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K

ÄRE LÄSARE, DET ÄR svårt att
spå – särskilt om framtiden.
Men låt oss hoppas att det samlande centrum som Tingstorget och
Pergolan tillsammans med Tingshuset
och Turistbyrån utgör inte kommer att
splittras. Enade vi stå …
Som ny ordförande den 4 februari
sa jag så här: ”Jag vill medverka till att
Degeberga Byalag ska arbeta med en större
öppenhet ut mot byn, för en ökad gemenskap och vi ska ha Tingshuset som bas”.
Varken jag eller Byalagets nuvarande
styrelse kände då till utredningen om
samlingslokaler i kommunen, som lett
till kommunstyrelsens beslut om försäljning av Tingshuset.
Degeberga Byalag har till kommunen
påtalat felaktigheterna i underlaget,
redovisat aktuella uthyrningssiffror
och tillställt Kommunstyrelsen flera
skrivelser. Byalaget har även ansökt om
”K-märkning” av Tingshuset.
Turerna kring Tingshuset har kunnat
följas i Kristianstadsbladet de senaste
månaderna och beslutet den 21 april, att
Tingshuset skall utbjudas till försäljning,
följdes av besvikna reaktioner, debattartiklar och insändare samt ett välbesökt
opinionsmöte den 1 maj på Tingstorget
med protesterande bybor. Fotot ovan
visar uppslutningen och har tillsammans
med slagkraftig text sänts in till Medborgar-kontoret i stan. Avsändare är vi
som var där.
Efter fotografering var det Öppet
Tingshus och den ideella föräldraföreningen Trollbarn visade upp sin
verksamhet och sina nyinredda lokaler.
Föreningen har fr o m den 15 april
hand om uthyrning och tillsyn av stor
del av Tingshusets lokaler – nu också
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inkluderande ”gamla fritids” lokaler.
Information gavs om lokaluthyrning och
föreningen anordnade kaffeservering
i Tingssalen. På Kulturbyrån visades
bybor nyinredda lokaler för Degeberga
Byalag och Byablad, som man nu delar
med Degeberga Drängar och Kulturbyrån. Här kan vi mötas och känna
gemenskap och i höst kommer Byalaget
att anordna en tipsrunda med start och
mål i dessa lokaler, så att alla i byn känner att här finns en gemensam plattform
för Degeberga.
BYABLADET

Ett forum för alla i Degeberga är Byalagets Byablad. Efter ekonomisk analys,
vissa förändringar på trycksidan och
justerade annonspriser nästa år (har ej
ändrats sedan start 1992), har jag glädjen
meddela att Degeberga Byalag kan fortsätta att producera och ge ut Byabladet.
För att underlätta insamling av
information, program och text från föreningar och verksamheter i Degeberga,
ber Byalaget er att automatiskt skicka
text till Torbjörn Lindén, när ni vill ha
något infört. Här gäller samma tider
och dead-line som för annonser på sista
sidan i Byabladet.
I våras skrev jag texten om Degeberga
för en turistbroschyr (se sid 8) och jag
kände verkligen för den goda miljö som
vårt Degeberga ger oss och den slösande
natur vi omges av. Därför kära kommuninvånare i Degeberga med omnejd,
turister och tillresande, föreningar,
företagare - gamla och unga, låt oss njuta
av sommaren i Degeberga och önska
varandra en skööön sommar!

Brigitte Ahlberg,
ordförande i Degeberga Byalag
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Kalles damm
i Degeberga

Turistbyrån inför sommaren

I den gemensamma entrén till Kultur-

En ny sommar är i antågande och Dege-

och Turistbyrån i Tingshuset visar Degebergaskolans klass F2 A (6-8 år) upp ett
kreativt och informativt elevarbete under
januari - februari 2004 om vår fantastiska
natur i Degeberga. Den fina utställningen
kan avnjutas fram till slutet av september.
Eleverna har gjort flera faktarutor om
växter och dammens djur. Bland annat
kan man se fiskar, snokar, grodor och en
svan.
Här några texter från faktarutorna:
”Den 30 januari var isens tjocklek i dammen mer än 14 cm”
”Sothönan är svart och vit och bygger bo i

vassen. Ungarna får lämna boet direkt och
kan simma när de kläcks”
”Sälgen brukar vi sätta i vas” och ”Alen
växer i vattnet”
”Grodor och paddor sover i dvala på vintern”
”Bäcköringen kan bli 19 år” och ”Gräsanden flytar på vintern till bäken”
”Snoken känns igen på gula fläkar i
naken”.
Den 5 maj gjorde klassen studiebesök på
Kulturbyrån tillsammans med sina lärare,
Kerstin Jansson, Ingela Bengtsson och
Ketty Nygren för att se på utställningen
när den var klar. Barnen slog sig ner på
”Degeberga Drängars” stolar och Brigitte
Ahlberg berättade om Tingshuset och
visade runt på Kulturbyrån.
Sedan följde ett besök på Tingstorget.
Solen sken och barnen följde lekfullt
”200 fotsteg” där godis väntade i slutet av
Pergolan.
Brigitte Ahlberg

berga Turistbyrå öppnar vecka 25 för
säsongen och har öppet t o m vecka 34. Ni
hittar oss på Tingstorget och våra öppettider är; mån-fre kl 10-18, lunchstängt kl 13
-1330, lör kl 9-15 och sön kl 12-16. Kom
gärna in och besök oss. Det skulle vara
roligt att se Degebergabor inne hos oss på
Turistbyrån. Vi finns till även för er.

kvar i byn ”Kalsas paugar frau Gräsma”
(översättning: Karl Anderssons pojkar
från Gräsma). När jag var liten hade vi
sommarstuga i Huaröd, bredvid badet.
Det var den bästa platsen jag visste. När
sommarlovet började packade vi väskorna
och åkte till Huaröd. Mina föräldrar sålde
huset 1974 men jag var fast besluten att

Vi har mycket information om vad som

finns att göra, både nära och längre bort.
Det är lätt att bli ”hemmablind”. I ”På
gång” kan ni bl a hitta en aktuell evenemangskalender för Kristianstad med
omnejd. Ni kan även lämna in egna broschyrer etc om ni har verksamhet som
ni vill göra reklam för, t ex konst, mat,
boende, olika evenemang, stort som
smått, osv. Vi ska ju försöka ”hålla kvar”
turisterna i Degeberga och då är det
bra om det finns mycket information
om vad som finns i byn. Vi försöker att
hjälpa turister att hitta fina naturupplevelser, såsom Forsakar, olika cykelturer,
då är kommunens cykelkarta ett bra
alternativ, hitta boende, mat- och fikaställen mm.
Detta blir min tredje sommar på Turist-

byrån i Degeberga. Här trivs jag mycket
bra. Jag har lite av mina rötter på detta
hållet. Min pappa, Alve Andersson,
är född i Huaröd och har sina bröder

köpa tillbaka huset när jag blev stor. Men
saker och ting ändras i livet. Men nu, 30 år
senare!! vem vet, jag flyttar kanske tillbaka
till dessa trakter. Vi har planer på det, får
se om det blir verklighet.
Min arbetskamrat i år blir Nina Persson,

22 år. Hon kommer från Vittsjö och studerar i Stockholm. På somrarna bor hon i
Furuboda, där familjen har sommarstuga
sedan många år tillbaka. Så Nina är väl
bekant med dessa trakter.
Jag önskar er en Trevlig Sommar och
än en gång välkomna in på Turistbyrån

Fåglahuset Antik o Diversehandel
Österlia Degeberga
Välkomna till Fåglahuset
Hallen är som vanligt full av gamla/nya saker.
Smyckedisken är fulladdad med kvalitetsobjekt.
Nu även stort antikvariat samt skivavdelning.
I gårdsbutiken potatis, ägg, säsongsgrönsaker, egen produktion.
Öppet Lörd-Sönd 11 – 18
Juni - Augusti öppet dagligen 11 – 18

Välkomna!
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Hälsningar från Gunilla Rytterdahl
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Gärds Härads Hembygdsförening
Välkommen till Kristianstadsbygden
På Gång i Gärds Härads Hembygdsförening fram till oktober månad 2004

en protanmatta som tar bort strålningen.

Öppethållande och besöksavgifter
Hembygdsparken, Degeberga
Huvudbyggnaden i Hembygdsgården är öppen sön-och helgdagar kl. 13.00-16.00
Under tiden 16 maj-5 september samt tisdagar kl 13.00-15.30 under tiden juni-augusti samt enligt
överenskommelse.
Byggnaderna är öppna enligt program och efter samtal med kansliet. Vid gruppbesök kontakta kansliet tel. 044-35 06 57, minst en vecka i förväg.
Entréavgift till huvudbyggnaden 20 kr. Med undantag för särskilda i programmet angivna tillfällen,
har alla medlemmar vid uppvisat medlemskort fritt inträde.
Kaffe med hembakat bröd serveras under sön-och helgdagar kl 13.00-16.00
Under tiden 16 maj-5 september eller efter särskild beställning per tel. 044-35 06 57 eller Mari da
Silva tel. 044-806 24.
Blåherremölla kvarn vid Maglehem
Helgöppet fr.o.m. Långfredag t.o.m sista helgen i september.
Dagligen från 1 juni-15 aug. kl 11.00-18.00. Ytterligare information 044-35 15 05 eller 044-35 06
57.
Vid visning av kvarnen: Entréavgift 10 kr.
Skepparslövs kvarn i Skepparslöv.
Kvarnen är öppen för visning efter överenskommelse per telefon 044-24 40 51 eller
35 06 57. Entréavgift 10 kr.
Folkestorps Brännerimuseum i Olseröd.
Vid gruppbesök kontakta kansliet tel. 044c-35 06 57.
Entrávgift 20 kr per person. Guidning.
Sankta Gertruds Kyrkoruin i Vä- Rompeboden i Rigeleje vid Maglehem.
Angående dessa platser kontakta kansliet tel. 044-35 06 57, fax 044-35 50 76

Maj Månad
2/5-6/6

Utställningar i Sövde Prästgård.
Badliv förr och nu. Stickade täcken och

vävda filtar.
16/5– 6/6 Yllebroderi
16/5 13.00-16.00 Hembygdsgården öppen för allmänheten.
14.00
Invigning av Ekoparken
15.30
Visning av modell till vagnslider.
20/5 13.00-16.00
20/5 11.00–17.00

Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Blåherremölla, Maglehem. Bakdag
Försäljning av bröd och mjöl.
Bakning på gammalt vis.
14.00
Linderöds Spel och Folkdanslag framträder.
23/5 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.Kraga
huset i parken öppet. Aktiviteter.
Slagrutan Syd kommer att visa sina färdigheter
att ta ut vatten,
Currylinjer och Currykryss. Möjlighet att köpa
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30/5 13.00-16.00 Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Pingstdagen
31/5 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Annandag Pingst
Kaffe med hembakat serveras söndagar och
helgdagar under säsongen
Juni månad
1/ 6 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
6/6 13.00 Hembygdsparken. Svenska Flaggans Dag
dagsfirande.
Se annons i dagspressen!
6/6 08.00 Köpinge Fälad. Gökotta vid Vakteboden.
fekorg.
8/6 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
13/6 13.00-16.00
Hembygdsparken Ivar Johnssondagen.
Konstnärsfamiljer från trakten har utställning i
parken och i prästgården av sina verk.
Textilt av Ivar Johnssons hustru Vavi.
Skulpturer av Nils Möllerberg och målningar av
hans hustru Inga visas i Konsthallen.
13/6-4/7
Lokala konstnärer ställer ut sina verk i
Prästgården, Gallerigången och ute i parken.
Tider enligt programmet, sön o helgdagar samt
tisdagar på eftermiddagen.
15/6 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
18/6 19.00 Degeberga kyrka. Upptakt till
spelmansstämman.
Folkmusikgudstänst i Degeberga kyrka.
Birgitta Sjöstrand.
19/6 14-00-24.00
Hembygdsparken. Spelmansstämman.
Allspel-buskspel. Byggnader i parken öppna
kl 16.00-20.00
Dans på lövade banor kl 18.00.
Näckspel kl 24.00
Årets fototävling ”Rosor” visas 19.30.
Musikcafé i receptionen kl 20.00.
Hembygdskören underhåller.
Entré. Se annonser i dagspressen!
20/6 13.00-16.00
Hembygdsparken . Spelmansstämman.
Traditionell stämma med allspel, folkdans av
Gärds Härads Folkdanslag, gruppspel
från scen av lokala och gästande spelmän från
hela landet.
Entré. Se annonser i dagspressen!
22/ 6 13.00-15.30 Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
25/6 18.00 -23.00 Midsommarfirande i Hembygdsparken.
Midsommarafton.
Midsommarstången reses kl 18.00.
Traditionellt firande.
Dans med Gärds Härads Folkdanslag
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Medtag kaf-
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Barn och Ungdom.
Ringlekar med publiken. Gammeldags lekar och
godispåsar till barnen. Kaffeserveringen öppen.
Dans på lövad bana till Allans orkester.
Entré. Se annonser i dagspressen!
26/6 13.00-16.00
Midsommarfirande i Hembygdsparken.
Midsommardagen.
Traditionellt midsommarfirande med dans
av Gärds Härads Folkdanslag.
Gärdsflicka och pojke koras. Barn i
maskeradkläder får en överraskning.
Ivar Johnssonmuseet öppet 13.00-16.00.
Allsång med publiken.
Tuff-Tuff-tåget Raoul rullar i parken.
Hästen Docka drar den gamla åkvagnen.
marna Ingvar Nilsson, Slätthult.
Entré. Se annonser i dagspressen!
27/6 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Birgitta Sjöstrand 14.00.
27/6 19.00 Blåherremölla, Maglehem Gudstjänst vid
gitta Sjöstrand
27/6 18.00 S:ta Gertruds kyrkoruin, Vä
Gudstjänst med komminister
Christa Lyddeckens ochVä-Skepparslövs
kyrkokör.
29/6 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar
Kaffe med hembakat serveras söndagar och helgdagar
under säsongen

Vid

töm-

kvarnen. Bir-

Juli månad
3/7 10.00-17.00
Tändkulans vänner i Hembygdsparken.
Byggnader i parken öppna 10.00-16.00
Entré. Se annonser i dagspressen
4/7 10.00-17.00
Tändkulans vänner i Hembygdsparken.
Byggnader i parken öppna 10.00-16.00
Entré. Se annonser i dagspressen!
4/7 13.00 Biets dag i Hembygdsparken. Provsmakning och
honungsslungning. Visning av biredskap.
14.00 föredrag av Janne
Mårtensson SBR
4/7 11.00-17.00
Möllornas dag vid Blåherremölla vattenkvarn.
Malning av mjöl. Kaffeservering. Entré
4/7 13.00-16.00
Möllornas dag vid Skepparslövs väderkvarn
Kl 14.00 Malning av mjöl.
Kaffeservering. Entré.
6/7 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten
Tillfälle att bese utställningar.
7/7 -5/9
Utställningar i Sövde Prästgård.
Badliv- Stickade täcken och vävda filtar.
YllebroderiSoppteriner och såsskålar.
10/7 11.00-20.00 Degeberga Marknad. Förmarknad OBS! lördag
En av Skånes populäraste familjemarknader.
Kaffeservering i Hembygdsparken.
Se annonser i dagspressen!
11/7 10.00-17.00
Degeberga Marknad. Marknaden bl.a. känd
för sin hantverksgata.
Kaffeservering i Hembygdsparken.
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Se annonser i dagspressen.!
13/7 13.00-15.30 Hembygdsgården öppen för allmänheten
Tillfälle att bese utställningar.
15/7 19.00 Köpinge Fälad ”På kvällskvisten” vid
Vakteboden.
Underhållning av Durspelarna.
Grillad korv. Medtag kaffekorg!
Ett samarr. med Köpinge Villaförening,
Vuxenskolan i Kristianstad och
Gärds Härads
Hembygdsförening.
18/7 08.00-17.00
Antik och Samlarmarknad på marknadsplatsen
i Degeberga. En av landets största med över
300 marknadsplatser.
Kaffeservering i Hembygdsparken.
Ivar Johnssonmuseet öppet kl 11.00-16.00
Se annonser i dagspressen!
20/7 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
24/7 13.00 Rigeleje, Maglehem Fiskets Dag vid
Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier,
sillamackor mm. Medtag
kaffekorg!
Musikunderhållning. Se föreningsnytt!
25/7 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
27/7 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
Kaffe med hembakat serveras söndagar och helgdagar under säsongen
Augusti månad
1/ 8 12.00-19.00
Bälgträffen. Stor dragspelsstämma i
Hembygdsparken
Scenprogram kl 13.00-18.00 med bl.a. ett
15 tal Dragspelsorkestrar. Buskspel och allmän
dans
på
lövad bana.
Byggnader i parken öppna. Visning av hus
byggda med båle och Skiftesverk.
Entré (rabatt med Bladets lustkort).
Se annonser i dagspressen!
3/8 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
8/8 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Jaktens Dag: Program: Hunduppvisning:
Jakthundslydnad, apportering,
sökluftgevärsskytte, Naturruta-Spårtecken,
Ungdomsgruppen presenterarett viltåkerprojekt.
Naturstig med frågesport, Jaktvårdskretsens
utställning.
Eftersök i samband med viltolyckor.
Information från Svenska Jägarförbundet.
8/8 14.00 Blåherremölla, Maglehem. Gudstjänst vid
kvarnen. Ulf
Kleander
10/8 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
15/8 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
15/8 11.00-16.00
Blåherremölla vattenkvarn, Maglehem.
Bakdag. Försäljning av bröd och mjöl mm.
Bakning på gammeldags vis. Underhållning med
H e mbygdskören och allsång med publiken.
15/8 14.00 Rebbetuaröds Gårdsruin. Friluftsgudstjänst.
Ulf Kleander.
Ta med något att sitta på samt kaffekorg.
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Uthyrning av lokaler i Tingshuset
Hembygdsgården öppen för allmänheten
Tillfälle att bese utställningar.
22/8 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten
22/8 16.00 Skepparslövs väderkvarn. Friluftsgudstjänst.
Kyrkoherde Bengt-Åke Månsson och
Vä-Skepparslövs kyrkokör.
24/8 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
27/8 15.00 I Ivar Johnssons fotspår.
Samling i Vittskövle medeltida kyrka där
kyrkoherde Ulf Kleander, hälsar välkommen och
berättar om kyrkan. Vidare går vi till Jan Daniel
sons viloplats.
I Linnélunden: Bengt Berglund berättar.
28/8 11.00 Rigeleje, Maglehem. Ålafiskets Dag vid
den.
Hommorna ryktas. Tipsrunda. Gissa ålens vikt.
Lyssna till handklaverets toner och avnjut
medhavt kaffe.
29/8 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
31/8 13.00-15.30
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Tillfälle att bese utställningar.
Kaffe med hembakat serveras söndagar och helgdagar
under säsongen

Välkommen att hyra lokal i Tingshuset! Under tiden 15/4-30/6
är det Föräldraföreningen Trollbarn som har skötselavtalet för
Tingshuset. Under denna period kan lokaler hyras enligt följande
priser:
Tingssal 150 kronor / tillfälle
Styrelserum samt övriga smårum 50 kronor / tillfälle
Trollbarns lokal 100 kronor / tillfälle plus avgift till Föräldraföreningen Trollbarn för porslin, möbler, leksaker mm. Lokalen kan
användas till bl.a barnkalas .

17/8 13.00-15.30

Apoteket
Ändrade öppettider
7 juni - 28 augusti
Mån - Ons, Fre 9.00 - 17.00
Lunchstängt 12.15 - 13.15
Torsdag
Stängt

Rompebo-

TENNISDAX
!!

September månad
4/9 9.00-14.00
Höstmarknad i Hembygdsparken i samband
medMC Veteranernas marknad på stora
marknadsfältet.
Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt
och grönt mm.
Kaffe med hembakat serveras hos
Marie da Silva i prästgården.
Se annonser i dagspressen!
5/9 13.00-16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten
14/9 19.00 Hembygdsgården Trivselkväll-Filmafton
SRI LANKA. Olof Jönsson, Ilnestorp berättar
och visar egna diabilder från en av sina resor
söder om Indien.
Entré samt kaffe med hembakat. 30:- Lotterier
15/9 19.00 Hembygdsgården. Musikandakt i prästgården
med kyrkoherde Ulla-Britt Bengtsson och
Everöds Kyrkokör.
Kaffeservering med hembakat.

Med reservation för förändringar

Solen och termometern ger en klar indikation på att det är
hög tid att damma av grejorna inför årets tennissäsong.
Berätta för dina vänner och grannar vilken rolig och billig
motionsform tennis är, så att vi blir många som nyttjar vår
fina anläggning vid Forsakarsbadet.
Avgifter:
Medlemsavgift
Bokad tid,
1 tim/vecka
2 tim/vecka
3 tim/vecka

50:-/år
200:-/säsong
300:-/säsong
350:-/säsong

Frågor och tidsbokning;
Ronny 044-350509
Bengt 044-350895
Lars
044-350662
VÄL MÖTT PÅ TENNISBANAN !
Degeberga TK

Marias
Fotvård

Tingsvägen 23 Degeberga Tel 044-35 07 10 Ring och boka tid!

Nu är sommaren här!

Med välskötta fötter går allt som en dans!
Har du torr hud eller sprickor eller andra problem, så kan jag hjälpa dig.
Öppettider: Mån-Onsd. 9.00-17.00
Telefontid: Mån-Fre 9.00-17.00

Varför inte ge bort ett presentkort?
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FÖRENINGSINFORMATION

DEGEBERGABYGDENS
RÖDAKORSKRETS
DU som tycker om människor
DU som tycker om rättvisa
DU som har lite tid över
VI behöver dig i vår förening
Ring, så berättar vi mer!
Gunborg Andersson tel. 0414 – 73279
Aina Esbjörnsson tel:35 08 41
Eva Möttus tel: 35 31 09
Varmt välkommen!

VÅRT PROGRAM FÖR
VÅREN/SOMMAREN 2004
15/5 De äldres fest i Vittskövle i samarbete
med
kyrkliga syföreningen. Sture Hansson berättar
skolminnen och tillsammans med Inez och Tage
sjunger vi sånger vi minns.
27/5 kommer många att känna igen sig när
Tommy Olsson visar delar från sina senaste filminspelningar från trakten.
6/6 firar vi Svenska flaggans dag i Hembygdsparken.
Se utförligare annons i dagstidningen.
8/6 De äldres fest i Degeberga i samarbete
med kyrkliga syföreningen. Underhållning av
Lars Kryger som sjunger och kåserar för oss.
17/6 Utflykt till Lavendelgården vid Önneköp
där vi i mån av tillgång kan köpa växter. Ta med
egen fikakorg. Samåkning från
Degeberga församlingshem 18.30.
10-11/7 Tombola på Degeberga marknad.
26/8 Ut i det blå – hemmavid. Samåkning
från Degeberga förs.hem kl 18.30
Om inget annat anges träffas vi i Degeberga
förs.hem kl 19.00.
ALLA hälsas varmt välkomna att vara med på
våra aktiviter.
“Jag tänkte att någon borde göra något.
Sedan insåg jag att jag var någon.”
John F. Kennedy

Vägkyrka i Degeberga pastorat 2004
DEGEBERGA vecka 27
Måndag 28/6 14.00 Sommarkonfirmanderna
och Lina Hult Skoog.
Tisdag 29/6 14.00 Inga-Lill Johansson tillsammans med barn.
Onsdag 30/6 19.00 Ingela och Louise Jönsson
och Joakim Norlander.
Torsdag 1/7 14.00 ”Kyrkans tjänare”.
Fredag 2/7 19.00 Andreas Kvintett.
Orgelmusik med tema inleder tre av vägkyrkoandakterna kl. 13.40
Måndag ”Sommar”, Tisdag ”Bröllop”, Torsdag
”Meditation”
Kaffe serveras i församlingshemmet efter andakterna.
Utställning: ”Koppar”.
VITTSKÖVLE vecka 28
Söndag 4/7 19.00 Lisbeth Göranson och Lina

Kaffe serveras i församlingshemmet efter andakterna.
Utställning: ”Gamla förkläden”.
MAGLEHEM vecka 29

Hult Skoog.
Måndag 5/7 14.00 Monica Åkesson och Duo
AnIng.
Tisdag
6/7 14.00 Anna Greta Nilsson och
Magnus och Fredrik Ermund.
Onsdag 7/7 14.00 Eva Åkesson och Hjärtats
nyckel.

Torsdag 28/7 14.00 Berit Andersson, Inga-Britt
Johnsson och Hjärtats nyckel.

Hemvändardag
med Loppmarknad.
Lördagen den 3 juli i
Norra Lökaröd
klockan 12.00 – 16.00.
Underhållning av
Karl-Ivans Kapell
Auktion
Till loppmarknaden
mottager vi tacksamt
Allt som är säljbart
Per-Åke
Matts
Lars

vid Tingstorget i Degeberga

Onsdag 28 juli kl 19

HEMSLÖJDSBODEN
i Degeberga Tel.044-35 02 62
Öppet vardagar 9.00 - 17.30
lördagar 9.00 - 13.00

Stort urval av broderimaterial, Stick och virkgarn,
Dukar, Presenter, Souvenirer
att ta med på resan

350112
350018
351364

Så hämtar vi!

Lökaröds Byalag

*************************************
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Kaffe serveras i församlingshemmet efter andakterna

Ring

”Samling vid
Pumpen”
Gringelstad Hot and Sweet
Trio
+ Arne Castell

Tisdag 13/7 14.00 Christina & Erik Lawesson.
Onsdag 14/7 14.00 Visning av kyrkan av arkitekt Hans Ponnert.
Torsdag 15/7 14.00 Jan Månsson.
Lördag 17/7 19.00 Musikandakt med Allökören och Birgitta Sjöstrand.
Tisdag och torsdag serveras kaffe i församlingshemmet efter andakten.
Utställning: ”Leksaksprojektets alster”.
HUARÖD vecka 31
Tisdag 27/7 18.30 Lennart Elvstrand, Kjell
Andersson och Rickarums manskör.
Korvgrillning.
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Nyheter från Linneväveriet,
något i ”Hästväg”

Känn dig välkommen till Degeberga!
Degeberga (cirka 1700 invånare) har

en väl utbyggd service med affärer, bank,
kyrka, vårdcentral, tandvård, apotek,
grundskola åk 0-9, bibliotek och matserveringar (bl. a. Forsakarsgården, pizzeria
och gatukök). Degeberga ligger vid väg
19, avståndet från Kristianstad är 25
km och från Malmö 90 km. Det är en
naturskön och omväxlande kulturbygd,
där Österlens mjuka horisonter möter
Linderödsåsens skogslandskap och med
Hanöbuktens mjuka kustlinje några kilometer bort i öster.
I närheten av Degeberga finns slotten
Vittskövle, Maltesholm och Christinehof.
Tingshuset vid Tingstorget i norra delen

av byn byggdes år 1891. Sista tinget där
hölls 1952. Då blev Degeberga centralort
i den nya storkommunen och Tingshuset
blev Kommunalhus. Här fanns då bl. a.
post, polis, försäkringskassa, bibliotek och
kommunkontor. 1974 införlivades Degeberga med Kristianstads kommun. På
senare år har stora delar av Tingshuset
använts som samlingslokaler för bybor
och föreningar. 1999 förskönades Tingstorget med en av byborna byggd Pergola
där 200 rosor, 60 barrväxter och 36 kläng-

växter planterades. Degeberga Turistbyrå
finns i Tingshuset vid Tingstorget och är
öppen under påsk och sommar.

Degeberga bjuder vår och försommar på
bokskogens skira grönska och rapsfältens
gula blomning.

Degeberga är en naturlig utgångspunkt

Hembygdsparken i Degeberga är en

med bra och varierande boendemöjligheter bland annat Degeberga Stugby, vandrarhem, camping och Forsakarsgården. I
närheten av dessa finns också en tempererad 50 m simbassäng, ur Linderödsåsens
våtmarker rinner Forsakarsbäcken och
bildar i en ravin Skånes vackraste vattenfall, Forsakar. Där det råder en mycket
speciell stämning året runt. Forsakarsbäcken slingrar sig genom Degebergas
backar och dalar. Mitt i byn ligger Kalles damm, Bålsjön. Här finns möjlighet
att fiska och tittar du rakt norrut ser du
Degebergas ”höjdpunkt” Söndreklack,
som i folkmun kallas Sockertoppen.
Den gamla järnvägen har omvandlats

till 1.750 meter underbar promenad- och
cykelväg genom Degeberga. Kommer du
söderifrån passerar du Bålsjön på den
västra sidan och Degebergaskolan på den
östra sidan. Längre fram följer du sedan
Degeberga backar och dalar. Norrut
fortsätter cykelvägen till Kristianstad och
söderut sträcker den sig till Maglehem.
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levande Hembygdspark med ett rikt
utbud av arrangemang och aktiviteter
sommartid bl. a. Spelmansstämma,
Midsommarfirande, Tändkulans vänner,
Degeberga Marknad, Antik & Samlarmarknad och Dragspels-stämma. Här
finns det nya Ivar Johnssonmuseet tillsammans med gamla kulturbyggnader
och en kaffeservering i allmogemiljö. I
anslutning till Hembygdsparken finns
flera välskötta motionsslingor, bl. a. en
med elljus. Spela golf kan du göra på
Degeberga-Widtskövle Golfklubb, som
har en kuperad hedbana med skotskinspirerad karaktär.
Allt detta och himlen därtill – Välkommen hälsar
Degeberga Byalag
PS Vi har t o m ett ”gubbdagis” hos färghandlaren mitt i byn …

Ovanstående text är skriven av Brigitte Ahlberg och
ingår i en ny A4 broschyr, som Linderödsåsens Turism
ger ut i sommar ,distribution till turistbyråer i Skåne
och på Själland.
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Thórir Steindórsson

Foje Hof - islandshästar i N Lökaröd
I slutet av förra året kunde den obser-

vante se att vissa saker började förändras
i södra delen av N Lökaröd. Det började
med bara ett par stycken islandshästar i
oktober för att i november plötsligt bli
40-50 st. Det var företaget Foje Hof
som med sina islandshästar bestämt sig
för att flytta från det fagra Österlen till
det ännu vackrare Lökaröds-området på
Linderödsåsen.
Den islands-svenska familjen Steindórsson-Warelius fann i byn den gård
man länge letat efter, med betesmarker
till hästarna, ett charmigt bostadshus,
lagom mycket ekonomibyggnader och
inte minst en fantastisk omgivning! Men
det var inte nog med det: Ett tillmötesgående och vänligt bemötandet från
grannar, mark- och skogsägare, jägare och
jaktlag var helt avgörande för att flytten
skulle bli av.
Tack vare ortsbefolkningens positiva

inställning kan nu den häst- och naturintresserade få upplevelser utöver det
vanliga på Foje Hof. Verksamheten är
bred. Under sommartid är det i första
hand turridning som erbjuds. Ritterna
går omväxlande i skog och öppet landskap. De sträcker sig från 2 timmar till
2 dagars långritt till Kivik. På de kortare
turerna kan alla från 10 år och uppåt
följa med oavsett ridvana. För de mer
rutinerade ordnar Foje Hof långritter
och ridresor till Island ett par gånger om
året. Oavsett vilken tur man väljer så får
man rida tölt, islandshästens speciella
mjuka gångart.
Under höst och vår är det framför allt

ridskolan och privatlektioner som dominerar företagets verksamhet. I nuläget är
det ca 40 elever som deltar i åldrarna 9 till
72 år varav de allra flesta är vuxna. Undervisningen går ut på att få så stora kunskaper i islandshästridning, rasens gångarter
och hästhållning att eleverna ska kunna
äga sin egen häst. För många går också
drömmen om en egen häst i uppfyllelse.
Kanske blir det just favorithästen på ridskolan som byter ägare, blir privathäst och
inackorderas på gården!
10

De flesta hästar på Foje Hof är direk-

timporterade från Island, men där finns
också några svensk-, dansk- och tyskfödda hästar. Hästarna arbetar ett till två år i
verksamheten, därefter säljs de. Därför är
Foje Hofs hästar glada och positiva och
har inte hunnit tröttna och bli tråkiga. De
hästar som är till salu har fått livserfarenhet och blivit trevliga familje- och/eller
tävlingshästar.
Thórir Steindórsson, som driver företaget, är sadelmakare med mästarbrev.
JUNI 2004
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Han har bott 10 år i Sverige med sin
svenska sambo och barn. Under sin tid i
både Sverige och på Island har han hela
tiden arbetat med hästar. Förutom turridning och ridskola står även inridning,
träning och avel i liten skala på programmet. Thórir tävlar också framgångsrikt i
flygande pass och har placerat sig på 2:
a plats på Svenska Mästerskapen två år
i rad.
För dig som är nyfiken och vill veta mer:
Ring Thórir Steindórsson på 044-35 13 14
eller gå in på www.fojehof.nu.

Svenska
Islandshästförbundets
(SIF) avelskansli
Mitt i Degeberga ligger sedan 1:a jan 2004
Svenska Islandshästförbundets (SIF) avelskansli. Det utgör basen för hela Sverige vad
avser registreringar och hingstkontroll av
den näst största hästrasen i Sverige; Islandshästen!
För närvarande finns det ca 16 000
islandshästar registrerade i Sverige. Varje
år föds det ca 800-900 föl i landet och ett
stort antal hästar importeras, framförallt från
Island.
På Island har hästen funnits sedan slutet av 900-talet. Den kom dit med norska
vikingar som gått i landsflykt för att komma
undan ett kungadöme som utökade sin makt.

Nya skribenter sökes
Gillar du att skriva? Har du något att

berätta? Då är det kanske dags att ta
kontakt med redaktionen för Byabladet.
Nu söker vi Dig som känner starkt för
din hembygd och håller berättandets fana
högt.
Gammal som ung, alla har vi något som
vi vill föra vidare till våra medmänniskor.
Kanske en berättelse om någon fantastisk upplevelse, ett porträtt av någon som
betytt mycket, en historisk händelse med
anknytning till våran bygd. Eller varför
inte ett debattinlägg, det finns flera aktuella ämnen som tåls att diskutera. Är du
med i en förening som du tycker behöver

lyftas fram?
Du kanske filar på en novell som
behöver vädras i det öppna. Varför inte
en blomma som är så vacker att alla borde
veta det. Har du varit på någon spännande
resa som du vill berätta om?
Här får du i alla fall chansen att
få din historia publicerad. Hör av
dig till redaktionen 350216, eller
degebergabyablad@swipnet.se och visa oss
vad du har.
Eftersom detta är en föreningstidning så är allting ideellt, vilket innebär
att glädjen att bli publicerad är det enda
honoraret som utdelas

Vid flykten tog människorna bara med sig det
allra nödvändigaste.Däribland fanns de absolut bästa exemplaren av deras hästar.
Utifrån dessa första hästar har rasen
sedan utvecklats, ofta under karga förhållanden som skapat en häst med mycket självförtroende, stark flockkänsla, ett stabilt och
positivt temperament och motståndskraft
mot vädrets makter. Fr o m 1200-talet blev
det importförbud av nya hästar till Island. Ett
förbud som fortfarande är gällande.
För att registrera ett föl i Sverige krävs
att stammen kan härledas tillbaka till Island, d
v s att fölet är renrasigt. Därför är hingstkontrollen så betydelsefull. Vid registreringen ska
fölet ha givits ett namn med isländsk anknytning. Hästens namn är av största betydelse
och ska personifiera just den individen. En
häst som heter Glóð (”Glöd” på svenska) ska
vara glödande röd till färgen eller ha ett hett
temperament, en som heter Fifill (”Maskros”)
är född den dagen då maskrosorna slår ut.
På SIF:s avelskansli är det bråda dagar.
EU har fattat ett beslut att alla hästar ska
ha hästpass. För Sveriges del ska det vara
genomfört innan utgången av år 2005. I passet finns en fullständig stamtavla i 3 led, en
signalementsbeskrivning som är både bildlig
och bokstavlig samt plats för diverse veterinära anteckningar. Passet främsta syfte är
att förhindra att hästar som behandlats med
vissa preparat ska bli människoföda.
På kansliet arbetar tre personer, vilka
alla bor strax utanför Degeberga. Naturligtvis
har de egna islandshästar och ett brinnande
intresse för Gudarnas häst.

JUNI 2004

Degeberga Byablad

NUMMER 53

11

Om sanningen ska fram!
I debatten om Tingshusets framtid har

Under åren som gått har kommunen
regelbundet betalat ut avtalat bidrag
till Byalaget. Man har inte någon gång
anmärkt på bristande rapportering.
Det fanns således ingen anledning för
styrelsen att misstänka, att rapporteringen inte fungerade enligt avtal.
Tyvärr informerade den som ansvarade
för rapporteringen i styrelsen inte om att
rapporteringen släpade efter. Han kunde
därför inte få den hjälp han behövt för
att reda ut det hela.

jag som tidigare vice ordförande i Byalaget
anklagats för att vara ohederlig och illojal
mot styrelsen. Detta är fel, styrelsearbetet
i Byalaget har alltid bedrivits ärligt och
öppet. Alla aktiviteter och redovisningar
har behandlats inom styrelsen, som beslutat gemensamt i alla viktigare frågor.
Styrelsen har enligt ett avtal från 1998

med Kristianstads kommun förvaltat
Tingssalen och övervåningen i Tingshuset. Vi har svarat för uthyrning, städning
och enklare underhåll. Härför har byalaget fått ett mindre belopp i årligt bidrag.
Allt arbete har bedrivits ideellt av styrelsemedlemmarna utan ekonomisk ersättning. Under alla år har en person varit
sk Tingshusvärd och lagt ner ett mycket
stort arbete på att ordna det praktiskt och
trivsamt för dem som utnyttjat lokalerna.
Det är många som under åren framfört
sin uppskattning för detta arbete.
Hyresnivåerna har bestämts av kommunen och varit låga för att främst ideella
föreningar ska ha råd att nyttja lokalerna.
Hyran har fakturerats lokalnyttjarna av
kommunen på underlag från Tingshusvärden. Denne skulle rapportera vilka som
hyrt lokaler till C4 Teknik halvårsvis.

Vintern 2004 framkom att kommunen

utrett framtiden för alla egna samlingslokaler i basorterna och att man beslutat
sälja Tingshuset. Det är mycket märkligt
att man inte på något sätt efterfrågat Byalagets synpunkter på Tingshusets betydelse för Degeberga under utredningen.
Vi hade faktiskt ett avtal om förvaltning
av delar av fastigheten och hade kunnat
bidra med ett gott beslutsunderlag! Att
påstå att den uteblivna rapporteringen
skulle vara orsak till beslutet om försäljning av Degeberga Tingshus är inte
rimligt. Rapportbristerna uppdagades
före beslutet och är numera åtgärdade.
De årliga hyresintäkterna för de lokaler,
som förvaltades av Byalaget är mycket

små i jämförelse med driftskostnaderna
för Tingshuset.
Vi är alla ansvariga för andan och stäm-

ningen i Degeberga. Det måste vara roligt
att arbeta både samhälleligt och ideellt
och engagera sig i föreningslivet. Den som
säger sig vilja arbeta för ”gemenskap och
glädje” borde betänka detta innan hon tar
heder och ära av ideellt arbetande, rättskaffens människor i personliga påhopp
i lokalpressen.

Gösta Larsson
Gorm Wigforss,
som tackar alla hedervärda läsare av
Byabladet för goda år i vårt fina
Degeberga inför förestående flytt norrut
närmare barn och barnbarn.

ÅKERI OCH MASKINSTATION
i Lökaröd HB
DEGEBERGA ALLSKROT
TELEFON

B-A BYGGKONSULT AB
DEGEBERGA

Nybyggnads & Reparationsarbeten
Bruno Håkansson
044 - 35 01 72
0708 - 49 49 62

Arne Svensson
044 - 35 02 32
0708 - 49 49 61

Fax 044 - 35 02 32
12
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Lillafors Snickeriet AB
(fd Forsakar Form)

Tillverkning av byggnadssnickerier
Fönster, dörrar
Våningstrappor
Köksinred-

Butiksinredningar
Specialist på lärkträ

Degedalsvägen 1, 297 31 DEGEBERGA
Tel: 044 - 35 04 40, Fax: 044 - 35 07 00
Arne
Bruno
Mobil:
0708 - 49 49 62, 0708 - 49 49 61 Svensson
Håkansson
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Renovering
och
omklädsel
av möbler
297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Bökestorps Skrot
&
Bildemontering

Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
den trivsamma och gemytliga klubben
med en tio-i-topp bana.

Vi har en 18-håls bana som håller mycket
hög klass.
Skotskinspirerad och med mästerskapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål.
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen träningsanläggning. Drivingrange med grästee,
Sveriges största puttinggreen, bana för
inspelsträning, greenbunker, m.m.
Vi har ett mysigt klubbhusområde där du
hittar alltänkbar service i form av restaurang, pro och välsorterad shop.

Vi har ett antal förmånliga medlemskapsformer för att passa olika önskemål.
Vi är en klubb med “vind i seglen”.
Du är välkommen att besöka oss för att ta
en fika eller äta en bit mat i restaurangen,
besöka Jessica och Petter i Golfshopen,
prata medlemskap med Eva på kansliet
och jag är säker på att Du också kommer
att tycka att vi är den trivsamma och
gemytliga klubben som vi utger oss för
att vara.
Vill du veta mer, ring 044-355035 och
prata med Eva

Evert Andersson
Bökestorp

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 045615115

DEGEBERGA
STUGBY AB

Vi la
gar, ﬁxar&
säljer
na ﬁmöbler hocandr
a saker
.

• Boende i stuga eller rum
• Konferenser
• Träningsläger
Trollemöllavägen 106
297 94 Degeberga
Tel 044-35 00 60, Fax 044-35 00 06
www.degebergastugby.se

�

JUNI 2004

Degeberga Byablad

NUMMER 53

13

Med positiv anda leker
Trollbarn vidare i Tingshuset
Det kan omöjligt ha undgått någon
läsare av Kristianstadsbladet att föräldraföreningen Trollbarn nu flyttat in i
Tingshuset och att vår verksamhet är i
full gång.
Efter många turer och kast mellan hopp
och förtvivlan angående hemvist för vår
förening, löste sig allt för oss den 16
mars då vi skrev under att vi tog över
ansvaret för skötselavtalet från Degeberga byalag fr o m den 15 april.
Den 26 mars firade vi att vi hittat någon-

stans att bo. Invigningsfesten blev en
succé. Totalt var vi sextiofyra personer
som tillsammans hade trevligt denna dag.
Trångt var det, men - finns det hjärterum
så finns, som bekant, även stjärterum.
Trollmor och trollfar bjöd på skönsång och
passade även på att bjuda de nyinflyttade
trollbarnen på godispåsar. Trollmor och
trollfar kommer också fortsättningsvis att
dyka upp när man minst anar det...

eningen Trollbarn arbetar för närvarande
på att öka antalet uthyrningar av tingssalen till fester mm. I nuläget lägger vi
arbete på att rusta upp och komplettera
köksutrustningen. Kaffebryggare och
kaffeservis är på plats, mer är på väg.

även på att få se många nya ansikten.
Hjärtligt välkomna till en termin full med
lek och gemenskap. Vi planerar en del lite
större barnarrangemang i bla samarbete
med Musik i Syd. Håll ögonen öppna
– anslag sätts upp i byn.

Det var också många som passade på

Vi kommer att fortsätta arbeta för att

jer och är, i genomsnitt, ca 10 vuxna och
15 barn på plats varje tisdag och fredag.
Våra medlemmar har under dessa veckor
erbjudits allehanda aktiviteter och festligheter. Vi har bl a haft en mysig påskfest
och bondgårdsbesöket med grillning på
Valborgsmässoafton var också mycket
trevligt. Även självaste Pippi Långstrump
har hälsat på och sjöng för - och med
oss.

att fika i Tingssalen denna dag och som
genom detta stödde vår verksamhet, tack!
Vi räknade till sextiotvå stycken. Vi hoppas att många tar vår inbjudan att dricka
”tiokaffe” med oss på allvar och gör slag i
saken och verkligen kommer till vår lokal
tisdagar och/eller fredagar. Vi tror och
hoppas att det kan bli en ketchupeffekt kommer en, så kommer många. Bygdens
barn behöver umgås med människor i alla
åldrar. Ni är alla varmt välkomna!

Byns distriktssköterskor besöker oss

Vi vill också ta tillfället i akt och tacka

Möjligheterna är många och endast

Vi har i nuläget trettiofyra medlemsfamil-

med jämna mellanrum för att erbjuda
viktkontroll av våra ”småtroll” samt även
möjlighet till samtal, stöd och undervisning.
Vi vill passa på att tacka för den goda
uppslutningen på Tingshusmanifestationen den 1 maj. Ni var många som visade
att Tingshuset är viktigt för Degebergas
invånare. Många av de som kom tog även
tillfället i akt och passade på att titta
på de lokaler som finns att nyttja i vårt
vackra Tingshus. Förhoppningsvis flyttar
fler föreningar mm in och ökar därmed
uthyrningsfrekvensen. Vi i Föräldraför14

Bilisten, CalliWeb, Candy Plock, Degebergaskolan, Ekens Fabriker AB, Färgaffären, Gittes Stuvkälla AB, Granbaren,
Konsum, Lökgrytan, Matöppet, Mjela,
Pelles i Maglehem AB, Trollrike och
ÖSPAB. Dessa sponsorer har på olika sätt
bidragit till vår verksamhet och/eller vår
lokal. Ett STORT tack!!!
Det är vår förhoppning att vi kan verka
i våra lokaler i Tingshuset under lång tid
framöver.
Höstens aktiviteter är till stor del planerade (se sid 21) och vi hälsar alla ”gamla”
medlemmar välkomna åter och hoppas
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Tingshuset även i framtiden skall kunna
nyttjas av byns invånare samt att det
utvecklas som mötesplats för Degebergaborna och används i ännu större utsträckning än det görs idag. Det är mycket viktigt
att det finns ett hus där nystartade såväl
som etablerade föreningar kan mötas och
utveckla sina verksamheter. Kanske kan
vi utveckla Tinghuset till annan kulturell
verksamhet t.ex barnkonserter, teater
mm.
allas vår fantasi och engagemang sätter
gränser för vad som är möjligt.
Kom gärna med förslag – Dina idéer
är viktiga!!
Diskussioner pågår med C4-teknik
om fortsatt avtal. Föreningens skötsel och bokningsansvarig är Magnus Persson
tel 044-355080
Med önskan om en skön sommar för
oss alla och en härligt spännande höst
framöver!
Styrelsen Föräldraföreningen Trollbarn

Pizzeria
S:t Klara

ROLLO DIVERSE
UTFÖR GRÄV & SCHAKT
MED MINIGRÄVARE
VÄRMEPUMPAR &
VVS-INSTALLATIONER
Reino Olofsson
Kung Borres Väg 95
Tel: 044-35 06 13
0708-45 86 44
e-post: rullis@swipnet.se

Hårservice

Öppet
Måndag
Stängt
Tisdag - Torsdag 16 - 21
Fredag - Lördag 15 - 21
Söndag
14 -21
Telefon 044-35 09 99
Tingsvägen 36 Degeberga

Oddny Anderssons
Tingsvägen 52
Telefon:044 - 35 09 40

***Ditt Matställe i Degeberga centrum ***
Värden Alexandra hälsar gamla och nya
gäster välkomna !

Hos

Kerstins Pinaler
finns allt ni inte behöver

GAMMALT och NYTT
KURIOSA
Gamla Gästis i Degeberga
Grävning & schaktning utföres
Grävlastare Volvo 6300
Bobcat 863 med grävaggregat
Pia & Tomas Nilsson
0733-94 86 12 044-35 17 80

Wienerbröd
och kakor från
Café Sandhem

A&L
Redovisningstjänst

Öppet: Söndagar kl 13-17
Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

Anette Knutsson
Saxamöllevägen 2 • 297 32 Degeberga

M j e l a

Färdiga
baguetter
och sallader

Öppet alla dagar 8.00 - 21.00
Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR

KIOSK

Degebergabygdens
Byggvaruhus
Skånska Lantmännens

Lokalförening i Brösarp (N Björstorp)
Vägen mellan Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00 • Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-730 83
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GATUKÖK

PE:s Rör & Smide
Degeberga

Utför smidesarbeten
och rörinstallationer
Reparationer av lantbruksmaskiner
Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 – 35 00 25.
Mobil 0708 –35 25 30
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Fenrisulven och asarna

Om naturväsen i folktron
När jag var liten fick jag höra berättelser

om jättar, troll, skogssnuvor, älvor och
bäckahästar. Många var de mörka kvällar
då mor berättade för oss ungar om alla
devarelser som befolkade vår omvärld.
De osynliga som kunde ses för de som
var utvalda. Även berättelser om folk som
sett änglar och spöken hörde till min ungdoms vardagpå landet.
Här i trakterna berättas det om Forskarlen i Forsakar och om småfolket i
pysslingagrottan. Många har promenerat
i Trollemölla och i Trollelier. (Trollängarna).mI Trolle Ljungby går sägnen om
trollen under det stora flyttblocket kallat
Maglastenen (stora stenen) eller Trollastenen, som ägde Ljungby horn och pipa.
16

Varje julafton höjdes stenen upp på guldpelare när trollen festade och då använde
dryckeshornet och pipan.Varje flyttblock
eller jättekast har sin egen historia om hur
olika jättar och jättekvinnor kastat dem
mot traktens kyrkklockor.Eftersom dessa
sagoväsen har försvunnit då folkbildningen har ökat, så kanske det kanvara på
plats med en liten repetition.
Rån: Levde ensamma. De kunde göra
sig osynliga eller förvandla sig till djur
eller människa som en man eller kvinna.
Rået härskade (rådde) över en viss plats
och de djur som fanns där t.ex. rådjuret.
Det fanns gårdsrån, (tomten) och skogsrån, men även i kvarnar, källor, berg och
sjöar. Tomten var fram till 1800-talet en
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ensamvarg som skyddade den enskilda
gården eller stugan men blev med Jenny
Nyström en internationell kändis med
eget familjeliv, renar och släde.I Småland kunde man även finna tomtar ute i
skogar och ängar där de ofta bodde flera
tillsammans under jorden som rumpnissarna. (Tomtabacken i närheten av
Nässjö).
Skogsrået eller skogssnuvan (I Norge
huldran) var ett kvinnligt väsen vacker
framtill men helt urholkad baktill och
försedd med en kosvans.Hon förförde
ensamma kolare och skogsarbetare och
lurade folk att gå vilse i skogen. Om man
tog på sig ett in-och utåtvänt plagg klarade man sig.

Vittrefolket höll till i N. Sverige.De
levde i familjegrupper under jorden. De
var svart-röd-eller vitklädda. Deras kor
var vita och mjölkade oändligt mycket.
En vittras ko som man kastat stål över
fick man behålla. Vittrorna flyttade in
på sätrar och fäbodar när människorna
flyttade ut. De jagades av Oden och hans
hundar under stormiga nätter.
Bjären eller mjölkharen bar hem mjölk
från andras kreatur till sin ägare. I Norrland var Bjäran eller Puken ett förtrollat
nystan. Ordet finns i namnet pukvete,
namnet på en växt med vackra blommor
tillhörande lejongapsväxterna. Under
häxprocessernas dagar var bjäran häxans
hjälpreda. Ordet puke har också använts
om djävulen.
Alver (alfer) stod nära gudarna. Ej så
vanliga i Norden. De bodde i skogarna
under trädens rötter eller ute på ängarna
under marken eller i grottor i bergen.
På nätterna kunde man se dem gående
i mörkret med sina lyktor (lyktgubbar).
De umgicks med älvorna. De kallades av
människorna för småfolket eller pysslingarna. I Norden var de klädda i gråa kläder
med luva De var skickliga smeder liksom
dvärgarna. I de keltiska sagorna var de
ofta som älvorna med lätta slöjor. Älvornas kung hade då en guldkrona liksom
älvdrottningen.
I Snorre Sturlassons isländska sagor
talas det om goda ljusalfer och onda
svartalfer.Två är mycket kända inom
litteraturen:Oberon var älvornas kung.
Han var i kroppsstorlek som ett litet barn.
Han var vacker, pråligt klädd och utrustad med en pilbåge och ett gyllene horn.
När han blåste i detta var alla tvungna att
dansa. Oberon var snabb som blixten och
hämndgirig.
Volund var alfernas furste. Han var en
mycket skicklig smed. Han levde med
sina bröder Egil och Slagfinn. De gifte
sig med 3 svanjungfrur som de träffat på stranden av en sjö. En kung som
hette Nidad fångade in honom och i
bojor måste nu Volund smida smycken åt
kungen och drottningen. För att smeden

ej skulle rymma, skar man av senorna i
knävecken på honom.
En dag då Volund arbetade kom de
3 små kungasönerna på besök. Volund
slog ihjäl dem och när systern kom för
att fråga efter dem blev hon våldtagen av
smeden.Volund tillverkade en fågelskrud
och flög till kung Nidad. Han berättade
för denne vad som hänt varefter han flög
sin väg.

ibland i Jotunheimen ( Jättarnas hem) i
Norge.
Ymer var en mycket klok jätte som
vaktade vishetens brunn, Ymerbrunnen.
Efter hans död skapade gudarna av kroppen jorden.
Hraesvelgr är en jätte i fågelskrud
som orsakar stormar då han skakar på
vingarna. Loke var en jätte som umgicks
med gudarna, men han var en mycket

Alferna gick i spirande gräs mjukt på smidiga fötter.
Träd sprang i blom när alferna steg lätt över knotiga
rötter
Jordriket gladde sig, groende vår drog in.
Majnatten lyste vit av alfers vita skinn
Ur asar och alfer av Karin Boye.

Älvor Dansade i skymningen och gryningen längs stränderna av vattendrag
klädda i vitt eller rosa insvepta i dimmor.
Ledda av en älvdrottning som var gift
med älvkungen. Om man iakttog dem
under deras dans kunde man bli förkyld
och drabbas av feberfrossa.
Alfkors gjordes av silver. Det bars runt
halsen som skydd mot onda makter särskilt mot Näcken.
Näcken var ursprungligen en liten
gråklädd gubbe med röd toppluva. Han
kunde förvandla sig till en häst – bäckahästen. Man kunde binda näcken med
ramsor. Han försökte lura folk ner i vattnet så att de drunknade. Barn och kvinnor
som satte sig upp på bäckahästens rygg
kunde ej stiga av utan följde hästen ner
i vattnet och drunknade. Näckrosen var
hans blomma.
En modernare bild av näcken är en
naken karl, ganska snygg, som sitter i
strömmen (strömkarlen eller forskarlen)
och spelar antingen harpa eller fiol. Spelmän kunde lära sig att spela av honom
Näckens polska efter att ha offrat eller
lovat bort sin själ till honom. Hörde man
Näckens polska kunde man ej sluta dansa
förrän man föll död ner eller föll i vattnet
och drunknade.
Jättarna var riktiga storätare. De såg ut
som människor men var mycket stora. De
åt gärna människor. De bodde i Utgård,
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Näcken, oljemålning av Ernst Josephsson

falsk natur. Gift med Angurboda. De fick
barnen Hel (dödsgudinnan), Midgårdsormen och Fenrisulven.
Midgårdsormen låg runt jorden.
Kunde förvandla sig till andra djur t.ex.
en katt som Tor ej orkade lyfta vid en
tävling i Utgård. Ormen dödas av Tor vid
Ragnarök . Efter att ha tagit nio steg faller Tor ned till marken dödad av ormens
gift.
Fenrisulven (Fenrer). Uppfödd av
asarna som dock ej ville ha honom kvar
eftersom han växte så snabbt och hade
17

så många förbannelser över sig. Dvärgar
smidde då en oslitlig boja kallad Gleipner som man kedjade ulven med. Vid
Ragnarök kommer han lös och sväljer
Oden och Solen (solslukaren, solvargen).
Dödas av asaguden Vidar. Fenres hade
två söner som jagade solen. Ibland svalde
de den och då blev det solförmörkelse.
Sedan spottade de ut den igen och då
kom solen tillbaka. Någon gång blev
solen länge borta i vargens kropp och då
inträffade Fimbulvintern – en vinter som
varade i flera år.
Geirröd var en jätte som slungade
ett glödande metallstycke mot Tor, men
dräptes av dennes hammare Mjölner.
Rungner: Då denne jättes stenblock
träffar Tors hammare krossas det och
blixtar syns på himlen. (Det rungar).
Under övergången till kristendomen
omskrev kyrkans präster den gamla asatron och nya jättar såg dagens ljus. De
gamla jättarna försvann från Utgård och
ersattes av nya som var fientligt inställda
till kyrkan och prästerna. Dessa senare
tillkomna jättar bodde i bergen, ex. i
norska Jotunheimen (jättarnas hem) eller
Kullaberg (Kullamannen), andra under
en gravkulle som jätten Finn som byggde
Lunds domkyrka. De var gifta med jättekvinnor och hade jättebarn.
Dvärgarna var små och fula varelser
som bodde i bergen.De var rika på guld,
men snikna och lömska. Ovänner med
gudarna. Bryggde ett fantastiskt gott och
starkt öl. Skickliga på att smida smycken,
vapen och förklädnader som gjorde dem
osynliga.
Trollen levde i familjegrupper. Vissa
bodde i bergen och framställde metaller
och ädla stenar. (Rika som troll). Lurade
man dem ville de hämnas. (Trollen vid
Trolle stenar i Trolle Ljungby).
Andra befolkade skogarna. Ansågs
som dumma men snälla, men kunde
trolla. Bytte tjänster med människorna
och var i storlek som dessa.
En annan grupp av troll tillkom under
medeltiden. De var jättestora och starka,
ex. bergatrollen. De lurade in vackra
flickor i berget (bergtagna). Unga hjältar
oftast adelsmän och kungasöner kunde
då befria dem..
Fylgia (Fylgja) Följeslagerskan.Det
var människans skyddsande eller själ som
föddes samtidigt med människan. Visar
sig ibland i drömmen men även i vaket
tillstånd. Bebådar stora förändringar eller
ond, bråd död. Har sin motsvarighet i
gårdens eller stugans Vål eller Vård. (vål18

Loke och Sigyn

nad, vårdträd).
Gengångare var osaliga andar som gick
igen, dvs lämnade sin grav. Det samma
som spöken eller gastar. Ibland följer de
Oden på hans vilda jakt efter troll och
vittror, framförallt under julafton. Under
medeltiden ansåg man att de firade sin
egen julotta innan den riktiga ottan ägde
rum i kyrkan. Varje slott hade sina spöken
som damen på Widtsköfle som i vagn färdas genom byn i full fart. Böndernas och
torparnas spöken är av mera trivial natur.
De är oftast osaliga självmördare (självspillingar) eller folk som ej kommit i vigd
kyrkojord eftersom de blivit mördade och
nedgrävda på något ställe
SLUTKOMMENTAR:

Mycket är att säga om våra förfäders tro.
Tankar och ideér togs upp från andra
religioner och kulturer. I kyrkans linje låg
att fara skonsamt fram mot hednatron
och ändra och avlägsna ting som ej var
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passande efter hand. Kyrkor bygdes på
gamla tingshögar. Källor med dyrkan av
källdiser blev vigda åt något helgon, heliga
sjöar och dammar användes till att döpa
kristnade tidigare hedningar i. (Viekurran i Ravlunda väster om kyrkan). I vissa
områden som Värendsbygden i Småland
och i de stora skogarna Tiveden och Kolmården levde hednatron kvar, så även i
Samernas landområden. De senare blev
kristnade under 1700-1800-talen. Även
i våra gamla jordbruksbygder i syd och
mellan Sverige återgick folk till Asatron
då bönerna till Vite Krist och helgonen ej
hjälpte. Vårt helvete kommer från orden
vite Hel, den bleka Hel. Ordet as har
numera betydelsen av ett ruttet, illalukt
ande,vedervärdigt djur.
Växtnamnet baldersbrå existerar fortfarande. Så helt borta är icke våra fäders
hednatro.
Sture Hansson

SPF Program
Sommaren 2004

Trollbarns
sommaraktiviteter
Sommar - en härlig tid, full av aktivitet. Våra
medlemmar har haft önskemål om att träffas
även under ”sommarlovet”. Vi erbjuder därför
följande aktiviteter:
v. 25 tisdag
Skånes djurpark
anmälan till utflykten se anslag i lokalen
v. 26 tisdag
Grilla och lek i Stugbyn
anmäl till Annika Thurban tel.044-219067
v. 27 tisdag
Hembygdsparken
anmäl till Petra Hult Skoog tel.044-350135
v. 28 tisdag
Åhusparken
anmäl till Magnus Persson tel. 355080
v. 29 tisdag
Magleladan - träffa djuren
anmäl till Marie Svensson tel. 044-352242
v. 30 tisdag
Hembygdsparken
anmäl till Petra Hult Skoog tel. 044-350135
v. 31 tisdag
Magleladan - träffa djuren
anmäl till Marie Svensson tel. 044-352242
v. 32 tisdag
Träff på sockertoppen
anmäl till Marie Johansson tel.044-355095
v. 33 tisdag
Forsakarsbadet
anmäl till Linda Elvstrand tel. 044-350684
v. 34 tisdag
Fingerfärg med hela kroppen
anmäl till Linda Elvstrand tel. 044-350684

Sparbanken informerar och bjuder på
kaffe.

Månadsmöten – Fester – Resor
30/6 Allsång vid havet kl. 17.00 Stig
med dragspelet och kören medverkar.
Avfärd till Rigeleje från samåkningsplatsen vid Degebergagården kl. 16.30.
Medtag kaffekorg och något att sitta
på.
9/8 Utflykt till Hallamölla kl. 14.00.
Guidad tur. Avfärd från samåkningsplatsen vid Degebergagården kl.
13.30. Medtag kaffekorg
19/8 Höstupptaktsmöte med SPF kretsen i Hembygdsparken Degeberga kl.
14.00. Medtag Kaffekorg och något
att sitta på.
23 – 27/8 Resa till Estland, för vidare
info kontakta Gunnel tel. 350755
3/9 Utfärd till Kullabygden, för vidare
info kontakta Karin tel. 353117
13/9 Månadsmöte i Församlingshemmet kl. 14.00. Två tenorer underhåller.

Vill du vara med i bangolf, bowling eller
boule kontakta någon i aktivitetsgruppen:
Per-Åke tel 350112, Agnes tel.
244367, Seth tel. 351673
Är du intresserad av att vara med i
sånggruppen Hjärtats Nyckel, anmäl
dig till Bengt tel 330070.
Vill du deltaga i Väntjänst, frivilligarbete, kontakta Margit tel. 350444
Studiecirklar planeras i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan
N.Ö. Skåne. Kontakta Ann-Britt tel.
350862, Marta tel. 350924.
Föreningens aktiviteter utannoseras på
torsdagar under rubriken Föreningsnytt i Kristianstadsbladet.
Välkommen att vara med i SPF-föreningen.

Färgservice
Tingsvägen 27
Degeberga

Specialité: Trägolv • Goda råd kostar inget
Öppet:
Vard 17.00-18.00 • Lörd 09.00-12.00
Telefon:
044-35 07 80 • 0708-35 07 80
0702-01 22 29 • 0703-81 62 69
E-post: info@golvtjanst.nu

Besök oss på www.golvtjanst.nu

Allt i golv

Tingsvägen 48
297 31 DEGEBERGA

Nygrillade kycklingar 29:90 :- st
Måndag - Lördag
Vi har BAKE-OFF
Alltid nybakat
Baguetter & Wienerbröd
Vi säljer Önneköps konditorivaror Kakor & Tårtor
Även mot beställning 2 dagar
före

Öppet 8-20 alla dagar
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VÄLKOMMEN
TILL

NÄSTAN SLUTSÅLT!
DEGEBERGA M. OMNEJD
TÄNKER NI SÄLJA ER VILLA,
GÅRD, TORP M.M. I SOMMAR?
RING OSS OMG. FÖR GRATIS VÄRDERING!
TEL. 044-24 51 00, FAX 24 46 56, MOBIL 0705-24 51 26

BERTIL NILSSON
Ekonom & Mäklare

Behöver Ni hjälp med bokföring, bokslut, deklaration, bouppteckning
Samt ekonomisk rådgivning. Privat och företag.
Kontakta oss omgående.
Kontor Estrids väg 11 i Vä
(Öllsjö ind.omr)
Hemmakontor Skälabäcksv.
Bökestorp, Degeberga.

E.mail: va-maklaren@fmf.se
BESÖK VÅR NYA HEMSIDA

www.hemnet.se

UNG NOVELL

Svartvit inuti

H

on stod på balkongen och blåste ut
såpbubblor över staden. Luften fylldes
av dem, och de skimrade och glänste,
och hon betraktade dem tyst. De rörde
sig stilla i den mjuka vinden, och de
speglades i alla hennes färger. De speglades av hennes liv.
De var hennes liv.
Hon fortsatte sända ut dem. Det var ingen som såg
henne, folket nere på gatan gick i sina egna tankar. Hon
försökte få dem att titta upp på henne där hon stod klädd
i en tunn vit underklänning genom att ge dem genomborrande blickar, men de ville inte. De ignorerade henne.
Hon ville skrika, men ångrade sig när hon såg den vita
svanen som flög genom luften. Hon visste vem det var.
Vem svanen var. Den seglade framåt, uppburen av vinden
som hade blivit kall och hård och drog i hennes klänning.
Hon var ingen och hon var alla. Hon visste inte vem hon
var. Hon visste inte om hon levde. Kanske gjorde hon
det. Kanske inte. Hon var så väldigt rädd. Rädd för livet.
Hon lät ännu en såpbubbla segla ut i den blå sommarhimmeln och möta en papperssvala.
Han spelade på pianot. Lät fingrarna röra sig lätt över
tangenterna och bilda ljud. Bilda toner. Bilda musik.
Fönstret stod öppet, vinden svepte in genom rummet.
Slet i hans papper som låg på byrån, som låg på stolen,
som låg på pianot. Slet i hans bruna hår, slet i honom.
Slet i hans själ. Han lät fingrarna fortsätta röra sig över
tangenterna så fort de kunde. Han gjorde musik som han
aldrig hört förut. Han ville att någon skulle höra honom.
Han gick fram till fönstret och såg ut. Det var ingen som
såg honom där han stod och håret föll fram över huvudet.
Ingen ville se honom. De visste inte att han var där. Han
var så rädd. Han ville skrika, och såg in i en korps svarta
öga och lät vinden ta hans ord med sig neråt till människorna utan ansikten.
– Jag hatar er, hör ni det! Jag hatar hatar hatar er! skrek
han ut genom fönstret och kände en kall tår mot kinden
som smetade ut den nattsvarta kajalen som kantade hans
bruna ögon. Han visste inte om det var vinden som gjorde
att han tårades eller om det var han själv. Han var så rädd.
Plötsligt kände han hur en såpbubbla landade på hans
hand som låg på fönsterbläcket och han tittade åt sidan.
Jag visste inte vem jag var. Kanske var jag den svarta ondskan där jag stod iklädd en lång svart klänning. Kanske
var jag bara sorgsen. Jag visste inte. Kanske ville jag inte
veta. Jag visste ingenting.
Jag såg ner på de fullklottrade vita papprena som låg
på bordet framför mig. Jag tog upp ett av dem, rev det i
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tusen bitar och lät bitarna singla ner över staden. Ingen
såg något. Folket nere på gatan ville inte se mig. ”Idioter” tänkte jag och lät ännu ett papper singla ner över
stan i bitar. De togs upp av vinden och flög iväg.
Nästa papper vek jag till en papperssvala. Eller var
det ett pappersflygplan? Jag visste inte. Jag föredrog att
kalla det svala. Jag lät den flyga på vinden över staden.
Den var så vacker där den avtecknade sig mot den blå
himlen. De svarta tecknen syntes inte på den nu. Jag
hade glömt vad där stod. Jag brydde mig kanske inte
heller. Det var då. Nu är nu. Sen är sen. Tror jag.
Plötsligt bröts tystnaden som bestod av billjud och
skratt och prat av ett skrik. Någon skrek någonting. Jag
vände mig och såg åt sidan.
De såg på varandra. Flickan med såpbubblorna såg
på pojken med skriket och på flickan med papperssvalorna och pojken med skriket såg på de två flickorna
och flickan med papperssvalorna såg på flickan i vitt
och pojken med det bruna håret. De såg på varandra.
– Ser ni mig? sa flickan i svart och de andra nickade.
– Hör ni mig? undrade den unge mannen och drog
undan håret från ansiktet.
– Vill vi se varandra? sa flickan med såpbubblorna
och de andra nickade.
– Vem är jag? undrade flickan i svart och pojken
med skriket log.
– Vindflickan i svart, sa han.
– Papperssvalornas drottning, fortsatte flickan med
såpbubblorna. Vad vill jag?
– Du vill synas. Du syns, jag lovar, svarade flickan
med papperssvalorna.
– Vad vill vi? Vad är vi? undrade pojken som kände
att han hade kvar tåren på kinden.
– Jag tror... Jag tror vi bara vill ha en identitet,
svarade flickan med såpbubblorna och drog handen
genom sitt svarta hår.
– Jag tror vi är... jag tror vi är... jag tror bara vi är,
svarade den unga kvinnan i svart och tog undan sitt
blonda lockiga hår från ansiktet.
– Jag är fortfarande rädd, sa pojken.
– Jag med, svarade den unga kvinnan med såpbubblorna.
– Vi kan vara rädda tillsammans, sa flickan i svart
och de märkte att folk såg upp på dem från gatan och
hur vinden ryckte tag i deras hår och de log försiktigt.

Tove Lindén 14 år Degebergaskolan

Denna novell har tidigare publicerats i KristianstadsBladet i samband med en
novelltävling arrangerad i samarbete mellan Stadsbiblioteket och
KristianstadsBladet hösten 2003
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Ny
Degeberga
film
Med bilder från 1981-2000
Är du intresserad?
Ring Tommy
044-35 07 78
0705-24 70 25

Tel 35 02 52

Röjer
Avverkar
Säljer ved

Tomthuggning
Skogsskötsel

Inge Olofsson
044-35 07 68
0708-35 0768

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar
Stängt
Onsdag, Fredag:
09.00-18.00
Tisdag,Torsdag:
14.00-20.00
Telefon: 044-35 00 48

Boka in en klassisk massagebehandling
Köp presentkort
Marianne Björling
Dipl Massageterapeut
Cert av branschrådet Svensk Massage
Medlem i

Välkomna!

Marie & Pernilla

Magnus Rönndahl
044-35 07 62
0708-35 07 62

Bygglovshandlingar
Arbetsritningar
Skisser
Förslag
utföres till små som stora projekt

Johan Elofsson

JUNOTEKNIK
044-35 09 15
0708-634282

BESÖK GÄRNA IVAR JOHNSSONMUSEET I HEMBYGDSPARKEN

FORSAKARSGÅRDEN

F

Det omtyckta och naturliga
utflykts- och middagsmålet
mån-fre Dagens 11.30 - 14.30
lör-sön Alacarte 12.00 - 19.00
Söndagsbuffé 125 kr. Ät av två
rätter, salladsbuffé, dryck, kaffe och kaka

ORSAKARSGÅRDEN

Bordsbeställning
Tel 044-35 02 00
www.forsakarsgarden.nu
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KIROPRAKTORBEHANDLING

Vi tar emot beställningar och ordnar gärna era

Gillen, Bröllop och Begravningar
Välkomna till Forsakarsgården
hälsar Iris kocken Daniel och personal,
Som önskar alla en Skön sommar!
JUNI 2004
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Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky

Legitimerad Kiropraktor
Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

Nya Boulevarden 10, Kristianstad
Telefon. 044-21 22 22
NUMMER 53

I hällande regn och iskall nordanvind skedde den officiella invigningen den 12
maj av den uppskattade promenad- och cykelbanan mellan Maglehem och
Kristianstad. Degeberga Byalag stod tillsammans med Degeberga Cykelklubb
för arrangemang och rastställe i Degeberga. Vi tackar Konsum som bidrog
med cider och frukt. Elever från Degebergaskolan hade gjort välkomnande
flaggor och vimplar och Degeberga Drängar sjöng.

Drängarna gjorde sitt för att hålla värmen uppe

Per Arvidsson håller pumpen igång

”Vi får skynda oss, dom första kommer nog snart”

Det bästa stället denna dag var nog ändå under tak...
Nog regnade det alltid
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Vägeländet

livsnerv eller bydelare?

För ett par veckor sedan blev vår katt

överkörd på Tingsvägen. Vi hade haft
henne i fyra år och om ett par veckor
skulle hon ha sin andra kull. Något barnen såg framemot väldigt mycket. Det
var sent på kvällen, och förmodligen hade
varken bilisten eller djuret en chans. Jo,
förresten, det skulle de nog ha haft – om
hastigheten hade varit lägre. Men vi alla
som bor här i Degeberga vet ju att trafiken på genomfartsvägen väldigt sällan
håller de 50 som gäller. Särskilt inte på
kvällar och nätter.
Du tänker kanske att ett kattskrälle mer
eller mindre gör väl ingen skillnad.
”Det dräller ju av katter här i byn”.
Må hända, men för oss handlar det
om en älskad familjemedlem som
vi förlorat. För första gången har
genomfartstrafiken konkret drabbat oss.

en fantastiskt fin banvall, men det hjälper inte barnen på östra sidan av byn.
Det är kusligt att se små skolbarn gå längs

vägen på smala trottoarer och huka sig för
långtradare som dundrar förbi i allt annat
än tillåten hastighet. För att inte tala om
vårens första vingliga cykelfärd, eller inlinesen som ska testas. Vid ett felskär på
fel ställe, hjälper inte hjälm och handledsskydd särskilt mycket. Hur länge dröjer
det innan vi får se rubriker om en sådan
olycka? Som jag ser det, om inget händer,
är det bara en tidsfråga innan något sker.

Som de flesta säkert vet har

Vi bor i en by som domineras av en

stor, tungt trafikerad väg med långa
kurvor, backkrön, märkliga refuger
och branta backar. En väg som, i
samband med EU-utvidgningen,
spås bli ännu tyngre trafikerad.
Inte minst av lastbilar från forna
Östeuropa.
Samtidigt bor vi i en lantbruksbygd
vilket innebär mycket traktortransporter
som skapar långa bullriga köer. Till detta
kommer ungdomar som försöker sätta
hastighetsrekord på sträckan Mjelarasten—Granbaren. Sammantaget skapar
detta mer och tyngre trafik än vad Degeberga egentligen har kapacitet för.
Jag började med att berätta om vår
katt. En sådan händelse ger inga rubriker. Men hur hade det sett ut om det
handlat om en människa, ett barn… Vi
är många föräldrar som rent ut sagt är,
eller har varit, skiträdda när vi skickat
iväg våra ungar till skolan. Särkilt om de
ska korsa Tingsvägen. Visserligen har vi
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rädsla som man i och för sig kan förstå. På
kort sikt skulle säkert handeln i byn att gå
ner. Men jag är övertygad om att i längden
skulle byn blomstra, eftersom den skulle
få andra större värden. Vi skulle få en by
med högre livskvalitét. Ett Degeberga
med byakänsla och med en riktig bygata
istället för en genomfartsled.
Det vi har kan man inte ta ifrån oss;
naturen, läget, närheten till havet. Avståndet till centralorten gör att vi måste ha
kvar vårdcentral, skola, bensinstation och
affärer. Vi skulle få ett lugn över byn med
en charm som säkert skulle locka hit människor utifrån, vilka kan tänka
sig att bo här utifrån dessa premisser. Detta kombinerat med
förbättrade kommunikationer
till Kristianstad skulle göra vår
by väldigt attraktiv.

Ett annat skräckscenario är tankbilen
som missar refugen vid pizzerian. En trött
chaufför som mitt i natten dundrar ner
för backen norrifrån och tappar koncentrationen för en sekund. Brandbilarna
behöver inte ens rycka ut, för bilen kommer att ligga på deras uppfart. Vad händer
om den börjar läcka? Eller explodera?
Men vägen delar byn på flera sätt. Både

fysiskt, som jag nämnde innan, och ideologiskt. Vad är det för samhälle vi vill ha?
Många är rädda för vad som skulle hända
med byn om vägen försvann. Vägen är ju
en livsnerv och försvann den skulle Degeberga förpassas in i glömskan. Det är en
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Degeberga Byablad

NUMMER 53

planerna på en ny dragning av
vägen funnits sedan början på
sextiotalet. Men det finns inga
planer på att det kommer att
ske inom dom närmaste femton
åren. Allt verkar kretsa kring
att tjäna fem minuter på resan
Kristianstad – Malmö.
Det finns två sätt att lösa det här:
Antingen styr man över den tunga trafiken till v 118 förbi Åhus. Eller så rätar
man ut vägen öster om byn från golfbanan
till norra infarten. Som det är nu är det en
rejäl omväg att åka genom byn.
Det har småknorrats länge om den här
frågan men nu är det dags att skapa en
rejäl opinion. Innan det är för sent, innan
det händer som ingen önskar. Och det
finns många tillvägagångssätt: namnlistor, insändare, skrivelser till kommunen
mm. Gör din egen röst hörd. Ensam eller
tillsammans.
Torbjörn Lindén
torbjorn.linden@telia.com

DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB
BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR •
RESERVDELAR • VERKSTAD •
KIOSK • VIDEOUTHYRNING •
HYRSLÄP • CYKLAR•
GASOL

TEL:35 00 21
ÖPPETTIDER:
VARD 07.00 - 19.00
LÖRD 09.00 - 17.00
SÖND 09.00 - 17.00
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Redovisningskonsult
ledig för nya uppdrag
Bokföring, bokslut
och deklarationer
Telefon 044/352417,
0411/173 05, 070/9611173
Civilekonom
Gunvor Lagerborg Andersson

GÅ NER I VIKT!!
www.viktkontroll.nu

Tingsvägen 57, 297 31 Degeberga
degebergabyablad@swipnet.se, 044-35 02 16
pg: 6300912-0
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Kvartssida:75x135 alt 150x65 575:- (460:-)
1/8 sida: 75x65 375:- (300:-)
20% rabatt under förutsättning att placering
ej reserveras. (pris i parentes)

Kristina Lundström
044-35 04 18

Ramannons 60x55: 250:-. Rabatt vid

serieinförande av ramannons, 4 införanden: 800:-

D EGEBERGA
T AXI
Vår medarbetare i S ödra Gärds bygden

8-sitsiga minibussar med
högkomfort.Handikapputrustade.
Endast förbeställning

Lisbeth Göranson
Tel: 044-35 15 95, Mobil: 070 -324 89 99

Tel 044-35 08 02
Mobiltel 070-202 92 82
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Sommaren igen!

Nu har efterfrågan på fastigheter i
Degeberga med omnejd ökat enormt.
Det innebär även en markant prishöjning

Därför säljer vi gärna Din villa, stuga, gård!

Ring oss redan nu
En väl planerad försäljning ger oftast bäst resultat

Välkommen

Bor i Åhus sedan 1991
Har arbetat i 25 år på LB-hus.
Är arkitekt, produktutvecklare, projektledare och säljare.
Registrerad fastighetsmäklare sedan
1986. Mäklarkuben 1994

Besök gärna vår hemsida
www.maklarkuben.se

Bor i Degeberga sedan 1978
Efter 21 år i S-E Banken startade
han 1992 Arsenalen Syd Krstd,
numera MäklarKuben AB.
Högskoleutbildad ekonom/mark-

Utnyttja ett team med över 50 års erfarenhet!
Vi ger Er effektiv försäljning genom rätt:
Kunskap. Marknadsföring. Kontakter. Tillgänglighet.
Marknadsföring: 3 Internetsajter + Lokal/Rikspress

Säljarförsäkring? Naturligtvis där det behövs!!!
Vi finns vid S-E Banken i Kristianstad Östra Boulevarden 40

Skyltning: vid bankomaten i SEB:s
entré. Vi är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Öppettider: Kontorstid samt
delvis helg och kväll.

Tel: 044-12 00 66. Tel/fax: 044-12 90 19

