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Att sitta på en brygga och meta är kul.
Hamnen är en spännade plats för både gammal och ung. Mata fåglar
och meta eller bara ligga på magen på en brygga och titta ner i
vattnet. Den här bilden är tagen av Gudrun Langenheim och var
med bland det som byalaget fick efter Marianne Linderoth.
Hur skall hamnen se ut i framtiden? Vad innebär dubbelspårsutbyggnaden? Skeldevikens byalag har ställt en del frågor. Läs på sidan 12

Vår alldelles egne svenske mästare på
snapsvisor berättar om den ursvenska
traditionen på sidan 14



Några aktuella frågor
Mörkret har lagt sig över Skälderviken. Stormarna viner och
regnet öser ner. Den skånska vintern är här. Se nu till att Ni hitta
ljuspunkterna i tillvaron. Ta hand om varandra!
Vi har aldrig haft fler medlemmar i Skeldervikens Byalag än år
2006. Det är jättetrevligt att så många, genom sitt medlemskap,
visar sin uppskattning för all den frivilliga insats som görs i de
olika Byalagsgrupperna. Det är åtskilliga arbetstimmar som kommer alla Skälderviksbor till gagn.
Under året som gick har vi arbetat mycket med trafikfrågor, vilket
resulterat i ett par möten med Tekniska kontorets representant
Tommy Wiberg. Några av förslagen som kom fram på årsmötet
2006 är genomförda eller kommer att genomföras medan vi fått
besked om att en del annat ”blir för dyrt”. Vi får se hur det går. Vis
av skadan när det gäller löften vi fått om torget vågar jag inte lova
någonting längre.
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Årgång 9
Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och
skickas till medlemmar i Skeldervikens Byalag i förskingringen.
Vi tar gärna emot artiklar eller annat material, lämna till någon i
byalagets styrelse, se sidan 19.
Torgny Bergström har sammanställt och redigerat detta nummer av
Hamnposten.


Vi har dragit i gång ett arbete med att försöka förmå Banverket
och kommunen att lyssna på oss när det gäller utformningen av
närområdena utmed dubbelspåret. De har fått ett brev där vi listat
saker som vio vill tala med dem om. Läs brevet på sidan 12. Kom
gärna med synpunkter.
En annan fråga som dyker upp då och då är om Valhallsskogen
skall bebyggas eller inte. Vi i Byalagets styrelse håller frågan aktuell och studerar de olika förslagen som kommer fram. Även här
vill vi veta vad ni tycker. Prata gärna med oss i styrelsen.
Thomas Brorsson

Årsmöte
Till årsmötet kommer
Johan Hjelm från PEAB
och berätat om planerna för
Valhall park, ett område som
kan stå inför stora förändringar.
Hur blir vi i Skälderviken
påverkade?
Alla är välkomna till
Lingvallen den 21 februari
2007 kl.19



Hamnen, ån, stranden som den fångats i det ögonblick
fotografen tryckte på avtryckaren. Vykort som skickats



för att berätta hur vi mår, hur nära sjön vi bor och hur
härligt det är att bada.



Mitt 2007
Så var det då ett nytt år igen, lugnet har åter lagt sig och livet har
återigen återgått till det vanliga. Kanske sitter du, precis som jag,
med löften om nya levnadstankar angående ditt 2007. Mitt 2007
ska bli mindre planerat och organiserat. Jag ska lära mig att ta dagen som den kommer och inte känna att jag har en massa måsten
som måste göras just här och nu. Tack vare dessa tankar ska jag
förhoppningsvis bli lite mer lugn och harmonisk i min vardag och
känna att jag kan njuta tillsammans med min familj och vänner av
varje sekund som ges.
Kanske tillhör du någon av alla de som inte har ett nyårslöfte, du
är kanske nöjd och belåten med det liv du har. Eller så känner du
kanske att ett nyårslöfte inte tjänar någonting till, du kommer ändå
inte hålla det! Oavsett hur du inlett det nya året så finns det några
tankar som jag vill att du ska stanna upp vid och ta dig en funderare
på. Tankar som jag känner att vi i byn bör reflektera över och kanske också göra någonting åt. Det är upp till dig själv!
Det började med att Lennart Rydberg berättade på ett av våra
historiemöten att det för några år sedan funnits en tradition i byn
att fira av julen i form av Tjugondedag Knut på torget. Det erbjöds
dans kring granen, det fanns glögg och pepparkakor och firandet
avrundades av att tomten kom och delade ut varsin julklapp till alla
barnen. Dagen drog mycket människor och det var en allmän uppfattning att det var en trevlig tillställning. Men så dök problemet
upp att det saknades personer som ville engagera sig i att anordna
evenemanget och det försvann för ett par år sedan. Synd!
Jag har efter denna information läst i NST att det runt om i våra
kommunala byar finns olika typer av julfirande; MunkaLjungby,
Vejbystrand, Strövelstorp, Hjärnarp och till och med Bassholma
firar på olika sätt tillsammans den kommande högtiden. Min fundering är så klart


- Varför kan inte vi Skälderviken få till ett gemensamt julfirande?
- Varför saknades det personer som vill engagera sig här hos oss?
Jag bollar härmed ut engagemanget till dig som läsare. Du är kanske en av några som känner att det där skulle jag vilja vara med och
anordna! Jag lovar att ta emot alla intresseanmälningar och sätta
samman en grupp som brinner för en ”bydag”, och jag hoppas att
det är några stycken som hör av sig!

2001 kom tomten med häst och vagn till torget

Sist skulle jag vilja göra lite reklam för de träffar som under
våren kommer att ge den som vill information om Skäldervikens
historia. Bland annat kommer badlivet, byns historia och utveckling
att berättas om genom fotografier och olika personers erfarenheter.
Det kommer att bli tre träffar med mycket intressanta historier. Jag
hoppas att vi ses!
Johanna Rundgren, e-mail: famrundgren@spray.se


Ett trevligt sammarbete

När seniorgruppen hade möte i somras hemma hos Else Ehrstedt
på Kullablick blev Thomas Brorsson och jag också inbjudna. Som
ni ser hade vi en skön stund vid kaffebordet i Elses trädgård.
Vi talade om allt möjligt men också om Kullablicks historia där
Elses man Sven vuxit upp tillsammans med sin bror Olle. Sven
och Olles mor dog när pojkarna var små så det var deras moster
Olga Gudmundsson som tog som sin uppgift att ta hand om pojkarna.
Else har många bilder och dokument från Skäldervikens och hamnes tidiga historia som jag fick låna för att scanna och använda i
historiegruppens arbete.
Släktforskargruppen har också glädje av
materialet eftersom de nu har tagit som
sin uppgift att forska i vilka de första
som bosatte sig i Engelholms hamn var.
Gudmundsson från Skepparkroken var ju
en av dem.
Torgny


Olga Gudmundsson

En gåva till byalaget
Vi minns Marianne Linderoth i villa Havsvind på Valhallsvägen.
Hon hade genom åren sparat på mycket som rörde Skälderviken.
Nu har hennes brorsdöttrar rymt ut och sålt Havsvind. Men det
som har historiskt värde för oss i Skälderviken har de skänkt till
byalaget. Vi i Historiegruppen har börjat titta på materialet och vi
är mycket förtjusta. Det är kort och vykort, lotsböcker från slutet
av 1800-talet och inte minst de bandinspelningar med Mariannes
styvmor, “Tant Ebba”, som utgjorde en del av underlaget till
Gudrun Langenheims bok “Storm över Skälderviken”.
Vi tackar Kristina och Margareta
Torgny

Ett vykort poststämplat 1940.
Det suddiga till höger om Havsvind är rök från ett ånglok. Notera
den flacka stranden på “Hunnabadet”


Personal på Hotell Hoppet

Det här kortet har de nya medlemmarna i Historiegruppen, Lennart och Siv Boman bidragit med. Det är alltå en del av Hoppets
personal. Vi tror att bilden är tagen före 1921 eftersom huset i
bakgrunden är det gamla Hoppet som revs det året.
Lennart mor, Ingeborg Broman står fyra från vänster i nedersta
raden. Några på bilden har blivit igenkända när vi frågat runt men
andra har inte gått att få namn på.
Det här har vi kommit fram till.
Överst:Valborg Jönnson
Mellersta raden: okänd, Edith Johansson, okänd herre.
Nedersta raden: Alice Tell, Dagmar Levin-Svensson (flickan),
Matilda Levin, Ingeborg Broman, okänd, okänd.
Nu börjar det bli svårt, om du har några förslag så hör av dig till
oss i Historiegruppen.
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Välkomna till Historieträffar

Som ni kanske har märkt uppmanar vi ständigt våra medlemmar
och läsare att bidra med historiskt material. Vi är mycket tacksamma för det vi har fått in och tycker att det är på sin plats att vi delar
med oss av de bilder och den kunskap vi fått. Vi har tidigar haft
utställningar vid ett par tillfällen men nu har vi tänkt att vi skall
bjuda in till träffar där alla är välkommna att gemensamt se en del
bilder och prata om historien bakom dem.
Vi har tänkt att ha 3 träffar under vårterminen. Varje träff skall ha
ett eller ett par teman som t.ex. “Badgäster och badliv”, “Att gå i
skolan i Skälderviken”, “Där lekte vi”, “Affärer och handelsmän”.
Släktforskargruppen som fördjupar sig i byns första bofasta kommer också att medverka. Är det något särskilt du tycker att vi skall
belysa och prata om så hör av dig till oss i Historiegruppen. Vi tar
gärna upp ämnen som inte ligger så långt tillbaka i tiden, det är
snart “historia” det också.
Många har frågat oss i om vi inte skall ge ut en bok om Skälderviken. Men vi har tyckt att det vi har att komma med är alldeles
för tunt för att vara underlag till en bok. Men visst hade det varit
trevligt med en bok till om oss. Den senaste var Gudrun Langenheims “Storm över Skälderviken” som gavs ut 1980. Tanken är
alltså att det vi talar om och berättar på träffarna skall bevaras
genom att vi för antekningar som på det viset kan vara ett underlag
till “Boken”.
När och var träffarna skall vara återkommer vi med. Det blir en
lapp i lådan till alla som bor i Skälderviken.
Titta på byalagets hemsida www.skelderviken.se , där kommer
också att finnas en inbjudan. Gör ni en “Prennumeration” där så
får ni reda på när träffarna skall vara genom mail.
Historie och Släktforskargruppen
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Järnvägen, idéer.
Vi önskar en genomgång, tillsammans med representanter för Ängelholms
Kommun och Banverket, av ritningarna på de avsnitt av banan som återstår
att bygga.
Med tanke på områdets stora naturvärden undrar vi om någon landskapsarkitekt varit inblandad i planeringen? Kommer en landskapsarkitekt att
vara med i det som är kvar att göra?
Undergången vid Sven Johns udde.
1.
Det är av största vikt för oss i Skälderviken att ingreppet på Sven
Johns udde blir så litet som möjligt. Eftersom det inte längre är nödvändigt
att kunna använda undergången för bilar (utryckningsfordon) så tycker vi
att den skall utformas enbart för GC- trafik och inte ta en sväng långt ut på
udden!
Sträckan Mesanvägen - Lingvallen
2.
Staket och avgränsningar:
Staket av Gunnebonät nära spåren, behövs ytterligare avgränsningar skall
det göras med låga vägräcken eller gedignare staket.
Vägräcke längs Valhallsvägen eller låg mur. En eller ett par ”fickor” med
bänkar på Valhallsvägen.
Bredda västra trottoaren längs Valhallsvägen till GC-trottoar.
3.
Markberedning:
Utgå från Mats Gustavssons förslag till skötselplanen som tillkommit i sammarbete mellan Skeldervikens Byalag och Tekniska Kontoret, Ängelholms
kommun.
Återställ med material från platsen. Ingen ”toppning med matjord”.
Eventuell plantering och sådd sker i samverkan med Skeldervikens Byalag.
Fylla ut med ”hyllor” där så är möjligt för att bryta den långa enformiga
järnvägsbanken. Slänterna runt undergångar kan vara bevuxna eller kläs
med tex. storgatsten och inte som vid Lingvallen grov makadam.
4.
Vi vill att stigen på norra sidan om järnvägen mellan FBU-lägert
och Lingvallen skall iordningställas. Detta är ett ständigt återkommande
önskemål. Anslutningen i norr till befintlig GC-väg kan göras en bit ner mot
spåren så att inte sista biten blir så brant.
5.
En bänk med utsikt över viken på krönet av befintlig GC-väg vid
Lingvallen är också något vi ofta blir påminda om att verka för. (Där fanns
en bänk tidigare.)
6.
Återskapa cykelparkering vid Hunnabadets norra del i anslutning till
GC-vägen.
Undergången vid Mesanvägen
7.
Dålig skötsel runt undergången. Stora ogräsytor.
8.
Vi önskar ny parkering nedanför Hotell Skälderviken där det var
tidigare. (får inte kollidera med ev. framtida GC-trottoar.
9.
Trappor och väg behöver sopas oftare.
10.
Cykelparkering, bänk och soptunna/papperskorg vid nerkörseln på
Valhallsvägssidan vid busshållplatsen.
11.
Vara med och planera den framtida Järnvägsparken på det gamla
rangerområdet.
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Gamla hamnen och hunnabadet.
Hela området bör snyggas upp utan att bli allt för prydligt och återfå karaktär av hamn.
Minnesmärket kanske skall flyttas men bör absolut snyggas upp
Växtlighet: Lägre träd och små buskage. Reducera ytor som är bevuxna
med vresros.
Vill vi ha motorfordonstrafik norr om båtrampen?
Vill vi ha parkering på gamla hamnplanen och i klitterna? Vad innebär skyltningen ”Endast fordon med tillstånd”? Att de som känner sig behöriga och
de som skiter i skyltar kör på GC-vägen och parkerar där det passar dem.
Sittplatser och grillplatser?
Bodar, befintliga och nya.
Hur mycket skall vara uppställningsplats och vad får ”ställas upp”?
Allmänt
Hur kommer området utmed järnvägen att skötas och av vem? Buskröjning
t.ex.
Övrigt:
Papperskorg på Valhallsvägen vid vägskälet till Lägervägen.

Ovanståend har skickats till representanter för kommunen och Banverket som underlag för en fortsatt diskussion om dubbelspårsbygget.

Tennisbanan flyttas till Lingvallen

Så här ser
den gamla
tennisbanan på
Lingvallen
ut!

Byalagets Thomas Brorsson och Johan Flodmark har träffat ägarna
av Almviken, Ulf Aronsson, Ulf Leeman och Gösta Melin samt
Kajsa Wedberg från Lingvallen. Man enades om att den gamla
banan på Lingvallen är den rätta platsen att rusta upp. Om planerna
håller skall den vara klar till säsongen 2007.
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Snapsvisan då och nu.
Skålvisorna har mycket gamla anor i Sverige. En av de äldsta
kända visorna , ”Ravel Barkares skål”, är nedtecknad 1621 men är
säkert betydligt äldre än så. De flesta skålvisorna från 1600-talet
är försvunna, för det var först under 1700-talet man började samla
visorna i handskrivna häften.
Under andra delen av 1700-talet tog snapsviseskrivandet fart, och
det blev populärt att presentera nya visor på festerna, och sedan
har det bara accelererat.
De mera moderna snapsvisorna började skrivas vid mitten av
1800-talet. Franz Berwald skrev en operett, Modehandlerskan,
som uppfördes i Stockholm 1845. Operetten blev ett fiasko och
uppfördes bara en enda gång, Men ”Helan går” ingick i operetten
och den lever ju fortfarande. Visan var dock känd innan Berwald
tog sig an den. Den spelades in på grammofon för första gången
1915.
I mitten av 1800-talet började man trycka snapsviseböcker. Floran
av visor växte lavinartat. Vin & Sprithistoriska Museet i Stockholm startade 1993 en insamling av snapsvisor. I första skedet fick
man in 6 000 olika, men det är bara en bråkdel av de befintliga.
Man är nu uppe i c:a 11 000. Det visade sig att Skåne och Stockholmsområdet var de regioner som bidrog mest. Dessutom är det
så att på hela jorden är det bara i Sverige och i svenskspråkiga
Finland som man skriver snapsvisor!
För att inspirera till snapsvisans utveckling startade Vin &
Sprithistoriska Museet Svenska Mästerskapen i nyskrivna snapsvisor 1995. En uttagningskommitté väljer ut 10 visor, som går till
final. De första åren deltog finlandssvenskarna i SM, men de har
nu egna Finska Mästerskap. De fem bästa från varje land möts
sedan i Finnkampen.
Mediernas intresse för SM pekar mot att traditionen att skriva och
sjunga snapsvisor kommer att hålla i sig. Men det är inte mediaintresset som är det viktiga. Det är helt och hållet sånglusten som är
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av avgörande betydelse och eftersom det inte handlar om skönsång
så kan vi alla vara kulturbärare!
Rolf Malmström, Skälderviken

Svenska Mästare i nyskrivna snapsvisor 2006 på Vin & Sprithistoriska Museet blev Rolf Malmström, Ängelholm och Jan Carlestam, Örkelljunga
Årets snapsvisa 2006: E = mc2
Melodi: Skånska slott och herresäten
När Einstein studerade massan och ljuset
så ljusnade plötsligt problemet med ruset:
Ett glas med en hel massa Renat uti
förvandlas i kroppen till ren energi.
Juryns motivering löd:
Visan överbrygger (obs stavfel) klyftan mellan naturvetenskap
och konst och visar att allting icke är relativt, som Einstein trodde,
utan att det i tillvaron finns något absolut.
Årets snapsvisa 2001: DET NATURLIGA URVALET
Melodi: Skånska slott och herresäten
Författare: Rolf Malmström, Örkelljunga, Sverige
När Darwin studerade liv i naturen
Så fann han att först dör de svagaste djuren
De sämsta bland hjärnceller dör också först
Så öka din IQ och minska din törst.
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Dubbelspåret genom Skälderviken

Även i detta nummer av Hamnposten måste vi tala om dubbelspåret
genom Skälderviken och i många kommande nummer också. Så är
det. Ovan ser vi underfarten för Via Marina. Här skall förutom bilar
också gående och cyklar ta sig under järnvägen. dessutom kommer
en separat undergång för gående och cyklar en bir söderut.

Nu börjar man se hur dominant dubbelspåret blir. Den breda mackadambanken är i blickfånget hela tiden när man färdas eller promenerar längst Valhallsvägen eller GC-vägen utmed kusten. Snart
kommer en skog av stolpar och ett knippe kablar mellan dem att
fullborda verket.
Total dominans.
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Utfyllnaden
På Hunnabadet kommer inte utfyllnaden att ta så mycket av den
totala ytan. Det kommer inte att
märkas att stranden blivit kortare.
Det blir “runda” stenar på sluttningen mellan GC-vägen och havet.
Det kommer att se mjukare och
naturligare ut än sprängstren som
det var tänkt från början.
Det behövs en grävmaskin med
lång arm för att flytta stenarna ut i
havet.
Sven Jons udde
är hårdare drabbat. Utfyllnaden
stjäl mycket.
Den kommande
underfarten
kommer att ta
ännu mer. Byalaget har vädjat
till Kommunen
och Banverket
att göra den
mindre.

Här börjar vi
se hur det se
ut när det blir
färdigt. Stenarna är lagda
så att vattenlinjen blir lite
oregelbunden
som den är
på de orörda
partierna av
kusten.
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Lingvallen

i en härligt lugn och fin miljö
Läger och kurser
Lokaler att hyra
Vandrarhemsboende
Stugor
För prisuppgift och mer information kontakta
oss på tel. 0431-20107 www.lingvallen.se
Lingvallen, Lingvägen 19, 262 61 Ängelholm

Personlig service
Lokal förankring
Snabba beslut

www.gripen.se
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Styrelse:

Ordf. Thomas Brorsson, sekr. Lars Flodmark, kassör Torgny Bergström

Grupper:

Grannsamverkan Lennart Rydberg
lennartrydberg@hotmail.com
Thomas Brorsson
brorsson.thomas@telia.com
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Historia
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Miljö och Natur
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crezia@telia.com
Torgny Bergström
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201 91

200 88

Torgny Bergström
torgny.bergstrom@ektv.nu
Sven Erik Dalgren
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Evy Jansson
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202 30
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Strand och brygga John Edholm
j-edholm@algonet.se
Lars Flodmark
lars.flodmark@ektv.nu

200 88

215 09
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Tennis

Johan Flodmark
johan.flodmark@gripen.se

45 17 74

Trafik och
Kommunikation

Jan Jansson
Kjell-Erik Olsson
kj.olsson@telia.com
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208 17

Mats Rosén
rosen@ektv.nu

206 77

Studiecirklar:
Släktforskning

Digitalfotografering Lars Johnsson
Lasse.I@telia.com
www.skelderviken.se
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Källan

Källvägen 5

SKÄLDERVIKEN

Tel. 200 11

Öppet alla dagar 9 - 20
Service i vår butik
Postservice

Detta nummer sponsras av

Vi trycker: Foldrar Broschyrer Personaltidningar

Kataloger Offertmappar Presentationer Produktblad
Direktreklam Årsredovisningar Säljbrev
Bruksanvisningar Etiketter Handböcker
Medlemstidningar Informationsblad
Tidskrifter Affischer Flyers Kuvert
Brevpapper Fakturor Följesedlar

offset och digitaltryck
Metallgatan 17 B, 262 72 Ängelholm
Tel 0431-834 40 Fax 0431-834 50
E-mail tryckservice@ektv.nu
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