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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
En gång om året träffas vi i styrelsen en lördag för ett längre möte. De
viktigaste frågorna på årets möte rörde
renoveringsbehovet på byaföreningens
byggnader.
Den uppskjutna renoveringen av
gamla brandstationen planeras nu till
vår/sommar 2012. Både tak och fasad
är i stort behov av reparation. Om inte
kostnaden blir för stor kommer även
elektricitet att kopplas in.
Hoddorna vid hamnen behöver ny
takbeläggning och nya dörrar. Göran

Byabladet fyller 25 år.
På bystämman 1986 beslöt styrelsen att lerbergsborna skulle få en egen
medlemstidning. Ansvarig utgivare
var Pauli Ohlsson, ordförande i styrelsen och redaktör den kände tidningsmannen Åke Aldgård. Att knyta en tidigare HD-redaktör till Byabladet var
naturligtvis en stor fördel. På dagens
omslag kan vi läsa om syftet med tidningen, undertecknat av ordföranden.
Allt väl överensstämmande med vad dagens styrelse beslutat om för vår tidning.
Jag ser på bilden från bystämman.
Många är borta idag. Andra som var
unga då, kämpar vidare för byns bästa.
Hållningen har kroknat litegrann och
prydnadsrynkor har gjort ansiktena
spännande med grånande, vitt eller
glesnande hår.
Bystämman, då som nu, förstår vi,
bjöd på ris men också ros till styrelsen.
Kloka beslut togs efter långa diskussioner, då som nu.
Åren har gått och nya krafter har tagit över efter hand. När Åke Aldgård
avgick tog Britt-Marie Andrén och
hennes team över redaktionen. Efter
20-årsjubiléet tog en ny ”interimsredaktion” över och tidningen ändrade
utseende. Med dagens teknik blev det
möjligt att till överkomligt pris trycka
i färg. Vi som tog över har efter bästa
förmåga försökt föra arvet vidare efter de förutsättningar som styrelsen en
gång bestämt.
Många har genom åren bidragit till
intressant innehåll i tidningen som delas ut till alla i Gamla Lerberget. En
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Nord är ansvarig för dessa båda projekt.
På Ruffen har redan, under ledning av
Allan Fröjd, gaveln mot väster renoverats.
Vid den nya hygienbyggnaden på
campingen skall det planteras växter.
Martin Werner ansvarar för växtval
och tillsammans med frivilliga trädgårdsmästare även för plantering .
Som ni förstår kommer behovet av
frivillig arbetskraft vara stort även
nästa år.
Styrelsen för Lerbergets byamän vill
redan nu önska alla läsare:
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Ulla Andersson, ordförande
i Lerbergets Byamän ek.för.
förhoppning vore att tidningen så småningom också kunde vara intressant
för dem som bor på Östra Lerberget.
Vi har diskuterat i redaktionen att försöka skildra även sådant som händer
och sker på andra sidan väg 111. Vi har
ju mycket gemensamt, sporthall, simhall, skola, kyrka m.m.
Nu är det snart dags för nya krafter
att ta vid. Allt har sin tid. Jag kan bara
säga att det är ett spännande uppdrag
och det är ett mycket stimulerande
samarbete i kommittén. På redaktionsmötena, delar vi upp uppgifter för var
och en, efter vad som är aktuellt men
också dokumentation som är viktig.
Tidningen har blivit ett viktigt tidsdokument för byn.
Livet i byn går vidare, förändrat men
ändå detsamma. Därför är det viktigt
att vi får bidrag från er läsare, både
utifrån stora världen, och från hemmafronten. Laila och Lennart Uddling
som jobbar i Singapore, har skrivit om
sina spännande upplevelser där. Glöm
heller inte ”Fri talan”. Kanske får vi
uppslag till kommande motioner till
årsstämman på våren.
Det blir säkert små nedslag i gamla
tidningsnummer även framöver. Det är
spännande att spinna vidare, uppleva
paradigmskifte även i vår lilla värld.
Frågeställningarna är desamma.
Tack alla ni som under årens lopp
lagt ner ett stort arbete med Byabladet och jämnat vägen för dem som
tar över.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Ingrid Hallberg redaktionskommittén.
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Tipsa om vad du tycker tidningen
ska ta upp! Önskas insänt material
i retur, kom ihåg att bifoga kuvert
med adress och frimärken!
Nya medlemmar hälsas välkomna
till byaföreningen. Medlemsavgift
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Boende utanför byn kan ansöka om
att få Byabladet mot portokostnad
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Foto (där inget annat anges): Martin
Werner, Ingrid Hallberg, Mats
Müller.
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Här är det tänkt att vi ska kunna ventilera våra åsikter och tankar.

Jag undrar bara om denna eviga ”samlingslokalsfråga” verkligen är
genomtänkt. Sen vi flyttade hit 2005 har det ältats om detta, har de som
vill ha denna också insett konsekvenserna av att dels ex bygga en ny
lokal är en stor investering ( byaföreningen är väl inte stormrik...)
och att en lokal måste underhållas och uppvärmas = kostnader.
Vi som är småbarnsföräldrar har inget större behov av en
”samlingslokal”, kanske har de som har utflugna detta? eller är det
byns seniorer som suktar mest efter den? OM det nu är så viktigt med en
samlingslokal, gör då något vettigt och rensa ut fiskehoddorna,
( ej museumet och toaletten ) och gör om denna till en kombinerad samlingslokal, och kanske som man sommartid kan hyra ut till lokal entreprenör ( eller kanske ungdomar utan sommarjobb ) som säljer glass/fika eller
varför inte färska räkor? eller annat....
Det är en skandal att hoddorna inte utnyttjas bättre, vi har ju trots
allt både turister och lokalbefolkning som är nere i hamnen framförallt
sommar tid, och då är halva ytorna upptagna av fiskeredskap...och den
där s k uteverandan vid museet, den är ju bara en ....plats som inte
utnyttjas...kan man bygga in den till en liten samlingslokal?
John Bergmark
Skriv till FRI Talan, byabladet@lerberget.se
Eller stoppa ett brev i brevlådan hos någon i redaktionen.

På förekommen anledning
Den som vandrat genom campingplatsen har kunnat se att en hel del träd är märkta med vit sprayfärg. Jag förstår att detta
förfärar alla ”som är rädda om skogen” och anser att alla träd ska stå kvar. Men det är tyvärr en omöjlighet. Eftersom skogen
tidigare verkar ha skötts enligt parollen ”hugg för allt i värden inte några träd”, har vi nu problem som efter hand måste rättas till så gott det nu går. I somras föll t.ex. en död gren från en ek ner genom ett förtält och spräckte detta. Sådana händelser
får helst aldrig upprepas mer, för då kan campingplatsens goda rykte snart vara förbrukat. Det är just därför så många träd
är märkta. En hel del trädkronor måste nämligen saneras på döda grenar, spruckna grenar och grenar och klykor som kan
förväntas ställa till problem inom en snar framtid.
Men en del träd måste också fällas. Det finns döda träd, spruckna träd, träd som måste bort för att de är angripna av en smittsam svampsjukdom som i framtiden annars kommer att spridas till ännu fler träd. Där träd står för tätt, måste något/några tas
bort så att vi inte fortsätter att sprida sjukdomar och dödar grenar som sedan faller ner, utan i stället gynnar de kvarvarande
träden, så att deras kronor kan grönska och växa ut så att träden kan bli riktigt stora och gamla.
Den uppmärksamme har säkert noterat att det har stått och står tallar och lutar österöver, åter igen en följd av den ”försiktiga”
tidigare skötseln. Träd växer nästan oavsett hur tätt de står lika mycket på höjden varje år. Men står de för tätt dör grenarna
bort underifrån alldeles för tidigt och diameterutvecklingen blir eftersatt. Det blir ”spagettiskog” med en ”tofs i toppen på en
svajmast” som bryts av, stormfälls eller rot-rycks och blir stående på sned när det stormar. Alla dessa exempel har inträffat i
byns skog det senaste året, och det kommer att fortsätta. På en sund äldre tall ska stammens övre tredjedel ha en grön krona.
Gå gärna ut och leta efter sådana!
Under senare år liksom framöver måste skötseln anpassas efter det eftersatta utgångsläget, vilket innebär att man med åren
så långt det är möjligt sakta närmar sig ett mer önskvärt tillstånd för de träd som förhoppningsvis kommer att överleva alla
nu levande lerbergsbor. Alla ni som säger er vara rädda om skogen, visa det genom att ”bli fadder” och ta ansvar för vattning,
fredning och skötsel av någon/några av de plantor som redan är planterade eller är på gång att planteras. Så gjorde Pauli Ohlsson när svart-tallarna planterades. Gör ni inte det är ni inte trovärdiga, för viktigast av allt är nämligen att se till att skogen
successivt föryngras.
Martin Werner
medlem av camping- och naturkommittén
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För 25 år sedan....
Sidorna 2 och 4 från
Byabladets första nr 1986.

Omslaget
O
m
i nr 2 1986.
B
Byabladet
- för en levande by!
Att ha ett eget forum där man kan ventilera åsikter och beA
rrätta händelser och anekdoter från både dagens och gamla
ttiders Lerberget - är ett privilegium vi måste vara rädda om.
Det arbete som läggs ner av redaktions-medlemmarna är
grunden till detta, ibland ett ganska svårt och otacksamt arbbete men också roligt och stimulerande när man ser resulttatet.
”Gnällspikar” finns det alltid och speciellt i föreningsverksamhet ifrågasätts saker och ting jämt och ständigt, på gott
och ont, vilket kräver demokratiska beslut med bred förankrring.
Bästa sättet att framföra sina åsikter är att engagera sig själv
genom att skriva några rader eller fotografera något man
ttycker man vill dela med sig av.
T
Tänk att! ”Den gamla bilden” funnits med ända sedan andra
nnumret av Byabladet 1986 - det är berättarglädje!
M
Med förhoppning om många kommande nr av Byabladet!
Mats Müller

Byabladet 11-04.indd Avs1:4

2011-11-22 10.38

Nr 4 2011

5

Reflektioner och minnen från Lerberget - September 2011.
När jag läste förra Byabladet dök några minnen upp från förr.
Pauli Ohlsson skrev om Marta och Emeri Larsson. Jag har ett
foto på dem i mitt album.
Vi bodde grannar med dem. Fotot är från ca 1936.
Jag minns också när John Lund blev av med sin kanin. John
bodde nedanför Hanna Pettersson Lund. John gick upp till
Hanna och sa ”Eran katt har bitit ihjäl våran kanin. Den dog
klockan 2. Det kostar 75 öre”. Jag frågade Anna hur det gick.
Jo, John fick 75 öre.
Anna Gripe skrev om Rosenqvists verkstad och hans fina keramik med ”runda fiskar med gapande munnar”. Skickar med ett
foto på några av Kirra Rosenqvists fiskar. Fiskarna är gjorda
med fisken stenbit som förebild och användes som askkoppar.
Dessa köpte jag i hans keramikverkstad 1937. Han gjorde
mycket fin keramik, t ex äggafat. Kirra bodde i korsvikeshuset
på Mellangatan 1.

Jag som skrev heter Bertil Jeppsson och bodde på Segelvägen 13.

Ur styrelseprotokollet. 15/10 2011
Några axplock om vad som är på gång
. Kullabygdens Byaråd har möte den 17 oktober.
. Bl.a.diskuteras cykling på gångvägen till Viken
. enkät ska visa hur stort behovet är av en
bystuga
. pensionerade ”specialister”efterlyses av
styrelsen.
. ev reklam i Byabladet avslogs
. nyplantering på gång vid hygienbyggnaden i
skogen
. kontrakt ska skrivas ang. hyran av fiskeboden
Den som önskar styrelseprotokoll kan vända sig
till ordföranden Ulla Andersson
Redaktionen
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I Singapore möts världen.
På en och samma dag möter vi människor från Kina, Malaysia, Indonesien, England och givetvis Sverige och Norge. I norska och svenska kyrkan arbetar vi sedan början av september.
Det var onekligen en utmaning att som pensionär åka 1000 mil till andra sidan jordklotet och arbeta
för svenska kyrkan. Men här är vi nu. Singapore är en fantastisk stad med fem miljoner människor. Det
byggs överallt och den ena skyskrapan efter den andra reser sig mot himlen.
Singapore är också en av världens största containerhamnar och det ingår i våra uppgifter att göra fartygsbesök på svenska och norska fartyg. Kyrkan är en samarbetskyrka och det är norrmännen med unga
norska par som ser till att hålla oss vid liv...! Och livat är det från morgon till kväll.
Vad sägs om att Laila varje onsdag har femtio vuxna och barn som sitter på golvet i kyrksalen och
sjunger ”Imse, vimse spindel eller ”Bä, bä, vita lamm”. Allt medan mannen gräddar våfflor för glatta
livet och ser till att våfflorna och kanelbullarna är färdiga efter sångstunden.
Den ena dagen är inte lik den andra och det blir väldigt många möten med människor i alla åldrar.
Norrmännen dominerar och är flitiga besökare. Vi svenskar har kommit in senare i kyrkan men vi
gör vad vi kan för att göra kyrkan känd bland de närmare två tusen svenskar som under några år bor
och lever här. Männen är oftast på två-tre års kontrakt och det är banker och svenska företag som är
arbetsgivare för många.
Under helger och fritid passar många på att med sina familjer resa till närliggande länder.
Thailand, Malysia, Bali, Indonesien, Vietnam är länder man gärna åker till över en en helg.
Och vi är inte sämre. Robinsson öarna utanför Malaysia har fått besök liksom Sumatra på Indonesien.
Nu ser vi fram emot julfirande i kyrkan. Familjer, studenter, norrmän och svenskar i en god blandning
kommer också här att sjunga ”Nu tändas tusen juleljus” och tomten, månne den svenske prästen, kommer nog och delar ut paket till snälla barn.
GOD JUL från Laila och Lennart Uddling i Singapore
PS. Första februari räknar vi med att åter landa på svensk jord DS
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Caddiemaster Johny Andersson iförd cigarett och realmössa, omgiven av sina lerbergacaddies en sommardag
på 1930-talet. På bilden syns också Sven-Erik Fridlund, Gadden Olofsson, Stig Andersson, Edwin Andersson, Stig
”Puttifar” Nilsson, Clive Lund, Arthur Nilsson och Einar Johansson.

Ny bok om golfbanan i Viken.
Anders Engström skriver som medarbetare i boken bland annat:
Det lär finnas 32000 golfbanor i världen, varav 273 räknas till kategorin ”linksbanor”. Golfbanan i Viken tillhör
denna exklusiva skara. I kombination med att Viken är den svenska golfbana som ändrats minst sedan begynnelsen, har detta medfört att den blivit en vallfartsort för historieintresserade golfspelare. För många kommuninvånare däremot har golfbanan förblivit en vit fläck på bygdekartan. Detta söker vi råda bot på genom att ge ut boken
”Golfbanan i Viken”, en bok som med 144 sidor i text och bild redovisar den lilla golfbanans historia.
Boken handlar om det mesta från banans tillkomst 1924 fram till idag. Vi får veta att både grevar och baroner och
till och med kungar har spelat där. Vi får veta en del om vilka som tog hand om och skötte allt arbete runtomkring,
både kvinnor och män och om instruktörer som kom ända från England.
Därutöver kan man läsa om de skickliga caddiegrabbarna från Lerberget varav många känns igen på fotot.
Boken beräknas komma ut den första december. Den som är intresserad kan vända sig till Björn Lindblad i redaktionen för fler uppgifter. Tel. och mejl finns på sidan 2.
Redaktionen
Enda privata gatan i byn - men var ligger den?

HÄNDER I BYN
3 dec. Hämtning av julgranar
kl.10 - 11.30
18 dec. Julfest på hamnen
29 dec. Julfest med byns
pensionärer.
25 mars Bystämma. Fundera på
ev.motioner!
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Vårt naturreservat
Precis där byn slutar i söder börjar Väsby strandmark, ett naturreservat som sträcker sig söder ut mot golfbanan i
Viken. Detta strandängsområde hotades på 1960-talet av camping och biltrafik, varför länsstyrelsen fridlyste området som ”naturpark” i januari 1961.
Nya reservatsföreskrifter
Hösten 1983 ändrades reservatsbestämmelserna för ”naturreservatet” efter önskemål från den störste markägaren,
nämligen Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, så att tidigare förbjuden jakt på mås- och kråkfågel blev tillåten.
Vad man inte får göra inom området är att uppföra byggnader eller anlägga vägar. Täkt av sten, grus, sand och jord
är inte heller tillåten. Camping och motorfordonstrafik får inte förekomma, och man får heller inte göra upp eld
och självklart inte stjälpa av avfall, skada växter och djur eller ta bort dem från området.
Behöver natur skötas
För mig som arbetat hela livet i och med naturen, känns det tröstlöst att de allra flesta människor ”vet” att det bästa
är när naturen får sköta sig själv. Jag tror att detta beror på det olyckliga faktum att ordet naturlig sammanblandas
med natur. I flertalet nationalparker samt inom begränsade områden i skogen föreskriver man orörd natur. Anledningen är oftast att man vill skydda sällsynta arter som är beroende av orörd natur. På alla andra ställen, alltså även
i naturreservaten, måste naturen skötas med olika ingrepp, om den ska vara till någon glädje för andra än de nyss
nämnda arterna. Den som inte tror mig rekommenderas en promenad vid sidan om stigarna i Nationalparken Norra
Kvill utanför Vimmerby, helt orörd natur med tre lager stormfällda träd över varandra. Det är helt omöjligt att ta
sig fram för den som inte kan flyga.
Helt nya tankegångar
Normalt uppfattar vi nog oftast myndigheter som ointresserade av vad medborgarna tycker. Därför är det en ordentlig överraskning att Naturvårdsverket numera har en policy som heter ”Värna, Vårda, Visa-programmet”.
Det föreskriver att: ”I samband med förvaltningen av skyddade områden är det angeläget att de åtgärder som
planeras och vidtas är väl förankrade lokalt. Kunskaper om tidigare hävd och lokala traditioner är viktiga för
att förvaltningen ska utformas rätt. Närboende ska känna att ett skyddat område är en resurs för bygden. Det
kan bidra till att öka livskvaliteten, skapa arbetstillfällen samt genom områdets attraktionskraft medverka till att
besökareantalet ökar till nytta för det lokala näringslivet. På detta sätt kan de skyddade områdena bidra till att
bibehålla levande bygder.”
Skötselråd
För att möta kravet på inflytande från närboende kallade länsstyrelsens förvaltare för naturreservaten i Höganäs
kommun, Daniel Åberg, till ett skötselråd den 20 september. Deltagare var representanter för olika lokala organisationer med anknytning till natur och till de olika orterna inom kommunen. Från Byamännen deltog jag.
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I skötselrådet diskuteras tillståndet i de 12 reservaten i kommunen samt planer och önskemål om skötsel m.m. På
detta sätt kan länsstyrelsen förankra sina beslut lokalt och också fånga upp tankar och önskemål från närboende
och brukare av reservaten.
Daniel framhöll tydligt att resurserna för skötsel är starkt begränsade. Det är som mest ett fältarbetslag om åtta
personer som finns tillgängligt för den praktiska skötseln av reservaten. Därför är planering och prioritering av
åtgärder mycket viktigt. En följd av detta blir också att vissa åtgärder kan behöva senareläggas. För att försöka öka
skötselresurserna utreder Daniel möjligheterna att kontraktera skötselåtgärder med lämpliga lokala organisationer.
För vår del skulle det till exempel kunna innebära att Byamännen påtar sig ansvar och kontrakteras för vissa skötselåtgärder på Väsby Strandmark. Detta är ännu så länge bara en tanke, där de juridiska förhållandena först och
främst måste klarläggas, innan den eventuellt kan förverkligas. Men det är helt klart att det behövs mer personella
resurser.
Åtgärder i vårt reservat
Målsättningen med skötseln i flertalet av kommunens reservat är att de ska ha en artsammansättning och ett utseende som på Linnés tid d.v.s. på 1700-talet. Strandängarna betades då, och där det växte ljung brändes denna vart
tredje år för att vitaliseras och ge bättre foder till djuren.
I vårt reservat planeras under de kommande åren en naturvårdsbränning av tjockt gräs på Litorinavallen mellan
Lerberget och bäcken. Men var lugna, boende i närheten kommer att informeras när det blir dags och skyddsåtgärder kommer att vidtas. Man kommer också att röja i buskagen utmed bäcken. Det är önskvärt att utföra röjning av
vresrosor, sly och björnbär två gånger per år. Om man inte får bukt med vresrosorna kommer dessa att grävas upp.
Ekdungen kommer att gallras och reservatsskyltarna bli förnyade.
Vid den efterföljande diskussionen frågade sig Daniel, om det måste vara förbud mot lösgående hund i alla reservat, och om det i annat fall inte vore lämpligt att släppa hundar just här. Mot detta anfördes att det kommer
att minska tillgängligheten, eftersom många
människor drar sig för att bli påhoppade av
lösgående hundar, samt att mindre uppsikt
över hunden innebär fler icke upplockade
hundlortar. Jag tog upp frågan om det omotiverade cykelförbudet på vägen genom reservatet. Detta förbud strider mot ”visa-delen” i
Naturvårdsverkets policy, eftersom cyklister
hänvisas upp till gamla 111:an och därmed
inte ser mer än skymtar av reservatet. Daniel lovade därför att ta med sig frågan och
undersöka varför det är cykelförbud på just
den sträckan.
Daniel var mycket lyhörd för de önskemål
och synpunkter som framfördes och diskussionerna var givande, så kvällen blev meningsfull för alla parter.
En utmaning för oss alla
Naturvårdsverkets mål är att reservaten ska vara en tillgång för bygden. Vad kan vi då göra för att reservatet ska bli
en ännu större tillgång för vår bygd? Första åtgärd måste vara att få bort cykelförbudet. Det är löjligt att man inte
kan fortsätta cykla längs kusten till Viken när man har cyklat längs kusten ända från Mölle. Eftersom jag tror att
det är fler som cyklar än som går till Viken, skulle antalet människor som fick glädje av reservatet öka betydlig om
cykelförbudet upphör. Det finns säkert fler idéer om hur vi kan öka värdet av reservatet för vår bygd. Det hoppas
jag att du skriver och berättar om på vår nya sida ”Fri talan”. För att få inspiration, låt oss utnyttja området som det
fina rekreationsområde det är. Varje årstid har sin speciella charm med skiftningar i vegetationen. Havet, stranden,
vågorna och utsikten mot Danmark skiftar också. Reservatet är till för oss alla och för att vi ska få uppleva hur
kuststräckan en gång har sett ut.
Ut och njut!
Martin Werner
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Hamnen kräver sina män
Rubriken är visserligen otidsenlig, men
faktum är att det var bara män som
samlades vid halvniotiden lördagen den
24 september för att hjälpas åt med dagens stora jobb, nämligen att förbereda
hamnen inför årets torrsättning och
vinterlagring av båtarna. Ett lysande
undantag var dock LSS, som också
var i full gång med diverse höstsysslor
denna soliga lördagsförmiddag, där var
inslaget av damer och flickor påfallande
stort.

Allt skall bort.

Omfattande uppröjning
Dagen inleddes på den sydvästra grusplanen med att samtliga vaggor, båtkärror och ställningar flyttades över
till gräsplanen ovanför. Vegetationen röjdes bort och diverse skräp försvann i en hast. Överbliven makadam från
campingplatsen användes för att jämna ut befintliga hålor. För en stund var planen både tom, ren och snygg. När
detta var färdigt var det dags för en slät kopp kaffe. Då passade jag på att få en liten pratstund med en person som
tillbringat sitt första år som båtägare i hamnen, nämligen Jörgen Brand.
Aldrig en tanke på motorbåt
Jörgen debuterade i hamnen första arbetsdagen i våras med att borsta och
måla kätting. Han hade då redan båtplats nummer 19, betald och allt, men
saknade båt. Han fick visserligen reda på att största lämpliga djupgående
var 1,50 meter, men köpte ändå en knappt nio meter lång segelbåt, Albin
Cumulus, med ett djupgående på 1,65 meter. Att detta är i djupaste laget
inser Jörgen, som till och med känt på en sten i rännan. Han har hittat
fler stenar i omgivningen, men man får lära sig var de ligger, konstaterar
Jörgen. Att det blev segelbåt var det ingen tvekan om, för Jörgen har seglat
tidigare. Liksom för många av oss andra var båten inte lika ofta utanför
hamnen som tänkt var. Dottern Lisa använde den i en hel vecka, men i övrigt blev det mest dagsturer. Men nästa år blir det en vecka runt Själland,
det är Jörgen säker på. Hamnen får mer än godkänt, men vid lågvatten och
vid höga vågor är han rädd att kölen kan komma för nära havsbotten när
man kommer utanför hamnen.
Nye båtägaren Jörgen Brand framför
gammal Ruff
Rena rallarejobbet
Efter kaffet väntade ett verkligt tufft jobb, nämligen att flytta ett
antal järnvägsskenor (som ska användas som pålar i hamnen) till
en plats i södra kanten av planen, där de inte ligger i vägen. Visserligen hade man en liten enaxlad kärra till hjälp, men skenorna
skulle först upp på denna och måste dessutom bäras i andra
änden. Med den urgamla kinesiska metoden, nämligen att vara
många om jobbet, samt med glatt humör, gick det utan problem.
Ordning och reda
Dagen avslutades med att vaggorna bars tillbaka till den uppsnyggade och betydligt rymligare planen. De största vaggorna ställdes
närmast vattnet, och så småningom vidtar sedan det sedvanliga
pusslet att placera vaggor efter hand som båtarna tas upp.
Sju starka rallare
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Eje Ivarsson, Göran Nord och Allan
Fröjd basade över dagens styrka som
på vanligt sätt gjorde ett imponerande arbete. Själv hade jag de bästa
ambitioner att hjälpa till med arbetet
men blev rejält uppskrämd av Eje,
som påstod att flytbryggan vid slipen
skulle tas upp samma dag. Jag satte
därför igång med att ta upp min båt
(i sällskap med LSS:s följebåtar).
Påståendet visade sig senare vara
falskt alarm. Den blir kvar en bra bit
in i oktober till glädje för alla som
ska ta upp sina båtar.
Martin Werner
Jättelyftet

Båt sökes till lekplatsen
Byaföreningen äger och underhåller lekplatsen vid havet till många barns glädje. Vi vill nu hitta en gammal
träbåt som vi skulle göra i ordning och sätta dit som lekredskap. Barn gillar att leka sjörövare och fiskare. Gärna
en lagom stor snipa som är typisk för trakten. Vi tar emot och står för transporten. Vi kan också tänka oss att
betala en mindre summa för båten.
Båten skulle ersätta den gamla gungställningen som det en gång satt ett traktordäck i.
Om du har en lämplig båt eller ett tips om var det finns en så hör av dej till Lars Wiren 070-2942929 eller
l.wiren@telia.com.
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Nu är det jul igen!

Jag var tio år och fick lov att prenumerera på en liten tidning som hette Sveriges Vår
Vår. Det var vår fröken i melmel
lanskolan som tagit på sig att samla in pengar till den. Ur mina ”bra att ha-gömmor” hittade jag ett julnummer år
1946. Omslaget med tomtarna som flyger iväg på de sista höstlöven kunde varit idag.
Nu börjar barnens långa längtan fram till julafton. Förr var det pepparkaksbak, slakt och mycket annat som
skulle hinnas med. Det skulle städas och fejas och barnen skrev önskelistor om och om igen. I skolan sjöngs alla
de gamla julsångerna och det pysslades och pysslades med stjärnor, tomtar, änglar och annat.. Traditionerna är
viktiga. Och mycket är som det alltid har varit, åtminstone för en del.
Advent ger oss en liten försmak av julen. Stjärnorna lyser upp i fönstren och första luckan öppnas i adventskalendern. En och annan lägger kanske lutfisken i blöt på Annadagen den nionde december. När natten är som längst
kommer Lucia och lyser upp.
Fram till 1772 var Tomasdagen den 21 december helgdag. Då om inte förr, skulle julölet vara klart och avsmakas.
Ofta hölls marknader den här dagen. Man sa upp kontrakt och skrev nya för det kommande året. Enligt gammal
folktro passade man också på att ” säga upp” råttor och möss. Man sprang runt huset och slog i väggarna och ropade till råttorna att flytta till ett annat hus.
Julmaten har varit viktig ja den ansågs förr rent av helig åtminstone brödet, som var viktigast av allt. Man gjorde
stora bak inför julen. Brödet skulle delas ut till många och även räcka till långt in på våren. Mitt på bordet hade
man ofta en så kallad ”såkaka”. Den skulle sparas till vårsådden då den blandades ner i såkorgen. Småkakor som
t.ex. pepparkakor kom inte förrän man fick järnspis i köket. Istället gjorde man flottringar och mandelmusslor
In i det sista på julaftons förmiddag och för att hinna med allt gjorde man det enkelt för sig med ”dopp i grytan.
När det äntligen blev julaftonseftermiddag och alla hade badat och fått rena kläder samlades man kring julbordet
med julgröt och lutfisk tillsammans med ett garnerat grishuvud och revbensspjäll och grisfötter.
Julgröten var ett ”långkok”långt in i vår tid. Jag minns att det var min mormors syssla att stå vid spisen och röra
i gröten som skulle koka långsamt och inte brännas vid. Den skulle räcka ett bra tag, till hustomten inte minst.
Glömde man bort att sätta ut en skål med gröt och smörklick i mitten riskerade man att han flyttade till ett annat
ställe.
Jultomten var en mycket senare figur. Tidigare var det julbocken som kom med julklapparna. Han bankade på
dörren, slängde in klappen och smög iväg.
Det jobbigaste jag minns från julafton var att man fick vänta så länge på julklapparna. Efter allt ätande hann alla
bli rätt så trötta. Men när det äntligen bankade på dörren och jultomten kom vaknade man till liv igen. Skulle man
upp till julottan blev det inte lång stund att njuta av gåvorna den kvällen.
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Några gamla maträtter som jag minns från min barndom:
Av grisen som slaktades till jul tog man tillvara det mesta. Man smälte flott av istran och det som blev över kallades finkor. Av dem lagades ” finkepanntofflor”. Det var min morfars förtjusning.
Finhackad lök stektes tillsammans med potatis och finkor, kryddades med peppar och saltades. Till detta drack
man gärna svagdricka som levererades av den lokale bryggaren i så kallade drickaankare.
Av svagdricka gjorde man ibland ”drickasyva” till efterrätt.
Svagdrickan upphettades och avreddes med potatismjöl och mjölk, sötades med sirap och serverades med rostade
brödtärningar.
Gör ett försök! Det svåraste är nog att få tag i svagdricka. Småbryggerier är inte lönsamma.
Text och bild: Ingrid Hallberg

Fram med
d julskivorna!
j l ki
Varje artist med någon form av självbevarelsedrift
d if måste
å ge ut minst
i
en julskiva. Gärna göra en julkonsert,
helst inte ensam utan tillsammans med två eller tre andra – det är ju gemenskapens tid framför alla nu. Så har
jag uppfattat det men för all del, jag kan ha fel. I skrivande stund har vi plockat fram lådan – jo, vi har en låda
– med julskivorna, och jag måste erkänna att där finns en del goa skivor… och ja, jag tycker det är rätt mysigt.
Sakta men säkert kryper det närmre. Alla dofterna, ljusen, clementinerna. Och granen. Promenaderna nere vid
hamnen och det lyser i fönstren, och på andra sidan sundet. Visst bor vi vackert? Den strukturerade gör listor på
det som ska göras och handlas. Allt för att slippa trängas på Väla. (Men vi vet hur det blir i år igen.) Glöggen,
julmaten och julklapparna ska handlas i tid. Och granen! I år ska vi ha en fin en! Och i kyrkorna läser vi från
Lukasevangeliet:
- Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
Den meningen inleder en av de mest kända texterna i Bibeln, och jag tycker nästan man får lite julstämning bara
av att läsa den! Men det är ju bara början, startskottet på något fantastiskt. Av ungefär 1000 verser ägnar Lukas
som har skrivit detta sju (7!) åt att berätta om när Jesus föds. Det betyder inte att det är oviktigt. Tvärtom rymmer dessa få verser fakta som förändrar hela vår tillvaro. Men de orden, ”Vid den tiden…” är bara inledningen
på något som är mer än en stämningshöjare på julen.
Och Peter Jöback, Celine Dion, Christer Sjögren, Carola, Frank Sinatra, Cliff Richard, Shirley/Sonja/Sanna
och alla andra sjunger om den Helga stund då gudamänskan till jorden steg ner. Det är den största gåvan. Och
en sann gåva kan vi ju aldrig förtjäna, bara ta emot i tacksamhet. Här finns inga krav på vem som får vara med.
Inga måsten eller motprestationer. Saker som tynger oss har vi nog av redan. Och till julen hör för mig och
kanske för dig också allt det som inte blev som vi hade tänkt. Till julen hör också att minnas de som inte är hos
oss och som vi saknar.
Då är det gott att ta fram lådan och sätta på en julskiva, skala en clementin, krypa upp i soffan och påminna sig
om vad julen faktiskt handlar om: hopp och gemenskap – Gud själv vill fylla din och min situation med hopp.
Vi står aldrig ensamma. Ibland behöver vi påminna oss om det och ett bra sätt är att omsluta varandra med
omsorg, förståelse, kärlek och värme. En kram, ett leende eller en hand i en annan hand räcker långt… för visst
är det vad julen handlar om…
…och hoppets stråle går igenom världen.
/Mikael, präst i Lerberget

Byabladet 11-04.indd Avs1:13

2011-11-22 10.51

Nr 4 2011

14

Grönt gräs - året runt

Vad händer runt sporthallen?
Under hösten har ett stort arbete lagts ner på området som innefattar de tidigare grusplanerna norr om Östra
Lerberget. Två konstgräsplaner för fotbollsträning och match har anlagts med bättre belysning och nya staket för
att skydda mot vandalisering.
För att få lite mer information om vad som planeras i och runt sporthallen fick jag en pratstund med platschefen
Per-Åke Lang. Han berättade att den första etappen av Sportcentrat som genomförts har blivit mycket lyckad och
skapat utrymme till stor variation för utövare av olika aktiviteter och sporter. Kapaciteten har i princip fördubblats
från tidigare vad det gäller inomhusaktiviteter. Detta innebär att man idag har två 25-meters bassänger varav den
ena med hopptorn i simhallen. I de mindre bassängerna erbjuds simskola, babysim, lek och rehabträning.
Sporthallarna ger ett stort utbud för motionärer och idrottsutövare, där den stora kan ta upp till 1000 åskådare.
Även andra typer av evenemang är välkomna såsom utställningar, events, konserter mm.
Under dagtid nyttjas anläggningen mycket av skolungdomar, säger Per-Åke.
Bland de aktiva idrotterna som utövas finns simning, basket, innebandy, handboll, 3 olika kampsporter, gymnastik, tennis, bordtennis, skytte, badminton, styrketräning, dans, inomhusfotboll mm.
Dessutom har bowlinghallen fräschats upp med nya banor i år och i anslutning till denna drivs restaurangen som
bl.a. har dagens lunch på vardagar och även serverar julbord 25/11 - 21/12.
Även tennisbanorna har fått ny beläggning av högsta kvalitet.

Skiss över det planerade området
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Förnyelsen fortsätter nu med etapp 2 där utomhus-miljön kommer att förändras mycket.
Då Julivallen i Höganäs skall försvinna kommer man att anlägga nya fotbollsplaner på det som idag är golf-ranch.
Det innebär att golf-ranchen flyttas och hamnar i anslutning till golfbanan, bakom sporthallen.
Boule-banor skall anläggas, samt en bana för parkour (som är en form av acrobatisk gymnastik).
För fotbollen innebär det att fyra planer + tre för sjumannafotboll skall finnas, därtill de två konstgräsplanerna
som nu står färdiga. En ny byggnad skall ersätta de nuvarande barackerna för omklädningsrum, tvätt, förråd och
kansli. Detta innebär att de centrala fotbolls-föreningarna HBK och KDFF flyttar all sin verksamhet till Lerberget.
Runt nuvarande A-planen skall anläggas löparbanor och sandgrop för friidrottsverksamhet.
2014 skall hela området stå klart.
Fotboll, friidrott, golf, boule, parkour, skatebord, tennis, streetbasket och närheten till motionsslinga och brukshundsklubb bör väl ge de flesta någon motionsmöjlighet.
Lördagen 12 november kl. 13.00 skedde invigningen av
de nya planerna av kummunalrådet Peter Kovács. Tal
hölls av Fredrik Karlsson, Höganäsbollen och Per Åke
Lang som platschef på Höganäs Sportcentrum. Redan på
måndagen den 14 nov. började sedan planerna att nyttjas
av kommunens fotbollsklubbar.
Skanska har stått för arbetet med konstgräset, som levererats av UNI-sport.
Efter att ha lagt ett bärlager på det gamla gruset har en
matta med 55 mm högt gräs lagts, som sedan fått 10-12
mm sand och ca 27 mm gummigranulat ovanpå. Detta
Per-Åke Lang invigningstalar
innbär en gräsmatta med 15-20 mm högt gräs.
Asfaltering mellan planerna gör det lättare att återbruka ggranulaten efter snöröjning.
Förutom de tider som nyttjas av föreningarna menar Per-Åke att spontanidrott skall vara välkommen.
Mats Müller

Ingen klippning,
vattning eller
gräs-allergi

Intresset är stort

Barnen klippte
invigningsbandet
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Åter en rofylld bild ur Robert Nilssons samlingar. Mannen i gräset är fiskaren Alfred Jönsson. Han bodde ursprungligen på den s.k. ”Brödragudan”, den enda gatan i byn, som än idag är i privat ägo och inte underhålles av
kommunen. Den går mellan Lerbergets Byaväg 24 och Segelvägen. Varför namnet ”Brödragudan”? Jo helt enkelt
för att det ursprungligen bodde tre bröder vid den gatan. Längst ner bodde Gustav Jönsson, i mitten Alfred Jönsson
och uppe vid Byavägen Elof Jönsson. Alfred Jönssons hustru dog redan 1899 och Alfred bodde då ensam i huset på
”Brödragudan” ända till 1916, då han sålde det till fiskaren Jöns Nilsson, som flyttade till Lerberget från Bjärred.
Att Jöns Nilsson flyttade hit berodde säkerligen på att hustruns släkt var härifrån men också för att Lerberget hade
en bra hamn, vilket Bjärred saknade. Alfred flyttade då upp till sin syster, Katharina, i ”Tinehem” på nuvarande
Per Jakobs väg 9. ”Tinehem” var på
den tiden bara hälften så stort och
grönmålat. Jag kommer mycket väl
ihåg Alfred Jönsson. Han hade stort,
vitt skägg och brukade ofta sitta på
bänken nedanför ”Dahls backe”,
som västra delen av Per Jakobs väg
kallades då. Han hade också sin eka
liggande nere vid stranden och han
drog väl både torsk- och skrubbegarn till husbehov.
Han ställde också gärna upp med
en roddtur i ekan om det behövdes.
Katharina dog 1943 och Alfred
1948.
Text: Pauli Ohlsson
Foto: Robert Nilsson
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Alfred Jönsson i sin eka tillsammans med syskonen Kaj, Else och Gösta Hansson
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