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Bild Erik Herrström
Sommar, sommar, sommar!
Sedan senaste numret av Nyhamnsbladet har det hänt mycket. Vi
har firat traditionsenlig Valborg på Fäladen med medverkan av
Höganäs Manskör. Som vanligt kom mycket folk. Det kom inte
bara Nyhamnsbor utan även besökare från andra byar. Tänk vid
dessa högtider vill vi ha samma repertoar; Sköna Maj, Vintern
rasat, etc. Inte mycket att göra för en förändringsbenägen
manskörsdirigent. Kyrkoherde Michael Hoff höll ett mycket fint
och vackert vårtal. Om det var vår kyrkoherde som beställt
vädret, som var underbart, så vill jag här framföra hela byns –
TACK.
Bryggan har kommit på plats och förbättrats med ringar att sätta
handdukarna i. Den gamla trappan klarade inte höststormen och
en ny är beställd. Dock kan det dröja ett tag innan den kommer
på plats.
Vi har även hunnit fira midsommar. Även denna dag var vädrets
makter på vår sida. Dans runt den hitintills vackraste
midsommarstång byn visat upp. Festkommittén hade som alltid
gjort ett strålande förberedelsearbete. Tack alla flitiga
Festkommittémedlemmar!

I månadsskiftet april/maj fick vi ta del av en bristanalys för väg
111 genom Strandbaden och Nyhamnsläge, som Vägverket låtit
ta fram. De flesta av de synpunkter som Byföreningen genom
Joacim Runesson tidigare framfört till Vägverket fanns med. Det
ser positivt ut att Vägverket nu konstaterar att det finns stora
brister och något måste göras. Nu ser vi med spänning fram mot
att se hur långt avstånd det är från ord till handling.
Nu kan de flesta av oss se fram mot semesterledighet. För egen
del ska hustru Britt-Inger och jag åka nerkabbat några dagar i
Tyskland tillsammans med goda vänner. Därefter åker vi till
hustruns födelsebygd i Dalarna. Det blir säkert ett besök på
Zornmuséet i Mora. Därefter semestrar vi på hemmaplan.
Många turister och fritidsboende kommer nu till Kullabygden.
Vi som bor här kan kanske ibland på grund av vardagsslitet
glömma bort hur vackert vi bor. Kullabygden är vackert och
varför inte turista på hemmaplan. Ta fram cykeln och ta de
mindre vägarna där man inte åker när man ska till jobbet eller
andra vardagsbestyr.
Trevlig sommar!

Årets badare är Ulla Runsten. Ulla inte bara hoppar i och badar.
Hon passar på att simma också. Vi är nog många som tror att vi
är goda simmare bara för att vi tog sim-magistern i ungdommen.
Idag räcker kanske inte orken till mycket mer än ett
simborgarmärke.

Nyhamnsläge 2008-06-30
Olof Suneson.
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Bild Einar Elén
Rapport från Einar och August, våra strandfogdar:
26 juni 2008 Vi hade gått ner till bryggan för att sopa sand och ta temperaturen på
vattnet när August såg en lång orange ”korv” på stranden med texten US ARMY på.

Einars mamma tyckte att den skulle
slängas, men att vi nog skulle behöva
pappa för att lyfta hela grejen. När
pappa kom så tyckte han att vi nog
skulle ringa polisen lite senare så
ringde polisens bombgrupp från
Malmö och sa åt oss att sätta upp en
skylt på stranden om att ingen skulle
röra den. (bilden) Strax efter det så
kom Helsingborgsdagblad dit och
några poliser. Vid 11 tiden kom
bombröjarna och tog bort en liten del i
baken på ”korven” och tog den till
Landskrona för röntgning. Litet senare
ringde försvaret till pappa och frågade
om man kunde ta sig till stranden med
en lastbil, men pappa sa att det nog inte
skulle behövas och att 2 man nog lätt
skulle kunna bära den. Vid sjutiden
kom en Jättestor lastbil och två män
ner till vår gata och gick ner och
hämtade den.
Allt lutar mot att det är en så kallad
målkorv som används vi övningar av
NATO-länder, i detta fallet
föärmodligen Norge.
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Möllan snurrar åter sina vingar
Här följer tiderna för visning av Bräcke Mölla sommaren
2008:
Möllornas Dag
Egen Mölledag
Hembygdens Dag

6 juli
20 juli
3 augusti

Öppet för visning 10-17. Vi maler mjölk om vinden är
OK. Kaffeservering.
Vi tar tacksamt emot hembakta bullar, kakor och mjuka
kakor.
Vi behöver även hjälp vid malning av mjöl.
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ETT STÄLLE
av Ingrid Herrström

Samling vi pumpen

Sedan 2001 har macken nya ägare, Dana och
Paul, här presenteras de och vår mack.
OKQ8 hette från början (1920-talet) IC och
blev 1969 OK.
Tillsammans har de 71 års erfarenhet i
branschen, senast var det i Lund.
När de såg annonsen om macken i
Nyhamnsläge var de nyfikna, Paul hade en
kompis i ungdomsåren som bodde i
Nyhamnsläge och Dana längtade till havet.
Först tyckte de att det var en ”skitmack” –
både nergången och sliten, men det var ändå

något visst. De slog till och har inte ångrat en
sekund att de valde just Nyhamnsläge, en pärla
jämfört med ”hålan” Staffanstorp.
Dessutom blev de nu, efter alla år som
antällda, sina egna. Det är inte så vanligt,för
OKQ8 är medlemsägt och drivs på franchisebasis.
Dagens OKQ8-mack är som en lanthandel
nästan: här kan man köpa vad man behöver till
bilen (brett sortiment), sen finns det ett
sortiment som man kallar för frukostlivs och
ett som heter storkiosk. Förutom det lite
småsaker som grillar, leksaker och annat
beroende på säsong.
Ska man norrut så är det sista anhalten om man
vill köpa bensin, cigaretter och snus. Dessutom
kan man få hjälp med bilen, man har full
däckservice och kundtvätt av bilar. Båda kan
fixa med bilar, Paul mer än Dana, men tiden
vill inte riktigt räcka till. Däremot kan kunder
själv fixa med egna bilar på macken.
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Släputhyrning finns också och faktum är att
man aldrig skriver kontrakt på uthyrningarna,
bara namn, men det uppskattas om man får ett
telefonnummer. Trots det kommer alla släp
tillbaka.
Här är fullt upp för två personer, men för att
kunna komma ifrån lite har de en del yngre
(dock över 18 år) timanställda. Under tre år
hade man också en sommarkiosk med
glasservering men det blev inte den succé man
trott och den lades ner.
Apropå de förändringar som byföreningen
hoppas på när det gäller vägen , tycker de att
det låter bra, men efterlyser också en refug, där
bilister ska svänga in till dem.
Vad är det bästa med Nyhamnsläge?

Innan jag går måste jag ju fråga, men huset och
bostaden då? Trivs ni med det? Oh ja!
Hur är det då att arbeta och leva tillsammans
alltid?
- Jamen,vi går inte och håller varandra i
handen vi har ju våra uppgifter här. Kan man
leva tillsammans kan man väl arbeta
tillsammans, säger de båda och verkar mena
det också.
Dana och Pauls planer är att stanna och hoppas
att kunna serva folk och bilar och de hoppas att
folk inte kör förbi de inrättningar som finns i
byarna, för rätt vad det är har man inget val
längre, då måste alla åka till Höganäs eller
Helsingborg för minsta lilla sak.

Läget och folket säger Dana, alla hälsar och
det känns som om man är en stor familj,
personligt. Paul instämmer.
När de tagit över macken kom folk och frågade
hur det gick för dem. Turister blir förvånade
och hälsar tillbaka när de hälsas i butiken.
Utlandssvenskar känner sig väl omhändertagna
och hemma.
På en mack stöter man på så många olika
sorters människor: gamla, rika, fattiga, unga,
fina, enkla…..det är inte överallt man gör det.
Båda är rörande eniga om att miljön i
Nyhamnsläge är fantastisk: öppet och med
havet inpå knutarna.
Helt enkelt perfekt.
Det sämsta då?
- Finns inget! Säger Paul, men tillstår sedan att
det är nog det att man inte kan vara långledig.
Macken lyder under sprängämneslagen och
med det följer ett ansvar för ägaren, som måste
delegeras om man blir borta en längre tid.
Dana instämmer, det är (om det ska vara
något) tiderna och svårt att vara ledig. En sak
till inflikar Dana, att folk frågar efter chefen
när jag är här, de tror inte jag kan något om
bilar, för att jag är kvinna kanske? Då ska man
inte glömma att Dana har arbetat på mack i 27
år!
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KULLABYGDENS LANTBRUKSMUSEUM FAMILJEN ZACKOW
Om man kör från Nyhamnsläge mot Brunnby
tar man till vänster i svängen där Ove och
Birgit står och säljer grönsaker. Man
fortsätter några hundra meter på grusvägen,
kör vänster igen på Zackows väg, njuter av
utsikten över Kullabygden, fortsätter genom
en skogsdunge och hamnar så på Zackows
egen gårdsplan, där skylten ”Kullabygdens
Lantbruksmuseum”
möter.

Vem eller vilka är det då som bär det
spännande namnet Zackow?– Nyinflyttade
från Polen, Tyskland eller Ryssland?? – Nej
ingalunda, den gårdsplan vi står på har
tillhört familjen sedan 1790. Hasse Zackow
som nu brukar jorden, som en av
Kullabygdens mest kända potatisodlare, är
5:e generationen Zackow på platsen. Var
namnet kommer ifrån vet han inte säkert. –
Möjligen är det ett gammalt soldatnamn.
Om man nu inte är ute efter potatis vad är
det då som för en hit. – Jo, är man botaniskt
intresserad vill man sannolikt besöka
Zackows mosse – ett kalkrikt kärr där den
sällsynta orkidén Gulyxne blommor strax
före midsommar under beskydd av Skånes
naturskyddsförening och många andra ideellt
arbetande botanister. Är man mer praktiskt
och materiellt lagd är det säker
”Kullabygdens Lantbruksmuseum” som
lockar. Museet började växa fram för 12-13
år sedan när den då 13 årige Fredrik, Hasses
son, började meka med gräsklipparmotorer,
byggde en lådbil, fortsatte med mopeder för
att småningom engagera sig i farfars gamla
Volvo traktor, som inte varit i gång på
många år. Han renoverade den, målade upp
den och fick den i fullt funktionsdugligt skick.
Han var

då 15 år och som storebror ”lurade” han in
brodern Johan i verksamheten. De två har
sen arbetat tillsammans med att renovera
jordbruksmaskiner av alla de slag.
Museet är inrett i de gamla djurstallarna, där
det vistades hästar fram till 1999. I dag ryms
där 40-50 traktorer, alla i fullt
funktionsdugligt skick. Även om det är
sönerna som är de drivande, tar pappa Hasse
mycket aktiv del i verksamheten. Hans egen
gamla traktor, som föddes på 30-talet, och
som han kört i många år, finns med i
samlingarna och här ses han avbildad med
den – en klassisk ”John Deere”.

Den som annars ligger bröderna närmast om
hjärtat är en McCormick, från 1932 som
renoverats med massor av arbete och
mycket kärlek.

Här har familjen samlats runt den. Från
vänster: Fredrik Hasse, Johan
På min fråga om man har någon riktigt extra
exklusivitet i samlingarna svarar Fredrik, att
just nu är faktiskt världens äldsta traktor på
besök. Den är här som gäst från
Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Egentligen är
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den här på sjukbesök. Motorn hade ett
skramlande ljud och Alnarpsexpertisen tyckte
att det var tryggast att låta bröderna Zackow
i Nyhamnsläge ta hand om den

lokalerna på den Zackowska gården är
överfulla och trånga. Det går inte precis att
bjuda in några busslaster med turister.
Marknadsföringen har därför fått ligga lite
lågt. På senare tid har man också hyrt in sina
samlingar på andra platser. Drömmen är
naturligtvis att kunna bygga nya lokaler där
man kan få plats med allt under ett tak. Men
till det krävs pengar och den aktuella
verksamheten ger inga överskott. Sponsorer
av betydelse saknas och kommunala bidrag
har varit obetydliga.
Även om utrymmena är för små har man inte
helt kunnat avhålla sig från nyförvärv. Den
här stocksågen har nyligen införskaffats och
skall sättas i drift:

Som väl alla omedelbart ser är det en ”The
Ilves” av 1905 år modell, och sedan Johan
vevat igång den gick den tämligen jämnt och
fint om än med ett visst skrammel.
Man sitter inte still hemma på gården och
vårdar sina traktorer. För 2 år sedan deltog
Johan i plöjnings SM för veterantraktorer
och placerade sig hyggligt, mitt i fältet med
sin gamla McCormick

Och naturligtvis skall den drivas av en av de
egna dieselmotorerna. – en bjässe från 1927
– som väger över ett ton och som levererar
22 hk:

Helt nyligen har man kommit hem från
deltagande i lantbruksmässan Elmia i
Jönköping. Alnarpsdagarna, näst sista helgen
i maj är en självklarhet liksom naturligtvis
skördedagarna i Kullabygden som i år infaller
den 20-21 september. ”Tändkulans dag” i
Degeberga har lockat till deltagande, liksom
aktiviteter på många andra håll. Helt
ensamma är man inte heller här lokalt. Det
sker en samverkan mellan andra likasinnade
inom ramen för ”Kullabygdens veteran och
maskinförening”.
Med åren har samlingarna blivit så stora att

www.kullabygdenslantbruksmuseum.com
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Årets badare
Till Årets Badare 2008 utsågs
Ulla Runsten.
”Trogen simmare och badare, börjar
tidigt och slutar sent.”
Här ser ni Ulla med byföreningens
ordförande Olof Sunesson.
I handen håller Ulla det vandringspris som
man stolt får inneha i ett år.
Ulla Kjellenberg-Fägerstrand på Galleri
Glas och Trä (numera i gamla
brandstationen i Höganäs) graverar in
namnet på pristagarna.
Nu är det dags att fundera och spana på
stranden – vem ska få utmärkelsen nästa
år?
Ett besked till någon av oss i styrelsen och
bland förslagen väljer sedan styrelsen
inför nästa års säsong.
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BRYGGAN
Stormskadorna har vi skrivit om.
Vad som gjorts i år är att vi:
Reparerat och förstärkt själva stommen och
räcket längst ut på "plattformen".
Vi har tagit bort den gamla trappan och delar
av räcket mot söder.
Reparerat och nytillverkat ett antal "flakar"(=
de vi går på) då de skadades eller helt
försvann i stormen förra hösten.
Minskat storleken på flakarna längs ut för att
de inte skall fastna och skada stommen när
det blir storm och högt vatten.
Ny trappa i rostfritt stål kommer. Tyvärr har
den blivit försenad och kommer sannolikt först
till nästa sommar.
Ringar i rep för handdukar och kläder har
monterats.
Vi har tagit bort samtliga stenar från bryggan
och ca 3 m utåt.(Därmed INTE sagt att man
kan dyka).
Vi reparerade även badflotten innan den
försvann.
Jan Bäckström

Natten till 31
maj försvann
badflotten. Den
låg på stranden. Färdig att
sjösättas. När vi kom dit
var den försvunnen. Några
har antingen satt den på
drift i Sundet (stort
faromoment för båtar!)
eller fraktat den till annan
plats. Har DU information
om vad som hänt så hör av
Dig till någon i styrelsen.
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Bidrag från byns äldste visdiktare och trubadur Ragnar Eriksson 95 år och med små
illustrationer som hans kära Maj har gjort.
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INSÄNDARE
Från och med detta nummer har alla möjlighet att göra sin röst hörd. Lämna material till någon i styrelsen på
ett papper eller via mail. Med namn eller signatur, vi sätter in i mån av plats.
Ett samtal i trädgården
En vacker dag faller det sig så att två grannar vill
visa upp sina trädgårdar för varandra och samtidigt
dricka en kopp kaffe. Man går in till den som har
kakor att bjuda på.
I väl insuttna utemöbler med dyna dricks det kaffe
och samtidigt argumenterar man för och emot det
ena eller andra landslagets möjligheter att avancera.
Även de enskilda spelarnas skicklighet och fula
tricks har man synpunkter på. EM i fotboll pågår.
Hela situationen kring kaffebordet andas lugn och
ro.
Grannen som bor åt väster närmast Sundet låter sin
vana trogen blicken glida längs horisonten. Men
horisontlinjen bryts snabbt av ett kraftigt lövverk
och han utbrister: ”Så synd att de där buskarna
skymmer din utsikt.”
”Jaa”, säger den andre grannen (vi kan kalla honom
granne öst) ”ja, det tycker vi också men vad ska vi
göra det är ju dina buskar.”
”Nää va”, säger granne väst ”det har jag aldrig tänkt
på att de skulle vara så i vägen för dig.”
”Det beror kanske på att buskarna står på din
baksida”, säger granne öst.

”Men varför har du inte sagt något till mig”, undrar
en förvånad granne väst.
”Nä, så gör man ju inte”, blir svaret. ”Men du”,
säger granne väst ”jag ska fixa detta.”
Och mycket riktigt en tid senare kan granne öst låta
blicken följa en längre bit av horisonten.
Allt är frid och fröjd.
Men historien slutar inte riktigt här. Under en
kvällsrunda i trädgården slås plötsligt vår östliga
granne av en tanke. Men, jag är ju faktiskt ”granne
väst” för någon annan. Så är det.
Och så kom det sig att även granne öst ”väst”
började ansa bladverken på sin ”baksida”.
Sign:
Man förundras över betydelsen av en kopp kaffe i
grannens trädgård.
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Styrelsens medlemmar:
Olof Sunesson
Ingrid Herrström
Kristina Möser
Jan Bäckström
Bo Brantmark
Jan Malmberg
Per-Axel Roth
Åke Sennström
Lukas Östberg

34 51 91
34 42 27
34 53 04
34 52 62
34 41 47
34 51 38
34 48 47
34 40 53
0850004100

olof.suneson@telia.com
ingrid@mrcurrent.se
kristina.moeser@gmail.com
jan.backstrom@aerochem.se
bosse.brantmark@gmail.com
bromaja@hotmail.com
pera.roth@haldex.com
projekt.lots@telia.com

lukas@ook.se

Som medlem är du alltid välkommen: med dina idéer, åsikter, namnförslag,
ekonomiska bidrag, bilder, texter och en hjälpande hand. Tveka inte.

www.nyhamnslage.nu
Går du i presenttankar? Ska du ge något till någon som har allt? Då har vi ett förslag. Skänk
en insättning på byföreningens Tångfond, Bryggfond eller Nyhamnsbladet. Lätt att göra: sätt
in valfri summa på postgiro: 67 66 21 – 6. Märk inbetalningen: från vem och vilken summa
och till vilken fond.
När du sedan ska ge bort det, kontaktar du oss, så skriver vi ut det lite snyggt och det är klart
att slås in och ges bort för att glädja. Det är ju vi medlemmar som genom våra bidrag gör det
möjligt att göra det lilla extra som gör vår by levande – fester, bryggan och granen för att
nämna några exempel.

.
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