Foto:
Annely Silfwerax

Höst. Den lömska flugsvampen väntar på att Bergakungen ska komma fram ur sin håla i berget.

Ansvarig utgivare Marie Svensson - marie@hjarnarp.se -Redaktör Margareta Arvidsson - redaktionen@ektv.nu - www.hjarnarp.se

20 kr
Läs om
Hjärnarps gamla prästgård
Julmarknad
Meröppet på biblioteket
på torget och Margretelund
Postrånestenen
lördagen den 5 december kl 10-17.
GIF:s loppis
Pepparkakshusutställning
Postrånevandringen
hos Veronica på Salongen.
Hjärnarpsrevyn
Barnens önskelista, se baksidan.
Musik i sommarnatten
IM
Margretelund har parkering
Folkrotfestivalen
och infart vid Brovägen.
Själen säger ej farväl
Han har räddat vår musikskatt
Båsahuset och ökenfortet
Mul & Klövsjuka i Vanstad
Vandring till Karpare mosse
Hasse Persson satte bollen i rullning
Anders Hyllenius, dekorationsmålaren på Ryet
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Årsmötet

Styrelsen

Text: Margareta Arvidsson. Foto: Michael Jander.

Det var en stolt förskolechef Pamela Lexhag som hälsade
oss välkomna till den alldeles nybyggda kommunala
Hjärnarps Förskola den 9 april. Vi höll årsmötet i restaurangen och ordföranden Marie Svensson ledde förhandlingarna. Styrelsens årsredovisning, verksamhetsplan och
revisorernas berättelse godkändes. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Liksom tidigare skall det inte utgå några
arvoden till styrelseledamöterna. Medlemsavgiften skall
vara oförändrad, dvs 50 resp 100 kr för året.
Valberedningens förslag till omval av samtliga avgående i
styrelsen och revisionen godkändes, liksom utökandet av
antalet styrelseledamöter. Gudrun Jander nyvaldes till
styrelsen. Årsmötet valde om alla i valberedningen.

Marie Svensson, ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–28381, 0721-80 81 44
marie@hjarnarp.se
Torbjörn Göthe, v ordf
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-142 94, 0733-37 68 41
torbjorn@hjarnarp.se
Gudrun Jander, sekr
Hjärnarpsvägen 35
266 75 Hjärnarp
0431-45 40 40
gudrun@hjarnarp.se

Margareta Arvidsson, kassör
Nya Rössjövägen 10
266 97 Hjärnarp
0431-281 83
redaktionen@ektv.nu

Pamela Lexhag
i muntert samtal
med en av deltagarna.

Lasse Mark, materialförvaltare
Bergatorpsvägen 10
266 97 Hjärnarp
0431–45 42 11, 0707-33 50 42
Det bjöds på fika under mötet och efteråt tog Pamela
med oss på en rundvandring genom torget, ateljén och
alla hemvisterna. Hon berättade initierat och livfullt om
hur skapandet av förskolan växt fram i samklang med
idéerna om filosofin och pedagogiken. Läs mer om
detta i föregående nummer och vårnumret 2014. 67 barn
är inskrivna, men det finns plats att växa till 120. Övervåningen höll på att bli klar när vi var där. Här skall
5-åringarna, som nu är i skolan, ha sina hemvister.
Det ger välbehövlig lokalyta åt skoleleverna. Förskolan
Morkullan och de små privata förskolorna är kvar oförändrade och alla barn i kön har fått plats. Barn har flyttats
”hem” från förskolor i andra orter.
Revisionen: Bengt Gustavsson
Bengt Påhlsson
Lars Hedström

Valberedningen: Lars Hedström smk
Bengt Wahlström
Lisbeth Nelson

3

Helen Olsson, torgfogde
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62, 0706-43 43 62
helen@hjarnarp.se
Henrik Rixtorp, webbmaster
Stampehusvägen 9
266 75 Hjärnarp
0431-199 92, 0707-19 55 65
henrik@hjarnarp.se
Anette Bengtsson, PR-ansvarig
Bjäragårdsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431-824 68, 0703-74 22 58
anette@hjarnarp.se

Hjärnarps gamla prästgård
Text och foto: Margareta Arvidsson

1800-tal. Prästgården som den såg ut när den var i bruk i Hjärnarp. Bara en del av den är
återuppbyggd i Boarps hembygdspark. Gammalt foto av okänt ursprung, tärt av tidens tand.

Karl-Axel Sand skrev i höstnumret
2013 om Skorstensgården som
flyttades från Hjärnarp till Hembygdsparken i Boarp i Båstad när den kom i
vägen för motorvägsbygget. Men det
är inte den enda byggnaden från Hjärnarp som finns i Boarp. Mitt i parken
ligger Hjärnarps gamla prästgård, dvs
en del av den.

Hägglund köpte då prästgården och
sålde den sedan i samband med att han
avgick från tjänsten till Ludvig Nobel i
Båstad. Ludvig Nobel skänkte gården
till Bjäre härads* hembygdspark. Bjäre
härads hembygdsförening beslutade,
att så fort som pengar kunde anskaffas,
återuppföra byggnaden i hembygdsparken. Men det dröjde många år. Inte
förrän med delvis hjälp av Birgit
Det var teol dr Henrik Hägglund
Nilssons konsertpengar och bidrag från
(1873-1945) som räddade prästgården
kommunerna, kunde arbetet påbörjas.
åt eftervärlden. Han var präst i Hjärnarp
Av den ursprungliga byggnaden har
1915-1939.
man använt korsvirket och bjälkar där
man kan se olika årtal inhuggna.
Huset skulle egentligen rivas på 1930Byggnaden har anor från 1600-talet
talet, men Hägglund lyckades utverka
och om- och tillbyggnader har skett
att huset plockades ner för hand.
under 1700-talet vilket framgår av årtal
Bärande delar numrerades upp för
eventuell framtida uppbyggnad i
på bjälkar. Som yttertaksbeklädnad föll
valet
på vass. Den återinvigdes 1971.
Hjärnarp. Men Hjärnarps kommun
ville inte satsa pengar på detta.
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Nutid. Den återuppbyggda delen av prästgården som den ser ut idag. Foto: Margareta Arvidsson.

Det fanns många förslag på vad huset skulle användas till: bostad för en vaktmästare som i utbyte mot gratis hyra skulle ha tillsyn mm över parken, bankmuseum,
utställningslokaler m.m. Till sist bestämdes att en pastorsexpedition skulle inrättas
som minne av byggnadens historia. På ovanvåningen gavs plats för en sjöfarts- och
fornminnessamling. Pastorsexpeditionen inrymmer också minnen från Birgit
Nilssons barndomshem, bl a en tramporgel. Två lokaler finns för tillfälliga utställningar sommartid. På hösten används dessa av halmslöjdarna och vid julmarknaden
huserar försäljare där vid sina bord.
* Bjäre härad omfattar större delen av Båstads kommun och en del av Ängelholms
kommun, söderut t o m Rebbelberga och österut t o m Hjärnarp (ej Tåstarp). Nordöstra
hörnet av Båstads kommun (Ö Karup) ligger i Höks härad i Halland.

Stå på torget

Du vet väl att du kan torga vilken dag som helst.
100 kr för firma,
50 för enskild, gratis
för barn/skolklasser
Anmäl till torgfogden
Helen Olsson
tel. 0431-454362
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Vårens nummer
av Hjärnarpsbladet
kommer i början
av mars 2016

15 februari OBS!
MANUSSTOPP
för annonser,
artiklar och övr

Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice
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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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IM – Individuell Människohjälp
Text: Franciska Uggla. Bilder från nätet.

Inom IM* är Barbro Cluley, 95 år
och bosatt i Ängelholm, en stor förgrundsgestalt. Hon har berättat för
mig om sin insats efter andra världskriget i ett härjat Europa. Hon
skickades ut som ung och oförskräckt volontär av Britta Holmström,
en av IM:s grundare. Barbro var en
överlevare, skicklig i att organisera
och därtill mycket modig. Hon löste
de flesta problem med både glädje
och humor, ibland med förtröstan på
högre makt.
Barbro och hennes medhjälpare
kom till hopplöshetens värld. Allt
var sönderbombat och det fanns
ingenting. De som överlevt krigets
fasor, levde endast för de små matpaketen och cigarettransonerna
som delades ut av olika hjälporganisationer. Med hjälp av skänkta
trampsymaskiner och efter mycken
övertalning lyckades volontärerna
locka kvinnorna att själv göra en
insats och tjäna lite pengar genom
att bl a renovera kläder som kom från
Sverige i stora hjälpsändningar.
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Barbro Cluley

Barbro arbetade först i Tyskland
med uppbyggnadsarbete, sedan i
Polen och Österrike. Där fanns
flyktingar från hela Europa, bl a
Polen, Rumänien och Bulgarien. De
mest hjälpbehövande samlades i
Österrike, då inget annat land kunde
ta emot dessa mängder av flyende.

samla in pengar till fraktkostnaderna.
Barbro tar gärna emot barnkläder,
helst bomull, men inte ylle. Erikshjälpen hjälper till ibland med att
förmedla hjälpsändningar. När jag
talade med Barbro utbrast hon
spontant: ”Jag har det så bra, och så
har jag roligt hela tiden med dessa
projekt!” Man blir själv glad över att
höra detta. Mer finns att läsa i den
spännande boken om Barbro.**

De bara fanns där och kom ingenstans. Genom olika bidrag till IM,
bl a från England, köptes markområden så att även männen kunde
få arbeta. Varje familj fick låna
pengar och motprestationen var
arbetsinsatsen genom att bygga ett
hus, ett eget hem. Sen fick man
hjälpa nästa familj att bygga upp sitt
hem, osv. Det var ofta hus för tre
generationer. Så byggdes sakta livet
upp igen och alla dessa lån från
England blev snart återbetalda helt
och hållet.

Välkommen till IM i Hjärnarp!
På hösten 1971 startade prästfrun
Elsa Pauler en IM-grupp i Hjärnarps
prästgård. Det fanns 15 kvinnor i
gruppen som hade ett fadderbarn i
Amman. De träffades en gång i
månaden och sydde kramdjur. Vid
mötena lade varje medlem en liten
slant, och för att få ihop mer pengar
anordnades modevisningar, Luciafirande och vårutflykter. Gruppen
arbetar fortfarande och alla är välkomna hit på möte 2:a måndagen i
månaden. Det serveras kaffe och ibland
blir det underhållning.

Barbros engagemang var betydande
och när hon själv bildade familj och
fick barn, fick dessa ingå i konceptet. Efter många års arbete ute i
Europa kallades Barbro hem av
Britta Holmström för att med hjälp
av flickorna Lundgren på Skäret
bygga upp en caféverksamhet i
Tiveden för flykting- och hjälparbete. Barbros barn kände att de
äntligen fått en fast punkt i livet och
kunde andas ut.
Numera arbetar Barbro med ett
projekt i Zimbabwe. Där finns ett
mycket stort behov av barnkläder, så
Barbro syr, stickar och broderar.
Kläderna skickas ner genom kontakter och med egna hjälpsändningar.
Barbro har någon hjälp från stickcaféet i Ängelholms församling och
andra frivilliga krafter. Barbros
alster sälja bl a vid IM:s möten i
Hjärnarp, där hon är en populär gäst
och föredragshållare, bl a för att

* IM Individuell Människohjälp,tidigare
Inomeuropeisk Mission, är en svensk
biståndsorganissaton som grundades 1938
och bekämpar och synliggör fattigdom
och utanförskap. IM arbetar med och för
mönniskor oavsett nationalitet, religion
och politisk övertygelse. IM är en av de
organisationer som ingår i Radiohjälpens
insamlingsaktion Världens barn
** Boken om Barbro har författats av
hennes son och kan köpas genom dottern
Con Cluley Jansson, tel 0706-785990.
8

En vårlig aprildag i Prästängen
Text och foto: Margareta Arvidsson

våra skolungdomar som omväxling till
det teoretiska klassrumsarbetet.

Årets exkursion i Prästängen i Tåstarp
gjorde oss inte besvikna, trots att
regnet hängde i luften. Det var ett
bedövande vackert änge som välkomnade oss med sitt vita hav av sippor.
Under Lars Ekbergs sakkunniga ledning
gick sen färden genom ängets olika
”salar”. Lars berättade om hur änget
hävdades långt in på 1900-talet och om
alla olika träd och örter som funnits
och som det ännu finns en del kvar av.
Det finns ett litet antal ängen kvar i
landet, t ex på Gotland, som inte är
fridlysta. Där kan man fortfarande få lov
att hävda dem på gammalt vis. I
Prästängen får man inte göra det. Här
ska t ex fallna träd och grenar ligga
kvar till nytta för svampar och insekter.
(Ett fallet träd kom dock till nytta som
sittplats vid kaffepausen.) Och allmänheten får inte hjälpa till att faga änget.
Synd tycker vi, för det kunde vara en
utmärkt åskådliggörande lektion för

”Dom kan bli så här stora”, säger Lars
när han trollbinder deltagarna med sina
kunskaper.
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Bosses utetjänst
ttning arbete
ä
s
n
e
St
årds
Trädg nering
Drä
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Meröppet med självbetjäning välkommen satsning på Hjärnarps bibliotek
Text: Gudrun Jander Foto: Michael Jander

I akt och mening att stärka upp för
närbiblioteken i småorterna, startades
1 december 2013 Meröppet med
självbetjäning på biblioteken i Hjärnarp
och Strövelstorp. Initiativet togs av
Ängelholms Stadsbibliotek, som
sökte medel för detta hos Ängelholms
kommun. I nästa skede står närbiblioteket i Vejbystrand på tur.
Det har visat sig vara ett mycket lycko samt projekt. Vid starten av Meröppet
i december 2013 på Hjärnarps bibliotek räknade man bara 38 personer
som utnyttjade Meröppet med självbetjäning. Sedan har antalet personer
ökat drastiskt för att under februari
månad 2015 vara uppe i 109.
”Man får då ha i åtanke att det
handlar om vuxna som registreras,
som i sin tur ofta har barn och släktingar med sig på biblioteket” säger
bibliotekarien Annika Jarnbjer och
tillägger” så egentligen är det många
fler besökare!” Intresset för Meröppet
med självbetjäning tycks vara stort i
Hjärnarp. Annika fortsätter: ”Man
måste ansöka om att få låna böcker
på detta sättet och man måste bli
godkänd. Inga böter eller andra förseelser får finnas, men i princip blir
alla godkända. Vi har en 18-årsgräns
och låntagarna antecknar en förbindelse med sitt bibliotek. Redan

nu har 267 personer antecknat sig
och vi ser en ökning hela tiden!”
Till sist berättar Annika, att hittills
har man inte haft en endaste incident.
Alla besökare sköter sig exemplariskt och tar sitt ansvar i denna större
frihet som självbetjäningen innebär.
”Dessutom har vi märkt att besökarna
botaniserar och letar mera bland
hyllorna. Och vi skriver ut allt fler
lånekort”, säger en nöjd bibliotekarie.
För dig som vill prova Meröppet
med självbetjäning: Öppet veckans
alla dagar kl 8.00 – 22.00!

Hanna Myhrman, 23 år, från Svenstorp är en
trogen besökare och mycket nöjd med Meröppet
på Hjärnarps bibliotek.
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TRÄDGÅRDSMÄSTARE

dragspel, som sedan långt tillbaka i
tiden framförallt kom fram till dans
och lek. Rytmisk ”funktionsmusik”
kallar Per-Axel genren.

Vi kan hjälpa till med:
· Trädgårdsanläggning · Trädgårdsskötsel · Planteringar
· Stensättning · Murar · Trädfällning · Stubbfräsning
· Snöskottning · Lövhantering · Dagvattensystem
· Grävjobb · Gräsklippning · Växtförsäljning
· Växthusmontering · Övriga utomhusarbeten

R OT- &

Stuteri Stenlyckan

R
UT

AN

A VD R A G

VÄN D E
R

AV

- Även om vi har en hel del spelningar,
kan vi inte leva på vår musik, suckar
Jenny. Spelningarna är inte heller jämt
fördelade under året utan blir gärna
säsongsbetonde- dvs under högtiderna
och sommarhalvåret.

E

Ridskolan för dig

T

Barn, ungdom & lättare vuxna.

Jenny arbetar också som sjuksköterska
Gratis prova-på-ridning
och Per-Axel
som högstadielärare med
4 ggr när du är musik/matte/NO.
ny hos oss.
ämneskombinationen
- Jag har ett gott stöd av mina elever,
Härliga
ridläger
sommaren!
menar
Per-Axel.
Detpå
är naturligtvis
populärt att jag dessutom spelar
Tel 070 – 220 76 21
rockmusik på gitarr!

HÖR AV ER FÖR ETT GRATIS HEMBESÖK!

Timjan & Träd AB, Hjärnarp
Richard Sundien • 070 - 474 0 474
info@timjantrad.se • www.timjantrad.se

www.stuteristenlyckan.se

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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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

V i utför bl a rätt beskärning,
ritning, skötsel och plantering.

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

Du är välkommen att höra av dig!

Meröppet med självbetjäning

Utbildade trädgårdsmästare.
Ring 0431-43 99 95

Alla dagar 8-22

Välkommen!

Tel 0431-45 42 65
www.engelholm.se

www.greatgardens.se
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Postrånestenen
Text och foto: Franciska Uggla

Uppe i Simontorp bodde gossen Fride Pettersson på en bondgård som ägdes av
familjen. Frides far, som hade efternamnet Hissing, tyckte inte om det utan bytte
till Pettersson. När Fride var sju år fick han följa med sin far med två hästar och
vagn ut och röja på marken. Då fick de syn på en stor sten i diket.
- Denne kunde bli bra som dämme i bäcken, sa fadern. Så de bärgade stenen och
råkade därvid vända på den och texten blev synlig. Där stod:

HÄR BLEF NORSKE
POST RØWED ÅR 1757.
Därför finns denna sten nu
uppsatt vid vägkanten i Simontorp som ett minne av det historiska postrånet. Vem som ursprungligen reste den och vem
som sen tog bort den, förtäljer
inte historien. Den 87-årige
Fride bor nu i villaområdet i
Margretetorp där han sköter sin
vackra trädgård. Han har fortfarande skog kvar i Simontorp.
Fride vid en relief av stenen, som han
köpte, när han av en ren tillfällighet fick
syn på den i Kristianstad.
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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.hjarnarpsplat.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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Postrånevandringen 2015
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Från Spelmansgårdens Ridklubb kom dessa snapphanar och en page: Fr v Angelika Högwall,
Therése Friström, Gudrun Jander med Sigrid Pentén och Mika Friström.

I år hade arrangören Föreningen
Framtidsbygd Hjärnarp sämre tumme med
vädergudarna än förra året. Det kom
både regnskvättar och kastvindar, men de
nyutslagna bokarnas ljusgröna prakt
gjorde ändå alla på ett gott humör.
Ca 400 vandrare räknades in och därutöver barn i vagnar och bärselar.
Dessutom ett oräknat antal hundar.
Ovanligt många hästar och ryttare
deltog också från Spelmansgårdens
Ridklubb – två postryttare, (Ingegerd
Dahlén, Moa Hansson) tre snapphanar
(Therése Friström, Angelika Högwall,
artikelförfattaren) plus ett snapphanebarn (Sigrid Pentén) och självaste
drottning Kristina (Eva Rosvall) var
hästburen med tjusig page (Mika
Friström) vid sin sida!
Arrangemanget var suveränt organiserat
från början till slut och allting klaffade in i
minsta detalj. Som tidigare transporterades vandrarna med bussar från
Margretetorps gästis till starten i Östra
Karup, där Monica Hedström fanns för
försäljning av biljetter för dem som
17

startade här direkt. I Margretetorp hade
flera personer ansvaret för starten: Riita
Atola Olsson, Lasse Hedström, Torbjörn
Göthe och Henrik Rixtorp.
För övrigt fick vandrarna möta alla de
historiska figurerna man förknippar
med Postridarvägen och det historiska rånet
av en postridare, som skedde 1757 i
Simontorp. På platsen där överfallet
skedde, kunde man beskåda den berömda

Drottning Kristina tronande på yster springare.
Pagen höll ordning på ekipaget!

Gårdfarihandlerskan Hacka-Greta med sin Johannes underhöll vandrarna med märkliga historier.

minnesstenen. Här serverades också
frukt av Tommy Nordbergh och
Lisbeth Nelson.

Till sist, vid målgången i Margretetorp,
blev drottning Margareta (Marie Svensson)
mycket populär, eftersom hon bjöd trötta
vandrare på jättegod glass.

Naturligtvis mötte vandrarna postrånaren
själv (Lasse Mark) som dagen till ära
delade ut chokladguldpengar i stället för
att roffa åt sig! Bland alla historiska
figurer på färden dök också tre snapphonor upp (Josefin Grönvall, Emma
Göransson och Gittan Valhem) och
mången vandrare stannade också en
stund för att lyssna på gårdfarihandlerskan
Hacka-Greta och hennes Johannes
(Lillemor Jönsson och Anders Nilsson).

Sista målgången var kl 14 och jag tyckte
faktiskt att drottning Margaretas guldkrona
strålade i kapp med solen, som behagade
att återvända på eftermiddagen!

Lättare kost och drycker serverades
vandrarna längs vägen och till och med
hundarna försågs med vattenskålar! Många
stannade också till vid Spelmansgården
där familjen Carr med spelmanslag bjöd
på sprittande folkmusik till kaffe och
kakor.

Marie Svensson ses här som drottning
Margareta, populär glassutdelare vid
målgången i Margretetorp.
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GIF:S loppis populär i hela landet
Text och foto Margareta Arvidsson

Varje år i slutet av juni trängs tusentals
människor på den efterlängtade loppmarknaden på Hjärnarpsvallen. Och
det är inte bara lokalbefolkningen som
kommer utan även folk fjärranifrån.
Det blir rusning från insläppet som sker
på givet klockslag. Allt för att göra de
förmånligaste fynden. Och förhoppningarna kommer sällan på skam. Det
finns också de som letar lite mer eftertänksamt. Då kan man hitta värdefulla
konstalster, särskilt textilier, för nästan
ingenting, saker som de unga inte begriper
sig på. Ändamålet med loppisen är
förstås att dra in ett välbehövligt tillskott
till idrottsföreningens kassa.
Tv: Ulla Pilhall från Trollhättan har hittat en
skatt för
! 10 kr!, en stor flamskvävnad i ylle,
fina färger och utmärkt kondition. Ett konsthantverk som någon en gång varit mycket
stolt över. Ulla har genom åren gjort makalösa fynd, t ex röllakansmattor, hushållsassistenter och symaskiner. Så loppmarknaden
är varje sommar ett måste för Ulla.
Nedan: Rusning vid insläppet. Det gäller att
först av alla lägga vantarna på favoritfyndet!
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Välkommen till oss
Vår engagerade och
välutbildade personal
ger dig förstklassig
tandvård.
Du träffar samma
tandläkare varje gång
och det är enkelt och
snabbt att få tider.
Boka tid: 0431-43 02 26

MUNKATANDLÄKARNA
www.munkatandlakarna.se

AFRIKA
HUSET

• miniskotare • minigrävmaskin
• försäljning av arbetskläder,
sågkläder och sågtillbehör.
• försäljning av ved i säck

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

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

Välkomna in i vårt hem!

- vi hyr ut -

Afrikansk heminredning,
Afrikaaftnar för grupper,
guidade safaris till Kenya.
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Hjärnarpsrevyn 2015
Text och foto: Lasse Mark.

Det är en tradition att revyn skall ha
ordet ”vår” någonstans i titeln. I år blev
det ”Vårat gäng”. Revyn bjöd på två
timmars underhållning med många
glada skratt. Och det var fullsatt i
salongen. Marschallerna vid entrén
värmde underbart denna regniga och
kyliga vårvinterkväll.

Greta, Hans och häxan.

och snygga steg. Musiken var inspelad
av Tommy Jonsson och spände över ett
brett register med t ex poplåtar, hits från
melodifestivaler och musikaler. Björn
Skifs hade fått ett eget nummer, ”Skifsarbete”. När jag var där fungerade allt
perfekt, bl a ljud, ljus och teknik. Scenarbetarna slet som ”skållade råttor”.
Det fanns också en mängd vackra
kläder med glitter och glamour. Det

Ingen revy utan ett sandlådenummer!

Här i Hjärnarp har man en gammal
revytradition och det är inte bara ”de
närmast sörjande” som kommer. Nej,
långväga besökare vet att de får valuta
för inträdespengarna och kommer
troget varje år. En del av innehållet är
alldagligt med lokal touch, enkla
förutsägbara skämt, men det finns
också plats för mer allvarliga inslag
som manar till eftertanke.

blev en hellyckad och rolig kväll
som man vill ha mer av!

21 nummer spelades upp denna kväll.
Det var dels eget material av Bengt
Erlandsson, som själv stod på scenen,
men även inköpt material från andra
revyer. Regissör var Mats Ole Svensson och koreograf Cecilia Hermansson.
Det var 11 aktörer på scenen, både nya
och de som varit med flera gånger. En
nykomling, Jessica Yngvesson, är en
mycket duktig sångerska. Dansarna,
trion The Baley, hade ett högt tempo

Fotbollslaget, ständigt aktuellt.
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Här finns vi:

Margretelunds
Hantverksby
www.margretelund.nu
0431-245 00

VILLAGE FYS

Margretelund
EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Lokaler uthyres: kontor & bostäder
Info: 0431-245 00
www.margretelund.nu
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Träning och lek utomhus

HJÄRNARPSBLADETS
redaktion

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20

Vi satsar på Hjärnarp
- hoppas du satsar på oss!
Varmt välkommen!

Stellan

SERVICE & REPARATION
AV DE FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & A C-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
Hjulinställning
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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Folkrotfestivalen
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael och Gudrun Jander.

på durspel och fiol, fransk-kanadensisk folkmusik, mungiga m.m. Dessutom andra aktiviteter som islandshästridning, tillverkning av
käpphästar, hantverk, tecknar- och målarkurs,
ponnyridning och kaninklappning.

Som på beställning sken solen i kapp med
spelmansglädjen i dagarna två, när Folkrotfestivalen arrangerades på Spelmansgården
i Simontorp. Trots den sedvanliga konkurrensen från andra publikdragande evenemang vid samma tidpunkt, sökte sig ändå
ca 300 vuxna och 100-talet barn till Folkrotfestivalen.
Arrangörer var Studieförbundet Bilda Syd,
Spelmansgården HB, Föreningen Åsbo
Spelmän samt Musik i Syd. Programmet
man bjöd på var digert, varierande och
innehållsrikt för alla åldrar. Bl a gavs unika
konserter med musiker, som har sina rötter
i den skånska och danska folk-musiktraditionen. Välkänd är t ex bluesartisten Svante
Sjöblom i duo med lika kände munspelaren Filip Jers. Mycket publik drog också
Folk You, Folkrots Husband med gäster,
Danske Rigsspillemaend, Skuran och
Ralsgård & Tullbergkvartetten för att bara
nämna några.

Kaninklappning var poulärt!

Hunger och törst kunde stillas från ett
välutrustat kök och kvällstid också från
flammande grillar.

En spontanbildad musikgrupp

Kvar på min näthinna dröjer den bejublade
invigningskonserten från Stora scenen i
Ridhuset, men kanske ännu mer det
glada folkvimlet och spelglädjen på
gårdsplanen, som försetts med bordsgrupper och bänkar. I strålande sol uppstod här och där vid borden spontana
grupper som kom samman och spelade,
var och en på sitt instrument. Den skånska
folkmusiken ljöd vida omkring och det
kunde inte vara bättre!

Ninni Carr med musikanter på logen

Scenerna var flera, bland annat Stora scenen i Ridhuset, Intimlogen och Cirkustältet,
men det spelades överallt! Ljuv musik hördes från bl a hästboxarna i stallet, som
hade specialinretts för musikernas träning
och andra verksamheter. Många workshops
erbjöds också gammal som ung: Blåsworkshop, ensembleworkshop, dansk folkmusik
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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

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

Tel 0431-431050
www.lakargruppenmunka.se

Vår målsättning är att erbjuda dig och din familj god tillgänglighet
till hälso-och sjukvård av hög kvalitet och med trevligt bemötande.
Verksamheten ingår i Vårdval Skåne.

Välkommen till bygdens egen vårdcentral!
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Han har räddat vår musikskatt
Text:Gudrun Jander. Foto:Michael Jander

- Jag har underhållit alla slags människor, från dagisbarn till äldre på ålderdomshem, berättade Christer Lundh,
när vi fick en trivsam pratstund med
honom i Svenstorp.

Blekinge med bandspelare och anteckningsblock. Under 80-talet var insamlandet som intensivast.
Dokumentationen av vår gamla visskatt skedde i samarbete med Etnologiska institutionen i Lund, där många
timmars arbete nu förvaras väl i institutionens arkiv.
Tillsammans med Rigmor Sylvén
samlade Christer ”Visor i Skåne” med
tillhörande ljudkassetter (nu på cd)
Samlingen gavs ut av Utbildningradion
1983. Även på Radio Kristianstad och
Radio Malmöhus kunde man lyssna på
Christer Lundh i hans egna programserier. Totalt har Christer spelat in nio
skivor med gammalt material, den
senaste 2009. Bara att läsa titlarna
skapar intresse t ex ”Toner från tassemarkerna och slätten”, ”Di gamlaste
bidarna” och ”Grovt & Grant”.

Christer spelade och sjöng en liten visa
för oss i kvällssolen.

Dit flyttade Christer och hans hustru
redan 1976 och blev bland de första
som bosatte sig i området. Flytten gick
då från Lund, där familjen hade bott ett
antal år. Båda var uppvuxna i skogsbygden och trivdes därför med en gång
i Svenstorp.
Christer föddes i Lommarp, en liten by i
Vinslövs socken i Västra Göinge. Där
hade föräldrarna en diversehandel och
bland byns pratsamma och historieberättande kunder föddes intresset för
den gamla kulturskatten redan under
pojkåren.
Under1960-talet började Christer sitt
arbete med att samla äldre folkvisor
och reste runt i Skåne, Småland och
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- Folk sjöng mycket mer förr. Man
sjöng i alla livets situationer, i arbete,
vila, till fest o högtider. Man sjöng för
varandra i hemmen, ja, ända fram tills
radion kom på 30-talet, berättade
Christer.
Från början var avsikten att samla in
material till den egna repertoaren,
eftersom Christer också arbetade som
yrkesmusiker och sångare. Ingen
genre var främmande för honom. Det
blev under åren både Dixieland och
jazz, musik för skolorkestrar,
operakören i Malmö och turnéer med
Rikskonserter m.m.

Samtidigt pluggade Christer och läste
först in studentexamen. Senare blev det
universitetsstudier i musik, konst och
språk. Studierna avrundades med en
lärarexamen i ämnena musik och
engelska. Han kom att arbeta som
lärare några år på den numera rivna
Centralskolan i Ängelholm.

Grupper finns nu både i Ängelholm,
Hässleholm och Ystad och vi samlas
ibland och ger konserter.
Christer har numera dragit ner lite på
takten. Från att som ensamuppträdande
musiker/vissångare ha gett som mest
385 konserter per år, kallar han sig
numera frilansare med enstaka framträdanden.

På 1990-talet drog Christer igång en
folklig sångstuga tillsammans med
vissjungande kollegor och man bildade
Skånska Kören.

- Det som gläder mig mest numera är
att jag nått mitt mål. Alla folkvisor jag
samlat in och dokumenterat har kommit
till nytta och folk ringer ofta och vill
veta mer.

-Skånska kören har gett nytt liv i de
gamla visorna, menade Christer.

Kaffe & Chokladkaka 35:Öppet torsd & lörd kl 11-16
Övr öppettider, se hemsida

VÄXTER

. ANTIKT . GALLERI . CAFÉ

www.furutorpslandskap.se
0733-79 212 56

Lindas

FOTVÅRD

Linda Lund
Diplomerad medicinsk fotterapeut

Du behöver inte ha medicinskt
0704 - 96 37 31
problem med dina fötter,
www.lindasfotvård.se
alla är välkomna att få fotvård.
Åsbogatan 33, Ängelholm
Välvårdade fötter är
bra för både kropp och själ.
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Själen säger ej farväl - kyrkogårdsvandringen 2015
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Intresset var stort bland åhörarna när Tommy Nordbergh berättade och ledde vandringen runt
bland gravarna på Hjärnarps kyrkogård.

Elina blev kvar i Sverige. Sven Peterssons farfar Alfred for också till USA,
där han arbetade på olika platser, men
återvände sedan till Sverige där han
gifte sig med Anna Elina!*

Den 14 juni var det dags igen för den
populära kyrkogårdsvandringen på
Hjärnarps kyrkogård. Som vanligt var
Tommy Nordbergh kunnig guide med
Lisbeth Nelson vid sin sida.

* En ättling efter Elinas syskon, Charles H
Hendricks, har skrivit om släktens historia
och äventyr i boken Swedish Family
Odyssey som finns på vårt bibliotek.

Vi slapp regn, men vinden bet lite i kinderna och solen tittade blygt fram då
och då. Ca trettio intresserade deltagare samlades runt Tommy och vandrade med honom från grav till grav,
denna gången på kyrkogårdens västra
sida. Kunniga åhörare, ofta släktingar
till de avlidna, kompletterade ibland
Tommys berättelser om människorna
från en svunnen tid.
Ett bra exempel var när vi stod vid graven där Alfred P Örth (1858 - 1950)
och Anna Elina Örth (1864 - 1944)
vilar. Barnbarnet Sven Petersson steg
fram och berättade att Anna Elina hade
åtta syskon, varav fyra emigrerade till
USA och fyra barn dog unga. Anna
29

Sven Pettersson berättade om sin farfar Alfred
och farmor Anna Elina vid deras gravsten.

Vi fick veta att paret bodde på en
gård i Simontorp, på gränsen mellan
Halland och Skåne. Gränsen går
precis längs huslängan.

mellan åren 1899 -1939 och hustrun
levde 1902-1992. Han blev således
endast 40 år och hustrun 90 år! En
liten platta på en annan grav med
inskriptionen ”Själen säger ej farväl”
kändes tänkvärd.

Vi fick också veta att Alfred blev
husar och fick knektnamnet Örth, men
behöll i alla fall ett P från efternamnet
Pettersson.
Andra eller liknande historier och diskussioner följde oss på vägen mellan
gravarna och det var intressant att
lyssna till de trevliga dialogerna mellan
Tommy och åhörarna.
Många av gravarna är familjegravar.
De större gravstenarna kompletteras
ofta med urngravar för sentida, bortgångna barn och barnbarn. Gravstenarnas inskriptioner kan berätta en hel
del. Till exempel blev vi varse livets
nycker vid en grav, där maken levde

Bland kyrkogårdsvandrarna syntes Rickard
och Anna-Lena Paulsson från Hjärnarp.

Som bilägare vill du självklart köra en snygg och välskött bil
som minskar så lite som möjligt i värde.
Mr CAP är inriktade på en enda sak: att förädla,
skydda och underhålla våra kunders bilar,
speciellt bilens exteriör och interiör.
En Mr CAP-behandling är ett gediget hantverksarbete,
som utförs av medarbetare med passion för bilar.
Välkommen att titta in på vår hemsida
www.mrcap.com/angelholm eller ring 0431-26070.
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Båsahuset och Ökenfortet

Text: Margareta Arvidsson. Foto: Michael Jander.

Båsahuset

Båsahuset

Det i folkmun kallade Båsahuset* är
det stråtäckta (ursprungligen halm)
huset med anor från 1700-talet i hörnet
av Hjärnarpsvägen och Åsbacka-vägen,
nu renoverat med vit puts och blåmålade trädetaljer. Här bodde i början på
1900-talet fabrikör Adolf ”Giggen”
Wallén. Senare byggde han det rosa
huset med platt tak ovanför vid Åsbackavägen och flyttade dit.
Adolf tillverkade giggar** på sin fabrik
i Åstorp tills de konkurrerades ut av

bilarna. Sedan blev det tillverkning av
blyertspennor i fabriken. Han bodde
till sin död i sitt rosa hus, kallat Ökenfortet av de militärer som var förlagda i
byn under andra världskriget.
När Adolf dog hade han testamenterat
Båsahuset till en släkting. Denne stod i
skuld till en kyrkoherde Cederberg i
Staffanstorp. C tog huset i utbyte mot
skulden och upplät det till bostad åt de
lettiska flyktingar som kom hit efter
kriget. De lettiska flyktingarna skrev vi
om för några år sedan. De är begravda
på Hjärnarps kyrkogård, men gravrätten upphörde för några år sedan och
gravstenarna är borttagna. Synd, tycker
vi, för det är ju ändå ett stycke av vår
historia, som nu snabbt glöms bort.
* Bås är dialektalt för
boss = halmstrån.
** Gigg är en liten hästvagn med två höga hjul
och plats för två personer.

AA

Flygbild från mitten
av 1900-talet.

CC

B
A. Ökenfortet
B. Båsahuset

B

D

C. Syster Gerds hus
med distriktsköterskemottagning
D. Nya bageriet
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D

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

http://angelholm.centerpartiet.net/

Välkommen till Swedbank
i Munka-Ljungby
Vi hjälper dig och din ekonomi i både den lokala
och digitala världen.

Din kompletta partner inom sportutrustning

Tåstarps
bibliotek

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

med Galleri Elva
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Hasse Persson satte bollen i rullning
.

Text: Karl-Axel Sand Foton ur Kaj Anderssons samlingar.

haft för föreningen och idrottslivet i
Hjärnarp.

Jag mötte Kaj Andersson i klubbhuset
på Hjärnarps idrottsplats för ett samtal
om idrotten i Hjärnarp under åren och
om byns idrottsklubb HGIF. Kaj har
varit med sedan barnsben. Han spelade
fotboll där. Kaj bodde på Hjärnarpsvägen 56 men gick i skola på 40- och
50-talen i Margretetorp och hade den
legendariske Hasse Persson som lärare.

- I början av klubbens historia fick
Hasse rycka in och ordna med allt som
rörde verksamheten. Han blev tränare
och ledare i de olika idrottsgrenarna.
Men efter 1944 hade han överlämnat
de jobben till andra i klubben och
koncentrerade sig på de övergripande
frågorna och styrelsearbetet. Utan hans
insatser hade inte klubben blivit så
framgångsrik, konstaterar Kaj.
Många av föreningens medlemmar
kom från hans klasser i Margetetorps
skola. Så var det med Kaj Andersson.
Det var mycket idrott och gymnastik
hos Hasse och ibland tävlingar och
uppvisningar. Han idrottade själv, han
var en god 100-meterslöpare, hoppade
längd och stötte kula. Det var en del av
hans engagemang.

Hasse Persson, den legendariske
grundaren av HGIF.

- Det går inte att tala om Hjärnarps
GIF och dess verksamhet och historia
utan att föra in Hasse Persson i diskussionen, menar Kaj. Han kom som ung
lärare till Kyrkskolan 1924 och sitt
första jobb för att 1926 flytta över till
Margretetorps skola. Han var med och
startade idrottsföreningen detta år och
blev dess ordförande.Jag har tänkt att i
en senare artikel ge en mer täckande
bild av Hasse Perssons gärning. Här
handlar det om vilken betydelse han

De idrottsgrenar, som omhuldades
särskilt var fotboll, orientering och skidåkning och i början även gymnastik.
Det var Hasse Persson som stod för
arrangemangen. Stora uppvisningar
ordnades på Sommarlust, nöjesplatsen i
Margretetorp. Redan fyra år efter starten
skickades en stor trupp gymnaster till
Lingiaden i Stockholm.
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Det hör till saken, att Hasse Persson så
länge han levde, följde med till Mora
och stödde sina Vasaloppsåkare.
Fotbollen var med redan vid föreningsstarten. Först spelades det på en åker vid
Solberget. Många av bygdens blivande
kommunalmän var med och lirade
fotboll där.
- Kanske finner man här en av anledningarna till kommunens positiva syn på
föreningen och dess verksamhet, menar
Hasse Persson i den tidigare citerade
artikeln.

Inom orientering blev Hjärnarps GIF
kanske mest uppskattad. Föreningen har
under åren haft många goda orienterare.
Främsta bedriften de här åren var en
bronsplats i SM 1961 signerad Gullan
Svensson. Klubben blev också expert på
att ordna stora tävlingar som SM, SSM*
och budkavle-tävlingar. Bakom arrangemangen stod förstås Hasse Persson. Han
fick sent omsider en utmärkelse av
Skånes Orienteringsförbund för detta.

Det gick också bra för fotbollen de första
åren. Laget hävdade sig väl i den dåvarande Bjäreserien och vann den en
gång 1933. Men sen låg fotbollsspelet
mer eller mindre nere, eftersom det inte
fanns någon idrottsplats.
- Det fanns en fotbollsplan på Rödjan
om det går att kalla den så, säger Kaj
Andersson. Gräset slogs inte med gräsklippare, utan betades av hästar. Till slut
kunde man arrendera ett område av
prästlönebostället, som sedan köptes av
kommunen för att upplåtas till föreningen.

- Det finns folk som kallar Hjärnarp för
Skånes Mora, säger Hasse Persson, då
han beskriver idrotten i Hjärnarp i hembygdsföreningens årsbok, Bjärebygden
1973.

- Hasse Persson hade nog mer än ett
finger med i spelet här, tror Kaj.
Anslag beviljades av Riksidrottsförbundet och kommunen. Medel anskaffades också genom fester och
lotterier. Så kunde äntligen en modern
idrottsplats byggas i Hjärnarp med
fotbollsplan, löparbana och andra
anläggningar för friidrott. Den blev klar
1953.

Skidsektionen kom i gång de kalla och
snörika vintrarna i början av 40-talet.
Men något distriktsmästerskap i skidåkning erövrades inte förrän 1957, då av
Kjell Henrysson. Under 60-talet blev det
en del DM-segrar individuellt och i lag.
1972 blev man bästa skidklubb i Skåne.
Klubben har också arrangerat många
skidtävlingar. 1979 var den för första
gången representerad i Vasaloppet och
har sedan fortsatt med det under åren.

- Jag var med om den anläggningen,
nämner Kaj, för skolklasserna både i
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verkligen för idrotten. Han var
djupt engagerad. Med sin fantastiska kapacitet hade han
byggt upp och utvecklat verksamheten inom alla områden.
Hans anda hade hela tiden vilat
över föreningen.

Hasse ordnar resultatbrickorna vid SSM 1960.

Margretetorp och Söndrebalg fick komma dit och plocka bort sten, innan gräset
såddes på planen. Det blev en ståtlig invigning med mängder av folk och en lång
procession av idrottare, som defilerade
förbi på löparbanan.

Hur har det gått föreningen
efter Hasse Persson? Tiderna
förändras, så även idrotten och
Hjärnarps GIF. Nya sporter har
kommit till. t ex innebandy, där
Hjärnarp utmärkt sig. Den
stora förändringen är, att
Hjärnarps GIF har delats upp i
sektioner, som sedan blivit
självständiga klubbar.Det har
inneburit att några idrottsgrenar fallit bort,
medan andra har kommit till.
Hjärnarps GIF sysslar nu enbart med
fotboll. Orienteringen finns i Hjärnarps
orienteringsklubb (GHOL), som dessutom ägnar sig åt skidåkning, terränglöpning och multisport - en uthållighetsidrott där det ingår mountainbike, paddling, löpning och orientering. Hjärnarps
innebandyklubb (Hibk) har samlat
innebandyspelarna. Denna sport var ju
den mest växande idrottsgrenen i Sverige
under 90-talet, och innebandyklubben i
Hjärnarp avvek inte från trenden utan
hade stor framgång det decenniet.

En ny modern idrottsplats gav idrotten
ett uppsving i Hjärnarp och särskilt
fotbollen hade fördel av detta. Under en
tid på 70-talet var laget så långt uppe
som i division fyra. Det fanns redan ett
bra spelarmaterial i klubben. Det kompletterades med lovande, unga spelare
från de lägre divisionerna. Och så hade
man en riktigt duktig tränare, Bengt
”Krita” Nilsson, under de här åren.

Placeringen i divisioner och tabeller har
skiftat under åren för de här klubbarna.
Men det som karakteriserar alla är, att de
har en livaktig verksamhet, där barn och
ungdomar fostras inte bara till att prestera toppresultat utan även att vara justa
mot varandra och spela ett rent spel.

Hasse Persson gick hastigt bort i februari
1976. Han hade varit ordförande ända
sen starten och just blivit omvald för att
leda ett år till under femtioårs-jubiléet.
Sen var det tänkt han skulle avgå. Det
var förstås en enorm förlust för klubben
och för idrotten i Hjärnarp. Hasse kände

*SSM Syd Svenska Mästerskapen och används
endast inom orienteringen.
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ad eter?
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t du ären hMålningar av
e
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Pålsson (Poulsen)
kon

I förra numret skrev vi om dansken som bodde på campingen
vid gamla E6:an och målade tavlor med motiv från bygden. Det
var Kerstin Karlsson som berättade och nu har hon hittat två
tavlor till oss. Många runt om i
trakten har liknande tavlor på
sina väggar. Vi har inte kunnat
tyda signaturen, så är det någon
som kommer ihåg konstnärens
namn, vänligen meddela
Franciska på tel 0431-456545
eller franciska@hjarnarp.se
Överst: Vintemotiv från Hallandsåsen
Nederst: Stendals mölla
GPA Flowsystem AB | Hjärnarp

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

» Läs mer på

gpa.se
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Mul- och klövsjuka i Vanstad
Text: Göte Hjalmarsson. Foto och fakta från nätet, klipp ur artiklar i Aftonbladet.

Samuel Larssons gård smittades av
mul- och klövsjuka* 1938. Sonen Nils
och jag är lika gamla. Vi var då fem år.
Nils berättar: ”Far hade tillkallat veterinären som konstaterade sjukdomen
hos mjölkbesättningen. Ungdjuren
betade i en annan hage och var inte
sjuka då. Först var det meningen att
mjölkbesättningen
skulle skickas till slakteriet, men veterinären
ändrade sig och beslöt
att den skulle avlivas.
En stor och djup grav
grävdes på åkern utanför stallet. SlaktareEinar från Hjärnarp
tillkallades och djuren
sköts och grävdes ner i
graven. Efter några
månader konstaterades
att även ungdjuren drabbats. Samma
förfarande som med mjölkbesättningen
upprepades.”

smög då och då efter mörkrets inbrott
över till en piga i granngården för att
lösa korsord eller vad det nu var de
sysslade med … Om någon undrar, så
blev inte berörd piga och gårdsbesättning smittade. (I den gamla goda
tiden fanns det mjölkkor, pigor och
drängar på nästan alla gårdar.)

Det skedde i hagen i en ny grav på
andra sidan bäcken (Kägle å) sett från
fars (trädgårdsmästare Nils Hjalmarsson)
växthus. Det är ett av mina tidigaste
minnen och givetvis inget angenämt.
Ingen hindrade mig från att titta på!
Nils berättade vidare att några män
byggt en halmhydda utanför gården där
de bodde de veckor som gården var
isolerad. Deras uppgift var att hindra
alla som ville in till eller ut från
gården. Trots den hårda bevakningen
sprang katterna som de ville. En dräng
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Här ser man avspärrningen med förbudsskylten, det isolerade gårdsfolket, vakten och
vattentunnan där de som måste passera
tvättade av sina stövlar.

1951 blev bröderna Gunnar och Folke
Janssons besättning drabbad, men
tillfrisknade så småningom och inga
djur behövde avlivas. Samma år insjuknade Sture Salomonssons djur. De
avlivades och grävdes ner. När Stures
efterträdare Stig Nilsson skulle gräva
för ett nytt svinstall många år senare,
påträffades skeletten från de nergrävda
djuren!
Staten ersatte de drabbade gårdarna,
men de fick inte alltid full kompensa-

tion. Det måste även ha varit mentalt
svårt. De hade sett djuren födas och
växa upp. Sedan var de alla plötsligt
borta. I den tidens lantbruk var ju djurhållningen något som allt kretsade
kring.

nen som tog farväl av djuren och de
skyddsklädda veterinärerna”, sa fotografen.

Enligt Aftonbladet spreds mul- och
klövsjukan* – djurens egen digerdöd –
från de brittiska öarna och förödde
totalt den europeiska djurhållningen på
50-talet. I en artikel av Olle Castelius
bidrog den berömde fotografen
Lennart Nilsson med unika bilder från
en smittad gård, bl a när åttaårige Bo
Eberhagens egen kossa Anette sekunder från döden leddes ner i massgraven. När de plastklädda veterinärerna
lämnade gården, fanns inga djur kvar.
Grävskopan höll på hela natten med
massgraven. ”Det var oerhört gripande,
bonden i den tomma ladugården, bar-

Bo Eberhagen förlorade en del av sin
trygghet, när hans ko avlivades. Det
bidrog till att han aldrig blev lantbrukare. Han minns vakten som hindrade
gårdsfolket att bryta isoleringen, de
vuxnas sorg och alla praktiska frågor
som måste lösas för att hålla fattigdomen borta.
* Mul- och klövsjuka är en höggradigt smittosam virussjukdom hos klövbärande djur. Den
orsakar feber och blåsbildning på mule, tunga,
spenar och klövar. Djuren kan tillfriskna, men
sjukdomen är plågsam. Hästar och hundar
smittas inte, människor i sällsynta fall men då
med lindriga besvär. Men det är vanligt att de
fungerar som smittbärare. Viruset överlever
som mest en månad och kan spridas över
vatten upp till 25 mil och över land upp till sex
mil. Det räcker att en ko andas in några få
viruspartiklar för att smittas.

Hjärnarpsbladets Vänner
Margareta Arvidsson

Så har då Hjärnarpsbladet fått sin
egen fanclub, kallad Hjärnarpsbladets Vänner. Hitintills är det
mest utflyttade hjärnarpsbor, som
minns sin uppväxt i Hjärnarp eller
personer som har någon annan anknytning hit och som är intresserade
av att hjälpa redaktionen med uppgifter och fakta när vi skriver om
äldre tider i Hjärnarp, eller kanske
själv skriva några rader. Men vem
som helst som gillar tidningen kan
vara med.

värda att skriva om, nu senast Göte
Hjalmarsson. När vi talades vid i
telefon kom vi av någon anledning
in på ämnet mul- och klövsjuka och
jag bad Göte skriva ner sina minnen
från Vanstad. Han har inte bara gjort
det, utan även pratat med flera äldre
lantbrukare i Vanstad och tagit fram
faktauppgifter och ett gammalt foto
från nätet.

Det kommer samtal från läsare
som tipsar oss om ämnen som är

Sven Petersson 042-23 64 73
Margaretha Runnedahl 08-98 27 87
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Vill du vara med i Hjärnarpsbladets
Vänner (ingen avgift), kontakta
någon av följande:

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Vandring till Karpare Mosse
Margareta Arvidsson

markägaren Bo Olsdals tillåtelse. Korset har utförts och skänkts av möbelsnickare Per-Jakob Tani i Hjärnarp.
Jag frågar Gudrun hur det gick till att
hitta den rätta platsen och hon fortsätter berätta:

Trots täta regnskurar och ruggigt väder
var det ca 40 personer som mötte upp
till denna vandring. Det var en julikväll
som guiden Rita Aatola Olsson samlade de förväntansfulla vandrarna på
Gästis parkering. Sen blev det samåkning till Fågelsång. En av vandrarna,
Gudrun Jander, lät sig intervjuas om
sina intryck och berättade om bakgrunden till föreningens engagemang:

- Det är vår reporter Franciska Uggla
som har försökt reda ut historien.
Skogvaktare Bertil Johansson har
hjälpt henne att hitta den rätta platsen,
där det tidigare har funnits ett kors
som nu multnat bort. Franciska hade
tillsammans med Rita i förväg snitslat
vägen dit. Bilarna parkerade vi vid
Hans Kjällenius sommarstuga och i
regn och rusk tog vi oss fram genom
stenig, gropig och svårforcerad terräng.
Det var nog över en kilometer. Stövlarna behövdes när vi vadade i vattendränkta hål i marken. Det kändes
riktigt äventyrligt och som en man
bakom mig sa: ”Nu saknar jag min
machete!”

- Äldre boende i området har berättat
att lilldrängen på Ängeltofta gick ner
sig här i Karpare Mosse någon gång
omkring 1860. När han körde timmer
häruppe, bar det sig inte bättre än att
först en häst och sedan även den andra
gick ner sig i den dyiga mossen, med
timmerlass och allt. Lilldrängen försökte rädda hästarna, men mötte själv
en säker död.
Nu ville vår förening hedra drängen
för hans hjältemod och se till att platsen blev ordentligt utmärkt. Ett nytt
ekkors sattes upp och invigdes med
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- Efter mycken möda kom vi så
fram till korset, där Franciska
berättade om sin undersökning.
Rita höll ett fint tal till lilldrängen
på Ängeltofta och ordföranden
Marie tackade de medverkande.
Till min förvåning stod korset
högt upp på en kulle. Hade lilldrängen kämpat och försökt dra
hästar och vagn upp en bit?
Eller dog han nere i mossen med
sina hästar och de efterlevande
placerade korset mera monumentalt på kullen? Vi lär aldrig få något svar, men lite kusligt kändes
det. Väder och vind, regn och
gråmulen kväll över mossen
Plötsligt förflyttades jag tillbaka
i tiden och fick gåshud över hela
kroppen. Den ensliga mossen
kändes hotfull och det var som
om jag återupplevde tragedin!

.
TANI FORM

Boarpsvägen 35, 266 75 Hjärnarp
0431-45 45 73, 0762-42 37 50
taniform@telia.com
www.taniform.se

Möbelsnickare - Formgivare
Konserverare & Antikrenoverare
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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

AGAMA

Hushållsservice

AGAMA

Städ- och hushållsarbete

STOPP, vänta….

HEMSTÄDNING

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

FLYTTSTÄDNING
KONTORSSTÄDNING

Hallandsåsens
Vandrarhem/B&B!

TRÄDGÅRDSARBETE

Agata

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

0767-85 74 73
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TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM
Hos mig står din hund i centrum medan du arbetar eller är
på semester. Här får din hund
promenad i skog och mark,
umgås med andra hundar och
springa av sig i min rasthage.

OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

Henri Feiks

Välkommen!

Olivia Andersson, Frigården
Gånarps byaväg 23
26692 Munka Ljungby

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

olivia.andersson91@gmail.com
www.frigardenshunddagis.se

www.tryckaren.nu
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Invigningen av Village fys arena
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Sven Lindberg, med stor erfarenhet av banbyggande, visar här hur man forcerar ett kryphinder

In i det sista jobbade snickare och anläggare för att få Hjärnarps nya, fina
arena för uteträning färdig. De sista
skruvarna drogs åt när folk började
strömma till Margretelunds nya begivenhet.

utrymmen med vikter, skivstänger och
hantlar. Tanken är att här ska också
tävlande kunna träna inför tävlingar och
redskapen ska kunna flyttas till olika
tävlingsplatser. Det ingår i konceptet.

In i det sista skruvade och justerade snickarna
inför invigningen.

Ägaren av gården, Jack Gabban, har
själv stått för förarbetet och sedan tagit
till hjälp experten Sven Lindberg, som
tävlat i militär femkamp i 30 år. Resultatet
har blivit en 300 meter lång hinderbana,
som nu till en början är gratis och öppen
för allmänheten. Tanken är också att
det ska hållas träningspass och olika
evenemang på anläggningen. Duschar
finns och ingenting fattas för den träningssugne. Sven Lindberg berättade: “Hinderbanan består av hönsapinnar, armgång,
romerska ringar, bildäck, balanshinder,
kryphinder, klätterväggar, kryprör,
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Svante Menzunsku och Teodor Bondeson från
Ängelholm provade armgång i de romerska
ringarna. De var entusiastiska och helt eniga:
“Vi kommer att utnyttja denna superanläggning!”

En hel del barnfamiljer kom också på
invigningen och barnen provade gärna
de roliga gungorna och de andra redskapen. Jack Gabban: ”Jag vill gärna
bjuda på det här och mellan kl 06 och 12 på
dagen är det gratis. Sedan får vi se efter
hand hur det hela utvecklas. Något liknande i denna storleksordningen finns inte
i kommunen eller i grannkommunerna.
Det enda jag kräver är att föräldrarna

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 -

2/9-25/11 & 3/2-13/4

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

Anders Hyllenius, dekorationsmålaren på Ryet
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Malmö och anlitades ofta som dekoratör vid olika privata och offentliga
husbyggen i Malmö. I bl a Hippodromteatern och Rådhuset har
målningarna restaurerats och finns
fortfarande att beskåda.

I Ryet finns detta själporträtt i blyerts.

Ibland kan man hitta skatter där man
minst anar! Vi fick nämligen se välbevarat interiörmåleri av den för många
okända dekorationsmålaren Anders
Nilsson, sedermera Hyllenius, som har
förevigat sin konst med vackra målningar i släktingarnas boningar i Gånarp
med omnejd.

Hur fick Anders Hyllenius sin
anknytning till Gånarp? I Malmö
gifte sig paret Anders och Anna (född
Olsson) och de fick 1897 dottern Anna
Andersdotter Hyllenius. Ofta upprepades egennamnen inom familj och
släkt och det blev således en anknytning, när dottern Anna träffade sin
blivande man på kusinen Annas bröllop
med Gunnar Johansson. Den blivande
maken var Johannes Johansson, broder
till Gunnar, en ung man från Gånarp
född 1898 i Hjärnarp.

Anders Hyllenius levde mellan åren
1868-1949 och föddes på gården
N Håslöv strax utanför Malmö och
visade tidigt sin fallenhet och begåvning
för måleri. Bl a gick han i lära inom
dekorationsmåleri som gesäll i Tyskland.
På 1920-talet arbetade Anders som
lärare i dekorationsmålning på Teknis i
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Dekorationsmåleri i trappuppgång.

Tycke uppstod och Anna flyttade med
sin Johannes till Ryet i Hjärnarp. Även
dottern Anna var konstnärligt begåvad
och efter utbildning i vävkonsten blev
hon så småningom lärare på Suhrska
vävskolan i Hjärnarp.
Familjen försökte hålla ihop och på
1930-talet flyttade Anders och Anna
Hyllenius till dotterns hemtrakt.
Där de köpte ett hus nära Annas och
Johannes gård. Som nämnts ovan blev
Anders flitigt anlitad av släktingarna i
Gånarp och gjorde många dekorationsmålningar på dörrar, skåpluckor

Stilleben i olja.

Anders Hyllenius började också
tidigt måla tavlor i både olja och
akvarell, med gårdar och vångar som
motiv, både från Håslöv och från
Gånarpstrakten. Även stilleben-måleri
förekom.
Anders Hyllenius blev 81 år gammal
och ligger begravd i familjegraven på
Hjärnarps kyrkogård.

Vackert bemålade skåpluckor.

Porträttet av Anders Hyllenius finns
hos barnbarnet Arne Hyllenius och
hans hustru Gunnel i Ryet. De tre
andra föremålen finns på två olika
ställen hos släkten i Gånarp.

m.m. och även hela väggar, bl a i
entréhallar. I släktingarnas hem mötte
vi stiliserade blomstermotiv i en sober
och enhetlig färgskala, då och då
avlösta av motiv med rent figurmåleri.
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Julmarknaden

på torget och Margretelund

lördagen den 5 december kl 10 - 17
För barnen
1) Skriv något på din önskelista.
2) Tala om varför du önskar detta.
3) Skriv ditt namn, ålder o tel.nr.

4) Mejla önskelistan till

tomten@hjarnarp.se
senast den 5 december,
så får vi se om
5)

dyker upp på julafton.

Pepparkakshusutställning hos Veronica på Salongen.

36 marknadsstånd.

Vill du vara med och sälja,
hör av dig till torgfogden
Helen 0431-45 43 62
eller helen@hjarnarp.se
Margretelund har ny,
stor parkering vid Brovägen.

Det så klart
man tycker olika
men jag tycker julen
är lite läbbig.

