Idrottsprofilen Sven-Erik Petersson
KALLELSE
Konstnären Gudrun Jander
till
ÅRSMÖTE
Bordtennisklubben Olympen
Onsd 9 april kl 19.00
Sångglädje på Åshaga
i skolans personalmatsal
Maria ritade förskolan
Höstmässan
Niklas Falck berättar
Bakdörr för viltet
om föreningen “Vi i skolan”.
Julmarknaden
Årsmöteshandlingar inuti tidHonungsgården
ningen. Bokslut på sid 22.
Scrapbooking
Göte Lundbladh
Familjen Carr
Exkursion
Lars Ekberg
Nätverkets trivselkväll
KyrkogårdsPrästänget i Tåstarp
Konstskatterna i Hjärnarps kyrka
vandring
lörd 10 maj kl 14.00
Tommy Nordbergh
Lilla Ullared i Hjärnarp
Ta gärna med
sönd 1 juni kl 14.00
Städstenen
matsäck.
Samling parkePraktik på Arons
ringsplatsen.
Vem var petronella?

Foto: Annely Silfwerax
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Från redaktionen i februari
Kära läsare och annonsör!
Vi går med stormsteg mot ljusare tider
och det är med stor glädje som vi kan ge
ut ett nytt nummer av tidningen. Det är
många som medverkat, skrivit, fotograferat, berättat, låtit sig intervjuas och låtit
oss använda deras fotoalbum och klippböcker bl a. För att inte tala om alla våra
annonsörer. Tack till alla er!
Vi har inte sparat någon möda för att ge
dig ett omväxlande utbud av läsvärda
artiklar. Föreningens aktiviteter kan du
också läsa om, både de som varit och de
som kommer. Hoppas du skall känna dig
lockad att delta i något av allt detta. Vi
tycker att det finns något för alla åldrar
och olika intressen. Hör gärna av dig om
du tycker att det saknas något eller kom
med uppslag till artiklar.
Prisexempel på annonser i fyrfärg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

Söker du efter äldre nummer av tidningen, finns de alla i en pärm på biblioteket, liksom en pärm där Bengt
Wahlström samlat dagstidningsklipp
med sådant som rör oss i Hjärnarp.
Biblioteket har sparat in några timmar
på öppethållandet och i stället lanserat
meröppet, vilket innebär att du med
bibliotekskortets hjälp har tillgång alla
dagar om du är över 18 år. Då är det
självbetjäning som gäller och man måste
vara registrerad, se bibl annons.
Nu har det gått 10 år sedan jag “tillverkade” mitt första nummer av tidningen och allt har bara varit roligt
och inspirerande, trots att jag inte alltid
varit helnöjd med resultatet. Men nu
gäller det att se framåt och försäkra sig
om “nytt blod”, läs om Gudrun Jander!
Margareta Arvidsson
1/4
1/2
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A5-sida
A5-sida

600 kr/nummer
1200 kr/nummer

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Styrelsen

Verksamhetsplan 2014
9/4 Årsmöte, Söndrebalgskolans personalmatsal kl 19.00.
Info om föreningen ”Vi i Skolan”. M Hansson, N Falck
4/5 Postrånevandringen, se tidningens baksida.
10/5 Exkursion Prästänget i Tåstarp kl 14.00. Lars Ekberg.
1/6 Kyrkogårdsvandring Hj kl 14.00. Tommy Nordbergh.
2/7 Frans G Bengtsson-afton på Margretetorp kl 18.00.
Eva Thorén. Samarrangemang med Kultursällskapet
Ängelholm. OBS! Anmälan till Rita Aatola Olsson.
30/7 Tockarpsvandring kl 18.00. Rita Aatola Olsson.
17/8 Gudstjänst i Tåstarp kl 10.00. Samarrangemang med
församlingen. Lars Åkesson, Christer Andreasson.
2-25/9 Utställning i skolan i Tåstarp - Gamla affärer.
Samarrangemang med biblioteket, Vi i skolan och
Tostarps sockens hembygdsförening.
Okt Höstmässa, Nätverket, se affischering.
30/10-2/11 Allhelgonasalongen, församlingsgården Hjärnarp.
Samlingsutställning med lokala konstnärer.
Samarrangemang med församlingen.
Nov Tårta och underhållning för boende på Åshaga.
6/12 Julmarknad på torget kl 10.00.
Hjärnarpsbladet kommer ut med två nummer.
Hemsidan utvecklas fortlöpande.
Bevakning av planer och beslut som rör oss i Hjärnarp.

Styrelsen

Höstens nummer
av Hjärnarpsbladet
kommer i början
på oktober

Manusstopp
annonser,
artiklar

15 augusti
Stå på torget
Du vet väl att du kan torga vilken dag som helst.
100 kr för firma, 50 kr för enskild, gratis för barn/skolklasser.
Anmäl till torgfogden Helen Olsson, tel 0431-45 43 62.
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Marie Svensson, ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–28381, 0721-80 81 44
arb 0431–44 53 34
masvens@spray.se
Margareta Arvidsson, sekr
Nya Rössjövägen 10
266 97 Hjärnarp
0431-28183
redaktionen@ektv.nu
Lasse Mark, kassör
Bergatorpsvägen 10
266 97 Hjärnarp
0431–45 42 11, 0707-33 50 42
Helen Olsson, torgfogde
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62, 0706-43 43 62
borrstorp@telia.com
Henrik Rixtorp, webmaster
Stampehusvägen 9
266 75 Hjärnarp
0431-199 92, 0707-19 55 65
henrik@rixtorp.se
Torbjörn Göthe
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-14294, 0733-376841
torbjorn.gothe@peab.se

Anette Bengtsson
Bjäragårdsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431-824 68, 0703-74 22 53
angelholm@mrcap.com
anette.bengtsson@engelholm.com

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen, se sid 3.
Medlemsavgift: 80 kr familj, 40 kr enskild.
Protokollförda styrelsemöten: 7 st.

Tåstarps bibliotek. Kyrkogårdsvandring i Hjärnarp med Tommy Nordbergh.
Marknad på torget i Hjärnarp med uselt
väder. Vi hade kaffestånd och Röda
Korset tombola. Några försäljare fanns
på plats. En del aktiviteter ställdes in pga
för litet intresse. Traditionsenlig avslutning med gudstjänst i Tåstarps kyrka.
Lars Åkesson predikade och Christer
Andreasson spelade trumpet.
Nätverket i Hjärnarp anordnade Höstmässa i Söndrebalgs skola den 7/10.
Den 23/11 bjöds pensionärerna på
Åshaga på tårta och underhållning av
spelmännen Bengt Hedin och SvenÅke Adolfsson.
Årets julgran på torget skänktes av Eva
och Preben Jensen. Lars Hedström,
Bengt Wahlström och Joe Larsson satte
upp ljusslingan med benäget bistånd från
Tommy Nordberghs.
Årets julmarknad på torget var den 7/12
Det var lite snö men fin julstämning.
Föreningen bjöd på glögg, pepparkakor
och spel på chokladhjulet. Scouterna sålde
grillad korv och skolklasser bl a hemstöpta ljus och hembakade kakor. Varalövs
Gårdsbutik fanns på plats och Bengt
”Mitt i byn” och Helen i Pysselboden
hade bra erbjudande i sina butiker. I år
fanns pepparkakshusen till beskådande i
Veronicas Salong. Hjärnarps egen hustomte gick omkring och spred mys och
önskade God Jul.

Hjärnarpsbladet har getts ut med två
nummer i färg.
Styrelsen deltog i infomöte i Margretetorp 22/1 om Hjärnarps nya förskola.
Årsmöte hölls i Söndrebalgs skola den
11/4. Kassören Magnus Johansson och
Tommy Nordbergh i valberedningen
avgick. Margareta Arvidsson och
Anette Bengtsson invaldes i styrelsen.
Rita Aatola Olsson berättade om sommarens kommande vandring i Tockarp.
Den 5/5 var det Postrånevandring
med ca 700 deltagare. Solen sken och
många historiska personer dök upp
under vandringen. Ny bekantskap i år
var Carl von Linné. Och som vanligt
fikapaus och underhållning av spelmansfamiljen Carr i Simontorp.
Föreningens alla funktionärer under
året bjöds på delikat traktering och
guidning i Afrikahuset den 10/6 och
fick lyssna till berättelsen om Lindas
och Svens fascinerande livsöden.
Den 25/7 var det Tockarpsvandring
med Rita Aatola Olsson. Rita berättade
på ett medryckande sätt om byggnaderna
och personerna som levt här. Vandringen
började vid Önnerts mölla och slutade
vid Pestkyrkogården. Ca 30 pers deltog.
Hjärnarpsdagarna 16-18/8 bjöd på
följande:
Skolhistoria och Bengt Nilssons utställning om sin farbror Artur på Hjärnarps
bibliotek.
Konstutställning på Församlingsgården
med Berit Fradera, Gudrun Jander och
Franciska Uggla. Samlingsutställning
med lokala konstnärer på Galleri 11 på

Vi vill här framföra ett stort och varmt
tack till alla som deltagit och hjälpt till
i föreningens verksamhet!
Hjärnarp den 27 december 2013
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Marie Svensson
Margareta Arvidsson
Helen Olsso
Lasse Mark
Henrik Rixtorp Thorbjörn Göthe,
Anette Bengtsson

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp, nov 2013

Styrelsen

Lasse Mark
Torbjörn Göthe
Margareta Arvidsson
Henrik Rixtorp
Marie Svensson
Helen Olsson
Anette Bengtsson
Foto: Michael Jander

Redaktionen
Margareta Arvidsson
Gudrun Jander
Lars Hedström
Franciska Uggla
Monica Hedström
Foto: Michael Jander

Karl-Axel Sand

Bli medlem i

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.redcross.se/angelholm

Röda Korset

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Trivselträff i Sockenstugan
första måndagen i febr-juni
sept-dec kl 13.30-16.30

Hjälpinsamlingar Uppsökande verksamhet
Hälsopromenader Kurser i Barnolycksfall
Träffpunkt Kupan i Ängelholm
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Pysselboden - kläder & garn
vid torget i Hjärnarp - 0431-47 80 94
Dam-, herr- och barn: Bäbis, Alfons & Milla
Öppet: On 12-19, To-Fr 12-17, lö 10-14
Andra tider: Chansa el ring 0701-55 30 29
www.pysselboden.nu
www.pysselbodens.wordpress.com

Välkommen!

Helen Eriksson

www.tryckaren.nu
0431-137 55
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Gudrun Jander tar plats i redaktionen
Intervju: Margareta Arvidsson nov 2013. Foto: Michael Jander.

Vi har länge tyckt att det skulle vara trevligt om det är flera skribenter som hjälps åt med
texten i tidningen. Nu har vår efterlängtade förstärkning blivit verklighet, då skribenten
Gudrun Jander tackat ja till att medverka i Hjärnarpsbladet. Men Gudrun har, som de
flesta säkert redan vet, flera strängar på sin lyra. För att få en helgjuten bild av Gudrun,
tog jag med detta från intervjun, som gjordes en novemberdag i den Janderska ateljén.

Östersunds kommun och samtidigt som frilansjournalist vid
Östersundsposten. Som kulturskribent bevakade hon bl a konst,
arkitektur, teater och litteratur.
Hon är en av fyra författare till
boken Östersunds historia, del 3.
På senare år har Gudrun haft
skrivarverkstad i Ängelholm.
Hon är med i styrelsen för
Ängelholms lokalhistoriska
förening och medverkar i Ängelholmsboken, liksom i boken
Bjärebygden som ges ut av Bjäre
härads hembygdsförening. I 2015
års (utges 2014) Bjärebygden bidrar
Gudrun med en artikel om Bokeslidens
historia.

Gudrun Jander, ny i redaktionen.

Gudrun - skribenten
Gudrun föddes och växte upp som barn
på släktgården Bokesliden i Grevie/
Förslöv. Gården har anor från 1700talet. På 1950-talet gick flytten till
Ängelholm. Gudrun började skriva
redan som liten och har sedan skrivit i
hela sitt liv. Som vuxen studerade hon
bl a konsthistoria, etnologi och kulturgeografi vid universitetet i Lund. Här
fick Gudrun också två söner i sitt första
äktenskap. Gudrun är även en stor
musikälskare och har spelat både piano
och gitarr. Hon lyssnar mycket på
klassisk musik och folkmusik.
Jämtland fick 25 år av Gudruns liv. Där
arbetade hon som informationschef vid
7

År 2000 flyttade Gudrun tillbaka till
Bjärebygden och fick en tjänst som
lärare i bild och moderna språk i
Laholm. 2004 träffade Gudrun sin
ungdomskärlek Michael från 60-talet
och ”gifte om sig på gamla dar”, som
hon säger. Gudrun flyttade till Michael,
som redan hade ett hus på Hjärnarpsvägen i Hjärnarp. Huset är vänt från
vägen och har sin framsida ut mot
slätten med dess vidunderliga utsikt
ända bort till Kullen. Här njuter Gudrun och Michael av sitt pensionärsliv
som också innefattar katten Puma.

islandshästarna på Spelmansgården i
Simontorp. Det gör hon varje vecka,
kanske mer under sommaren. På Spelmansgården kan man förena sina
intressen för musik och hästar.
Hästar är en stor del av Gudruns liv.
Som ung tävlade hon en del. Nu njuter
hon av umgänget med hästen, både i
verkligheten och i konsten. ”Det är
jordens ädlaste varelse”, tycker Gudrun,
som även är medlem i några djurskyddsorganisationer.

Gudrun och Aradis,
favorithästen på Spelmansgården.

Gudrun - hästtjejen
Som sjuåring cyklade Gudrun till Hugo
Karlsson i Himmelstorp på Hallandsåsen och fick tillsammans med andra
hästtokiga flickor rida på hans hästar.
Det var mycket turridning i skogen.
Sedan har Gudrun ridit i hela sitt
liv, först på andras hästar och
sedan på egna. Det blev först ett
gotlandsruss och sedan större
hästar. ”Det har nog blivit en åtta,
nio hästar som jag ägt”, tror
Gudrun.
Förra året skänkte Gudrun bort sin
sista häst till en yngre släkting,
därför att hon inte själv längre
hade den tid och den ork som
krävs för att äga en häst. Då
började Gudrun i stället rida på

Gudrun - konstnären
Som pensionerad lärare har Gudrun
tagit fatt i det som hon alltid velat göra
men inte riktigt haft tid med, nämligen
att måla, skulptera och skriva. När det
gäller måleri har hon sin grundutbildning på målarskolan Forum, som sedan
blev Konsthögskolan i Malmö. Ovanpå
det har hon flera kurser, bl a i akvarellmålning på folkhögskolan i Munka
Ljungby. ”Konsten att måla är att se
och uppleva och sedan omsätta det i
bild”, säger Gudrun.

Akrylmålningen ”Gudarnas hästar”.
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Gudrun började måla olja, men har mer
och mer övergått till akvarell och nu
även akryl. Som omväxling vill Gudrun
ibland slå om till tredimensionellt
och skulptera. Hon drejar inte, utan
formar helt och hållet med händerna.
Varje sak blir unik. Gudrun gör mindre
saker som kan användas, t ex skålar
med djurmotiv, till hantverksmässor
och större skulpturer till utställningar.

Favoritmotivet är djur, framförallt
hästar, och har så varit ända sedan
barndomen. Även om Gudrun ibland
målar människor, återvänder hon alltid
till djuren. Naturen finns oftast med
som miljö i bakgrunden. Gudrun tycker
också om att måla stilleben. När det

gäller färgvalet blir det en återhållen
färgskala, naturens egen kolorit. Det
får inte vara några skrikiga färger.
Just nu satsar Gudrun för fullt på
sitt konstnärsskap och söker bl a
till jurybedömda utställningar.
Hon har just ställt ut på Allhelgonasalongen 2013 i Romele
Konsthall och när det gäller
hantverket kommer Gudrun att
vara med på Wapnö julmarknad.
Och så arbetar hon som cirkelledare i akvarellmålning. Barnbarnen i Lund och Stockholm får
också då och då kärlek och
omsorg av farmor Gudrun! Allt
detta - och reporter i
Hjärnarpsbladet därtill!

Lergodsskulpturer ”Turning Horso”.

Hon har varit
representerad på
Krapperups jurybedömda Kullasalongen med både
måleri och skulptur. Sitt hantverk
har hon visat bl a
på hantverksmässan i Båstad.
När Gudrun skall
namnge ett verk,
leker hon ofta med
ord, t ex Kattalysator, Kattapult osv.
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Akrylmålningen ”Kattapult”.

Stavershults Bär & Pyntegrönt
www.stavershultsbaropyntegront.se

Nya Rössjövägen 113
266 97 HJÄRNARP

Anette N-Holst 0705-23 98 96
Kent Nilsson 0705-74 13 48
anette.holst@ektv.nu
www.charon1132.se

Anette´s
Sparris

Jordgubbar säljs vid ICA
i Hjärnarp juni-juli.
Grön sparris under maj.
Nyskördad varje dag.
Ring för beställning, eller mejla.
0431-45 58 48, fax 0431-45 41 03

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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Sven-Erik - en stor idrottsprofil i Hjärnarp
Intervju: Margareta Arvidsson.

Sven-Erik Petersson
föddes 1931 i Vanstad.
Fadern Fritz, som arbetade på vägförvaltningen,
och modern Hildur
bodde då hos Joel
Svensson på Kvarnfallet.

Förslöv

Fogdarp

Penarp
Venedike

Vanstad

Efter några år köpte Fritz
ett litet ställe ovanför
Stendalsmölla. Där fanns
både kor och grisar och
Sven-Erik fick hjälpa
till att sköta dem. Han gick sina första
fem skolår i Margretetorps skolor.
När Sven-Erik var sju år dog fadern i
en MC-olycka och modern blev så
småningom tvungen att sälja gården.
Familjen flyttade då till Fogdarp och
Sven-Erik fick fortsätta sin skolgång
i Förslöv till 15 års ålder.
Det fanns så många barn i Fogdarp
att det hade en egen småskola. Ett
gäng grabbar, bland dem Sven-Erik,
spelade fotboll på en plan uppe i
Venedike. Göte Hjalmarsson från
trädgårdsmästeriet i Vanstad var
också med. Sven-Erik minns gärna
när han och Göte gav sig ut på äventyr. De hyrde en tandemcykel och
cyklade till Göteborg.
Bordtennis var ett annat stort intresse.
Det låg i tiden och var mycket popu11

Tockarp
SommarMargre- lust
tetorp
Stendalsmölla

Hjärnarp

Sven-Erik njuter på sin
inglasade balkong.
Foto: Margareta Arvidsson.

lärt. Så grabbarna spelade pingis i
BTK Olympen vid fotogenlampornas
sken i en militärbarack i Rackarböske
vid Penarpsgården.

BTK Olympen. Fr v: Karl-Erik Larsson, Venedike,
Sven-Erik Petersson, Fogdarp, Sven-Ingvar
Martinsson, Penarp, Arne Karlsson, Fogdarp.
Bröderna Göte och Jan Hjalmarsson, Vanstad, var
också med. Böterna vid svordomar var 10 öre, eller
lika mycket som en liter fotogen kostade.
Dunkelt foto ur Sven-Eriks album.

Vandraren
Sven-Erik, som arbetade först på
Emils Trä och sedan på Beijers
Byggmaterial, bl a som försäljare,
har alltid varit en hängiven motionär på sin fritid. När han blev
intervjuad av tidningen på sin 60årsdag, berättade han att han snart
skulle ge sig ut på sin nionde
Njimegenmarsch i Holland.
- Det är den roligaste motionen av
dem alla. Man träffar folk från 40
olika länder. Vi går sexton mil på
fyra dagar och det krävs ordentligt
med träning innan.

Fotbollsspelaren
Liksom de flesta grabbar spelade
Sven-Erik fotboll, både i Hjärnarp
och Förslöv. Och detta samtidigt
som han spelade pingis i BTK
Olympen.
Snapphanarna
Friluftsklubben Snapphanarna har
många olika sektioner och arrangerar bl a Lergöksloppet och Bjäre
Runt. Här var Sven-Erik ordförande
och sedan kassör.
Prisad
1981 fick han Idrottsringens (paraplyorganisation) ledarpris, främst
för sina insatser inom cykelsporten
och bordtennisen.

Så har också Sven-Erik varit ordförande i Engelholms Vandrarförening, där han ledde ett fullspäckat
program.
Cyklisten
Cykellopp är också något som
Sven-Erik gillar.
- Jag har cyklat Vättern och Vänern
Runt och Bjäre Runt flera gånger.

Den vackra
keramiktavlan
från Idrottsringen pryder
sin plats i
Sven-Eriks
rymliga och
ljusa lägenhet
på Nya Sockerbruket.

Sven-Erik blev ledare för Bjäre
Runt efter Berndt Björnehed, men
han fortsatte ändå att delta i loppet.
Första gången Ringsjön Runt arrangerades, var han med, och det har
blivit nio gånger till.

Naturälskaren
Sven-Erik har alltid tyckt om att
ströva i naturen och i fjällen och
studera växter och fåglar. Nu på äldre
dar har den store idrottsprofilen
mycket glädje av alla sina minnen
från ett rikt idrottsliv.

Skidåkaren/löparen
Sven-Erik har deltagit fem gånger i
både Vasaloppet och Engelbrektsloppet.
Och så har han sprungit både
Göteborgsvarvet och Lidingöloppet.
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Sven-Erik Petersson minns:

Bordtennisklubben OLYMPEN
Text: Margareta Arvidsson. Foton ur Sven-Erik Peterssons album.

lokal under gymnastiksalen i
Söndrebalgs skola.
Klubben reste mycket och
utkämpade många hårda
matcher med andra klubbar.
Man hade bl a utbyte med
Rörösjöns IK i Jämtland, och
gjorde en resa dit 1955.

Pingis på Sommarlust på 50-talet.

BK Olympen startades 1948 av
grabbarna i Fogdarpstrakten. Klubben växte och blev med tiden en
storklubb.
Den första tiden huserade man i en
militärbarack, men fick sedan flytta
upp till danspalatset Sommarlust
när man 1951 gick ihop med BK
Varo i Boarp och blev storklubb.
Hyran var 30 kr i månaden och man
hade en egen kiosk. Där såldes
godis och bullar och kakor från
Dagas café i Margretetorp. Två
tränare á 20 kr hyrdes från Helsingborg. Sommarlust revs 1956 eller -57.
Då grep den idrottsintresserade
folkskolläraren Hasse Persson in
och upplät gymnastiksalen i
Margretetorps folkskola åt klubben,
som efter en tid flyttade till en egen

Kaj Andersson mottar vandringspris av Göte Hjalmarsson.

Kjell Henrysson blir tvåa i juniorklassen 1955.
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Ängelholm. Bland hurtbullarna
återfanns så klart Sven-Erik.
Olympens största vinst
någonsin var mot BK Kvick i
Vejbystrand 1951, 17-0 till BK
Olympen.
1957 arrangerades för sjätte
gången Olympenspelen i Tåstarps gymnastiksal. 14 lag deltog och det tog åtta timmar att
genomföra spelen. Olympen
upprepade sin triumf från året
innan och vann lagtävlingen.

Sven-Erik Peterssons fruktade forehand i
gymnastiksalen i Margretetorps folkskola.

Kaj Andersson, Bo Henrysson, Arne Gunnarsson
och Jan Lennberger i Olympens pojklag 1956.
Japanen Zueki Asai gästade
klubben 1957 och deltog
i träningen. Han jobbade på
Ulriksfält.

I Sven-Erik Peterssons innehållsrika
klippböcker kan man följa klubbens
alla framgångar genom åren. Klubben fick så småningom även ett damlag, som ibland räddade äran åt
klubben. Man kan läsa om det framgångsrika Olympens 5-års, 10-års
jubilem osv. Och hur en unik ”fackförening” för idel hurtbullar bildades i

Sven-Erik, som var BK Olympens
ordförande och med ända från
starten 1948, flyttade 1959 till
Ängelholm. Ingen ville därefter ta
hand om ordförandeskapet och
klubben lades ner 1962.
14

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Sångglädje på Åshaga
Text och foto: Margareta Arvidsson.

Sven-Åke Adolfsson på nyckelharpa och Bengt Hedin
på dragspel. Bakom dem föreningens Lasse Mark och
Bengt Wahlström.

I slutet av november gjorde föreningen sitt uppskattade besök
på äldreboendet Åshaga.
Bygdens spelmän Bengt Hedin
och Sven-Åke Adolfsson gjorde
sitt bästa för att få åhörarna att
delta i sången. Och visst gjorde
de det! Gamla välkända melodier
som alla kände igen och kunde
sjunga med i spred sig på Åshaga
denna eftermiddag. Bl a spelades
Konvaljens avsked, enligt Bengt
Hedin Sveriges äldsta schlager.
Dagen till ära bjöds det på tårta
och efter kaffepausen fortsatte
musicerandet.

Lennart Persson med kompisen Findus.
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GPA Flowsystem AB | Hjärnarp

Ledande leverantör av rör, rörsystem
och komponenter samt ventiler och
kopplingar för flödesteknik!

» Läs mer på

gpa.se

HJP_2012.indd 1
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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 50:HUNDDAGIS • HUNDPSYKOLOG

ÖPPET VARDAGAR 8.00-18.00
HELSINGBORGSV. 47, ÄNGELHOLM • 0431-154 53
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Maria har ritat Hjärnarps nya förskola
Intervju: Margareta Arvidsson. Foto: Maria Persson.

När jag träffar Maria Persson i oktober 2013, har detaljplanen vunnit
laga kraft och annonsen om upphandling av förskolebygget just lagts ut.
Och bygglovet är på gång. Förhoppningsvis är bygget påbörjat när detta
nummer av tidningen kommer ut.
Maria arbetar på Karin Petterssons
arkitektbyrå som fick uppdraget av
Munkaljungbybyggen att tillsammans med förskolans personal
skissa och ta fram förslag till en
förskola med fyra avdelningar.
Ryktet hade spritt sig att byrån var
bra på förskolor och just Maria har
lång och bred erfarenhet av detta
och har varit med och ritat många
förskolor.

Maria berättar: ”Designen utgår
från kundens önskemål och myndigheternas krav och man tillfredsställer kunden så långt det bara är
möjligt.
Jag har träffat förskolans pedagoger
och personal, lyssnat noga och
utformat förskolan efter det. Vi har
haft många intensiva möten och
gjort flera studiebesök på andra
förskolor, liksom flera möten med
kommunen för att förankra.
Det som försenat bygget har mest
varit upprättandet av en ny detaljplan och den problematiska trafiksituationen kring förskolan”.
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arbetsuppgifter.
Hon skissar projekterar och gör
arbetsbeskrivningar
bl a.
På fritiden ägnar
Maria det mesta
av sin tid åt sin
familj, mannen,
de två hemmavarande barnen och
en utflugen dotter.
Ett fritidsintresse
som hon prioriterar är keramikskapandet. Många fantastiska alster
har trollats fram under Marias
händer. Hon har haft flera utställningar, nu senast på Tåstarps bibliotek i samband med Hjärnarpsdagarna. Maria målar också lite
akvarell. Hon bor sedan 20 år tillbaka med sin familj i Tåstarp och
trivs mycket bra där.

Maria kom till Hjärnarp från Stockholm 1974. Familjen bodde på övre
Harnacka och Maria gick i Söndrebalgs skola. Därefter blev det högstadium och gymnasium i Ängelholm. Maria gick teknisk linje och
fick därför gå de två sista åren i
Helsingborg.
Som nybliven byggnadsingenjör arbetade
Maria nio år på
Krämers arkitektkontor, men fick sluta
1995 när det blev
lågkonjunktur. 1997
fick Maria fast arbete
på Karin Petterssons
arkitektbyrå i Ängelholm, där hon har
många varierande
18

Nätverkets
Christina Kjellin
är nöjd med
arrangemangen
och utställarna,
men det kunde
gott ha varit
många fler
besökare.
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Höstmässan

den 7 oktober var inte precis någon
publikmagnet. Trots ett välordnat
arrangemang och ett rikt utbud av
varor var det glest mellan besökarna. Därför läggs Höstmässan nu
i malpåse. Synd på ett så fint initiativ!

3

Marianne Nilsson passade
på att köpa en fin present av
Eva Skoog, ett stort keramikfat.
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Eleverna Sara
Svensson, Moa
Strömberg och
Alice Christensen från Söndrebalgs skola med
hembakt, kanske
den mest lyckade
försäljningen.
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Lokalt engagemang och närhet är ett självklart val!
Hjärnarp/Tåstarp
Vill du bli medlem och stödja vårt arbete, kontakta Maths Kjellin.
0431-454584 - maths.kjellin@telia.com - www.engelholm.moderat.se

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Tockarpsvandring med Rita Aatola Olsson

onsdagen den 30 juli kl 18.00, start från gästis stora parkering
Med inriktning på Jolo, Staffan Heimersson och Agnes Wieslander.
Agnes dagboksanteckningar finns i bokform på biblioteket. “Så minns vi
Jolo” är en nyutkommen bok. Om vi hinner besöker vi gårdsarkivet hos
familjen Larsson i närheten av pestkyrkogården. Ingen föranmälan.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Frans G Bengtsson-afton på Margretetorp
onsdagen den 2 juli kl 18.00
Eva Thorén berättar om författaren, en ofta sedd gäst på Össjö hos Evas
föräldrar. Efteråt äter vi en av Frans G:s margretetorpsfavoriter: stuvad
vitkål med fläsk, kaffe och kaka.
Föranmälan: Rita Aatola-Olsson, tel 0708-261375, ritaao@hotmail.com
Pris 195:-. Arrangeras i samarbete med Ängelholms Kultursällskap.

20

En lysande idé - en bakdörr för viltet!
Text och foto: Margsareta Arvidsson

Ja, den idén fick Bengt Wulff 2004, när han läste en artikel från Kanada i en jakttidning.
Bengt ingår i Nationella Viltolycksrådets (NVR) eftersöksgrupper och är ansvarig för eftersöksgruppen i Åsbo-Bjäre jaktvårdskrets, dvs Åstorps, Ängelholms och Båstads kommuner.
När larmet om en viltolycka kommer till larmcentralen (LC) i Malmö från t ex polisen,
anropas den eller de jägare som är schemalagda på den aktuella tiden, för eftersök.

Det Bengt läste om var en speciell
sorts viltgrindar, som kunde hjälpa
djuren att komma tillbaka in genom
viltstaketet från motorvägen, men
inte ut dit. En hel del rådjur och en
och annan älg och grävling hamnar
på fel sida om staketet och blir instängda på motorvägen över Hallandsåsen. Där utgör de en stor
trafikfara och går en nästan säker
död till mötes. Bengt menar att
staketet börjar på fel ställe i Hjärnarp, vid gångtunneln under motorvägen vid idrottsplatsen. Där händer
det lätt att djuren kommer ut på
vägen.

att djuret drivs in i en fälla och
trycker sig mot grinden, som då
öppnas. När djuret är inne, stängs
grinden igen. Man kan se på mängden spår vid viltgrinden, att det är
flera djur som på så sätt räddats.
- Det har blivit markant mindre
antal viltolyckor på motorvägen
över Hallandsåsen, säger en nöjd
Bengt Wulff. Och då, 2004, var det
unikt i Sverige. Hjärnarp var först
ut med en viltgrind.

Ute på motorvägen springer de
längs staketet och buffar på det för
att komma tillbaka in i skogen, men
kommer inte in. Bengt har genom
åren tvingats avliva åtskilliga djur,
både skadade och friska, och det är
inte någon trevlig uppgift. Det händer i snitt någon gång i månaden.
Därför nappade han på idén om viltgrindar och tog kontakt med dåvarande Vägverket som var med på
noterna och så småningom förverkligade idén med en enkelriktad
”bakdörr” i staketet, där djuren kan
hitta tillbaka in i skogen. Staketet
har en v-formad grindöppning, så
21

Bengt Wulff är stolt över “sin” viltgrind.
Här med tvååriga eftersökshunden Luxen.

Föreningen Fram�dsbygd i Hjärnarp

Bokslut 2013

RESULTATRÄKNING

2013

2012

Intäkter
Medlemsavgi�er
Annonsintäkter
Ak�viteter
Summa intäkter

6 725
56 907
26 054
89 684

6 765
68 400
39 644
114 809

Kostnader
Hjärnarpsbladet
Ak�viteter
Kostnader övrigt
Summa Kostnader

64 559
6 431
17 020
88 010

66 695
30 647
14 262
111 604

1 674

3 205

Finansiella intäkter och kostnader
Räntor
Årets resultat

Gånarps Rum

Montering,
försäljning och
reparation av
stängsel för djur.
Planteringshägn och viltstaket.
Grönyteskötsel och röjning.
Vintertid:
Service och reparation
av trädgårds- och lantbruksmaskiner samt
snöröjni ng med traktor
och manuellt.
- Utgår från Simontorp -

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

Sussies Friskvård
Massagebehandling

Dermanords hudvårdsprodukter

JB stängsel

Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70
susanne.erup@hotmail.com

0706-78 29 75
www.jbstangsel.com
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Julmarknaden 2013
Text och foto: Margareta Arvidsson.

Julmarknades clou blev pepparkakshusutställningen på gamla brandstationen. Det var
Veronica på Salongen som upplät sin lokal i år. Där trängdes byborna för att få rösta på det i
deras tycke finaste pepparkakshuset. Vädret var ombytligt men allt mer uppklarnande
under tiden som marknaden pågick.

Klass 42 blev vinnare av tävlingen med ICAbutiken och fick även Sparbanken Öresunds
pris på 500 kr. Foto: Marie Svensson.

Föreningens Torbjörn Göthe serverar
glögg, säljer medlemskort och presentkort till Postrånevandringen.

Veronica
som lånade ut sin Salong.
Ingen kan undgå att märka vad som gäller här.

Även tomtefar gillar pepparkakshus.
TV: Klass 6
säljer hemstöpta ljus.

TH: Scouterna
säljer grillad
korv.
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TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM
OM- OCH NYBYGGNATION

Efterlysning!

KAKELSÄTTNING

Vi vill gärna skriva om konstnären
Erik (Erich) Isholt, f 31/10 1914,
som var verksam i Hjärnarp, men
saknar uppgifter om honom. Har du
verk av Isholt eller vill du berätta för
oss om honom, hör av dig till någon
i redaktionen, se sid 2 i denna tidn.

Henri Feiks
BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

Hudvård-Massage-Zonterapi-Akupunktur-Make Up

UMI Hudvård & Massage
Ulla Ström

Diplomerad terapeut
Danielslundsgatan 84 - Ängelholm - tel 0703-28 08 59
www.massage-umi.se
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lokalerna och renoverade det gamla
stallet. Nu har vi 170 samhällen och
det är tänkt att växa till 500 till år
2015. Av all honung som konsumeras i
Sverige importeras 60%.
Intervju: Margarea Arvidsson.
Foto: Monica och Lars Larsson.

När jag besöker Monica och Lars Larsson på gården i Tockarp i oktober är
den första höststormen på väg. Vi sitter
och pratar och fikar i det trivsamma
köket i annexet som är familjens bostad. Där finns också sonen Arvid, 5 år,
och ett antal spräckliga katter.
- Gården har varit i släkten sedan
dansk-svenska kriget i mitten av 1600taler. Arvid är 12:e generationen. Gården låg ursprungligen uppe i Tockarps
by mellan Wilanders och Lövgrens och
flyttades ner till slätten 1851. Innan
marken där var uppröjd och brukad,
var det utmarker bevuxna med ek och
hassel och tjänade som betesmark,
berättar Lars.
Monica, som driver Honungsgården,
har gått en tvåårig utbildning i biodling
på yrkeshögskolan. Lars har utbildat
sig till lantmästare i Alnarp. Förutom
att han hjälper till på föräldragården
och med biodlingen, arbetar han hos
lantbrukarna Anders Larsson och
Henrik Buregård i Tåstarp.
- Jag hade redan börjat fundera på biodling och skaffat två samhällen när jag
blev arbetslös i finanskrisens spår 2009,
berättar Monica, och då bestämde jag
mig och började satsa*. Vi hade ju
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- Vi säljer till grossister direkt när
honungen slungats, fortsätter Monica.
Det blir tre gånger under sommaren. Vi
funderar på att så småningom sälja
direkt till allmänheten.
Just nu i oktober går bina i vinterdvala
och måste matas med 60%-ig sockerlösning tre gånger på hösten. Det
motsvarar 20 kg socker per bikupa. Och
så är det ”drönarslakt”. Drönarna vars
funktion det är att befrukta drottningen,
gör ingen nytta längre, utan trängs ut ur
kuporna och dör. Arbetsbina flockas
kring drottningen för att hålla henne
varm. De cirkulerar hela tiden så att de
som är närmast drottningen trängs ut i
periferin.
På våren vaknar de när lufttemperaturen är åtta plusgrader. Då börjar de
med att rensningsflyga och är överallt.
Då kan man inte hänga ut tvätt på tork.
Bin är väldigt renliga. De skulle hellre
dö än att göra ifrån sig inne i kupan, så
de håller sig hela vintern.

De moderna bikuporna är av grön frigolit, som står emot både kyla och
hetta. Underst där bina kryper in och
ut, finns yngelkammaren. Ovanpå kan

tonde dag, berättar Monica. Annars rör
man inte kuporna från oktober till maj.
Så fort det finns pollen i naturen börjar
livet ta fart igen i kuporna. Men drottningen börjar lägga ägg redan i februari. De blir arbetsbi. Hon har två äggledare, en obefruktad för drönarna och
en befruktad för arbetsbina. Hon parar
sig med upp till 13 drönare, men bara
en gång. Det skall räcka så länge hon
lever eller två till fyra år.

Lars transporterar bikupor.

man stapla flera våningar med galler i
botten. Ett lock ligger överst. I varje
våning finns det ramar där bina bygger
vaxceller som fylls med honung. Varje
kupa kan hysa mellan 20-90 tusen bin,
beroende på antalet våningar.
Kuporna är utspridda över hela Bjäre.
Det skall finnas gott om mat till bina så
att det både räcker till deras eget behov
och till den honung som tas bort för att
säljas. Ett bi kan flyga ca tre km för att
leta mat, men idealet är att det finns så
mycket mat att det bara behöver flyga
en km.

Lars fångar in en bisvärm.

Den mesta födan kommer från raps,
men även skogshallon, vitklöver, lind
och andra blommor som finns tillgängliga. Bina letar alltid efter den bästa
nektarkällan. Kuporna står ute på
vintern.
- Vi får köra runt och titta till och mata
bina med sockerlösning ungefär var fjor26

Att svärma är binas naturliga sätt att
föröka sig. Den gamla drottningen tar
med sig hälften av arbetsbina och drönarna och hälften av maten och ger sig
iväg. Bina har en blåsa som de sugit in
honung i och pollenklumpar sitter fast
på benen. Pollen är mycket proteinrikt.
Då gäller det att fånga hela svärmen
och skaka ner den i en ny kupa.

- Vi köpte bara 10 samhällen
från början och har sedan gjort
avläggare därifrån. Vi har en
avelsplan och får nytt material
från andra biodlare för att det
inte ska bli inavel.
Det finns vilda bin i naturen.
De är mindre än tambina och
lite mer ludna. De bor i diverse
håligheter, t ex ihåliga träd,
skorstenar och väggar. När det
gäller honungen finns det
inget som konkurrerar med
raps, men vi får även skogsoch blomsterhonung.
- Det finns olika biraser, t ex
den italienska som är mer gul
och den nordiska som är mörkare. Vi
försöker blanda för att få fram de bästa
egenskaperna. Det ingår i avelsplanen.

Den moderna slungmaskinen.

len i det renoverade stallet för att se på
den stora slungmaskinen. Här tas honungen om hand med automatik. Nu på
vinterhalvåret görs förberedelser för
den kommande säsongen. Man spikar
t ex ihop ramarna till vaxkakorna och
ser över all utrustning.

- Det värsta som kan hända är att
yngelröta, som är en smittsam svampsjukdom, drabbar samhället. Då är det
bara att elda upp hela samhället, men
det har inte hänt oss, säger Monica.
Man ser på bina hur de flyger om det
inte står rätt till. Man jämför med bin
från andra kupor. En annan sjukdom
som finns i hela landet, utom längst i
norr, är varroakvalstret. Den behandlas
med olika metoder på hösten efter att
man tagit hand om den sista honungen.
Det kan bli ett stort avbräck, så därför
är det viktigt att jobba med bihälsan.
Det är som med vilka andra husdjur
som helst, slutar Monica.
Vi tittar på Monicas foton från biodlingen. Där finns ett fält med blå
honungsört som Lars odlat. Det brukar
vara proppfullt med bin, humlor och
fjärilar. Sedan går vi ut i honungsloka-

Det har varit en intressant och givande
eftermiddag. Men av allt som Monica
lärt sig i sin utbildning och yrkesutövning har jag bara kunnat ta in en bråkdel. Så här finns mycket mer att berätta, men nog för denna gången.
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*Monica fick startbidrag från Länsstyrelsen, sk
investeringsstöd för landsbygdsutveckling.
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Scrapbooking i Gånarp
Intervju: Margareta Arvidsson, dec 2013. Foto: Annely Silfwerax

Det engelska ordet scrapbook kan översättas med urklippsbok. Man klipper, klistrar och
sätter in bilder och foton i album. Man kan också sätta in en massa andra saker, t ex klistermärken, biljetter, tidningsurklipp, dikter m.m. Det är också vanligt att gör små egna kort
och adresslappar till presenter och julklappar. Idén att samla sina minnessaker i dekorerade album kommer från det viktorianska England, varifrån det spreds med utvandrare
till andra sidan Atlanten. Idag kommer scrapbooking från USA, där det vuxit sig till en
storindustri under 2000-talet. Numera är det en utbredd hobby i Sverige.

Marie-Louise.

Marie-Louise Silfwerax har tagit
fasta på idén med scrapbooking. Hon
har startat företaget Scrapgrossisten
Sverige. Firman står på två ben: en
del med webbutik och homeparties
för konsumenter och en del för
företagskunder.
Marie-Louise importerar från hela
världen och betalar i många olika
valutor, bl a i US-dollar och euro,
så det gäller att ha koll. Hon är kun-
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nig i avtal och förhandlingar. Vad
passar då bättre än att ha en fil kand i
internationell handelsrätt i bagaget
samt lite historia och etnologi.
Marie-Louise har ända sen barnsben klippt, klistrat och dekorerat,
dvs långt innan företeelsen kom hit
från USA. Hon har också gjort
smycken på beställning. Intresset för
att bevara händelser för framtiden
blev grunden till scrapbook-företaget.

Marie-Louise var precis färdigutbildad när hon födde Vincent och gick
på föräldraledighet, samtidigt som
hon sökte arbete.
För Marie-Louise är det viktigt att
alltid ha något att göra och parallellt
med arbetssökandet kom hon på
idén att starta sitt företag.

media. Det är en teknik där man
blandar olika stilar och använder
olika material, t ex metall, keramik,
trä, papper och tyg. Här är det
färgsättningen som är det viktiga.

Marie-Louise har både kurser och
träffar, antingen i lagerbutiken
eller i någon hyrd lokal. Då
kommer det deltagare från hela
Hon har länge tillsammans med
södra Sverige, alltifrån Växjö till
sina vänner gjort album med dekora- Sjöbo. Naturligtvis passar man på
tioner, som de fått köpa dyrt i hobbyatt ha roligt och äta gott. Det går åt
affärer. Kompisgänget tyckte att
mycket kaffe, vatten, godis och
Marie-Louise skulle leta efter billigare frukt.
produkter utifrån och hon började leta
på nätet. På en loppis sålde hon av
delar av sina scrapbookingsaker
och använde de 700 kronorna som
startkapital till företaget.

www.scrapgrossisten.se

Marie-Louise som vuxit upp i Skälderviken, flyttade från Helsingborg
med sin familj till idyllen i Gånarp
för snart tre år sedan. Här bor hon
med sambon Vlado och deras två
barn, snart tvåårige Vincent och
nyfödda Matilda.

Scrapbooking har med tiden grenat
ut sig till många olika genrer. Vanligast är LO:s, dvs lay-outer. MarieLouise satsar idag mest på mixed
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Just nu arbetar Marie-Louise 2550 % och njuter av att vara föräldraledig resterande tid. Och Vincent
älskar att vara på förskolan
Morkullan några timmar om dagen.

Text och foto: Karl-Axel Sand.

Göte Lundbladh
blickar tillbaka
Göte visar upp
sin ryttarkarbin.

Jag sitter med Göte och Ebon Lundbladh i Götes gamla släktgård Ryet 1:2,
som är flera hundra år gammal. Den var
rusthållargård under indelningsverket
fram till 1906 och höll då en dragon
med häst åt den svenska krigsmakten.
- Det verkar som om de indelta soldaterna här i trakten var ryttare, menar
Göte. Han äger för övrigt en ryttarkarbin från den tiden, som en av soldaterna använt.

met på Boarpsvägen för att få undervisning. Det blev en lång skolväg och det
var kalla vintrar under krigsåren, så
Göte frös rejält många gånger.
1946 var det dags att åka in till realskolan i Ängelholm.
- Det ville sig inte riktigt där, säger
Göte. När jag skulle ta realexamen
kuggades jag i matematik. Jag hade
inte riktigt klart för mig hur man gjorde
med pålägg vid kostnadsberäkningar.
Men nästa år 1951 hade jag lärt mig
och klarade proven.

Stormen Sven har rumsterat om runt
huset men den har inte åstadkommit
några allvarliga skador. Vi sitter i vardagsrummet, som är varmt och mysigt,
med kaffe och kakor framför oss.

Sedan skulle jag välja vad jag ville
arbeta med. Jordbruk hade jag växt
upp med, så det tänkte jag prova på.
Jag fick anställning på Bjärsgård
utanför Klippan. Det var hårt arbete
med bl a betgallring och kallt och
ruggigt ute på fälten.

Göte har varit pensionär i 15 år nu.
Han kan blicka tillbaka på en lång,
upplevelserik arbets- och fritid med
många uppdrag.
Han började skolan i Hjärnarp. Det var
under andra världskriget, och militären
hade ”ockuperat” Söndrebalgsskolan
och gjort den till sin förläggning. Göte
fick gå till dåvarande församlingshem-
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Så han började i lantbruksskola på
Hvilan nere i Alnarp. Det gick riktigt
bra där. Han avslutade med en
specialkurs.

Nu stod Göte inför ett knepigt val.
Skulle han fortsätta att förbereda sig
för att bli lantbrukare eller skulle han
rent av försöka bli lärare? Han sökte
till folkskollärarseminariet, kom in och
beslöt att fortsätta på den banan.
Som nästan alla pojkar var Göte idrottsintresserad och fotboll var favoritsporten. Hjärnarps GIF hade bildats
redan 1926 och hade en plan men började inte spela fotboll där förrän vid
slutet av 40-talet. Flera av de duktiga
fotbollsspelarna i Hjärnarp hade då
lämnat klubben och spelade på andra
håll. Göte och de andra som blev kvar
stretade på och spelade mot lagen i de
närbelägna byarna och samhällena.
Han var också trots sin ungdom med i
styrelsen i två år.
- Jag kommer särskilt ihåg en match i
Förslöv, erinrar sig Göte. Jag arbetade
fortfarande på Bjärsgård vid Klippan.
Det skulle ta minst ett par timmar att
komma till Förslöv, för jag hade bara
min cykel att ta mig dit på. Sen var jag,
men jag cyklade allt vad tygen höll och
kom fram precis innan matchen skulle
börja. Då hade laget redan tagits ut och
jag fick inte vara med. Och jag som hade
ansträngt mig så! Tårarna började rinna.
En annan minnesvärd match spelades i
Helsingör. Man hade kommit överens
om i laget att alla som gjorde ett mål
skulle få en dansk snaps. Matchen
slutade 4-4, och Göte gjorde alla
Hjärnarps mål.
- Det var då jag lärde mig vad ”en lille
en” betyder, säger han belåtet.
Göte gick på folkskollärarseminariet
1953-57. Utbildningen avslutades med
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en studieresa till Tyskland. Han hade
inga pengar men kom på att han kunde
ansöka om att bli finnbygdsstipendiat.
Det skulle ge honom pengar till studieresan. Han kom iväg. Tillvägagångssättet fick senare en avgörande betydelse för honom.
Efter seminariet var det dags att söka
lärartjänst. Men då fick Göte helt överraskande ett brev, som talade om att
han som finnbygdsstipendiat hade fått
en tjänst i Pajala.
- Jag hade inte riktigt orienterat mig
om villkoren för att bli finnbygdsstipendiat, förklarar Göte. Det fanns
inget att be för. Jag fick sätta mig på
tåget för att resa till Norrbotten och
tjänsten. Särskilt en episod kommer
jag ihåg från den resan. När jag visade
upp Pajala-biljetten, tittade konduktören
länge på den, gjorde en grimas och sa:
”Fyy faan!”
Men det blev en bra tid med många
nya erfarenheter. Jag är gammal centerpartist men underligt nog blev jag
invald i kulturnämnden i Pajala med
hjälp av socialdemokraterna.
Det var också där jag blev mer engagerad i 4H. Det är en organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som
kanske mest attraherar barn och ungdomar från landsbygden. De fyra H:na står
för hand, huvud, hjärta och hälsa. Det
finns 4H-gårdar och föreningar och man
ordnar läger. Man försöker vara praktisk och inte alltför teoretisk. Det där
engagemanget har följt mig genom åren
och blivit allt djupare. Det resulterade i
att jag blev ordförande för hela organisationen i Sverige mellan 1967 och 1977.

Göte har f n en lugn
pensionärstillvaro.

Göte lämnade Pajala och Norrbotten
1963 för att vidareutbilda sig till yrkesvalslärare vid Lärarhögskolan i Malmö.
Därefter fick han 1964 lärartjänst på
Centralskolan i Tyringe, en stor skola
med 1300 elever, där han så småningom blev rektor. Här träffade han Ebon,
och de har två barn och numera också
barnbarn.
Göte kom även in i kommunalpolitiken.
Först i samband med kommunreformen
och sammanslagningen med Hässleholm på 70-talet. Därefter satt han en
tid i kommunfullmäktige i Hässleholm.
Det blev även en del andra politiska
uppdrag som Göte hann med. Han var
bl a med i Landstinget och i styrelsen
för Länsstyrelsen i Kristianstads län.
1983 övertog han gården i Ryet efter
sin far och fick ytterligare en syssla.
Det blev en arbetsam tid för Ebon och
Göte. De fick tillbringa veckosluten
med att hålla i ordning på gården.
Jordgubbar blev en viktig produkt.
Många har säker handlat sådana
hemma hos Lundbladhs.

33

1987 flyttade Lundbladhs hem till Ryet
och Ängelholm. Ebon blev lärare på
Söndrebalgs skola och Göte rektor för
de södra skolorna i kommunen. Senare
blev det en halvtidstjänst, eftersom
Göte blev VD för Ängelholms industrioch fastighetsbolag. Detta varade fram
till pensionen 1997.
Göte kunde förstås inte nöja sig med
att som pensionär luta sig tillbaka i
länsstolen, utan nu blommade det gamla
idrottsintresset upp igen. Han blev
ordförande i Hjärnarps GIF i två omgångar. Det var nu som innebandy- och
orienteringssektionerna lösgjorde sig
och bildade egna klubbar. När Göte
2006 blev ordförande var bara fotbollen kvar, men då arbetade han också
som vaktmästare på idrottsplatsen i
Hjärnarp.
Ordförandeskapet i GIF är ett avslutat
kapitel.
- För närvarande tar jag det lugnt,
avslutar Göte. Men vem vet, kanske
man triggar igång igen?

Centerpartiet - Den gröna tråden i Ängelholm
Stad och Land - Hand i hand
Livskraft i alla kommundelar med god service
CENTERPARTIET

http://angelholm.centerpartiet.net/

Tåstarps
bibliotek

Öppet
Tisdag 15-19
Torsdag 15-19
Tel 0431-280 77
Toarps Kyrkstig 1
(folkskolan)

med Galleri Elva

Din kompletta partner inom sportutrustning
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TRAILERKOMPANIET AB

Hästtransporter – Personbilsläp
Nu även stallinredning, uteboxar
och kompletta stall.

Tel 0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

Promenera mera!

Jivegård
Redovisning
Margretetorp

..
..
.

- Ekonomi för småföretagare -

12/2 - 23/4

Håll dig i form och promenera mera!
Efter en timmes härlig promenad med
lite lagom gymnastikinslag är du åter et
full av energi. Du kan stava om du vill.o

n
Välkommen onsdagar kl 9.00
till parkeringen efter Idrottsplatsen. lat

Kontakt: Lasse Mark, 0707-33 50 42

tel
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bokföring
bokslut
deklaration
bolagsbildning
konsultation

- Mer än 20 års erfarenhet
av de flesta branscher Tel 0431-83850, 0706-428614
hakan.jivegard@telia.com
www.jivegard.com

Konstskatterna i Hjärnarps kyrka
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Annely Silfwerax.

Det är sällan man kan se så mycket
vackert på ett och samma ställe.
Redan när man stiger in i kyrkan,
dras blickarna till fondväggens fina
muralmålning av Pär Siegård (se
föreg nr av tidningen). Med sin
vackra färgställning och berättande
innehåll kan den få tankarna att
vandra, t ex under en lång predikan.
Målningen skänktes av kyrkliga
arbetskretsen.

En matta av Märta Måås-Fjetterström låg länge dold på vinden,
nedsmutsad och trasig. Den har nu
renoverats och hänger på en vägg
mot ingången.
Några inventarier från den gamla
kyrkan finns kvar. Dopfunten av
sandsten är från 1700-talet. Den har
en mässingsskål från 1600-talet.
Offerkistan är från 1780-talet. Även
den omgjutna storklockan, delar av
kyrksilvret och en mässhake (se
föreg nr av tidningen) är från den
gamla kyrkan.

Det finns också några vackra fönster som lyser upp kyrkan, t ex Nils
Möllers glasmålning Duvan, också
den skänkt av arbetskretsen. Glasmålningen, som är en korssymbol,
över norra dörren är skänkt av
Skogsbygdens syförening.
Inte mindre än tre mäktiga ljuskronor är skänkta av tacksamma
församlingsbor, småbrukare Petter
Persson, godsägare Hartvig Burmeister och sockenbanken.
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Och så kyrksilvret förstås! Kyrkvaktmästare Eva Karlsson hämtade bakom lås, bom och larm väl förborgade skatter ur djupa källarvalven.
Det var bl a kalkar, patener, oblat-

askar och vinkannor. Två skira
brudkronor, den ena i vit spets.

Brudkrona i vit spets.

Det finns keramikverk av både
Gustav Kraitz och Erik Tani. Tanis
Madonna med barn står i fönstret
framme vid dopfunten.

Oblatask, kalk, paten och vinflaska i fodral
samt läderväska, utrustning för prästen som
skall kunna ge en sjuk eller döende församlingsmedlen nattvarden.

Oblatask, kalk och paten.
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Det finns även några andra sevärda
målningar, krucifix och ljusstakar
samt en mängd konsttextilier, det
mesta gåvor av församlingsbor och
kyrkliga arbetskretsen. Inventarieförteckningen är 50 sidor lång och
den upptar flera föremål på varje
sida. Här finns en skattkammare
mitt i Hjärnarp!

Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Massage
Vibrationsträning

Behöver ni hjälp i trädgården med

- Gräsklippning
- Häckklippning
- Kantskärning m.m.
Då hjälper jag gärna till
Utnyttja RUT-avdraget
Daniel Kjellin 070-544 55 59
kjellinallservice@gmail.com

Marianne Malmqvist
Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Hjärnarps Bibliotek

Great
gardens
Tillsammans skapar
vi din drömträdgård!

Öppet med bemanning
Må
Ti
To
Fr

10-12 och 14-18
14-18
10-12 och 14-18
14-17

Vard
Helg

16-22
8-22

V i utför bl a rätt beskärning,
ritning, skötsel och plantering.
Du är välkommen att höra av dig!

Meröppet med självbetjäning

Välkommen!

Utbildade trädgårdsmästare.
Ring 0431-43 99 95

Tel 0431-45 42 65
www.engelholm.se

www.greatgardens.se
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Familjen Carr på Spelmansgården i Simontorp
Med fokus på skånsk folkmusik - och islandshästar!
Text: Gudrun Jander.

Visste ni om att vi har flera riksspelemän i Hjärnarp? Merparten av dessa utgörs just av familjen
Carr, där inte mindre än fyra i familjen har den hedervärda titeln. Spelmansgården utgör också
hem för - och verksamhet med - tjugotalet islandshästar. Gårdens härliga koncept är just hästar
OCH musik. Ninni Carr berättar, att när hon håller på för länge med det ena, så längtar hon efter
det andra och vice versa….

Familjen Carr på
estraden under
Folkrotfestivalen
sommaren 2013.
Fr v: Laif, Ninni,
Alma, Elna och Ale.
Privat foto.

Familjen
En fredagsmorgon i slutet av november
2013 sitter vi vid långbordet i köket
hos familjen Carr, och Laif och Ninni
tar sig tid för en stunds trevligt samtal.
I en laptop på bordet kan vi se en konsertinspelning med dottern Elnas virtuosa violinspel, och strax därefter ser vi
sonen Ale i en annan inspelning. På
bordet ligger en träskofiol, musikböcker,
nothäften m.m. och Ninni sitter med
blött, nyduschat hår. Hon ska strax
iväg till Malmö musikhögskola för att
undervisa. Genom ett fönster lyser en
blek novembersol och jag ser några
islandshästar i hagen utanför. Laif ska
snart ut och jobba på gården. Den
femte familjemedlemmen, tolvåriga
Alma, är i skolan.
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Riksspelmännen
Det är således Ninni, Laif och de vuxna
barnen Elna 25 år och Ale 24 år, som
bär titeln riksspelman. Hur blir man
riksspelman? På min fråga svarar Laif,
att man gör ett uppspelningsprov för
en jury vid den årliga Riksspelstämman. Juryn tillsätts av Svenska Folkdansringen.
- Det är en titel man bär med den äran,
säger Laif, och som visar att man för
vidare en tradition ända från 1700talet.
Ovanliga instrument
Träskofiol, gethorn, cittern är några av
de mera ovanliga instrumenten som
trakteras inom familjen Carr. Elna blev
för övrigt världsmästare i träskofiol
vid ett av Spelmansgårdens största

arrangemang, Folkrotfestivalen sommaren 2013. Över 500 personer och 24
musikgrupper från hela landet besökte
evenemanget och det spelades folkmusik
i varje buske och i det nybyggda ridhuset, dygnet runt!
Träskofiol är annars Laifs instrument,
tillika med durspel och fiol. Ninnis
instrument är också fiol samt det svårspelade och ovanliga gethornet. Elna
spelar också fiol, och när hon spelar
klassisk musik med olika symfoniorkestrar kallas fiolen violin. Ales
instrument heter cittern, som ser ut
som en stor mandolin. Han verkar
också som kompositör och med cittern
och sina kompositioner har Ale nått
stora framgångar över hela världen,
inte minst i vårt grannland Danmark,
men också vid spelningar i t ex operahuset i Sidney, Australien, m fl berömda konserthus i andra länder.

En strävsam familj
Energin är det inget fel på i den Carrska
familjen. Ninni måste nu iväg till arbetet i Malmö. Laif har mycket arbete
som väntar på gården. Jag känner att
jag måste bryta upp och bege mig hemåt.
På väg till min bil erinrar jag mig deras
berättelse om själva Spelmansgården,
som Carrs köpte 1996 av Ulf Wennberg.

Spelar på heltid
Många arrangörer bokar in familjen
Carr, året runt. Tätast blir det naturligtvis kring de stora helgerna jul, påsk
och midsommar. Man driver också
flera pedagogiska projekt i samarbete
med kommunerna över hela Skåne, bl a
Skånska Spektakel för låg- och mellanstadieelever. Projektet ger barn möjlighet att växa och utvecklas.
-Vi använder musiken som ett pedagogiskt verktyg, säger Ninni.
Gemenskap i musikprojekt
Hon berättar också om arbetet i projektet SKFYE, ett nätverk av ungdomar i alla åldrar från hela Skåne. De
utbildas musikaliskt, med eller utan
förkunskaper. Det blir ridläger, privatlektioner och spelning i spelmanslag,
där Åsbo spelmanslag också medverkar, och mycket mer. Ungdomar och

musikens möjligheter för dem att utvecklas, är centralt i verksamheten.
Många ungdomar blir vänner på ett
härligt sätt.
- Det finns en gemenskap i folkmusiken, säger Laif, den är både mentalt
och fysiskt kompisnära.
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Musikalisk tradition
Även i gårdens historia finns en musikalisk tradition att förvalta. ”Wulffastället”
kallades gården i folkmun efter en
tidigare ägare. Men spelmanstraditionen fanns redan under tidigt 1900tal. Då var det också en spelmansgård,
i centrum för alla kolmilor som pyrde i
backarna runt omkring. Spelsågarna* kom
ofta fram och då ljöd spelmansmusiken
vida omkring, precis som i dag!
PS. Efter min intervju har Ale vunnit
tre klasser i Danish Music Awards:
Årets artist, Årets grupp och Årets CD.
Ninni har blivit nominerad av allmänheten till Årets hederspris vid Folkoch världsmusikgalan i Umeå i
februari 2014. Ds.
*Det går att spela på vanliga fogsvansar men
det finns flera speciella för musik. Ett märke är
Sandviken Stradivarius, tillverkad sedan kanske
80 år i sågfabriken i Bollnäs, beställs lättast i
en järnhandel. Stradivarius är i princip likadan som en vanlig fogsvans. Skillnaden är att
tänderna inte är skränkta och härdade. Grundtonen på Stradivarius har två oktavers omfång.
Red.

I väntan
n.
på julgra

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Julgranens väg från skogen till torget
Text och foto: Margareta Arvidsson, 29 nov 2013

Tack till alla som medverkade till julglädjen hos oss i Hjärnarp!
Eva och Preben Jensen skänkte granen. Tommy Nordbergs ordnade
sågningen, transporten och uppsättningen med hjälp av Roland
Johansson, skogshuggaren Johan Bengtsson och Roland Karlsson
från Olsson&Pettersson. Bengt Wahlström, Lars Hedström och
Joe Larsson såg med mycken möda till att kommunens ljusslinga
kom på plats, för att inte tala om nedmonteringen i januari.

Bjä
ss
Joh en.fall
er
ans
såg för
.

Har du en julgran,
ca 10 m hög,
som du vill skänka
oss julen 2014?
Eva och
Preben Jensen
skänkte granen.

Johan
garen tvården.
g
u
h
s
fo
Skog
köter
son s
engts

Här åker granen iväg

B

I så fall ber vi dig
kontakta Lars Hedström 0431-454050.

rget

st till to

Ankom

Och så ska den på plats.
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Ett strålande
slutresultat!

Pysselboden

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20

Vi satsar på Hjärnarp
- hoppas du satsar på oss!

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

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 & REPARATION
Margretetorpsv 771 AV DE FLESTA BILMÄRKEN
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & A C-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
VÄLKOMMEN

SANDBERGS SNICKERI

•

TRAPPOR

•

FÖNSTER

•

DÖRRAR

•

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Nätverkets trivselkväll
Text och foto: Margareta Arvidsson.

Nätverkets arrangemang
med underhållning och
god mat lockade ett 50-tal
deltagare. Glädjen stod
högt i tak när Ulf Kronfeldt spelade dragspel,
sjöng och berättade historier och episoder från sin
tid inom posten.
Ulf rev ner applåder med
bl a Edvard Persson-,
Ulf Kronfeldts underhållning rönte stor uppskattning.
Lasse Dahlqvist- och Evert
Torsten Johansson. Om det fanns
Taube-låtar, visor som alla kunde
för
lite kontanter 3 till postens kunder,
sjunga med i. Från sin tid med
t ex när skatteåterbäringen hade
postkontoret i Hjärnarp kunde Ulf
kommit, kunde Ulf ringa in till
berätta om sina bytesaffärer med
Torsten i affären och be att få låna.
Torsten kom då skyndsamt över
med en påse sedlar, ibland många
tusen kr. När Ulf rekvirerat beloppet
från posten, gick han bort till affären och betalade tillbaka.
Den goda landgången och den hembakta äppelkakan gjorde sitt till för
att höja stämningen.

Nätverkets Christina Kjellin och Christel
Andersson (ej i bild) kunde känna sig nöjda.

Nätverket anordnar träff med Randi Kibsgård
i Söndrebalgs skolas elevmatsal
torsdagen den 15 maj kl 19.00
Meddelas endast på detta sätt,
så gör redan nu en notering i din agenda.
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

5 45 0

Transportgatan 9 a

www.tnordbergh.se

Tel 0431-45 45 10

Dagens rätt
måndag-fredag
Välkommen!

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Anette & Yvonne
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Pysselboden - Lilla Ullared i Hjärnarp
Text och foto: Margareta Arvidsson

Minivaruhuset Pysselboden saluför
allt mellan himmel och jord, t ex
baby-, barn-, herr- och damkläder,
garn, handarbeten, smycken, presentartiklar och en hel del annat.
Helén har tagit hem vad folk har
frågat efter. Det är mest barnkläder
som går.
På onsdagarna är det stickcafé i
Pysselboden. Och Helén har nyligen öppnat en webbutik.
Värmlandstösen Helén Eriksson
flyttade med man och två barn från
Uttran till villa i Hjärnarp 1987. Det
tredje barnet kom sedan. När hon inte
kunde få barnomsorg, blev hon själv
dagmamma. När hon upptäckte hur
dyrt det var med pysselmaterial, började hon så smått att handla med det
hemma i källaren och sedan i garaget.
Det blev även garn och broderi. När
pojkarna blev idrottsintresserade,
engagerade sig Helén också. Hon hade
caféverksamhet, sålde Bingo-lotto och
smågodis och hade en glassmaskin.
När äldste sonen ville bosätta sig i

Helén Eriksson välkomnar till Pysselboden.

garaget, fick affärerna upphöra. De låg
nere i 12 år. Under tiden arbetade
Helen på Åshaga, det blev hela 16 år.
Numera arbetar Helén heltid i kommunens hemtjänst. Och det behövs för att
kunna driva Pysselboden. För ett och
ett halvt år sedan hyrde hon den
pyttelilla affären vid torget. Än så
länge går det inte ihop, även om
mamman hjälper till med öppethållandet. Men Helén har bestämt sig för
att ge det ett år till. Och så kan hon
glädja sig åt att ha blivit farmor.

Marina Ahlm
Examinerad medicinsk fotterapeut
Även Bowenterapi, Öronakupunktur
Regndroppsmassage, Näringsterapi

Boarpsvägen 22, Hjärnarp
0704-943432
www.helandeharmoni.se
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Från guldpiedestal till städsten
Text och foto: Gudrun Jander.

Boarpskungens minnessten vid
torget i Hjärnarp
Det tar en stund innan man upptäcker den grova, oansenliga stenbumligen vid kanten av torget i
Hjärnarp. En liten plakett upplyser
om att det är en så kallad städsten
från 1800-talet, att den använts av
Johannes Johansson, ”Boarpskungen”, för att sedermera kallas
”Toftska stenen” efter övertagaren
Johannes Toft. Stenen utgjorde
helt enkelt ett stabilt städ vid stenkrossning m.m. för dessa båda
herrar i nu nämnd succession. Den
hittades för ett antal år sedan av
Per-Jakob Tani i vägkanten vid den s k
Toftska gården på Hallandsåsen, strax
ovanför Margretetorps gästgiveri.

Städstenen vid torget i Hjärnarp.

talet och få personer i socknen har
blivit omgärdade av så många legender
och skrönor som denne man! Bl a att
han var så rik, att han kunde beströ
marken med pengar ända från Hjärnarp
till Ängelholm! Framförallt litteraturprofessorn och författaren Fredrik
Böök har i sin bok ”Historier från
Hallandsåsen” 1934 starkt bidragit till
den mytomspunna bilden av sonen från
Hjärnarp, närmare bestämt från Verjes
by. Här föddes Johannes Johansson
1815 och växte upp som bondson på
Backagården. Johannes hade fyra äldre
syskon - Anders, Salomon, Pehr och
Johanna. Pehr är anfader till bibliotekarien i Hjärnarp, Annika Jarnbjer.

Ett märkligt levnadsöde
Vad är myt och vad är sanning när det
gäller Kungen av Boarp? Historien om
honom är historien om ett märkligt
levnadsöde, som flera författare har
skrivit om. Jag tänker därför inte upprepa vad flera andra redan har skrivit,
utan bara summera hans gärningar och
levnadsbana, i den mån det kan förklara min rubrik och städstenens betydelse som Boarpskungens minnessten. Som utgångspunkt vill jag dock
påstå, att han tycks ha varit en driftig,
affärsinriktad och framåtsträvande
man, men också en risktagare med
stor spekulativ fallenhet.
Mytomspunnen
Boarpskungens verksamhet är förlagd
till mitten och andra hälften av 1800-

Efter några år hittar vi Johannes
Johansson som ”dräng” (kan tolkas
som ogift) på gården Stora Boarp i
Hjärnarps socken. Gården ägdes då av
makarna Anders och Sissa (född Nils-
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dotter) Olsson. Redan 1838 omnämns

Johannes som åbo på Stora Boarp,
efter giftermål med yngsta dottern där,
Bengta Andersdotter. Bengtas äldre
syster hette Karin, sedermera mor till
Anders Ekberg, som blev ägare till
Margretetorps Gästgiveri. Detta skulle
senare visa sig bli Bengtas räddning!

sina nära och kära. Hennes rum kallas
än i dag för ”Bengtas kammare”.

De många affärerna
Johannes började tidigt spekulera och
göra affärer. Han ägde skogsarealer i
Simontorp på Hallandsåsen och han
arrenderade, köpte och sålde gårdar
och fastigheter vida omkring. Bland
annat kan man läsa att han köpte säteriet i Rössjöholm tillsammans med två
affärskollegor. Sanningshalten i detta
kan ifrågasättas eftersom dokumentation av denna affär helt saknas. Nuvarande ägaren hittar inte heller några
handlingar om detta i Rössjöholms
arkiv. Vår Boarpskung satsade också
på båttrafik, blev redare, aktieägare
och styrelseledamot i ett ångbåtsbolag
i samband med att hamnen i Skälderviken anlades på 1850-talet.
Vägen utför
Genom sina vidlyftiga affärer kom
Johannes på obestånd och 1864 var
han tvungen att sälja gården Stora
Boarp. Han och Bengta fick inte ens
behålla sitt undantagskontrakt, utan
nödgades lämna gården. Johannes
flyttade till en stuga i Margretetorp, ca
200 meter öster om gamla riksvägen.
Hustrun Bengtas arv gick förlorat i
makens affärer. Hon begärde boskillnad och flyttade hem till sina släktingar på Margretetorps gästgivaregård,
där hon stilla avled 1891 i trygghet hos
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Hårt virke
Men Boarpskungen gav inte upp utan
försökte försörja sig. Helst höll han
på med röjningsarbeten, nyodlingar
och andra dagsverken men också med
stenkrossning och dikesröjning.
Fredrik Böök skriver: ”Men Johannes
själv, den fallne kungen, var av hårt
och fast kärnvirke, det visade han nu i
olyckans dagar /…/ ” Enligt Fredrik
Böök höll han sig nykter, proper och
slätrakad med ett långt, vitt hår.
Kanske var det åldern eller så sviktade
Johannes hälsa med åren, eftersom han
till sist nödgades flytta in på socknens
fattighus. Här blev han sjuk och togs
in på Ängelholms lasarett. Som ett
under blev han tillfälligt friskare. Transporten tillbaka till fattighuset skedde
med häst och vagn, men på vägen hem
avled Johannes Johansson. Året var
1898. Boarpskungen fick således
lämna det jordiska som en fri och stolt
man och slapp att dö på fattighuset!
För dig som vill läsa mera om
Boarpskungen:
Johan Brinck Kungen i Boarp,
Ängelholms kommuns hemsida.
Thure Karlsson Kungen i Boarp slutade
på fattighuset, Bjärebygden 1994.
Inga Bengtson Engelholmsbygd i gammal
tid, 1962.
Fredrik Böök Historier från Hallandsåsen, 1934 (1951).
Gudrun Jander Kungen i Boarp,
Ängelholmsboken 2014.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Betala din medlemsavgift, DU också!
Ett gott ändamål! Genom att vara betalande medlem i Föreningen Framtidsbygd
Hjärnarp hjälper du din hembygd att utvecklas till det bättre. Det kan t ex handla
om att påverka olika beslutsfattare när det gäller förskola, skola, bibliotek, äldrevård, byggnation, trafik, trivselåtgärder - bara för att nämna något. Allt lyckas vi
inte med och vi kan inte tillfredsställa alla, men vi lyckades bl a att få belysning
vid motorvägsavfarterna, bussförbindelse på lördagar, bättre trafiksäkerhet
(busskuren vid skolan, gatuomändring i centrum och förbud mot genomfart av
lastbilar) samt buskar vid återvinningsstationen.
Våra trivselinsatser. Här ett axplock: Hjärnarpsbladet, Postrånevandringen,
julmarknad, upplyst julgran på torget, pepparkakshustävling, musikunderhållning på Åshaga, utställningar, kyrkogårdsvandringar, naturvandringar och
studiebesök.
Bidrag. Föreningen har genom åren lämnat diverse ekonomiska bidrag bl a till
skolan (klassresor, ljud- och ljusutrustning, lekredskap), revyn, lekplatsunderhåll,
häck vid tennisbanan och värmesystem till scoutstugan.

Postnumret viktigt! Använd inbetalningskortet i tidningen, när du betalar
din medlemsavgift. Vi har inte möjlighet att skicka ut inbetalningskort separat.
Kom ihåg att ange namn och adress. Postnumret är det som styr utskicket till
abonnenterna. Vi ser fram mot att få välkomna dig som betalande medlem i vår
förening. Då stöder du en god sak!
Styrelsen

Vi drar vårt strå till stacken!

Svenstorps vägsamfällighet
har rustat upp sin lekplats
för 200 tkr och kommunen
har bidragit med 170 tkr.
Resterande 30 tkr får
vägsamfälligheten stå för.
Då kan det kännas gott att få ett litet bidrag på 5 tkr från Framtidsbygd.

Samfällighetens kassör Irene Klauser uttrycker sin tacksamhet i ett mejl:
”Äntligen är vår lekplats klar. Så här fin blev den!”
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Annonsera

Det är också ett sätt att visa
att du bryr dig om din hembygd. Exempel på arrangemang:

ÅRSMÖTET
POSTRÅNEVANDRINGEN
HJÄRNARPSDAGARNA
HÖSTMÄSSAN
JULMARKNADEN
VANDRINGAR/STUD.BESÖK
Vill du stå på torget och sälja

- vilken dag som helst?
Ring Helene Olsson 45 43 62.
100 kr om du har F-skattsedel,
annars 50 kr. Barn/skolklass
gratis.

Har du idéer tipsa styrelsen och redaktionen, se sid 2-3.
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Utöver namn och adress, ange gärna telnr, faxnr och E-post

Delta i föreningens
arrangemang

Enskild 40 kr

Prenumerera

Tidningen Hjärnarpsbladet
delas ut till hushållen i postnummerområdena 266 75,
92, 97 och 98. Bor du inte i
något av dessa områden och
vill ha tidningen, bli medlem
genom att använda inbetalningskortet. Då kommer
tidningen som ett brev på
posten. Lämplig present till
släkt och familj utanför orten!

Medlemsavgift: Familj 80 kr

OBS! Po

stnumr
et viktig
t!

Priser för närvarande, se sid 2.
Ring Margareta Arvidsson
0431-28183 eller mejla:
redaktionen@ektv.nu

5 3 61 - 14 7 1

Bli medlem
Använd inbetalningskortet.
Nu har vi bara bankgiro.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Gynna din hembygd!

Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.

Takbyten .Renovering .Montage
Stålhallar

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 95
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se

John 0703-21 27 92
john@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4
266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
www.Hjärnarpsplåt.se

Hjärnarp
Salongen

Välkommen
hälsar
Veronic a

på
Brandstationen

Dam- & herrfrisör

Solarium Massage StepUp
0431-454839
Öppet
Må - to 9-18, fr 9-15
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Praktik på Arons 1963
Karin Antonsson, Stidsvig, nov 2013.
Karin är dotter till Karla och Malte Nilsson, Ugglehult.

Klass 7 i Söndrebalj 1963.
Övre raden:
kantor David Pålsson,
Ronny Bertilsson, Kennet
Karlsson, Rolf Svensson,
Reinhold Larsson, Gösta
Knutsson, Torsten Larsson,
Olle Persson, folkskollärare
Åke Johnsson.
Nedre raden:
Karin Nilsson (g Antonsson),
Margareta Persson, Bodil
Pettersson, Gudrun Nilsson,
Ann-Kristin Bengtsson, Rosie
Andersson, Barbro Larsson,
Kerstin Gudmundsson,
Anita Malmqvist, Eva Heil.
Ibland tänker jag på läsåret 1963-64, då jag
gick i 8:e klass. När jag gick i 7:an, började
det bli aktuellt att införa obligatorisk klass
8 och 9. I Söndrebalgs skola startade då en
frivillig klass 8. Som lärare hade vi rektor
Gustav Ekholm.
Vi gick i skolan som vanligt måndag, tisdag
och onsdag. På dessa dagar läste vi samtidigt
inför konfirmationen. Prästen Gunnar Pauler
kom till skolan och hade undervisning.

Om inte minnet sviker mig, hade vi öppet
till kl 13.00 på julafton. När affären
stängts, åt vi alla gemensam julmiddag. Då
bodde Margareta i en lägenhet på ovanvåningen till affären. Alla måltider åts där
dagligen. En av mina barndomsvänner,
Solveig, var anställd att hjälpa till i köket.

Efter som vi bara hade lektioner tre dagar,
var ämnen som gymnastik, musik och slöjd
borttagna. På torsdagar hade vi hemkunskap
och skolkök. På fredagar gjorde vi praktik.
Den var uppdelad i fyra grupper. För min
del var det barnpassning i hemmiljö, kontor,
åldringsvård och affär. Senare delen av höstterminen 1963 var jag praktikant i Arons affär.
Arbetet bestod av att väga upp varor i påsar,
bl a kaffebönor, gula ärtor och bruna bönor.
Även godis i 100 grams påsar, om jag inte
minns fel. Sedan skulle jag lägga ut dem i
affärshyllorna. Jag tyckte att detta var roligt.

Terminen slutade omkring 20 december,
och jag blev tillfrågad av Margareta och
Torsten om jag ville jobba i affären
dagarna före jul, eftersom det var extra
mycket att göra då. Dessutom skulle jag ju
tjäna en slant.

Efter julmiddagen hjälpte jag henne att
diska, så vi kunde ha sällskap hem. När vi
höll på med disken kom Margareta med vår
lön och julklappar till oss. Den dagen, då
jag 14 år gammal kom hem till mor och far
i Ugglehult, var jag både glad och stolt,
inte bara för att jag fått lön, utan dessutom
en julklapp.
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Stuteri Stenlyckan

STOPP, vänta….

Ridskolan för dig

bygg inte till det där extra
rummet åt släkten.
Vi har det redan åt er på

Barn, ungdom & lättare vuxna.
Gratis prova-på-ridning
4 ggr när du är ny hos oss.

Hallandsåsens
Vandrarhem/B&B!

Härliga ridläger på sommaren!

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

Tel 070 – 220 76 21
www.stuteristenlyckan.se

Välkommen till

Ängelholms enda vinylbutik

Vid simhallen
Öppet första och sista
lördagen i månaden 11-15

Ring 0706273943
om du funderar på att sälja dina skivor!
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- vi hyr ut • miniskotare • minigrävmaskin
• försäljning av arbetskläder,
sågkläder och sågtillbehör.
• försäljning av ved i säck

Gårab AB
0705 - 90 84 50
info@vihyrut.se • www.gårab.se
Söndrebaljsvägen 49
Butikens öppettider: Lör 10-13

Liselotte Hansson

AFRIKA
HUSET

Diplomerad medicinsk massageterapeut

Välkomna in i vårt hem!

Gånarpsvägen 424
266 92 Munka Ljungby
0431–280 34, 070–245 28 17
hansson.liselotte@telia.com
enjoylifenow.se

Svensk klassisk massage och
massageterapi för:

Afrikansk heminredning,
Afrikaaftnar för grupper,
guidade safaris till Kenya.

?

Linda & Sven
För öppettider mm:
www.afrikahuset.se
0431- 45 42 10

?

?
?

avspänning
minskad smärta
ökad rörlighet och smidighet
få hjälp med dysfunktioner
och inskränkta rörelser.
now. se
lif e
må bättre
y
o

Unna dig en stunds
avslappning.
Härligt för trötta
muskler.
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ven hj älp
Jag kan ädin häst .
dig med erad
Är diplomör med
häst mass arenhet
20 års erf

!
t
a
l
d
o
r
Nä

Tåstarps
Tomaten
Solmogna - Nyskördade
Många olika sorter
Öppet: 8-20 alla dagar
sista veckan april - sista veckan okt

Välkommen!

Benny och Louise
www.tastarpstomaten.se
0762-11 80 70
Här finns vi:

Margretelunds
Hantverksby
Bygg•Städ•Trädgård
www.margretelund.nu
0431-245 00

Margretelund
EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Lokaler uthyres: kontor & bostäder
Info: 0431-245 00
www.margretelund.nu
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HJÄRNARPSBLADETS

Redaktion

Petronella från Söndrebalj - vem var hon?
Gudrun Jander

Jag har under hösten 2013 börjat arbeta
med att få fram uppgifter om min anmoder
Petronella (född Svensdotter) Olson. Hon
gifte sig med min farfars far Nils-Petter
Olson 1861 och blev husfru på min släktgård Bokesliden i Förslöv/Grevie, där jag
själv är född tre generationer senare!
Petronellas och Nils-Petters barnaskara
blev stor, 12 syskon växte upp på Bokesliden, varav sju utvandrade till Amerika.

som piga på gården Norra Kärregårda.
Kan man därför tänka sig
att torpet
Söndrebalj nr 3
låg här, nära
Kärragårda, i
området som
kallas ”Ryet”?
Torparna ägde
ju sällan marken de bebodde och vanligen
arbetade de på
närmast större
Den äldre Petronella,
barsk och sträng.
gård.

Enligt födelseboken i Hjärnarp föddes hon
1841 som dotter till torparen Sven Jönsson
Ek och hans hustru Christina Hansdotter.
Adressen var Söndrebalj nr 3. Men platsen
har jag inte lyckats spåra ens med Lantmäteriverkets hjälp, eftersom många förändringar av jordinnehav och adresser har
skett i samband med skiftesreformerna.
Dock har jag lyckats få fram via en källa,
den sk ”Vikings släktbok”, att Petronella
som ung med stor sannolikhet arbetade

Petronellas levnadsöde fascinerar mig. I den
släktforskning som bedrivits i min släkt,
finns inga uppgifter alls om denna kvinnas
bakgrund.
Petronella, enligt foton, liten och tunn,
tjänade först som piga, gifte sig, flyttade
till Bokesliden och födde och fostrade
således 12 barn. Hon hade mycket ansvar
och många viktiga uppgifter som husfru
på Bokesliden. Min farfars far Nils-Petter
var en driftig entreprenör. Han byggde upp
och utvecklade hemmanet Bokesliden, där
han förutom jordbruket drev både bageri,
gästgiveri, skjutshållning, post och Grevie
Sparbank.
Petronella fick rykte om sig att vara ”ett
rivigt fruntimmer”! Jag tolkar det som
stark och duktig! Både Nils-Petter och
Petronella dog 1907.

Den unga husfrun Petronella med maken NilsPetter Olson omgivna av några av barnen.

Finns det någon i läsekretsen som har hört
eller vet något om Petronella och torparstället där hon växte upp?
I så fall är jag tacksam om du kontaktar mig på
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tel 0431-454040 eller mejl gudrun.jander@ektv.nu

Postrånevandringen
Postrånevandringen 2014
söndagen
söndagen den 4 maj

Start
Start kl
kl 9-10
9-10 från
från
Hållstugan
Hållstugan ii Margretetorp
Margretetorp
100
100 kr
kr vuxna,
vuxna, 50
50 kr
kr barn
barn
Startande
Startande från
från Ö
Ö Karup
Karup
ordnar
ordnar själv
själv returresan
returresan

