




























































































SISTA NUMRET AV 
0 

DARDERUPSPOSTEN 
- Text av Bertil Persson, Hårderupshult-

Allt har sin tid. Inget är för evigt. Det 
gäller även Hårderupsposten. Jag väljer 
att sluta efter jämnt 50 år. Det har länge 
varit min plan. Och så får det bli. 

Det tog ett par år i början av 70-talet innan 
Hårderupsposten fick sin fasta form och 
när Anton Håkansson i Starrarp några år 
senare gjorde den nuvarande leyouten har 
tidningen varit lätt att känna igen år efter 
år. Syftet var att alla med olika anknytning 
till Hårderup, Skumparp, Starrarp, Bjälkhult 
och Starrarps ora tillsammans och på olika 
sätt skulle bidra till tidningens innehåll. Av 
alla glädjeämnen med Hårderupsposten är 
det nog detta den största, att jag givit röst 
åt många som har haft något att berätta och 
som annars inte hade blivit publicerade el
ler intervjuade. I arbetet med tidningen har 
just andras texter varit en ständig källa till 
glädje och drivkraft. 

I tidningens geografiska område finns unge
fär 120 hushåll. Men det har inte hindrat att 
upplagan i alla år legat runt 500. 

Hårderupspostens anonyme 
bildhanterare bör också lyftas 
fram. Sen de digitala bilderna 
kom in i Hårderupsposten har 
Oskar 
Andersson, Starrarps Nygård, 
varit den som sammanställt allt 
bildmaterial från mail, USB
minne, kamera, skivor och 
papper. 

I sin dator har han samlat och 
"paketerat" dem och skickat 
dem till tryckeriet. 

Tack för hjälpen Oskar! 
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Naturligtvis har jag, precis som många 
andra, mina speciella minnen och guldkorn 
från de gångna 50 åren, men jag väljer att 
inte lyfta fram någon eller något speciellt. 
Jag vill istället tacka alla medarbetare och 
läsare för fantast~ska år. Vi slutar med flaggan 
i topp. 

Bygden har förändrats, men är ändå sig lik. 
Intresset för att bo och leva sina liv här i 
vår bygd har aldrig varit större än nu! Det 
känns glädjande. 

Till sist vill jag korrigera vad jag skrev 
ovan vad gäller att vi slutar med flaggan i 
topp. Jag vill å det bestämdaste uppmana er 
alla att fortsätta eller börja att skriva. Vi har 
ju numera en egen hemsida här i bygden, 
som heter Frenningeboken.se. Där har vi 
ambitionen att skriva varje fastighets och 
gärna också varje persons historia. Möj
ligheterna är obegränsade. Historien pågår 
ständigt, så bara skriv! 

Bertilihultet 
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Ville påminna om att spridningen av Hårderupsposten nu nått Asien! 
Denna semestrande dam läser med stor frenesi i reportagen i exotisk 

miljö på Sri Lanka! 




