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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Nu närmar sig sommarlov och semester, det är för många av oss förknippat med sol och bad.
Vår badbrygga var på plats redan
i början av maj. I år är den kompletterad med en ny bekvämare trappa
upp på piren. Trappan är konstruerad
av Jörgen Jeppsson, som också byggt
den tillsammans med Lars Wirén. Ulf
Hessbom har rensat stranden från tång
så vi är väl förberedda inför badsäsongen.
Mycket av vårens styrelsearbete har
gällt planering för leveransen av den
nya hygienbyggnaden till campingen.
Huset är byggt av ett dansk företag
och skall levereras i färdigt skick den
7 juni. När Byabladet går i tryck hoppas vi att allt gått bra och att campinggästerna kunnat ta nya duschar och

toaletter i bruk. Påpekas bör att kostnaderna för byggnaden inte drabbar
byaföreningens ekonomi. Höjd arrendeavgift kompenserar våra ränte- och
avskrivningskostnader. Dessutom höjs
campingens status.
Från länsstyrelsen fick vi en inbjudan att delta i ett informationsmöte om
naturreservaten i Kullabygden. Daniel
Åberg som ansvarar för reservaten gav
tillsammans med sina medarbetare
en god inblick i deras arbete, som till
största delen gäller Kullabergsreservatet. Det reservat som finns direkt söder om Gamla Lerberget heter Väsby
strandmark. Intresserade kan läsa om
reservaten på länsstyrelsens hemsida.
www.lansstyrelsen.se/skane alt www.
kullabergsnatur.se
Ulla Andersson, ordförande
i Lerbergets Byamän ek.för.

Från arbetsgruppen för Byabladet.
Det händer mycket i vår lilla by om
man bara håller ögon och öron öppna.
Kommittén har att göra med dokumentation och renskrivning, bildproduktion och annat. Bladet gör sig inte
själv. Därtill behövs en kunnig person
som ser till att allt hamnar i rätt spalt
och ser bra ut och sedan blir tryckt till
belåtenhet. Vi är innerligt tacksamma
för det arbete Mats Müller lägger ner
på tidningen till ett mycket humant
pris dessutom. Att Gamla Lerberget
och Östra Lerberget kan hjälpas åt med
olika projekt känns bra. Därför skulle

jag välkomna att även du som bor på
andra sidan väg 111 ville skicka bidrag
till tidningen. Den finns för alla att läsa
på biblioteket om man inte vill prenumerera för en hygglig peng.
Jag skulle vilja att vi hade en ”fri
talan-spalt”. Tänd facklor som sätter
fart på diskussioner!
Det kommer att ske förändringar i
arbetet med tidningen framöver men
just nu hoppas vi att det finns något för
alla att ta del av i detta nummer.
Ingrid Hallberg
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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!

HÄNDER I BYN
1 juli - 5 augusti
Sillkvällar, fredagar kl 19.00
16 eller 17 juli
Arrangerar Lerbergets segelsällskap
deltävling i Kullen cup
12 augusti
Kräftskiva på hamnen kl 19.00
19 augusti
Höganäs musikkår på hamnen kl 19.00
Grillarna tänds för medtagen picknick
kl.18.30
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Nya medlemmar hälsas välkomna
till byaföreningen. Medlemsavgift
200 kr per hushåll, dvs boende i byn.
Boende utanför byn kan ansöka om
att få Byabladet mot portokostnad
75 kr per år.
Omslagsbild: Valborgsbål.
Foto: Ingrid Hallberg
Övriga foton (där inget annat anges):
Martin Werner, Ingrid Hallberg,
Lennart Uddling, Mats Müller.
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Valborgsfirande 2011.

Vårtalet hölls av Göran Tornée, kommunstyrelsens ordförande. Det var ett gripande, kärnfyllt tal om allas våra
olikheter, om hur viktigt det är att alla får plats, att variationer och olikheter gör att samhället blir rikare.
Jag citerar:
”Våren är ännu ett exempel på att det är variationer och
olikheter som gör Sverige, Skåne och Höganäs unikt. Vad
vore livet utan alla variationer i utseende, kultur egenheter, åsikter, smak, färger och årstider.
Ta vara på alla olikheter och spännande saker och personer som finns runtomkring oss. Våren och sommaren
är en fantastisk tid. Upplev den och utforska den som om
den vore din första vår.”
Göran avslutade med en strof ur Karin Boyes dikt:
För trädets skull.
Då när det är som värst och inget hjälper
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då när ingen rädsla längre håller
Faller i ett glitter kvistens droppar
Glömmer att de ängslades för färden
Känner en sekund sin största trygghet
Vilar i den tillit som skapar världen.
Med det trefaldiga skånska levet tog så våren avstamp.
Vårelden tog fart och den stora folkskaran skyndade sig
att få känna lite av värme hos varandra runt elden.
Ingrid Hallberg

Stämningsfullt Valborgsfirande utan fyrverkeri.
Hela dagen blåste en envis och kylig nordvästan. Alltså pålandsvind. Skulle man få tända bålet?
När kvällen kom tog jag kameran och strosade ner till hamnen. Tog först en tur ut på piren.
Det hade gått ut i pressen att ingen eldning skulle tillåtas någonstans eftersom det är så torrt i markerna. Därför var publiktillströmningen inte så stor. Men många kom i sista momangen trots allt. Man ville i alla fall lyssna på körsången och talet av
kommunfullmäktiges ordförande och bybo, Göran Tornée.
Det var så småningom mycket folk och god stämning. Vänner träffade vänner som man inte sett på ett tag. Varma kramar
behövdes i kvällskylan.
Vinden fick faktiskt ge med sig efterhand som kvällen led. Kören sjöng oss varma om Vintern som rasat ut och Våren som
är allas vår längtan, Nu grönskar det i dalens
famn och Sköna Maj.
När klockan slog nio hängde flaggorna rakt
ner. Vattnet låg spegelblankt. Då tändes bålet
och snart hade man också lyckats få upp ett
antal thailändska lyktballonger (har säkert ett
annat namn) som svävade upp bland molnen i
den stilla kvällen. En av dem slutade hemma
hos mig. Den låg i garageinfarten på morgonen som en hälsning från ovan.
Jag fick bilder på ordförande Ulla och talare
Göran med stor blombukett. Talet fick jag med
hem till Byabladet. Tack Göran för det..
Ingrid Hallberg
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Hejsan Byabladet!
Jag var hemma i Lerberget och hälsade på familjen när det var dax för den sista gjutningen i hamnen.
”Gubbarna” jobbade på bra med ett glatt humör och när första betongbilen var tömd så utropades ”nu e det kaffedax!” till
allas stora förtjusning!
Tog några bilder som jag tänkte jag kunde dela med mig av till er.
Med vänliga hälsningar
Josefin Bergquist, Rockneby, Kalmar
(dotter till Claes-Eric ”Eje” & Monica Ivarsson)
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TACK alla dansglada barn och vuxna
för de 15 åren som jag haft glädjen att få dansa och leka med er på Hamnen. Vill gärna dela med mig av de många minnena
som finns i mitt hjärta.
De första åren hade jag till min hjälp Stig-Lennart Karlsson på dragspel. När sedan Svenne, en spelglad dansmusikant, kom in
i mitt liv tog han över musicerandet. Den ständigt återkommande frågan var ju hur vädret ska bli. Sol, regn eller storm, alla varianterna har förekommit. Ett år var midsommarstången förankrad i Ruffen. När det regnade fick alla söta sommarklänningarna och coola shortsen ersättas av regnkläder och stövlar - men hårkransarna höll sig fräscha. Dans har det blivit i alla väder.
Så var det då den stora frågan: Hur många ringar
kommer vi att få ihop? Rekordet är fem ringar. Alla
ni som hört mig tjata ”håll ihop ringarna” ska veta att
dansen blir roligare när ringarna är hela. Så till dans
repertoaren. För att alla ska komma i form har jag
i alla år startat med ”Karusellen” och därefter kom
alla barns favorit, ”Mormors lilla kråka”, en dans
som jag har fått ta om flera gånger. Vissa ringlekar
fick ändras efter årstiden. Ett bra exempel är ”Räven
raskar över isen”, som på sommaren blir ängen. En
annan som jag gjorde om, är ”Så går vi runt om en
midsommarstång/julgran”. I denna dans får barnen
vara med om att både tvätta för hand och mangla på
gammaldags vis. Som avslutning har under alla år
”Raketen” skickats iväg under mycket jubel.
Efter ringlekarna fikade de vuxna men höll ändå
ett vakande öga på hur deras telningar skötte sig i
tävlingarna. Barnen som hade mer spring i benen
samlades vid midsommarstången, där jag delade in
dem i något så när jämna lag, för nu var det dags för
tävlingarna. Det var alltid lika roligt med ständigt
återkommande kända killar som gärna anmälde sig
som lagledare. Under åren har det tagit olika lång tid
att få ihop ”rundningsmärken”. Men det har alltid
lyckats. Traditionsenligt började vi med ”Potatis på
sked”. De minsta tilläts att ha tummen på potatisen.
”Lok med vagnar” blev till sist svår att genomföra
eftersom det var så många barn. Istället tillkom ”Säcklöpning”, en gren som visade sig bli riktigt populär. Vilken glädje att
se de stora barnen hjälpa de små med att hoppa i och av säcken. Ett år gjorde jag ett tappert försök med att låta barnen gå på
styltor men det visade sig vara en lek som passade de vuxna istället… Efter väl genomförd dans och lek väntade den åtråvärda
glasspinnen. På tal om glasspinne: kommer ni ihåg clownglassarna med visselpipa i pinnen? Då var vi många som höll för
öronen! Ett år blev det åsknedslag och strömmen gick. En familjs potatiskok blev försenat och de hann därför inte i tid till
dansen. För de barnen blev det ingen midsommar om de inte fick dansa runt midsommarstången. Vi gjorde därför en liten
ring och dansen tog åter vid. Midsommaraftonen var räddad!
Efter några år som dansledare kring midsommarstången blev det för min del även att dansa med barnen kring julgranen på
hamnen, då iförd tomteluva istället för blomsterkrans. Första åren till musik av Höganäs Musikkår. Låtarna som de inte kunde
hänga med i fick vi hjälpas åt att sjunga. Det gick också bra! I brist på medlemmar i Höganäs Musikkår ersattes de av Svenne
med sitt dragspel. Vädret har skiftat även under juldansen. Ibland grön jul och ibland har snön fått skottats bort innan dansen
kunna ta vid. En tradition till jul är långdansen med tomten och därefter fick alla de glada barnen en godispåse.
Vad roligt det har varit att se dans- och lekglädjen hos barnen! När jag ibland är vid hamnen kommer barn fram till mig och
utbrister ”Visst är det du som dansar med oss kring majstången” . Det är just sådant jag kommer att minnas!
Detta är en kortfattad resumé från mina år som dans- och lekledare eftersom nya krafter nu tar över.
Anki
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Gemenskapen – det bästa med hamnen.
Lördagen den 9 april inföll årets första hamndag. Det var alltså åter dags för hamnens båtägare
att göra en insats för att få allt i ordning inför kommande säsong. De stora jobben i år är att slutföra gjutningsarbetet på piren, måla om Ruffen och reparera bryggorna efter isvintern.
På utsatt tid klockan 8 var endast 7 man på
plats. Det blåste över 10 sekundmeter och
kändes lite kyligt. Men vädret blev allt bättre
efterhand. Göran Nord värvade omedelbart
Tobias Lundqvist och Tore Dietrich som betongborrare för arbeten på piren. Själv började
Göran och Bengt Nilsson att röja upp och lasta
skräp för färd till tippen. Övriga fick uppgifter
och verktyg av Allan Fröjd, skrapa och måla på
trä och stål. Irene och Leif Andersson samt Per
Ljunghall började skrapa bort färg på Ruffens
sydsida, medan Jörgen Brand och Göran Swensson gav sig på rostknackning av kättingen som
inhägnar gräsmattan. Så småningom var några
också igång med att olja bryggorna. Själv lyckades jag länge undvika alla former av ansträngande arbete genom att envist hävda att jag måste
fotografera och samla material till Byabladet.

Ruffskrapning

Skaran växte
Efterhand rann det till allt fler frivilliga. Några
har egna uppgifter som t.ex. Lars Wirén och
Jörgen Jeppson. Deras huvuduppgift är badbryggan, där räcket ut till bryggan måste
förstärkas. Dessutom ska en helt ny och inte så
brant trappa tillverkas. Ingrid Hallberg kom och
röjde ur Hoddan, städade, putsade fönster och
gjorde snyggt inför utställningssäsongens start
till Valborg.

Måla eller reparera
Till sist klarade jag mig inte längre, utan Allan försåg mig med grön färg,
en stålborste och en grön bänk. Men jag hade tur, för när jag efter idogt
borstande kom till baksidan visade sig ryggbrädorna vara ruttna. Allan tillkallades och byte av ryggbrädor inleddes. Dock saknades skruvar. Bengt
Lebenius gick hem och hämtade både privata skruvar och skruvdragare.
Efter noggrann inpassning satt brädorna på plats. Då hade jag sådan tur att
Ulla Anderson precis målat färdigt en annan grön bänk och började måla
min, innan jag hann böja mig ner och fatta penseln. Efter ytterligare ett
brädbyte på en bänk ankom frukosten ombord på skottkärra eller snarare
rullebör.
Efterlängtad frukostgemenskap
Vid frukosten upptog skaran drygt fyra bord. I samband med måltid utbryter gärna samtal, så också denna förmiddag. Vid en diskussion om vad som
var det bästa med hamnen framkom klart att gemenskapen sattes främst.
Att det sen också finns en och annan rolig typ ansågs som ett plus samt givetvis frukosten, som beskrevs som en nödvändighet. Självklart var också
att inga jobb ansågs finare än andra. Statusjägare hänvisas alltså till annan
hamn. Som vanligt var förplägnaden riklig och den goda gemenskapen
påtaglig.
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Fortsättning följde
Efter frukost hamnade jag med skrapa och brun färgburk vid
Ruffens sydöstra knut. När jag skrapat den fortsatte jag på
gaveln men upptäckte många färglager varför resultatet inte
blev fullgott. Alltså läge att testa varmluftspistol. Åter igen,
Bengt Lebenius hämtade sin privata, och strax gled färglagren av i stora sjok ända in till träet. När Allan för andra
gången påpekat att det stod brun färg på gräsmattan målade
jag knuten. Allan kan inte vara sysslolös. När ingen kallade
på honom och behövde hjälp, stod han med en hammare och
knackade rost. Det är ett självklart verktygsval för honom,
för när han spikar låter det som en kulspruta.
Dagens innovatörer
Verkliga nytänkare denna dag var Rolf Skogh som använde
bil och bogserlina för att räta upp en av de stenpelare som
bär kättingen, och Rune Bergman som tänkte ergonomiskt
och satt på en pinnstol med både arm- och ryggstöd och
målade kätting.
Inget undgår tidens tand
När arbetsdagen närmade sig slutet, var Ruffens sydsida
både skrapad och målad och västgaveln skrapad. Där syntes
allvarliga rötskador på flera ställen. Den gamla sanningen
gäller alltså fortfarande: Om inte trä hade brunnit, spruckit,
slagit sig och ruttnat, så hade det varit ett alldeles förträffligt
byggnadsmaterial.
Martin Werner

Ingrid programmerar
Hoddan

Allan rostknackare

Utställare i Hoddan, Lerbergets hamn,
sommaren 2011.
V 23 ( 10/6 - 16/6)

Karin Nilsson

V 24 - 25 (18/6 – 23/6)
V 25 - 26 ( 24/6 – 30/6)
V 26 - 27 (1/7 – 7/7)

May Persson (vern lördag)
Katarina Ljungkvist
Gertrud Sundling,
Birgit Rymer – Rythén
Jan Stendahl
Gunnel Götesdotter
Ulva Ugerup
Hantverksgruppen NVS
Margit Linell
Lars Zerman
Anita Brandt
Anne-Marie Malmros,
Sven Malmros,
Svante Mosesson

V 27 - 28 (8/7 – 14/7)
V 28 – 29 (15/7 – 21/7)
V 29 – 30 (22/7 – 28/7)
V 30 – 31 (29/7 – 4/8)
V 31 – 32 (5/8 – 11/8)
V 32 – 33 (12/8 – 18/8)
V 33 – 34 (19/8 – 25/8)
V 34 – 35 (26/8 – 1/9)
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Lerbergets Segelsällskap och Jonstorps kustscoutkår i härligt samarbete.
Både små ”tumlare, miniorer, juniorer, seniorer och ledare fick en rejäl duvning i seglingens konst.
De minsta njöt i fulla drag med krabbfiske på den nyrenoverade kajkanten.
Allt var perfekt, väder och vind var lagom på gång, hamnplanen kryllade av scouter och segelungdomar. En fröjd
för hjärtat att se hur bra det kan fungera mellan små och stora ungdomar.
Ingrid Hallberg

Lerbergets segelsällskap ser fram
emot ännu en intensiv seglingssommar. På programmet står segelkurser för optimist- och fevaseglare
veckorna 25-29 samt även någon
vecka med Sjöpiraterna (som riktar sig till de lite mindre
barnen där de får bekanta sig med hamn- och sjölivet trots att de
är för små för att segla själva). Dessutom fortsätter segelkvällarna
för optimister, feva och laser på onsdagar då tävlingsnerverna testas på
såväl garvade rorsmän som snedseglande nybörjare - har man inte egen
båt lånar man klubbens båtar i mån av tillgång. På fredagskvällarna seglar
optimistseglarna Sillacupen, en lättsam tävling som sammanfaller
med den populära sillagrillningen i hamnen - månne inte en ren slump...
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Den 16:e eller 17:e juli arrangerar
vi en deltävling i Kullen cup med
deltagande från grannklubbarna i
nordvästra Skåne.
Gå gärna in på vår hemsida,
lerss.se, för mer information.
Mvh Lars Juliusson,
Lerbergets segelsällskap
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I hamnen under Guds himmel.
Söndagen före Pingst, den 5 juni, hölls den årliga mässan i hamnen.
I år var detta enda gudstjänsten denna söndag i hela pastoratet, vilket
märktes på sammansättningen av gudstjänstbesökare. Vädret var nästan för bra, högsommarvärme och så svag vind att Laserjollarna, som
traditionsenligt rörde sig i bakgrunden utanför hamnen, förflyttade
sig som i tjära. Söndagens tema var: ”Hjälparen kommer”, alltså den
Heliga Ande, och Ola Johansson predikade om bland annat uthållighet och lyhördhet, bristvaror i vår tid och vårt samhälle. Stina Hagman svarade för altartjänsten och de båda prästerna delade ut brödet
och vinet till en talrik skara som rörde sig över gräsmattan ned mot
korset och altarbordet framför Ruffen. Psalmsången förstärkt med
trumpet- och pianoackompanjemang bredde ut sig över Sundet och
vacker solosång av Jennifer Baadtoft, solist i Lerbergets Gospelkör,
inledde mässan. De flesta hade följt rekommendationen att ta med

egen kaffekorg, och efter gudstjänsten fortsatte samvaron i gemyt och trevnad vid de
blänkande bord som byn tillhandahåller vid
hamnen. I sann kristen anda delade man
flitigt med sig till varandra. Själv fick jag
en härlig kaka av en bordsgranne. Att fira
gudstjänst under Guds himmel väcker en
tacksamhetskänsla för att man själv under
en kort period får vara en liten, liten del i
den oändliga skapelsen.
Martin Werner

Prästerna Stina Hagman och Ola Johansson
samt Rebecka Runesson vid pianot

Nattvardsgång på hamnen
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Margit Linell på Segelvägen,
en spännande representant för vår äldre generation.
– Hallå, det är Margit!
Tankarna snurrade runt i mitt huvud. Tystnaden blev väl lite väl lång för sen kom det:
t:
– Margit Linell vet du.
– Javisst, nu vet jag. På Segelvägen.
– Jag undrar bara om Hoddan.
– Jaha. Vill du ställa ut där?
– Javisst, förstår du. Rune sa att jag skulle ringa dig.
– Visst. Målar du? Har du ställt ut förut?
– Nej men jag har målat länge nu och du måste komma och titta först.
– Jag kommer. Så får vi se när det är ledigt till sommaren.
Och så blev det. Jag möttes av en helt förtjusande dam. Först visade hon sitt trevliga
hem, smakfullt inrett och med favoritplatsen ut mot havet.
– Jag behöver inte se på väderleksrapporten i TV, sa Margit. Jag ser när åskvädren
närmar sig.
Så blev det dags för konsten i hennes liv. Visst hade hon sysslat en del med kortare kurser i Stockholm för länge sedan men
arbetet på Karolinska Institutet tog all hennes tid. Där hade hon ansvarsfulla uppgifter på rektorsämbetet med stora evenemang, inredningsuppdrag m.m.
På sextiotalet besökte hon och hennes man Lerberget, fick veta att just det här huset på Segelvägen var till salu. Det blev köp
av och sen dess var somrarna spikade i Skåne. Efter mannens bortgång stannade Margit kvar och har nu hunnit bli åttioåtta
år! Måleriet fyller all hennes lediga tid. Och det är inte så lite heller. Hon har visserligen vissa förebilder som Sigrid Hjertén
och Matisse. Men framför allt har Margit hittat sitt eget sätt att berätta med sina bilder. Det är oftast ljusa, glada färger med
drömmar och natur invävda i sällsynta mönster. Detta är konst man blir glad av.
– Jag signerar alla med Lilian som är mitt andra namn, säger hon. Jag bara börjar på en färg, sen går det av sig själv.
Det har hunnit bli en hel del så det blir inte lätt att välja ut till utställningen. Bilderna ska komma till sin rätt i det lilla galleriet. Det är inte konst man bara springer förbi.
Det blir en ny upplevelse i Lerbergets konstliv och det med respekt. Debut vid 88 års ålder, vem slår det? Något att fira vid
vernissagen den 5 augusti kl 14.00.
Till dess hoppas jag att Margit får tid att koppla av också i sin vackra stilrena trädgård. Där, i lugn och ro inhämtar hon
kraft till sitt skapande.
Ingrid Hallberg
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VEM VAR FIKA? (en liten artikelserie om gatunamn i gamla Lerberget. Del 1 )
I riktigt gamla tider – vi talar om 1700-talet – fanns bara en gata i Lerberget. Denna gata eller väg kallades helt enkelt ”Gadan”, nuvarande Segelvägen. Hus byggdes och de allra äldsta husen byggdes med gaveln mot sjön med tanke på vindarna och
stormarna som oftast kom västerifrån.
Efterhand började man ge namn på vägarna som gick upp mot land.
Lars Påhls väg går från hamnen och upp mot landborgen. Lars Påhlsson var byns starke man. Född 1823., skeppsredare och
befälhavare på ett lerbergsfartyg. Det behövs ”starka män”
(och kvinnor) om det ska hända
något. Tack vare Lars Påhlsson
kunde hamnen utvecklas och
flera gator och vägar kom till
under hans tid.
En av dessa är Fikas lid.
Lid är ett fornnordisk namn
och betyder backe eller sluttning. Men vad står Fika för?
Fika kommer från Fredrika.,
Fredrika Norberg. Av Fredrika
blev det smeknamnet Fika.
Fredrika (Fika) gifte sig med
en Lerbergspojke, skepparen
Anders Jönsson. Fika är ännu
ett exempel på en av dessa
starka och duktiga personer
och därav gatunamnet Fikas
Lid.
Lennart Uddling

Byabladet 11-02.indd Avs1:11

2011-06-13 09.05

Nr 2 2011

12

Sommarminnen från Lerberget

På 40-50-talet var vi badgäster. Det var så roligt för oss
stockholmsbarn att få uppleva byn och havet.
Vi bodde i Lerberget mellan en och en halv och två månader i fem somrar. Jag minns det som en mycket lycklig tid.

runt av ek, med äpplen på ryggstödet. Där fanns också en
skänk med likadan dekor.
Mamma och pappa sov i rummet som hade utsikt över havet. Jag och min bror sov i rummet mot gården. I köket fanns
primuskök och från skafferiet en lucka i golvet till matkällaren. Genom den klättrade mamma ner och hämtade mat.
På gårdssidan fanns brygghuset där Nanny och Otto
bodde, då vi hyrde deras hus. Alldeles intill låg torr-dasset.
Inifrån det kunde man genom ett fönster se sköldpaddan Johannes, som hade sin lilla gård intill. Han var en grekisk
land-sköldpadda med hål borrat baktill i skalet, där var fäst
ett rött band. Vi trodde att Otto varit till sjöss och tagit hem
Johannes då.

Första sommaren var 1947. Vi hyrde av Nanny och Otto
Olsson på nuvarande Segelvägen 59. Den tid vi var där flyttade de ut ur sin bostad och till brygghuset på gården.
Nanny och Otto var mycket snälla mot oss. Ibland tog
Nanny hand om oss barn
Vi hyrde halva huset, tre rum och kök.
Vardagsrummet hade ett stort bord i mitten med stolar
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På gården fanns
en brunn, ur vilken man vinschade
upp vattnet med en
hink. Våra föräldrar var alltid rädda
att vi skulle falla
ner i brunnen, fast
det låg en stor sten
ovanpå locket.
En
trädgårdsgång ledde upp
till Mellangatan.
Utefter den fanns
blomrabatter med
bl a gladiolus och sömntuta. Det fanns också ett päronträd.
Närmast Mellangatan var det gräsmattor.
Huset hade på den tiden en veranda med snickarglädje.
Framför huset, mot havet fanns en välklippt berså, trevlig
att dricka kaffe i. På havs-sidan i trädgården, låg också stora
snäckor, som man kunde höra havets brus i.

I andra halvan av huset, Segelvägen 61, bodde fru Snecker.
En gång kom ett fartyg förbi, på vilket fru Sneckers son arbetade. Hon, mamma, och Nanny stod och viftade med ett
lakan som hälsning. Efter en stund tutade båten som svar.
Det var en upplevelse, alla var rörda.
”Vi trivs gräsligt bra här” skrev mamma till mormor.
”Man kan inte låta bli att följa båtarna med ögonen, när man
sitter vid fönstret, de är så tjusiga.”.
Jag tyckte mycket om Elsie Jönsson, som var barnflicka
hos oss. Vi fick följa med hem till henne och äta bär från
buskarna i deras trädgård. Det var mysigt.

13

I närheten av oss bodde familjen Larsson. De bodde där
året om. Vi brukade leka med deras son, Ernst, som var fem
år äldre än jag. Bland annat byggde vi sandslott med hjälp
av honom, på stranden nedanför där vi bodde. Pappa och
mamma brukade prata med hans föräldrar, Albin och Anna.
Många år senare, i slutet av 50-talet, brukade pappa rådfråga
Albin om vilka material som tål saltvindarna. Det var i samband med att vårt fritidshus i Viken byggdes.
Jag fick följa med pappa till keramiker Rosenkvists verkstad, en stuga söder om Lerberget. På den tiden sträckte sig
inte bebyggelsen dit utan verkstaden låg ett stycke från de
andra husen. Jag tyckte verkligen det var roligt att titta på
alla föremål han gjorde. Det var små vaser som påminde
om korgar och runda fiskar med gapande munnar. Kanske
grundlades mitt stora intresse för keramik då.
Det var väldigt roligt att bo nära havet och hamnen. Jag var
fascinerad av fiske-båtarna, särskilt minns jag Anna, Benny
och Sjöfågeln. På kvällarna i augusti, då det var vindstilla
kunde man se män stå i ekor och justra ål. Jag tyckte också
så mycket om fyrskeppet Svinbådan. Det såg så fint ut där
det låg och kändes på något sätt tryggt. Senare i livet har jag
tänkt mycket på det. Likaså betydde fyrarna mycket för mig
och betyder fortfarande mycket. Mest tyckte jag om Kullens
fyr.

Text: Anna Gripe
Foto: Ove Löfmark
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Gubbarna på bänken.
Kaffe på förmiddagen och en kaffetår på eftermiddagen. De ser rätt nöjda ut där dom sitter, gubbarna på bänken.
I dag är det sol och då är platsen given. Utanför hoddorna sitter de med kaffekoppen i näven. Ibland är dom tre då
räcker det med en bänk men det kan vara fem eller sex också. När vädret inte tillåter är det ruffen som gäller. De
ser att trivas med livet. Så här har det varit i många år och så lär det fortsätta. Kärntruppen som en av dom säger, är
liten men bra. Ett slags ”dagis” för mogna män. ”Vi är som regel väldigt upptagna,” säger en med ett stilla leende.
”Vi ser till båtarna och pratar bara om viktiga saker. Fiske förstås, hur det är i byn, hur det står till med hälsan och
en del annat.
Som sagt bara viktiga saker! Utan gubbarna på bänken hade något saknats i byn.
Lennart Uddling

Om flagghissningen i hamnen.
Det har kommit frågor om hur byn gör vid flagghissningen i hamnen i
samband med dödsfall. Jag ringde upp Stina Arvidsson som berättade
att när byn via pastorsexpeditionen i Väsby meddelar att ett dödsfall
ägt rum hissas flaggan på halv stång. Det är som regel Pauli Ohlsson
eller Martin Werner som får denna information från Väsby. Kontakt
tas då med Stina som ombesörjer att flaggan hissas på halvstång. Det
kan vara Stina eller någon annan bybo som utför hissningen. Detsamma gäller på begravningsdagen då först flaggan hissas på halvstång
och efter begravningen hissas på helstång.
Byn fick f.ö. en ny flagga av kommunen vid förra årets nationaldag.
Lennart Uddling
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Birgit Nilssons tramporgel med porträtt

Pensionärsutfärd i Birgit
Nilssons hembygd.
Efter trevligt planeringsarbete av
Gunilla och mig var det så dags för
2011 års pensionärsutfärd.
Vädrets makter stod oss bi när vi
styrde kosan mot Bjäre och till vår
hovsångerska Birgit Nilssons hemtrakter. Klockan 8.00 samlades 37
glada resenärer för att äntra Starbussen med Joakim Hall vid ratten.
Förmiddagskaffet intogs på Boarps
Hembygdsgård. Vi fick titta in i
några av byggnaderna, bland annat
Palmagården där Birgit Nilssons
farmor föddes. I Hjärnarpsgården
står Birgits orgel som hennes far
köpte till henne när hon var 6 år.
Färden gick vidare till Västra Karups kyrka. På kyrkogården finns
familjegraven där Birgit Nilsson,
hennes make och föräldrar ligger
begravda. Den utlovade guidningen
av kyrkan uteblev, så jag berättade
kort om kyrkan med underlag från
kyrkobladet. I kyrkan har Birgit
gett många konserter till förmån för
Boarps Hembygdsgård.
Efter kyrkobesöket väntade lunchen på Båstads Golfklubb. Valet
stod mellan fisk och kött och alla
tycktes nöjda med just sitt val.
Birgit Nilssons museum var resans höjdpunkt. Vi fick en guidad
rundtur i hennes intakta barndomshem. På gården bodde Birgit tills
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hon var 23 år. Hemma hjälpte hon
till med alla förekommande sysslor
på lantbruket. Att gallra betor och
mjölka korna var ett liv fjärran från
livet som en av världens mest kända
operasångerskor.
Sitt stora musikintresse hade
hon ärvt från sin mor, Justina, som
också uppmuntrade Birgit i hennes sångkarriär. Hennes far, Nils,
däremot tyckte att hon skulle föra
släktgården vidare. Drängen Otto
var den förste som inspirerade Birgits intresse för sång och musik och
gav henne ett leksakspiano när hon
var 4 år. Eftersom hon hade absolut gehör kunde hon ta ut melodier
på detta lilla piano. Som 14-åring
började Birgit att ta sånglektioner.
Sångläraren och musikdirektören
Ragnar Blennow i Åstorp tog sig
an henne och efter en sånglektion
sa han ”Detta var mycket fint och
fröken kommer att bli en storsångerska”. Birgit blev överlycklig och
rusade in på gården och skrek ”Jag
är upptäckt, jag kommer att bli storsångerska”. 1941 sökte hon in på
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes far ville inte bekosta
hennes sångutbildning utan hennes
mor gav Birgit pengar från ett arv
som hon själv förvaltade. Kärleken
till hembygden var stor och många
gånger tvekade Birgit om hon tagit
rätt beslut att satsa på en sångkarriär. Under åren i Stockholm brev-

växlade Birgit flitigt med sin mor.
”Bliv inte högfärdig” var en av de
många förmaningar som hon aldrig
glömde.
1945 träffade Birgit sin man Bertil Niklasson. De gifte sig i Svenska
Kyrkan i Köpenhamn 1948. Bertil
följde med Birgit på en del resor
runt i världen men hade kvar sitt
arbete i Sverige.
Vi besökte även utställningen i en
av gårdslängorna. Där fick vi följa
Birgits liv och höra hennes unika
röst. Vi är nog många som inte kan
förstå hur stor la Nilsson var. Några
av hennes fantastiska klänningar
väckte beundran, främst bland de
kvinnliga deltagarna.
Kaffet intog vi i stallet. Bland de
välbevarade och upprustade spiltorna och i griskättarna var det dukat
med gott kaffe och hembakat bröd.

Stallet på barndomshemmet är
nu café
Vi avslutade färden i Boarps handelsby. Några av oss kom med välfyllda kassar av både blommor och
pynt medan andra tog en promenad till ”Vävaren i Båstad”. Under
hemresan var det dags för dragning
i gratislotteriet och vinnarna fick
med sig hem antingen kaffe eller
choklad.
Trötta och mätta på upplevelser
kom vi programenligt tillbaka till
Lerberget och konstaterade ”Borta
bra men hemma bäst”.
Stina Arvidsson
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Här har Robert Nilsson
fångat en bild från 1930-talet,
som satt myror i huvudet på en
del ”gamla lerbergare”. Tyvärr
är vi inte så många som minns
något från den tiden. Bilden är
tagen på Lerbergsvägen mitt
för nuvarande campingreceptionen med utsikt mot Höganäs hamn. Så långt är allt gott
och väl, men vems är hästskjutsen?
Tillsammans med denna
bild fick jag en bild av det Rosengrenska huset här bredvid,
och därför ligger det nära till
hands att tro att det är Johannes och Fredrika Rosengren, som sitter på kuskbocken. De var fiskhandlare och körde med häst och vagn runt i
Kullabygden och sålde fisk, som de köpt i Lerbergets hamn. Hade man kunnat retuschera bort Amerikakofferten
och säcken och lagt dit sillalådor istället hade saken varit klar, men det går ju inte. Vad återstår då? Det är ju inte
alls omöjligt att Johannes och Fredrika hjälpte någon Lerbergsbo med bagaget till stationen. Robert har tagit andra
bilder på byns lantbrukare som skjutsat sjösäckar, väskor och även sjöfolk till stationen i Höganäs. Hur skulle man
annars få med sig bagaget när seglationen började på våren? Så kan det vara! Johannes och Fredrika har stuckit
emellan med en tur till Höganäs. Kanske de dessutom har beställt ett par lådor Varbergssill att hämta på stationen.
Kullasillen har kanske inte börjat gå till än. Ja, vem vet?
Så något om nästa bild, det Rosengrenska
huset. Det verkar som om Robert bara släppt
det första motivet och vänt sig mot havet och
tryckt av. Huset låg väster om vägen och mitt
emot nuvarande campingens reception. I likhet med de äldsta husen i byn låg även detta
med gaveln mot sjön. Markområdet, från början benämnt S.Danhult nr 3, numera Våtamåsa
1:11 tillhörde Domänverket och byggnaden var
ursprungligen ett husartorp. Den förste kände
innehavaren var Per Rosengren med hustrun
Bengta. Per Rosengren dog 1908. Sonen Johannes Rosengren född den 31/3 1860 gifte sig den 27/12 1884 med Fredrika Fredriksson från Jonstorp. Johannes
var fiskhandlare och han och Fredrika gjorde långa turer i Kullabygden med fisk, som de köpte upp vid hamnen i
Lerberget.
I en mindre byggnad väster om huset var inrett stall för hästen. Johannes och Fredrika fick inte mindre än nio
barn. Fem av dem bosatte sig i Lerberget. Hanna gifte sig med styrmannen Otto Petterson Lund. Marta med sjömannen Emri Larsson. Elsa gifte sig med åkaren Arvid Andersson och bodde kvar i föräldrahemmets östra lägenhet. Så gjorde även yngste sonen Hjalmar. Han bodde i västra lägenheten. Sonen John med hustru Ellen byggde ett
eget litet hus på marken väster om föräldrahemmet. Detta hus finns kvar och är ombyggt till toalettbyggnad på campingplatsen. John blev känd skrothandlare i Kullabygden och sedermera populär campingvakt i Lerberget. Arvid
Andersson hade ett rödmålat stall på den öppna platsen mitt emot nuvarande receptionsbyggnaden på campingen.
Han hade två hästar och bedrev åkerirörelse med utkörning av kol och koks. Längst österut uppe vid stengärdsgården hade han en åker, där han odlade potatis. Den öppna platsen kallas fortfarande av camparna för ”pärelandet”
och är ett populärt tillhåll för en del av ”långliggarna”. Arvid och Elsa flyttade 1938 till en liten jordbruksfastighet
vid Ljungvägen mitt emot Ljunghaga. Hjalmar var den siste som bodde i huset. Han flyttade hem till sin systerson
Kalle på nuvarande Lerbergets Byaväg 1. Det gamla husartorpet revs 1946.
Efter att under flera år ha arrenderat området av Domänverket för campingändamål, inköpte Lerbergets Byamän
den 20/3 1982 hela Våtamåsa 1:11 omfattande 10 000m2. Köpeskilling 90 000:-.
Text: Pauli Ohlsson Foto: Robert Nilsson
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