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Annonsera i Höör & Häpna kontakta
Jan Malmström tel. 0413-20062 E-post: jan @malmac.se

Höör & Häpna
är en annons och informationstidning som utkommer en 
gång i månaden året runt. Utdelning sker med SDR i Höör 
och Tjörnarp sista söndagen i månaden före.
Tidningen presenterar bl.a nästkommande månads evene-
mang i kommunen. 
Tidningen innehåller också information från kommunen, 
presentation av smultronställen i kommunen. Dessutom 
innehåller tidningen annonser från lokala företag och 
föreningar.
Höör med omnejd har mycket att 
erbjuda och det vill vi lyfta 
fram med denna tidning.

Höör & Häpna 
utkommer i ca 6300 
ex i Höörs kommun.
Utgivningsdatum:
Våren 2015: 25/1, 22/2, 
29/3, 26/4, 31/5, 28/6
Hösten 2015:  26/7, 30/8, 
27/9, 25/10, 22/11, 20/12

Höör  • Tel 0413-33255  •  info@ringsjowardshus.se

Nu är sommaren här ...

Vi har öppet alla dagar med luncher, 
á la carte, söndagssillbord och 

smakfull meny med lokala grönsaker
fisk, fågel och kött från ”grannens” gårdar!

Boka din fest, kalas, bröllop eller konferens redan nu.

Hotellet är alltid öppet. Se mera på ringsjowardshus.se

Välkommen att njuta av sommaren hos oss 
önskar Lena och Boris Levin med personal.



”Kräftskivan”
Kräftpremiären den 7 augusti har sitt ursprung i ett förbud mot kräftfiske mel-
lan november och den 7 augusti. Dagen är inledningen till en festperiod i Sve-
rige, då vi äter kräftor och dricker snaps. Kräftskivans ursprung är 1900-talets 
första decennier. Kräftor åts inte i mängd i bondesamhället, men fungerade 
ibland som fastemat. Kräftfesten är en av de högtider som mest förknippas 
med svensk identitet.

Traditionellt börjar kräftfisket den 7 augusti kl 17.00 och därmed den tradition 
som brukar kallas kräftskiva. 1982 ändrades tidpunkten för kräftfisket till kl 
17 den första onsdagen i augusti. 1994 togs förbudet mot kräftfiske helt bort, 
men de flesta i vårt land väljer ändå att inleda kräftätandet i början av augusti. 
Detta illustrerar att tidpunkter har stor betydelse för fester och ritualer.

Kräftätandet i Sverige skedde via impulser från kontinenten under främst 
1600-talet. Liksom många andra festseder togs det upp av de högre stånden. 
Första gången kräftor nämns i svensk gastronomi är dock i ett brev från Erik 
XIV till fogden på Nyköpingshus daterat 1562, där kungen befaller att man 
ska skaffa fram så många kräftor som möjligt inför hans syster Annas bröllop. 
Vi vet också att kung Erik odlade kräftor i de vattenfyllda vallgravarna runt 
Kalmar slott. På den tiden åts kräftorna inte hela och kalla utan de var i stället huvudingrediens i olika sorters färser och stuvningar. 
I Kajsa Wargs kokbok från 1700-talet finns gamla recept nertecknade på hur man lagar kräftkaka, kräftkorv och stuvade rudor med 
kräftstjärtar. När man började äta kräftorna hela kokades de som vi gör idag, men de serverades fortfarande rykande varma. Det var 
först i slutet av 1800-talet som kräftorna tilläts svalna i sitt eget spad för att sedan serveras kalla dekorerade med kvistar av krondill. 
Innan kräftorna blev festmat på kontinenten åts de av munkar under fastan, som en variation på fisk.
Kräftskivan i den form vi idag känner den, bildades under 1900-talets första decennier. Själva ordet kräftskiva började användas först 
under 1930-talet. Förmodligen har festen sitt ursprung i borgerliga ”kräftsupar” under 1800-talet. Därefter har kräftskivorna ökat i po-
pularitet. Idag är det en av de festdagar som förknippas med svensk identitet och svenskhet. Detta märks också på valet av mat: helst 
bör man ha svenska kräftor, svensk snaps, dill, västerbottenost och gärna svenska flaggor på bordet. Man kan säga att kräftskivan på ett 
bra sätt illustrerar hur nyskapade ritualer tämligen snabbt uppfattas som traditionella och på gott eller ont blir del av svensk identitet. 
Grunden för festsedernas koppling till föreställningen om nationell identitet står att finna i 1800-talets modernisering, framväxande 
borgerlighet och den tongivande nationalromantiken. Källa: www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/kraftpremiaren







   

PÅ GÅNG I HÖÖR i AUGUSTI
Kulturhuset Anders
•  8- 30 Aug 2015 Konstutställning med 3 x Krook. 
 Vernissage 8 aug kl.13.00 Kulturhuset Anders 
Bosjökloster Slott & Trädgårdar
• 1 maj-15 september (ej 27-30/8). John Stockwell, oljemålningar 
och Henny Kortenoeven Bronsskulpturer
Skarhults Slott
•  1 Juli 2015 - 20 Sep 2015
Utställning: Den Dolda Kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott.
Kungshällan i augusti
•  4  kl. 14:00 – 15:30 Sommarcafé Musikskolan - Dragspelsmusik.  
•  6  kl. 13:30 – 16:30 Kortspel
•  11 kl. 14:00-15:30 Sommarcafè Filmvisning med Johan.  
   Kaffe & kaka 25 kr.   
•  13 kl. 13:30 – 16:30 Kortspel
•  14 11:00 Andakt Svenska kyrkan.
•  18 kl.14:00-15:30 Sommarcafè  Minnenas musik m Johan.  
 Kaffe & kaka 25 kr. 
•  20 kl. 13:30 – 16:30 Kortspel
•  25 kl.14:00-15:30 Sommarcafè Ylva Olin – Högläsningen 
 fortsätter. Kaffe & kaka 25 kr. 
•  26 kl. 11:00 Andakt Betelkyrkan.
•  27 kl. 13:30 – 16:30 Kortspel
• 28 kl. 14:00 - 16:30 Bingo
Höörs Församlingshem Höörs Församling
• 4 kl. 19.00 Tjörnarp Sommarkväll vid Ringugnen. 
 Samarr. med Tjörnarps  sockengille. Musik, andakt och visning  
 av Ringugnen. Ta med kaffekorg. M. Johansson och J. Follin.
• 23 kl. 18.00 Munkarp  ”En festlig kväll” med uppträden, allsång  
 och grill. Sång och musikprogram i många olika stilar. 
 M. Johansson, J. Follin, E. Ellingjord Johansson, H. Hansen, C.  
 Sturesson och F. Steimer. Vi serverar kaffe, kakor och grillar korv.
Se www.svenskakyrkanhoor.se
Sommarkvällar med Åke Hjerpe - 10-årsjubileum
Berggrenska Gården, Höör 
Underhållning och allsång Berggrenska Gården. Kapellmästare 
Robban Sjöstrand. Kaféet är öppet och serverar kaffe, kakor, glass
•  6 augusti kl. 19.00 Avslutning med Lena Pålsson, Robban, 
 Gerd och Åke
Övrigt:
•  1  kl. 10.00 - 13.00 Loppis Nya Torg
•  2 kl. 13.00 - 17.00 Musik på Möllan - våffelservering 
•  2 kl. 16.00 Musik på Bosjökloster - Sara Swietlicki, sopran
 Bosjökloster kyrka
•  6 kl.19.30 Musik på Bosjökloster - Magic Winds II
 OBS. På Åkersbergs Stiftsgård
•  6 - 8 aug kl. 19.00 Höörs sommaropera 2015 - Sol och Skugga
 Kulturhuset Anders
•  9 aug kl.15.00 Höörs sommaropera 2015 - Sol och Skugga
 Kulturhuset Anders
•  9 kl. 10.00 - 14.00 Aktivitetsdag i Holma Skogsträdgård
•  9 kl. 15.00 Musik på Möllan - våffelservering
•  9 aug kl. 16.00 Musik på Bosjökloster - Amadé & Träblåsare
 Bosjökloster slott
•  6-9 aug Höörs Marknad se sep. annons
• 22 kl 16.00 Musik på Bosjökloster - Svarta rosor 
•  23 kl. 16.00 Musik på Bosjökloster - Från en loge i sommar-
 kvällen. Bosjökloster slott
• 29-30 kl. 09.00 - 17.00 Skånska Jakt- och Fiskemässan
 Bosjökloster slott
•  Berggrenska Gården 
 Öppet: Måndag Stängt, Tisd 11.00-16.00, Ons    
 16.00-20.00 Tors-fred 11.00-16.00, Lördag Stängt,   
 Söndag 11.00-16.00

Med reservation för eventuella ändringar.
Vill Du ha med ett arrangemang i Evenemangskalendern lämna in 
uppgifter senast 14 dagar innan kommande utgivningsdag till 
Höörs Tryckeri, Fredsgatan 3 i Höör.  
Följ Mittskåne på Facebook Sportarrangemang - tävling? 

Meddela oss så kan Ni få med en rad här!

Augusti
HIS Hemmamatcher Augusti 2015 

Maglasäte Hemmamatcher 
Augusti 2015

Spelas på Svanvallen I Maglasäte

14 19:00 Maglasäte IF-Venestad IF, HA Div.6 Mellersta
29 15:00 Maglasäte IF-Harlösa IF, HA Div.6 Mellersta

8 kl. 14.00 Höörs IS - Fortuna FF 
22 kl.14.00 Höörs IS vs Marieholms IS






