Hamnposten
februari 2016

1885 fick vi järnvägsstation i Engelholms hamn. 1969 slutade tågen att stanna
i Skälderviken. 1977 revs stationsbyggnaden.
Nu kan vi åka tåg från Barkåkra station, se sidan 8.



Backspegel 2015
Det roliga med en stadsdel, eller låt
oss i detta sammanhang kalla Skälderviken för en by, är de festligheter
som en gemenskap, i detta fall Byalaget kan anordna. Året började med
en Knutsfest, med dans kring granen,
ledd av Ängelholms egen tomtemora,
Gull-Britt Rebbelstam, utdelning av
gottepåsar till barnen av byns tomte,
och avslutades med en julmarknad
i slutet av november, vid torget, där
scouter, kyrkan, byaffären och idrottsföreningen var medverkande. Till
detta kom en gammeldags slåtter på
Sven Jons Udde, där gräset slogs och
räfsades ihop på gammeldags vis. Och
i år har festligheterna utökats med
Gamla Hamnens Dag.
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-Natur-o Miljögruppen väckte tidigt
på året frågan om att genomföra en
Gamla Hamnens Dag. Denna festdag
kunde, om den föll väl ut, vara en generalrepetition på Skäldervikens bidrag till firandet av Ängelholms 500års-jubileum, 2016. Planeringsarbetet
fortlöpte hela våren fram till festdagen, 2015-06-28. Anna-Stina Arnrup,
som var den sammanhållande kraften
i Byalaget och koordinatorn för de övriga inblandade föreningarna, gjorde
ett fantastiskt jobb! Dagen blev hellyckad, vilket innebär att den kommer att upprepas till sommaren, jubileumsåret 2016!

Årgång 18
Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och
till 260 hushåll på Pomona, samt skickas till medlemmar i Skeldervikens
Byalag i förskingringen.
Vi tar gärna emot artiklar och annat material från våra medlemmar.
Tack till alla som bidragit till detta nummer.
Toiny Böös och Torgny Bergström har sammanställt materialet.


-Av de programpunkter vid Församlingshemmets tisdagskaféer, som Byalaget ansvarat för, var föredragningen
av Jan-Olof Sewring om ett tilltänkt
Seniorboende vid Lingvallen mycket
välbesökt, vilket tyder på att denna
fråga är mycket angelägen för Skälderviksborna! Johan Brinck trollband
publiken med sitt föredrag om Minnesmärken i Ängelholmsbygden och
Thore Månsson kåserade medryckande om människor och händelser i
ängelholmsbygden under 1700-talet!
-Stormen Egon bevisade för oss att
våra egna bryggkonstruktörer räknat
rätt. Ett antal lätt fastsatta flak rycktes
loss. Dessa naglades ganska lätt fast
under våren, och visade sig vara väl
hållbara för alla badande under sommaren. Så kom då nästa storm, nämligen Gorm, i slutet av november. Även
denna gång fick Bryggruppen beröm
för den utomordentliga konstruktionen av bryggan. 14 flak lossnade och
flöt iland, men inga skador på varken
pålverk eller flak. Flaken, som nu ligger uppstaplade på land kommer åter

att säkerställa, en eller ett par dagars
arbete för Bryggruppen, under vanligtvis gemytliga former, framåt vårkanten!
-Utöver de tio styrelsemötena under
året, hölls årsmötet i matsalen, Errarpsskola. Vid detta möte berättade
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström
i samklang med ett fint bildspel, om
de otaliga (elva) kaféer som förr fanns
i Skälderviken. Mycket uppskattat!
-Grannsamverkansgruppen har i vanlig ordning varnat oss för de mindre
nogräknade personer som hela tiden
försöker göra livet surt för oss. Inte
bara inbrottstjuvar utan även oseriösa taktvättare och asfaltsläggare.
Enligt polisens statistik är Skälderviken/Pomona relativt sett, förskonade
från brott. Detta kan vi nog till stor del
tacka Grannsamverkansgruppen för!
-Den ombildade Barn-och ungdomsgruppen under ledning av Jonna Karlsson och Malin Larsson har visat stor
aktivitet. Bl.a. kontakter med kommunansvariga tjänstemän angående

Gorms höga vattenstånd fick stora konsekvenser bland annat fylldes Via Marina tunneln.



lekplatser inom Skälderviksområdet.
Dessutom medverkade gruppen i en
omtyckt aktivitet för barnen under
Julmarknaden.
-Trafiksituationen är, som vanligt,
mycket engagerande, och trafikgruppen har haft fullt upp under året att
bevaka dessa känsliga frågor, såsom
utbyggnaden av nya GC-vägar, nya
trafikleder, busshållplatser och järnvägsbuller! Dalvägens GC-förlängning
blev äntligen asfalterad efter många
påstötningar av Trafikgruppen och till
slut med hjälp även av Seniorgruppen.
- Byastugan har inomhus fått ny armatur över sammanträdesbordet så
att alla 19 styrelseledamöterna kan se
vad som står på dagordningen och sekreteraren se vad hon skriver!

Utomhus har Byastugegruppen byggt
en stabil sittgrupp, som vi hoppas
många förbipasserande kan slå sig
ned vid och njuta av utsikten över
gamla hamnen.
-Pomonagruppen har kämpat vidare
för att få en ny bro över Lillån. Kommunen har gett löfte om nybyggnation under 2016! Det söndriga staketet längs ån ska åtgärdas samtidigt.
Fortsatt kartläggning om Pomonas
historia före bebyggelsen sker kontinuerligt.
Detta var ett litet urval om vad Byalaget haft för sig under 2015! Nu hör
jag nyårsklockorna klämta och året
2015 dra sin sista suck, men ser redan
framför mig ett nytt roligt arbetsår
med Skeldervikens Byalag!
Toiny Böös

Årsmöte
Onsdagen den 17 februari klockan 19, ÄSSS klubbhus.
Skeldervikens byalag kallar till årsmöte. I år skall vi vara i ÄSSS
klubbhus i småbåtshamnen.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val
står på dagordningen. Allt finns att läsa om på vår hemsida
www.skelderviken.se
Till årsmötet kommer Johan Brinck och berättar om Ängelholms
tyranner - Från Kristian II till Robin och Lars.
ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna!


Sven Jons brygga

Tittar vi tillbaka på badsommaren som
gick så var bryggan som alltid mycket
Vår omtyckta badbrygga har åter fått uppskattad och vissa dagar kändes det
som att bryggan kunde varit dubbelt
en ”vädersnyting” och denna gång
var det Gorm som gav den hårdaste. så stor.
Nu hoppas vi på att inget mer händer
Dock inte värre än att vi relativt enkelt kommer att kunna ställa bryggan med bryggan och att vi får en fin badsommar.
i badbart skick igen.
Brygg-gruppen
Det känns numera mer som
Bengt Thomas Strandqvist
regel än undantag att bryggan får ta stryk under vinterhalvåret. Våra anpassningar
för att klara stormar har så
här långt fått avsedd effekt
men vi kan aldrig vara säkra
på att inga större skador kan
uppstå. Ett annat problem
är att vågorna äter sig allt
djupare och djupare in på
När badtrappan togs upp den 17 september
udden.
vinkade bryggubbarna till ”Krokodilen”

Asylboende på Valhall
Migrationsverket öppnar nu ett asylboende på Valhall. Det innebära
att människorna som bor där kommer att handla på ICA Källan. Deras
barn kommer att gå i förskola och skola i Skälderviken. Med andra ord
kommer vi att möta dem då och då i byn. För att dessa möten skall ske
i en positiv anda, tänker jag att Skälderviksbor, som i likhet med mig vill
välkomna dem hit och hjälpa dem att hitta rätt i vårt samhälle, kan bilda
någon form av kontaktgrupp, som de har gjort i Strövelstorp.
Här i Skälderviken finns möjligheter till aktiviteter. Det finns en fotbollsförening, en scoutkår, ett bibliotek, en vandrarförening och gympa på
Lingvallen och Friskis & Svettis på Valhall samt Barkåkra församling.
Det vore ju fantastiskt om det gick att knyta ihop dessa och var och en
kan dra ett litet strå till stacken för en snabbare och bättre integrering.
Du som tycker att detta känns vettigt, hör av dig till mig,
christer@arnrup.com eller 0738-451525.


Barn och Ungdomsgruppen
Barn och Ungdomsgruppen vill värna om den närmiljö som våra barn och
ungdomar vistas i dagligen! Med gemensam kraft vill vi skapa en trygg, aktiv
och rolig vardag för våra barn, ungdomar och deras familjer! Vi samarbetar
gärna med skola, föreningar, kommun mfl om det uppkommer behov av det
och välkomnar skälderviks- och pomonabor att delta på möten som vi annonserar ut på vår facebooksida! Har ni önskemål eller idéer som är till gagn för
våra barn och ungdomar får ni gärna kontakta oss, tillsammans skapar vi en
god stämning!
Detta har vi gjort 2015
-Vi deltog på Gamla Hamnens Dag där
vi stod för en populär tipsrunda för
barn.
-Vi har startat en dialog med föreningslivet och kyrkan om kommande samarbeten.
-Vi har tagit kontakt med Ängelholms
parkingenjör för att prata om vår närmiljö, lekparkerna i Skälderviken och
på Pomona.
- Tillsammans med Lillkyrkis arrangerade vi pysselstuga på församlingshemmet under Julmarknaden i Skälderviken!



Träffen med kommunens parkingenjör resulterade i att vi fick en ny häck
intill Valhallsparken, vi ville rama
in parken och täppa igen luckor i
buskage så att trafikanter på Vahallsvägen kan känna sig lugna när de kör
förbi.
Vi lyfte en del andra saker och efter
denna trevliga träff har vi nu också
fått fler sittplatser och en grillplats.
Fler idéer finns och vi anar fler positiva överraskningar framåt vår och
sommar!

Parken i närheten av Astrakantorget
på Pomona hänger löst! Vi kommer
arbeta för att den skall få vara kvar
men beslutet ligger hos politikerna
och 2018 kommer parkens öde
avgöras.
På Pomona har lekplatsen vid
Astrakan/Åkerövägen fått en uppfräschning med nya gungor och
sandlåda, även ny gräsmatta runt
platsen. Nya basketkorgar är upphängda.
Lekplatsen som kallas den “delade
lekplatsen” är idag inte delad av en
cykelväg utan sammanförd till en
lekplats, även den har genomgått en
uppfräschning. Bandyplanen nedanför Pomona förskola har fått nya mål
och det trasiga staketet är borta.
Alltså en hel del nytt och finare lekplatser.
Kontaktpersoner:
Jonna Karlsson, Malin Larsson
Skeldervikens Barn
och Ungdomsgrupp.


Häng med i Grannsamverkan!
Att vara aktiv i Grannsamverkan är bland det bästa – och billigaste – man kan
göra för att skydda sitt hem från inbrott och skadegörelse. Givetvis skall du
se till att ha godkända lås på dörrar och fönster – och glöm inte altandörren
– samt gärna även rörelseaktiverad utebelysning och larm. Men om du och
dina goda grannar dessutom håller bra koll på varandras hus när någon är
bortrest, blir området ännu mindre attraktivt för tjuvarna.
Via Byalagets Larmlista får du information om misstänkt verksamhet i ditt grannskap, rapporter från
Polisen om begångna inbrott, och dessutom bra
tips på hur du skyddar din bostad.
Mejla mgoholm@hotmail.com
och anmäl dig till Larmlistan!

Nu kan vi pågatåga från Barkåkra station



Trafikgruppen har under hösten jobbat för att få bra gång- och cykelväg för
oss som bor söder om stationen. Det är trögt och det verkar inte som något är
planerat men Byalaget fortsätter att ligga på.

Sista helgen i september 2015 slog
SIFFA-Loppan upp dörren för första
gången.
Skäldervikens IF hade under våren
tagit beslut om att föreningen skulle
försöka hitta en lokal för att ha en permanent loppis. En förfrågan gjordes
till Leeman Olsson angående källarlokalen i hyreshuset på Bjällerödsvägen.
-Visst, lokalen är ledig, blev svaret.
Genast satte ett gäng eldsjälar igång
med planering, målning, inredning
och efter SIF:s loppis i september
– som detta året blev en blöt tillställning – började lokalen fyllas med hyllor
och grejor.
När Loppisen öppnade vällde det in
människor! Oj, oj så härligt!
Under de helger som Loppisen har
haft öppet är det många saker som
har bytt ägare. De som hjälper till på
Loppisen har fått höra många trevliga

kommentarer - Så mycket saker ni
har! -Så fint ni har gjort det -Vilka billigare priser det är.
Idrottsföreningen har två fantastiskt
duktiga tjejer, Petra och Made, till
sin hjälp. De fixar och tar emot grejor tre förmiddagar i veckan. Tisdagar,
torsdagar och fredagar finns de på
Loppan 10-12. Föreningen har också
hjälp av 2 pigga pensionärer, Åsa och
Britt, som pysslar och ställer i ordning
någon gång per vecka. Leo kommer
gärna och hämtar hemma hos er om
ni ringer honom på 070-580 61 26.
Vi har öppet varje lördag och söndag
10-14. Hyllorna behöver hela tiden
fyllas på. Därför tar Loppisen väldigt
gärna emot saker. Dock inte stora möbler, tjocktv, skidor eller annat skrymmande – helt beroende på platsbrist.
Vill du hjälpa till under Loppisens
öppettider får du väldigt gärna höra
av dig till
Kajsa Wedberg, 070-7979457
kajsa@lingvallen.se.
SIFFA-Loppan hälsar ALLA hjärtlig
Välkomna att besöka butiken!


När det är dags att skicka in artiklar till denna tidning är det Nobelpristider. Vad är då naturligare än att hylla en gammal Nobelpristagare,
nämligen Albert Einstein? Einsteins mest kända formel är den berömda
E = mc2 som utläses “energin = massan gånger ljusets hastighet i
kvadrat”.
Med den här visa vann jag SM i nyskrivna snapsvisor 2006.
Rolf Malmström
Melodi: Skånska slott och herresäten

När Einstein studerade massan och ljuset
Så ljusnade strax en förklaring till ruset:
Ett glas med en hel massa Renat uti
Förvandlas i kroppen till ren energi.

Känner någon igen huset?
Vi får ibland ta
del av bilder
som vi inte kan
räkna ut var de
är tagna. Här är
en. Vi har fått
bilden av Lena
Martholm och
hon tror den är
från Skälderviken. Kan du
hjälpa oss?
Hör av dig till Kerstin Paulsson tel. 208 39 / Historiegruppen
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KONSTINSTALLATION FUNNEN PÅ PIRARNA?

Om man promenerar på någon av
pirarmarna ser man ungefär vid mitten en stor betongkloss på åsidan av
piren. Tittar man över till den andra
piren ser man en likadan. Vad kan
detta vara?
En del frågor till de äldre skälderviksborna ger ungefär samstämmiga
svar: de tillkom under kriget (dvs Andra Världskriget, 1939 - 1945) som
en av många försvarsåtgärder. Några
menar att en kraftig kedja var fastgjord mellan betongfundamenten för
att förhindra fienden att tränga upp
i Rönneå. Exempelvis hade ett sabotage mot järnvägsbron effektivt hindrat förstärkningar att nå fram i ett
kritiskt läge.
Vidare forskning tyder på att detta
mycket väl kan vara sant och att det
då även finns en del sensationella
slutsatser som är möjliga att dra. Mer
om detta längre fram.
I september 1939 började kriget.
Sveriges beredskap påstods vara god.
På Skånes sydkust hade redan byggna-

tionen av skyddsvärn, bunkrar, startat
– flera var färdiga.
Tidigt på morgonen den 9:e april
1940 invaderade Tyskland utan
krigsförklaring Danmark och Norge.
Omedelbart, när chocken lagt sig,
påbörjade man det fortsatta bygget i
rasande takt av det som kom att kallas
Skånelinjen eller Per-Albin linjen efter
statsministern Per-Albin Hansson.
Mellan april och juni 1940 byggdes
527 värn, däribland de 72 värnen runt
Skälderviken från Torekov till Skäret.
Det betydde att man byggde i princip
ett om dan i många gånger svårframkomlig terräng.
En betydande roll i projekteringen
och utformningen av hela befästningslinjen hade löjtnanten vid ingenjörstrupperna Gustaf Reuterswärd.
Reuterswärd? Låter bekant … en konstnär av något slag? Kan det vara han
med de ”Omöjliga figurerna”? Eller
han med revolvern med knut på pipan som står utan för FN-byggnaden
i New York? Nej, knappast. Men däre11

mot en äldre släkting.
Det allra mest imponerande med
Per-Albin linjen var såväl den oerhörda omfattningen – varje kvadratmeter längs Skånes och Blekinges
kust kunde beskjutas – men även
hastigheten på arbetet. Efter den
9:de april visste ju inte bunkerbyggarna om de skulle bli väckta på morgonen av svensk eller tysk militär. För
att använda en klyscha som man nu
förstår den ursprungliga betydelsen
av - man byggde för brinnande livet.
Tyskarna var däremot måttligt imponerade av funktionen hos bunkrarna – de kallade dem musfällor. När
den svenska militären provskjutit
värnen höll de med. Det var musfällor. Efter drygt en minuts eldgivning
var bunkerpersonalen medvetslös av
de egna krutgaserna. Och med tanke
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på den goda kommunikationen mellan en del svensk och tysk militär kan
man utgå ifrån att även tyskarna delgavs resultaten från provskjutningen.
Som en följd av detta kom nya order:
vid skarpt läge - stanna i bunkern. Om
fienden landstiger, lämna bunkern
och fortsätt striden från förberedda
ställningar vid stränderna.
Per-Albin linjen tycks inte ha varit
något vidare som försvarsverk om
soldaterna som använde den skulle
ha större chans till överlevnad om de
undvek den.
Så, förutom den terapeutiska funktionen för svenska folket - vad var den
då?
Det är naturligvis frestande att, med
nutida ögon, snarast se den som en
gigantisk konstinstallation, eftersom
det ju uppenbarligen inte var, för fien-

den, några skräckinjagande befästningar - snarare tvärtom. Det är inte
svårt att föreställa sig skrattsalvorna
på de tyska officersmässarna vid underättelserna att de svenska soldaterna skulle vara medvetslösa efter en
minuts egen eldgivning.
Men konstinstallation? Begreppet
var ju inte ens uppfunnet då. Och att
tro att löjtnant Reuterswärd cyniskt
utnyttjade Sveriges säkerhet för ett
eget skojfriskt projekt faller naturligtvis på sin egen orimlighet.
Tillbaka till betongklossarna på pirarmarna. När man granskar dem tycks
de, åtminstone för en lekman, vara
gjutna med samma betongblandning
som användes till strandbunkrarna. I
så fall verkar det som om de är gjutna
vid samma tillfälle som Skånelinjens
övriga byggande dvs april – juni 1940.
Men en kedja i åinloppet som skydd
mot fienden? Absurt! – Men kanske
var det ändå så? På den ena, den vänstra om man kommer från stora stranden, kan man fortfarande se de rostiga infästningarna från det som kan ha
varit en vinsch för att höja och sänka
t.ex. en tung kedja. Men varför gjorde
man så? En kedja för att hejda nazisterna? Den kunskap som fortifikatörerna hade med sig in i kriget 1939 var
bl.a. erfarenheter från första världskriget och tidigare från 1800-talet.
I Helsingborg bogserade man fram
en gammal lastångare varje kväll till
hamninloppet för att hindra fienden, i
Torekov en fiskebåt. Det kanske räckte
med en kraftig kedja för att spärra av

Rönneå, åtminstone temporärt?
När man nu, sjuttiofem år senare,
står på en av betongklossarna och
blickar över till den andra, likadana, är
det inte utan att den gamle patafysikern Julien Tormas ord gör sig påminda: ”Allt är samma sak.”
Vänta nu! Skulle detta alltså kunna
uppfattas som en hittills okänd patafysisk skulptur?! Varför inte? Konstnären bakom grottmålningarna i
Lascauxgrottan för 15000 år sedan
visste inte att han var en konstnär efter vår tids kriterier. Han bara gjorde
det han tyckte behövdes som ett svar
på den tidens krav. Om man tänker så
har Skälderviken fått en märkvärdig
sevärdhet av minst samma dignitet
som Gösta Carlssons Flygande Tefat i
Sibirien.
I själva verket finns det all anledning att påstå att en av den moderna
konstens vaggor stod i Skälderviken,
omärkligt och varsamt vaggad av Gustaf Reuterswärd.
© Claes-Otto Nelander
Källor:
Skåne linjen. Leif Högberg, militärhistoriker.
Klippan, 2000
Wikipedia om
Oscar Reutersvärd (Omöjliga
figurer)
Carl-Fredrik Reuterswärd
(Knuten på revolverpipan)
Julien Tormas, Patafysik
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Välkommen till
Swedbank i Ängelholm.
Vi hjälper dig och din
ekonomi i både den lokala
och digitala världen.

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:
Vejby Trä & Bygg 20 % på trävaror 10% på butiksvaror
Färghuset Colorama 20 % på färg 10% på övrigt
Fluggers färg 20 % på färg 10% på övrigt
Nordsjö Ide´& Design 20 % på färg 10% på övrigt
Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!
Traditionen med Knutsfest lever
vidare. En ny typ av slinga i den lilla
nätta granen höll till och med för
stormen Gorm.
Barnen gladdes åt dans och tomtens
gottepåse. De vuxna mumsade på
pepparkakor och drack glögg.
ICA-källan bjöd. Hasse Nilsson Transport bidrog till granen. Lyckat!
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Hej matälskare.
På ICA Källan vill vi att du som kund alltid ska göra en
bra affär. Därför strävar vi efter att erbjuda bästa möjliga
sortiment till lägsta möjliga priser. Och ju mer du handlar
hos oss, desto mer får du tillbaka.
Storköpsrabatt.
När du handlar för 500 kronor eller mer erhåller du vår
storköpsrabatt på 5 %. Detta erbjudande gäller alla
dagar i veckan, året runt.
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100% DIGITALTRYCK
Toiny Böös

210 12

Karin Dacke Thall

155 12

Kassör

200 88

Ordförande

Skeldervikens Byalag Medl.avg. 75 kr/år/fam. Bg 5699-9717
www.skelderviken.se

Aktuella händelser, kalendarium, e-postadresser, protokoll, m.m.

Sekreterare

(OCH EXPONERINGSMATERIAL)
Torgny Bergström

Barn o Ungdomsgrupp
Byastugegrupp
Grannsamverkan

Jonna Karlsson

0703 00 05 20

Malin Larsson

0704 52 44 01

Thomas Brorsson

20 191

Torgny Bergström

200 88

Mats Holm

Historiegruppen
Miljö o Naturgruppen
Pomonagruppen
Seniorgruppen

0709 42 14 30

Sven-Olof Hoffert

214 53

Kerstin Paulsson

208 39

Torgny Bergström

200 88

Kristin Johansson

0702 29 04 94

Anna Stina Arnrup

159 22

Tore Bernstrup

215 54

Arne Persson

212 45

Rolf Malmström

213 62

Lars Stavehaug
med stora möjligheter till personifierade trycksaker
Strand och Bryggrupp
Bengt Thomas Strandqvist

218 69
159 05

Lars Flodmark
Trafik o Kommunikation

215 67

Kent Johansson

0708 69 34 35

Kjell-Erik Olsson

208 17
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Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt
Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltrycktjänster av absolut toppkvalitet. Digitaltryck är det optimala alternativet för såväl
små- som mellanstora tryckserier där tidsaspekten och ekonomin
står i fokus, utan att man för den sakens skull ger avkall på kvaliteten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt
sätt personifiera olika trycksaker.

Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att digitaltrycka hela eller delar av deras marknadsföringsmaterial hos
oss. Vi har också ett stort sortiment exponeringsmaterial t ex olika
varianter av roll-ups, bildväggar, skyltar, pelare, diskar, broschyrställ m.m.
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter,
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.

Tryckservice AB
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