Bo-Inge spela bl a
”Jag har hört om en stad” på trumpet.
Dessa koncerter blev väldigt populära.
Även andra spelningar är årligen återkommande, t ex midsommarfesten på

Råbocka Camping och danserna
hemma vid Danskesjön. Tommy är
slöjdlärare på Toftaskolan och hans
orkester spelar på niornas skolavslutning. Det blir både häftigt och festligt
med många långklänningar och mörka
kostymer på dansgolvet.
Från början var det mest bröderna som
ingick i orkestern och senare mest
sönerna. Daniel Johansson finns nu i
orkestern tillsammans med Tommy, Erik
och Tomas. Daniels föräldrar har tidigare
varit med i orkestern.
Jobbet har blivit svårare, man måste
vara mer flexibel och kunna spela på alla

slags tillställningar. En man måste kunna
rycka ut ensam och spela på t ex
motionsdans för pensionärer. Tommy
tycker det är glädjande att ungdomarna
nu tycks hitta tillbaka till dansbanan,
vilket inte minst märks vid danserna vid
Danskesjön. De har stigit i popularitet så
att det kommer allt mer folk från när och
fjärran.
Text: Margareta Arvidsson
Research: Franciska Uggla
Källor:
Intervju med Tommy Svensson.
Filmen ”Tommy Svenssons 40 års minnen
med Tommy Roos orkester”, Ugglefilm
2005.
Fotot tillhör Tommy Svensson.

Hölass och kalvdans i Vanstad
Förväntansfull
kom Josefine
I trädgården hos
från Ödåkra,
Gunvor och Karlsom firade sin
Erik bjöds på
första nolla,
kalvdans, saft och
med kompisarkaffe.
na till RagnarsVad är kalvdans?
sons gård i
Kons första mjölk
Vanstad. En
kallas råmjölk.
stor överraskFörst får kalven
ning väntade
lagom med råen åktur i balmjölk, sen har
vagn på små
bönder i alla tider
slingrande vägar
lagat en maträtt
upp på Hallandssom kallas kalvÖverst: Tim, Henrik, Josefine, Isabell, Erika,
åsens södersida
dans. Förr lagaoch Ola. Nederst: Kurt och Lottie
med en vidundes rätten ovanpå
derlig utsikt över slättens gårdar,
spisen. Folk tyckte att mjölken ”hopSkälderviken och Kullen och för den
pade" när den tillagades, alltså blev
skarpögde även Danmark.
det kalvdans. Den stora behållningen
På hemvägen ropade de: Se, en häst,
av dagen var dock att åka hölass.
en ponny, en fasan och se en hare!
Gunvor Ragnarsson, tel 454391

Bengt Olvars orkester
1956-1963

Bengt Olvars på Sommarlust i Margretetorp 1956-57.
Fr v Bengt Hedin. dragspel, Olvar Eriksson, trummor,
Bo Hedin, gitarr, och Stig Printzén, piano.

”Min första känsla för musik kommer
jag väl ihåg. Jag gick i fjärde klass i
Boarps skola. Vid något tillfälle hade
vi en vikarie till lärare. Vid en
sångtimme skulle vi sjunga My Bonnie
och kompet på skolans tramporgel
överträffade vida vad vi normalt var
vana vid. Jag minns tanken, aha – så
här kan det låta, det här är min grej.

Så började vi öva på dessa instrument
och en dag i slutet av maj 1955 hade
vi vår första spelning på två man. Så
gick ett par år med att spela ihop med
andra spelemän. Det som egentligen
var Bengt Olvars orkester växte fram
1956-57. Vi höll på till 1963, då vi
bytte namn till Bengt Hedins orkester,
men det är en annan historia.”

Dragspelsmusiken, eller intresset för
den fick jag väl ärva. Min far hade
spelat lite, och en farbror och en
morbror hade spelat, så det kom väl
därifrån. Något eget spel var inte att
tänka på förrän man blev konfirmerad.
Min bror Bo fick sin första gitarr
ungefär vid samma tillfälle.
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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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Hjärnarpsrevyn
I år betitlades Hjärnarpsrevyn ”Vår Tur”. Vi spelade åtta föreställningar inför så
gott som fullsatta salonger, säger Mats Rönnertz. Gunilla Poppe stod för regin
och Anni Rönnertz för koreografin i en enligt publiken mycket bra revy. Antal
medverkande på och bakom scen ca 40. Artiklar om revyn var införda i NST
och Lokaltidningen. Revyn blev recenserad i Skånska Dagbladet.
I minglet: Kommundirektören Jan-Inge Hansson,
turistchefen Rita Aatola, kommunrådet Åsa Herbst,
Kerstin Ekstrand, Gunilla Poppe och kulturnämndens ordförande Birgitta Olsson.
Foto: Marie Svensson.

Se här vad en ur publiken, Marie Svensson, skriver:
”Det är med stor spänning jag sätter mig i salongen för att uppleva
ännu en Hjärnarpsrevy, för andra året i rad som publik efter att ha stått på
scenen de första sju åren. Jag känner pirret i magen och kallsvetten i händerna
och vet hur mycket slit som ligger bakom en färdig föreställning. Därför njuter
jag till 100 % av att sitta i salongen och bli både road och berörd. En och en
halv timme bara flyger iväg.
”Vår tur” är en härlig blandning av roligt, tänkvärt, sång och dans, precis som
det ska vara i en revy! Jag tycker verkligen att vi i Hjärnarp ska vara stolta över
att ha en egen revy. Tack till alla som ser till att allt fungerar på, bakom och
utanför scenen och lycka till med nästa års revy då det är 10-årsjubiléum!!!”
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

Grilleken
Tel 0431-45 45 10

Välkommen!
Anette & Yvonne

Tel 0431- 45 40 22, 105 96
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Hjärnarps ”postis” åtta gånger runt jordklotet
Lantbrevbärare Herman Nilsson nämndes av Sten Karlsson i förra numret av tidningen, där vi
skrev om Hjärnarps posthistoria. Bo Olofsson, som är barnbarn till Herman Nilsson, har varit
vänlig att låna redaktionen artikeln om Herman märkt ”Nyheterna 1/7 1955” med anledning av att
Herman gick i pension. Denna text är till stora delar utdrag ur artikeln skriven av signaturen Jison. Vi
har trots ansträngningar inte haft tillgång till fotooriginalet.

”Lantbrevbäraren Herman Nilsson i Fredriksberg, Hjärnarp, var den ende av de 17-18
lantbrevbärarna i Ängelholmsområdet som
den 17-18 mars 1948 ´gick genom snö och
is´ för att citera den kända dikten. Gick och
kanade omväxlande som han satt och våndades i sin gamla Ford av T-modell, då den
jazzade på vägen i 15 km! hastighet.
En trogen lantbrevbärare och en gammal
Ford kan ibland uträtta det omöjliga. Nu är
Forden av 21 års modell utbytt mot en 31:a
och Herman lämnade in på torsdagen efter
34 års tjänst i postverket. En sorgens dag för
befolkningen som i Herman såg något av en
klockarfar, den där allt skall beställa.
- Åh ja, det är nog jag som skall tacka
befolkningen för att de stått ut med mig så
länge, säger den glade skämtaren. Jag
började nyårsafton 1921, körde först med
häst, då var sträckan Boarps skolaHjärnarps mejeri samt Margretetorp, som
var poststation då, därifrån till Förslöv och
tillbaka till Boarps skola. Nämnda runda
körde jag till 1926, då jag miste förslövskörningen. Och hästen byttes ut mot bil
1929.
- Bra lön?
- 1921 körde jag sex dar i veckan och hade
7:25 per dag, tjänsten var på entreprenad
kan en veta. Anställningskontraktet sades
upp årligen och 1922 sänktes lönen till 5:50,
21

Herman Nilsson vid sin postbil.

alltså hade jag haft för mycket
betalt. Året därpå var det bara
femman jämnt. Sorgligt, sorgligt.
1928 fick jag ökt en hel krona, då
vägsträckan mätts upp till drygt 25
km. 1932 mättes den om och
visade sig vara 2 km längre. Jag
fick en ökning med 30 öre per dag.
Nu är det löneavtal och jag hade i
år 587:50 i månaden. För bilen har
jag haft 12 kr i månaden fast den
kostat mig 10 kr om dagen i drift.
Köksdörren ska de va
- Visst har jag uträttat det mesta
för mina kunder. Det har vatt bud
till bolaget, specerier och allt
möjligt.Jag har ju trafikrätt på bilen,
ska han veta. Hade jag inte haft det,
hade den lilla postlönen och lantbrukets bärgning inte förslagit långt.

Men man har ju fått lära sig att vara
mjuk i ryggen. Och man ska veta var
köksdörren e, man måste vara god vän
med husets fru, kakor och kaffe ibland,
se!
- Hur lång är sträckan Herman åkt,
promenerat och traskat?
- Låt mig se! Om man räknar med 300
dagar per år och tre mil per dag. Det
blir 900 mil. Och så var det 34 år och
sex månader, ju. Det blir över 31.000
mil. Om det är sant att jordens omkrets
är 4.000 mil, så har jag faktiskt gått den
runt nära åtta gånger!

Nu har ”Herman postis” lagt väskan
för gott, är trött och ville gärna sluta.
Han är 64 år i år och får i pension
1.452 kr om året. Kunde vatt bättre,
säger postmannen lite misslynt, en
borde ha fått något mer då man är
uttjänt. Men så slår han till med ett
bullrande skratt, så det riktigt kluckar i
halsen på honom.
- Jag var på Hjärnarps poststation
häromdagen, då en känd hjärnarpsbo
också var där och han yttrade nåt som
kanske stämmer rätt så väl beträffande
min person. Han skaldade: ´Herman är
en munter fyr, som har många små
bestyr, och som lärt sig bocka`.”

Ny regim på Bokhöjden
Jenny Bengtsson

Bokhöjden drivs sedan 1 mars av
Victum, ett familjeföretag som sedan
1995 haft verksamhet med utbildning
inom vård och omsorg.
Personalen som arbetade på Bokhöjden
har stannat kvar till stor del i övertaget
och endast verksamhetschefen, sjuksköterskan Jenny Bengtsson,
är ny på plats. Jenny
har bakgrund som
vårdlärare inom Victum
och har även arbetat
som sjuksköterska i
närområdet.

Ny verksamhet from 1 sept är att
bedriva hemvård och matleverans för
de boende i Hjärnarp som har dessa
insatser beviljade som bistånd av
kommunen.

Man kan alltså som
vårdtagare/kund i
Hjärnarp välja om
hemtjänsten ska komma från kommunen
eller från Victum.
Väljer man även
matleverans så kommer maten att levereras från Bokhöjdens
kök där kocken IngeVår vision för Bokgerd lagar husmanshöjden är bl.a att skapa
kost från grunden och
och utveckla boendeRegina Lundin och Jenny Bengtsson:
”Kanske ser du oss i byn när vi är på anpassar maten efter
miljön både inomhus
väg till våra uppdrag, du känner igen kundens önskemål.
och ute i den redan
oss på vår logga på bilen.”
Kravmärkta och ekouppvuxna trädgården.
logiska råvaror prioriteras i matlagAtt skapa möjligheter för de boende att
känna trygghet, glädje och en meningsfull ningen. Tyngdpunkten ligger på att det
ska passa kundens behov och önskemål.
tillvaro är viktigt.
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Anhörigstöd
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen
erbjuda stöd för att underlätta för de
personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer
en närstående som har funktionshinder. I
vår kommun har det nu inrättades en tjänst
som anhörigkonsulent och ett anhörigcentrum har öppnats.

Maritha Lindqvist
Anhörig – närstående
Anhörigvårdare är den som inom familje-,
släkt, eller vänkretsen hjälper sin närstående som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning behöver hjälp att klara
vardagen. Närstående är den som tar emot
hjälpen. Uppgiften att vara anhörigvårdare
är frivillig. En anhörig avgör själv hur stort
ansvar han eller hon vill ta för att vårda
och stödja en närstående i vardagen.
Anhörigstöd
Väljer man att hjälpa och vårda någon
närstående kan man få hjälp och stöd med
detta på olika sätt. Stödet ska vara förebyggande och underlätta i vardagen.
Att hjälpa en närstående kan från början
kännas självklart, men kan med tiden bli
betungande. Stödformerna som finns är
kostnadsfria. Självklart har personalen
tystnadsplikt.

Olika former av anhörigstöd
• Information och rådgivning
• Samtal
• Anhöriggrupper
• Temacafé på anhörigcentrum i
Ängelholm, annonseras i pressen.
• Träffpunkt på följande platser:
Ängelholm: Anhörigcentrum,
varannan tisdag, ojämn vecka,
kl.14 – 16, med start 17/8
Hjärnarp: Biblioteket
varannan onsdag, jämn vecka,
kl. 14 –16, med start 15/9
Munka Ljungby: Möllebacken,
varannan torsdag, ojämn vecka,
kl. 14 – 16, med start 9/9.
VARMT VÄLKOMMEN att höra av Dig till
Maritha Lindqvist, anhörigkonsulent.
tel 0431 – 40 27 36.
Anhörigcentrum, Sockerbruksgatan 14 A,
Ängelholm .
Öppettider : Även efter överenskommelse
Måndag 9.00 – 12.00
Torsdag 16.00 – 18.00
Övrigt anhörigstöd
Avlösning i hemmet. Upp till 10 tim per
månad är avgiftsfria. Man ansöker hos
biståndshandläggaren, tel 0431-402994.
Anhörigstöd till anhörig med demenssjuk
närstående. Råd och stöd , information om
tex.dagverksamhet och anhöriglarm.
Demenssköterska Annette Janver Ekelund,
tel 0431- 876 48
Frivilliga insatser
Anhörigstöd samverkar med frivilliga
krafter, frivilligorganisationer, föreningar
m fl. Även denna verksamhet är under
uppbyggnad. Som frivillig kan man göra en
insats vid enstaka tillfällen eller mer
regelbundet. Är ett frivilligt engagemang
något för dig? Kontakta anhörigcentrum
för mer info.
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Visste du att Hjärnarp har en alldeles egen MELODIFESTIVAL?
I år firade Söndrebalgs skola 10-årsjubileum med Melodifestivalen. I två år ingick
den i ett större sammanhang, då alla skolor i hela kommunen deltog. Då vann
Söndrebalg mellanklassen ett år och stora klassen ett år. På Söndrebalgs skola
är det en festivalkommitté som tillsammans med musiklärarna håller i trådarna.
Eleverna gör det mesta arbetet själva.

Vinnaren i stora klassen:
Marcus Larsen spelar och sjunger
Free fallin.

Text:
Anna-Märta Hedström,
musiklärare
Foto: Evelina Persson

Redan i början på höstterminen börjar övningarna inför festivalen som går av stapeln
fram på vårkanten. det finns tre åldersklasser, åk 0-2, 3-5 och 6-9. 0-2 får mima,
annars måste man sjunga och/eller spela själv. I år var det 60 bidrag som ville
vara med, så under en dag var det uttagning där kommittén röstade fram de som
gick vidare. Det är fem i varje klass som tas ut, alltså 15 bidrag allt som allt.
När den stora dagen börjar närma sig har vi sound check en hel dag, sedan har
vi öppet genrep för föräldrar och vänner på kvällen. Dagen efter har vi
två föreställningar och sedan en final
där vi får tre vinnare, en i varje klass.
Alla eleverna har en röst var och utgör
hälften av makten. Tre jurygrupper har
den andra halvan av makten. Det finns
vissa givna kriterier, så att det
inte bara blir en kompisröstning.
Kommittén bestämmer ett tema,
i år var det djungeltema. Vanligtvis bjuds ”gamla” elever in att
vara kommentatorer.
Nästan halva skolan brukar vara
engagerad på något sätt,
som artist, kommitté, ljuseller ljudtekniker. Det är en
populär händelse som binder
ihop de stora med de små.
Man känner verkligen att
det är en F-9-skola.
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Vinnaren i lilla klassen:
Marcus B Holmer dansar
Michael Jacksons Beat it.

Vinnarna i mellanklassen:
Minibruttorna (Lisa Lindh, Cornelia Ågren, Ida Rantzow, Moa Sjöstrand och
Charlotte Broszeit) dansar och sjunger Michael Jacksons Smooth criminal.
25

0431-45 47 55
www.mittibyn.com
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Blommor
för alla
årstider och
alla tillfällen.
Brudbuketter
och blomsterarrangemang.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Hjärnarpsdagarna
Margareta Arvidsson

Utställningen Hjärnarps gamla
affärer och företag
Vi mjukstartade helgen på
fredagskvällen med vernissage i stallet på Margretelund. Ett 80-tal intresserade kom till öppnandet.
Det blev många kära återseenden, folk som inte sett
varandra på många år,
träffades nu här. Och det
var en hel del fd hjärnarpsbor, släktingar och beUtställningen gav upphov till många intressanta samtal.
kanta från andra delar av
landet som bjudits in. Många minnen
väcktes till liv under vandringen
bland de utställda objekten, ca 200.
Bland de historiska föremål som
frikostigt lånats ut till oss fanns en
Lindi-cykel från Ehlorssons cykelaffär, en smördrittel från mejeriet,
byggmästare Berggrens verktygslåda, en drickaflaska från Bjäragårdens bryggeri, en fiol byggd av
orgelbyggare Tuve Nilsson och hans
originalritning till en kyrkorgel. Man
kunde lyssna till en intervju med brobyggaren Filip Gustavsson som
Radio Kristianstad gjort en gång.
Och så kunde man dricka kaffe med
tårta, paj och goda kakor.
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Här är utställningsrummet med affärer och företag som fanns i Gånarp, Toarp och Tåstarp.

Det fanns också ännu verksamma,
men anrika företag som bjudits in att
ställa ut själva. Margretetorps Gästgifveri, Tommy Nordberghs och
Rantzows hade tagit tillfället i akt.

Rolle Andersson, Ulla Salomonsson,
Lasse Mark och Yvonne Ekberg!

Under de tre veckor som utställningen pågick beräknas ca 500
personer ha besökt den. Och lovorden var många.
Väldigt mycket arbete hade lagts
ner på att samla in underlag, ställa
samman det och montera utställningen. Så ett stort och varmt tack
till arbetsbina Franciska Uggla,
Märta Persson, Tima Ivarsson,
Hjördis Karlsson, Gunnel och

Ett litet avbrott för att smälta alla intrycken.
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Detta tack riktar sig även Christina
Kjellin som var den som kläckte hela
idén och medverkade så gott hon hann.
Utställningen planeras att visas igen i
samband med julmarknaden, så håll

koll på anslag med tid och plats som
kommer att sättas upp på vår anslagstavla på torget, i affären och på
biblioteket.

Utställningen Önskelekplatsen
Den fanns på samma ställe och under
samma tid. Det var
klasser på Söndrebalgs skola som ritat
förslag till en lekplats. Det mest
populära redskapet
är tydligen kompisgungan, den förekom på många förslag. Besökarna fick
rösta fram en favorit. Hanna Jönsson
Önskelekplatsen bredde ut sig i två rum.
och Emelie Fransson, klass 2 (3) röd vann och får bjuda
klasskompisarna på glassfest.
Urgunderna
underhöll på torget med scener från
Margretetorps Gästgifveri där huvudpersonen Boarpskungen, skeppsredare
Johannes Johansson, alias Mats
Rönnertz, förklarade affärerna som
gjort att han kommit på obestånd och
blivit stenhuggare i stället.
En gång var han traktens rikaste man
och planerade att bygga en kanal
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mellan Ringsjön och Rönne å och befara den med ångbåt. Redaktören för
engelholmsposten figurerade också i på Gästis och försäkrade att han aldrig
skulle skriva illa om Boarpskungen.
Och så var det sång och musik: ”Ingenting går upp mot gamla Hjärnarp!”

Här blir det söndagsstek på Margretetorps Gästgifveri.

Växtbytardag på torget och Loppis
på Margretelunds parkering var det
också på lördagen. ”Loppisarna”
tyckte att detta var riktigt kul och vill
att vi skall upprepa det oftare under
nästa sommar.
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Grilleken
tog ett trevligt initiativ och hyrde in en
hoppborg till barnen och såg till att det
kom clowner och delade ut glass och
ballonger.

Friluftsgudstjänsten
vid Danskesjön blev ett kärt återseende med vår fd kyrkoherde Lars Åkesson
som höll predikan.
Underbart trumpetsolo
av Christer Andreasson
förgyllde dagen. Anita
och Sven-Ingvar Svensson upplät sin trädgård
för gudstjänsten eftersom det var en ganska
blåsig dag.
Kyrkogårdsvandringarna
blev också välbesökta.
I Tåstarp var det

hembygdsföreningen som anordnade
vandringen. I Hjärnarp hade Åke
Svensson och Tima Ivarsson lagt upp
rundan och det blev en riktig historielektion om minnesvärda personer som levt i
Hjärnarp. Bland de gravar som besöktes fanns offer för Trionyl-olyckan och
barnadödligheten under 1800-talet,
stenhuggare Filip Gustavsson, toffelmakare Elof Borg, syster Gerd, Rantzows,
Ekbergs osv. Önskemål har kommit att
man nästa gång skall besöka ”vanliga”
mänskors gravplatser.
Varmt tack
till Lars Åkesson, Christer Andreasson, Anita och Sven-Ingvar Svensson
som upplät sin trädgård, Tostarps
sockens hembygdsförening (som även
var medarrangör i utställningen),
kyrkan och hela långa raden medhjälpare som bidrog till att göra dagarna
så lyckade och minnesvärda!

I snålblåsten: Vandring på kyrkogården i Hjärnarp
med Åke Svensson. Foto: Lars Hedström.
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Utförsäljning!

Garanterat rena fönster!

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

.

.

40-60%

Bort med flugskiten!

Utförsäljning av utställningskar & demoex!

.

Öppet mån-fre 9-16.

.......
.

0

.

Kalla pa oss!

.

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

Brovägen 8 266 75 Hjärnarp. 0431-441900.

Frakt tillkommer med 1200 kr inkl moms.
Badkaren säljes med full garanti.
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gånarps Rum

& Stuguthyrning
Stuguthyrning
Bekväm övernattning i naturskön miljö
i dubbelrum och stugor
www.ganarpsstugor.com

Sussies Friskv
Friskvård
Massagebehandling

Dermanords hudv
hudvårdsp
årdsprrodukter
Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70
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Gånarps lanthandel
ur Gånarpsboken

Lanthandeln på Gånarps Backaväg 1.
Ur Sixten Forssmans samlingar.

1933 Det var denna affär som Hulda
Persson byggde efter att tidigare i fem
år ha idkat handel i huset strax intill.

Under andra världskriget och några år
framåt var det ransonering på bl a
socker, kaffe och matfett. Det var en
jobbig tid för alla handlare. Man skulle
se till att kunden fick sin ranson och att
redovisningen sedan stämde med
kupongerna som kunden lämnat.

1936 sålde Hulda affären till den nye
handelsmannen Oscar Swanston som
kom från Amerika. Oscar var gift med
änkan Hudla Forssman. Med till
Gånarp kom även Huldas son Malte.
1943 Malte Forssman tog över affärsrörelsen då han gifte sig med Hildur.
Rörelsen bedrevs under namnet Oscar
Swanstons Eftr. Som i alla lantaffärer
var sortimentet stort. Förutom mat och
specerivaror ingick textil-, järn-, färgoch bosättningsartiklar. I sortimentet
ingick även tjära som användes till att
tjära papptaken med och då främst på
sommaren.
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En rolig händelse, tycker man idag,
skedde en sommardag på femtiotalet,
då butiksbiträdet Helge Jansson skulle
tappa upp tjära. Det var viktigt att man
öppnade en ventil innan man öppnade
kranen, men det glömde han en gång
och bara sekunderna efter var han nog
den första färgade mannen som besökt
byn. Det tog några timmar och mycket
matfett innan han var vit igen.
Fram till början av sextiotalet såldes
mycket av matvarorna i lösvikt. Under
affärsdisken fanns många lådor som bl a

Malte och Hildur Forssman. Ur sixten Forssmans samlingar.

innehöll mjöl, potatismjöl, havregryn,
socker, mandel och russin. Till jul
såldes egenhändigt lutad lutfisk, det var
lika spännande varje år att se om
lutningen och blötningen hade lyckats.

slut kom kunden och betalade månadens inköp. Från en sådan bok, daterad
1973, kan man se att ett halvt kilo smör
kostade 5,25, en liter mjölk 1,25 och ett
halvt kilo kaffe 7,90.

1960-tal En större händelse var när
man började sälja mjölk och filmjölksprodukter – och detta i ett jordbrukssamhälle! De första åren såldes dessa i
trekantiga paket, Tetrapak. Flera
lantbrukare som hade egna kor kom
också för att köpa mjölk till sina barn,
då de inte gillade ”komjölk”.

1976 lades affären ner. Sortimentet
blev mindre de sista 10 åren då allt fler
och större butiker öppnades i Ängelholm och det blev populärt att åka till
stan för att handla. Att sortimentet inte
var så brett kunde man se på bl a tyger
som såldes i affären, då en person
kunde ha det som kjol, en annan som
kuddöverdrag och en tredje som gardiner. Omsättningen det sista året var
292 000 kr, så någon större lön blev det
inte då alla kostnader var avdragna,
och kundunderlaget var för litet för att
någon skulle vilja överta butiken.

En del av kunderna handlade med
kontrabok. Det innebar att kunden
hade en bok där man skrev in vad som
skulle handlas och därefter skrev
handlaren in priset på varorna. Han
räknade ner och antecknade summan i
en reskontra och efter varje månads
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Linneskåpet

Christina Kjellin

Heminredning för julen

Eva Skoog, tel 0431-454231

Kristaller och stenar

Marieholms gård, Hjärnarp, tel 454584

U-limited

Pärlor med kvalitet

Anette Neumayer, tel 454072

Ewa Carlsson

Naturnära hudvårdsprodukter

Yvonne Ahlgren - Bär & Päror

Harnackav 16, Hjärnarp, tel 454300

Saft - Sylt - Pumpor
Vantingev 295, Ängelholm, tel 452973

Helande Harmoni

Maj-Lis Andersson

Bowen, öronakupunktur, kostrådgivning

Vävnader av alla slag
Tel 0431-311766

Marina Ahlm, tel 0704-943432

Höstmässa
Hantverk & Hälsa

Ett utmärkt
lfälle!
julklappstil

med lokala utställare
anordnas av

Nätverket i Hjärnarp
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lördagen den 23 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.

Annika Christensen

Anita Eriksson, tel 450009
Äkta hemlagad
Förslövshotellsenap

Senaste boken och frimärken med vykort
0705-12 81 60
www.naturligating.se

Maria Andersson - Lisbeth Nelson

Therèse Friström - Oberoende

Stenugnsbakat bröd

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

454147 - HJÄRNARP - 454780

Eva Andersson, tel 0705-755993

Helen Eriksson

Presentartiklar, babykläder, garner

Hemtextilier

Verjes väg 3, Hjärnarp. tel 0701-55302 9

Turabyggevägen 77, Örkelljunga
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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
FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771 AV DE FLEST
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & AC
AC-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
VÄLKOMMEN

SANDBERGS SNICKER
SNICKERII
TRAPPOR

FÖNSTER

DÖRR
AR

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Caroline och Agnes en bok om livet i Tockarp 1917
Lars Wieslander

”Caroline och Agnes” är en bok som
till stor del handlar om livet i hjärnarpstrakten. Boken grundar sig på Caroline
Wieslanders dagbok från 1917. Caroline
var min farfars mor.
Under hela krigs- och revolutionsåret
1917 stod delar av världen i brand och
sociala motsättningar ledde till hungerkravaller, som rasade även i vårt land.

Caroline beskriver i dagboken med
största noggrannhet den skiftande
väderleken under årets alla dagar, det
omväxlande livet hos släktingar och
vänner i hemtrakten och i olika städer
och bygder, naturen samt hushållsmödor och trädgårdsbestyr. Caroline
skriver på ett gammaldags språk,
fjärran från dagens bloggskribenters,
men som lika fullt är njutbart att läsa.

Nya Tockarp
Caroline Wieslanders dagbok återspeglar en idyllisk tillvaro i stark kontrast mot en orolig omvärld. De båda
huvudpersonerna i boken, Caroline, 76
år, och hennes dotter Agnes, 43 år och
konstnärinna, är år 1917 på besök i
Göteborg, Stockholm, Jönköping,
Halmstad och Köpenhamn, men vistas
mest hemmavid i byn Tockarp.

Caroline var född Anderssson och den
Anderssonska släkten hade i generationer ägt en gård i Tockarp. Caroline
själv var född i Göteborg 1841, men
tillbringade redan som ung mycket tid
på släktgården Tockarp. Carolines
farfar, Ture Andersson tjänstgjorde
som adjunkt hos prosten Ambrosius
Jönsson i Förslöv och Ture hade två

systrar som under Carolines uppväxt
bebodde gården Tockarp.
I Förslöv lärde hon känna sin blivande
make, vice häradshövdingen Svante
Vitalis Wieslander från egendomen
Rosenhult. Vid 20 års ålder firade
Caroline sitt bröllop med Vitalis. De
första åren som gift par var Caroline
och Vitalis bosatta på Rosenhult i
Förslöv, men flyttade1866 in på gården
Tockarp.
När maken Vitalis avled 1911 sålde
Caroline gården och lät uppföra en
större villa, nya Tockarp, på en avstyckad del från gården Tockarp, som
därefter av Caroline kallades för gamla
Tockarp. Hon flyttade in i den nybyggda villan, där en del av övervåningen inretts till ateljé åt yngsta
dottern, konstnärinnan Agnes

Wieslander, som utbildats till konstnär i
Köpenhamn, Paris, Stuttgart, Göteborg,
Rom m.fl. platser och som lärare haft
bl a Carl Wilhelmsson och Adolf
Hölzel.
Tillsammans med jungfrun Klara och
trotjänarparet Per och Emelie Nilsson
levde på nya Tockarp vid tiden för
Carolines dagboksanteckningar,
förutom hon själv, dottern Agnes,
hunden Bellman och geten Ulla
Winblad.
Boken Caroline och Agnes är utgiven
på förlaget Recito. Den kan beställas hos
författaren
Lars Wieslander, Bjärevägen 18,
26091 FÖRSLÖV
tel0431-450207el
as.wieslander@telia.com.

FABRIKSBUTIKPresenter
Böcker Kort

www.pedagogforlaget.se

Boarpsvägen 1 HJÄRNARP

Hjärtligt
välkommen

Jag kombinerar kostrådgivning med
Bowen och öronakupunktur.
Behandlingarna kan hjälpa vid t ex
huvudvärk/migrän
mag/tarmbesvär
beroendeproblematik
allergier, nedsatt immunförsvar
smärta, stress och låg energinivå.

Välkommen till
HELANDE HARMONI
Marina Ahlm, 0704-943432
Boarpsvägen 22, Hjärnarp
www.friskatag.net
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Kommande projekt
Margareta Arvidsson

Boken om Hjärnarps gamla affärer och företag

Vi har erbjudit högstadiet på Söndrebalgs skola att arbeta med detta som
fritt valt arbete under hösten, så ta väl
emot de skolungdomar som ringer er
eller knackar på hos er i detta ärende.

Flera har redan tingat den bok om
Hjärnarps gamla affärer och företag
som vi planerar att sammanställa och
ge ut, dvs om vi får ihop tillräckligt
med bidrag till tryckningen. Detta skall
vi arbeta vidare med under kommande
höst och vår. Det är många kontakter
som skall tas och ansökningar som
behöver göras. Sedan måste allt
materialet överarbetas, inte minst
bilderna och kartorna. Tips om företag
som fattas skall åtgärdas, liksom en
del rättelser och tillägg. Vi fick mycket
god hjälp på utställningen.

Eleverna blir informerade i september
om arbetet och det skall helst vara
slutfört till vår julmarknad då vi planerar att ställa ut resultatet. Visar det sig
att det är mer omfattande än man kan
föreställa sig, får det dras ut över vårterminen och då blir utställningen först
till sommaren.
Vi hoppas förstås att det är
några elevgrupper som nappar
på detta. I så fall får resultatet
komma med i den ovan omtalade boken.
Känner du igen
de gamla skolorna?

Hjärnarps gamla skolor
Det finns ett 10-tal gamla nedlagda skolor i trakten. Det skulle
vara intressant att samla ihop
dokumentation om dessa. Så tips om
personer, t ex fd elever och lärare, som
kan intervjuas är välkomna.Ring 28183
eller mejla redaktionen@ektv.nu
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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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William Thulins måleri

Rössjövägen 2 (nuvarande “Mitt i byn” blomsteraffär)
från utställningen ”Hjärnarps gamla affärer och företag”

1891 föddes William Thulin i Ljungabolet (Tåssjö socken). Gården hade byggts
av fadern Johannes som var indelt soldat. När William som 6-åring fick följa
1)
med sin äldre bror Hjalmar för att börja skolan, fick han som skolkamrat Frans
G Bengtsson, författaren.
1914 Det ljusgrönmålade huset som byggdes 1914 av en återvänd
svenskamerikan, snickare Bergström2), döptes till Rosenhäll. Fastigheten
byggdes efter amerikansk förebild. Något gick snett vid bygget så att huset
hamnade för nära vägkanten.

1920 När Bergström avled
köpte William Thulin huset och
startade sin målerifirma. Han
hade dessförinnan varit
anställd hos flera mästare.
William var gift med Emma,
kanske föll hon förWilliams
röda, lockiga hår.
Julius Bergström

William hade 14 målare anställda, bl a Uno Persson som själv byggde sitt hus i
Margretetorp. Den konstnärligt lagde Nils Persson (se Café Terassen på utställningen och bild i artikeln om Skogslund i Hjärnarpsbladets oktobernummer
2009) började redan som 14-åring i måleriet och fick lära sig både att förgylla
och ådringsmåla. Han fick förgylla kyrkklockans visare och ådringsmåla
kyrkbänkarna. Måleriet anlitades ofta vid måleriarbeten i kyrkor, bl a i Tåssjö,
Tåstarp, Munka-Ljungby, Barkåkra, Förslöv, Grevie och Hjärnarp och var
med och färdigställde Per Siegårds fresk i Hjärnarps kyrka.
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Till höger William Thulin vid målningen av Församlingshemmet i Hjärnarp.
Till vänsterHugo Möller. Hugo hade startat Munka Ljungby Orkesterförening, där
William Thulin spelade fiol.

William Thulin hade inte bara måleri
utan även en Shell bensinpump vid
huset. Och en filial i Vejbystrand. Det
fanns även färghandel, uthyrning av
rum och café, som Emma drev.

1971 dog William Thulin. Målerifirman
hade upphört året innan. Sonen Hasse
Thulin öppnade radio- och TV-affär i
lokalerna.

1920-1940 bodde fyra målare där
med helpension.

1)
Hjalmar Thulin gick på Alnarps folkhögskola och lärde till byggmästare. Han
byggde bl a sparbanken i Hjärnarp.

1940-1945 var rummen rekvirerade av
försvaret och fyra officerare bodde där.

Snickare Bergström var gift med Thea och
de hade två döttrar, Tima och Gunborg.
Tima hade syateljé på mejeriets övervåning.
1936 gifte hon sig med Per Tegnell och de
drev lanthandel.
2)

William var med och startade Kronprinsessan Victorias kustsanatorium
(för scrofulösa barn) och var även
3)
Änkan Thea Bergström bodde kvar något
delägare. Han var ordförande i
år
med barnen och flyttade därefter till
fattigvårdsstyrelsen och föreståndare
mejeriet,
där hon blev husföreståndare åt
för ålderdomshemmet i Hjärnarp.
mejeristen
Peter Jönsson. Thea gifte sig
William Thulin var även en god skytt
senare med mejeristen. De byggde ett nytt
och spelade fiol i Munka Ljungby
hus, det som Torsten Johansson nu äger.
Orkesterförening.
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Tak Fasad Rostfriarbeten
Smidesarbeten Balkonger
Räcken Trappor Legoarbeten
Pressning Stansning

. ..
. ..

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

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

Dam- & herrfrisör

Solarium Massage StepUp
Öppet

Tidbokning

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

0431-454839
Gamla
Brandstationen
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Bilvårdscenter

Lackskador
Lackförsegling
Rekonditionering
Kontakta mig!

Lars-Olle Nilsson
0707-51 72 58
Brovägen 12, 266 97 Hjärnarp
(baksidan fd Toyman)

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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www.tastarpstomaten.se
0762-11 80 70

Solmogna
Nyskördade

Öppet:
8-20 alla dagar

sista veckan april
- sista veckan okt

Många olika sorter

Tåstarps Tomaten
!
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N Välkommen!

Benny och Louise
Här finns vi:

.

Bygg Städ
Trädgårdsunderhåll

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

EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Gården är ombyggd till företagsby och bostäder.
Lokaler uthyres: kontor & bostäder &
hantverksbutiker & utställningslokaler
Händer på Margretelund: Marknader, utställningar
Info: 0431-245 00, www.margretelund.nu
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HJÄRNARPSRedaktionen

EU - projektet
Hjärnarpsportalen

ns bästa tofﬂor...?
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

Ugglehult
Film
Film & DVD Produktion

Klas Harder
0705-49 55 38
0431-45 55 38

k.harder@telia.com

REKLAMFILM
FÖRETAGSPRESENTATIONER
FÖRETAGSJUBILEUM
PRODUKTDOKUMENTATION
BRÖLLOP
FÖDELSEDAGAR

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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Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Massage
Vibrationsträning
Ortopediska inlägg

Nyhet!
Fotbad & Fotmassage

JEPPE GRÄV

Valhall Park Ängelholm

Ängelholm

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

Jesper Svensson
0730-55 41 56
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0431-45 40 70 www .d-d.se

Det händer i Hjärnarp lördagen den 4 december
kl 10-13
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Se utställningen av skolbarnens pepparkakshus
på biblioteket och rösta på din favorit
Återse utställningen “Hjärnarps gamla affärer och företag”
- lokal meddelas senare, håll utkik efter anslag!
Handla julklappar på marknaden på torget
Vill du stå och sälja - ring Lars Hedström 45 40 50
Handla julklappar på Margretelund kl 11-16, även den 5 dec
Vill du stå och sälja - Ring Margareta Arvidsson 281 83
Njut av
vår julgran
på torget!

Jultomten smakar
glöggen som
vi bjuder på.
Har du tur
så träffar
du honom!
Och ha
önskelistan klar!
Tror du inte
på tomten,
finns det fina
julklappar
att köpa,

både på
torget och
Margretelund.
Pröva
också
lyckan
på chokladhjulet
och
lyssna på
glad julmusik1
Hohohoho!

- God Jul, det så klart!
Men jag tycker inte det
är så kul precis.

