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Det är företaget NIWI med ägarna Nils Anders 
Nilsson och Mats Wikström, Örkelljunga som 
skall täcka östra sidan av taket med cirka 13 000 
takstickor eller takspån som kanske är den of-
ficiella benämningen. Då åtgår givetvis 13 000 
blanka trådspik för att hålla stickorna på plats.

Det gamla spåntaket som inte hade så många år 
på plats har skyfflats bort och delvis har nya läkt 
kommit på plats. Det återstår ännu några dagars 
uppehållsväder innan hela taksidan har kommit 
på plats. Byte av takbeläggningen var befogad då 
det gamla taket uppvisade vissa ålderssymtom.
 Varje hus och byggnad är unika i fråga om kon-
struktion och uppförande och för hantverkarna är 
det därför av vikt att känna till byggnadens his-
toria och byggnadssätt. På sågen läggs spånen 

varannan gång från vänster och vartannat varv 
från höger.  Denna teknik varierar på plats till plats.
De båda kompanjonerna Nils Anders och 
Mats har militär bakgrund och vid friställ-
ning beslutade dom att satsa på något nytt.

Efter ett par år som lärlingar var tiden mo-
gen att starta ett företag med huvudsaklig in-
riktning på spån- och halmtak. Efterfrågan 
är stor på dessa hantverkare då det finns allt 
för få personer som sysslar med detta hant-
verk varför framförhållningen är tämligen lång.
Med tiden har trädet till spån försämrats bland an-
nat på grund av snabb tillväxt och därtill kommer 
olika sorters nerfall som försämrar hållbarheten.

NYTT SPÅNTAK PÅ KVARNEN

SAMHÄLLE

VITTSJÖ 
Såganläggningen i Ekholmen vid 
Gundrastorp Ekholmens dammverk håller 
på att få ny takbeläggning av hyvlade 
takstickor.

Text & Foto: Ebbe Persson



PERSONLIGT

Vittsjö och Bjärnum har en sedan tre år en lokal 
webbtidning som inte bara förmedlar nyheter, 
utan även gör gott. Vi är ett gäng glada
medlemmar som på ideell basis skriver artiklar, 
fotograferar och berättar historierna om Bjärnum 
och Vittsjö. På vittsjobjarnum.nu kan företagen 
och föreningarna köpa annonsplatser och visa 
sina logotyper. Det är här knorren kommer in, det 
är inget vanligt köp. Pengarna går till Lions Club 
där de gör gott både i byarna och i världen, men 
annonserna hjälper även företagen och
föreningarna att synas och tala om att de finns. 
Inte minst bidrar annonserna till att visa vad våra 
fantastiska byar har att erbjuda. Alltså win-win-
win!

Jag tycker att det är underbart att vi kan göra så 
mycket för våra byar med en så liten insats.
Du är redan del av symbiosen, eftersom du läser 
vår tidning. Så sträck på dig, och känn dig stolt 
över att du gör något bra för din by.
Utan dig hade vi inte kunnat förverkliga vår 
dröm, att berätta hur mycket vi har att erbjuda i 
våra hemorter.

Det du har i händerna just nu är ett nytt försiktigt 
steg framåt. Vi vet att många har en dator idag, 
men många är inte alla. Vittsjö och Bjärnum är 
värda att få nå så många möjligt och eftersom 
papper har funnits i si sådär tvåtusen år, kändes 
det som ett ganska stabilt och tryggt medium.

Får jag lov till en symbios?
Tänk vad passionerat arbete mynnade ut i. 
En gemensam framgång där alla invånare kan 
ta till sig och känna sig delaktiga. Detta är helt 
fantastiskt!
Egentligen är det inget konstigt alls, utan 
helt naturligt. Så enkelt, men ändå så fram-
gångsrikt. Det jag pratar om är en helt vanlig 
symbios.

Vi kombinerade det med lite webbteknik och 
direkt blev distributionen enklare än någonsin!
Papperstidningen finns i pdf-format på
vittsjobjarnum.nu och är helt gratis och fri att 
laddas ner var du än är i världen. Vi gör det stora 
jobbet åt dig och lämnar bara kvar för dig att 
skriva ut ditt exemplar. Tidningen kan du ta med 
dig till sommarstugan, skänka till din granne 
utan dator eller e-posta pdf-filen till din släkting 
på andra sidan jorden. Det tycker jag är ett stort 
steg framåt!

Som medgrundare till vittsjobjarnum.nu
välkomnar jag alla i vår gemenskap. Tillsammans 
gör vi en skillnad för både Vittsjö och Bjärnum. 
Oavsett om du läser vår webbtidning, annonserar 
eller skriver artiklar, är du del av något stort och 
oavsett vilket som passar in på dig, kan du precis 
när du vill enkelt engagera dig mer.
Jag ser fram emot att få se vittsjobjarnum.nu bli 
ännu bättre och göra ännu mer nytta, så att ännu 
fler kan få ta del av våra byars historier i många år 
framöver.

Jonas Brauer 
Medgrundare och 
webbutvecklare

❝ Så sträck på dig, och 
känn dig stolt över att du 
gör något gott för din by. ❞

❝ Papper har funnits i si 
sådär två tusen år så det
kändes som ett ganska
stabilt och tryggt medium. ❞



KULTUR & NÖJE

Man kommer bland annat kunna köpa langos, 
säger Ulla Kristoffersson och tillägger: 
I år är det 54 knallare, hantverkare och föreningar 
som medverkar. Det är nytt rekord.

Det roligaste 
Vad är det roligaste med att anordna 
Vittsjödagen?
Jag tycker att det skitkul och frustrerande med 
knallarna. En av dem har ringt säkert 10 gånger 
och tjafsat om sin placering. Han ringer nog från 
jobb nånstans för det är ett himla väsen, säger 
Ulla Kristoffersson och småskrattar. 

Leif Thånell fortsätter:
Det som ger mest är när man ser barnens glädje 
när de åker karusell. Jag kommer ihåg från i fjol 
när ett av barnbarnen hade åkt bil. Han var stolt 
som en tupp.
Nils Hansen instämmer och säger:
- Det roligaste för min del är när man kommer runt 
till de olika företagen de säger: ”Ja, nu är det Vitt-
sjödagen igen. Det är ju bra att Lions arrangerar 
sådana här saker”. Men även alla människor som 
kommer hit, att det blir liv i byn.

Text: Andreas Göransson
Foto: Jonas Brauer



FRITID

Betygsutdelning
Sedan delades avgångsbetygen ut på scenen. 
Enligt rektorn har aldrig så höga betyg delats ut 
till skolans avgångsklasser tidigare.
Bitte Jacobsson och hennes kollegor i Rökfri Duo 
dukade fram fina vinster som lottades ut bland 
dem som varit rökfria under hela högstadietiden. 
Av dem som deltog i projektet visade det sig att 

94 % hållit sitt löfte. Som belöning får projektet 
9400 kronor av Lions Club i Vittsjö-Bjärnum. 
Klass 9a har inte en enda rökare. 
Klassmedlemmarna fick varsin biobiljett av 
Sparbanken och Lions.

Önskan om ett skönt sommarlov
Områdeschefen Christina Liljerup riktade sig först 
till eleverna i sitt avskedstal.
– Skolan skall inte bara ge er kunskaper utan 
också lära er att möta andra människor i olika ål-
drar och med olika bakgrund. Tillsammans måste 
man kunna umgås. Hittills har skolan varit obliga-
torisk. Nu är livets fortsättning ert alldeles egna 
val.
– Till alla vuxna i lokalen vill jag säga att person-
alen vid skolan har varit ett stort stöd för eleverna. 
De har ställt krav vilket är viktigt. Ni föräldrar är 
också mycket viktiga för elever och skola.
– Jag vill avsluta med en sammanfattning av vad 
eleverna framförde på scenen; Be strong – You are 
the world.
Därefter sjöng alla nationalsången stående innan 
man lämnade lokalen.
I korridorerna utbröt sedan kram- och pusskalas 
och tårarna strömmade utefter både lärarnas och 
elevernas kinder. Avskedets stund smärtar.

TÅRFYLLD AVSLUTNING

Text & Foto: Bo Sigeback



SPORT

Text: Andreas Göransson
Foto: Claes Brauer

VITTSJÖ 
På lördagen den 15:e juni arrangerade 
Vittsjö GIK “Vår dag med Stefan Holm”. 
Trots det trista, något regniga vädret, 
höll man i den planerade femkampen på 
Idrottsplatsen. Vinnarna var Vittsjös eget 
kändislag.
- Det känns riktigt bra, sa en jublande 
Jonathan Jönsson, deltagare i Team Vitt-
sjökändis.

De fem tappra lagen, bestående av Team Stefan 
Holm, Team Sponsor, Team Vittsjökändis, Team 
Fotboll och Team Friidrott, gjorde alla en stark in-
sats. Vinsterna var jämt fördelade mellan de olika 

lagen som alla hade sina paradgrenar.

Olika grenar, olika stjärnor
Man tävlade i stående längdhopp, medicinboll, 
dragkamp, straffläggning, rulla rör och stafett. 
Kampen var hård. Där Team Fotboll vann stort i 
stående längd, var Team Sponsor desto vassare 
i straffläggning. Men i sista grenen, stafetten, 
var det Team Vittsjökändis som var den starkast 
lysande stjärnan.
Laget, bestående av Caroline Anglefalk-Åberg, 
Kristian Svensson, Torbjörn Fridolin, Jonathan 

Jönsson och Dina Gutrand, gav allt och vann en 
promenadseger.
Vinsten bestod av godis som de så glatt delade 
med sig av.
- Vi är trots allt ganska snälla, berättade Jonathan 
Jönsson.
Vad är hemligheten till vinsten?
- Att inte ta det för seriöst.
- Och att ha roligt, tillade Torbjörn Fridolin.

STORSEGER FÖR KÄNDIS



REPORTAGE

var att gå i samma klass som sönerna till dåtidens 
“storfräsare”. Runes familj var väldigt fattig. Av 
den anledningen var Rune sällan med på klass-
fester.
- De rika barnen mutade lärarna. Det kunde inte 
min familj. Det fanns inte ekonomi för det.
När Rune var fem år var han med i en svensk 
film. Han minns inte vilken, men scenen som han 

medverkade i, minns han som om det vore igår.
- Jag var en del av en grupp med barn som satt 
vid en lägereld. Jag spelade dragspel. Det är nog 
tur att jag inte minns vilken film det var. Det lät 
nog för jävligt.
Han berättar om den där ödesdigra dagen för 
70 år sedan då han drabbades av polio. Det var i 
dagarna mellan jul och nyår.



Vad hände sen?
- Det skedde väldigt mycket i mitt liv just då. En 
gång när jag spelade på Solliden i Stockholm, 
kom arrangören fram till mig och kläckte ur sig:
“En sån som du ska inte stå på en estrad”. Jag 
frågade varför. Han svarade: “Du haltar ju så”. En 
liknande händelse skedde i Blå Hallen i Stock-
holms stadshus. Efter det bestämde jag mig för 
en sak.
Vadå?
- Att jag aldrig skulle spela i Sverige igen.
Sagt och gjort : Rune tog med sig bandet till 
Narvik i Norge.
- Norge var en intensiv period för bandet. Vi 
spelade vår första spelning på nyårsafton och vår 
sista på midsommar. Alla spelningar på samma 
ställe. Det blev sex dagar i veckan. Helt enkelt 
för mycket. Därför splittrade jag bandet och 
bestämde mig för att åka hem till Sverige. Dock 
fick jag ett erbjudande om att ta med bandet 
och spela på en norsk kryssning. Jag tackade nej 
och förklarade att bandet var splittrat. De bad 
mig samla ihop killarna. Jag tackade nej igen. Jag 
kände mig färdig med musiken.
Året var 1970 och Rune Jensen begav sig hemåt 

igen. Han ställde gitarren i garderoben och 
bestämde sig för att starta egen firma. Valet föll 
på ett tandtekniskt laboratorium.
- Jag hade utbildningen och var väldigt rutinerad 
inom yrket.
Han gifte sig med en norska. Tyvärr sprack äkten-
skapet ganska direkt.
- Hon ville hem till Norge. Jag kunde inte flytta 
med henne då jag fortfarande var i starten på 
firman. Det fungerade inte. Men vi är fortfarande 
bekanta än i dag. Det är bara ett par år sen jag 
träffade henne senast.

Svårsålt hus
Rune köpte hus i Stockholm. Det var en vacker 
sjötomt som endast låg fem tomter från Tyresö 
slott. Snabbt insåg han att huset var alldeles för 
stort för honom och låg alldeles för nära en kund 
till honom. Rune fick för mycket att göra och 
valde därför att försöka göra sig av med huset.
- Huset var 420 kvadratmeter stort. Alldeles för 
mycket för en enda person. Och jag förlorade 
min frihet, den var jag ju så mån om. Sorgset nog 
var huset väldigt svårsålt.




