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Lerbergets seniorer på interplanetarisk resa

Lillgården 25 år

Rapport från camping och naturkommittén
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O R D F Ö R A N D E N
H A R  O R D E T

Efter den kalla och våta inledning-
en på sommaren fi ck vi några rik-
tigt varma och sköna veckor.
Det sköna vädret bidrog till de liv-
liga aktiviteterna i och kring ham-
nen. 
Här blandas krabbfi skande barn, 
jolleseglare och fritidsfi skare med 
badare i alla åldrar. Vår fi na brygga 
är i år förbättrad med halskyddande 
matta och stadigt räcke från piren.
I år hade vi tur med vädret på fre-
dagskvällarna. Våra sillkvällar har 
varit välbesökta. Till den trivsam-
ma stämningen vid hamnen bidrog 
i högsta grad alla de fi na konstut-
ställningar som varit i galleri Hod-
dan under sommarveckorna.
Seglare har vi gott om i byn. Som 

vanligt har segelkurserna samlat 
många deltagare, så tillväxten är 
god. Segelsällskapets aktiviteter 
avslutas med Ålaslaget i september.
Arbetsplanerna för hösten är fort-
satt renovering av västra fasaderna 
på Hoddorna. Toaletterna vid ham-
nen kommer att få en välbehövlig 
upprustning. Utöver våra hamngäs-
ter har vi åtagit oss att ha toalet-
terna öppna året om som en service 
till vandrare på Kullaleden. Hinner 
och orkar våra frivilliga hantverka-
re så väntar även mittbryggan på en 
upprustning.

Vi ses väl även i höst på vår triv-
samma hamn?
                     
                       Hälsningar

Ulla Andersson ordf.
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Tipsa  om vad du tycker tidningen 
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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.
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Foto (där inget annat anges): 
Göran Dreveborn, Martin Werner, 
Lennart Uddling

Från redaktionen. 
Glöm inte bort 1: 
Gå gärna in på vår egen fi na hemsi-
da www.lerberget.se, som innehål-
ler nya bilder och aktuell informa-
tion om aktiviteter som vi kanske 
inte hinner få med här i Byabladet.

Glöm inte bort 2:
Webbansvariga (se ovan) vill gärna 
att läsarna skickar in egna foton 
som de kan lägga upp på Lerber-
gets hemsida. Skicka bilderna till 
webmaster@lerberget.se.

Glöm inte bort 3:
I Byabladet fi nns alltid möjlighet att 
ta upp åsikter och diskussioner i vår 
egen insändarspalt Fri talan. Skicka 
era bidrag till byabladet@lerberget.se.

Monica Strömgren
och redaktionen.

Bastu i hamnen ?
Ja, det verkar vara många som gär-
na ser att det händer. Frågan har 
också varit uppe på byaförening-
ens agenda vid ett fl ertal tillfällen 
de senaste åren men inte fått riktigt 
fäste. Ett erbjudande om att ta över 
Kvickbastun har övervägts men den 
hamnar nu i Viken. För några år 
sedan genomfördes t o m lyckosam 
provbastning i hamnen (i en trans-
portabel bastu). Under sommaren 
har förfrågningarna varit många så
det kanske fi nns förutsättningar att 
göra något åt saken. En bastu är 

efterlängtad men det fi nns en del 
utmaningar, framförallt en lämplig 
placering. Nu är det några stycken i 
byn som hört av sig till Mats Hall-
berg med erbjudande om att hjälpa 
till med att i första hand undersöka 
möjligheter och skissa på konstruk-
tion och placering. Finns det fl er 
som vill vara med och bilda en li-
ten arbetsgrupp med uppdrag att ta 
fram ett underlag som byaförening-
ens styrelsen kan ta ställning till.  
Hör av er till mats@hallbergmolin.
se alternativt 0732 31 60 10 så blir 
det ett första möte under hösten.
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En stormig grillfest i juni
Grillfesten med vintips blev en succé trots busvädret.  Grillmästaren Bosse grillade över 70 portioner fl äskkarré till de klas-

siska tillbehören potatissallad, grönsallad och bröd.

Arne presenterade fyra fi na viner som var utvalda specifi kt till grillad mat.

2010 MORGON, BEAUJOLAIS, FRANKRIKE, GEORGES DUBEUF; är kraftfull men med en fruktig smakrik karaktär

2010 VILA SANTA Reserva, ALENTEJO, PORTUGAL, JOAO PORTUGAL RAMOS; är med sin utmärkta struktur ett vin som vinner mycket på lagring.

2000 LAT 42 Gran Reserva, RIOJA, SPANIEN, LA RIOJA ALTA; med sina friska syror och rikliga frukt klarar den allt smakrikt från grillen.

2010 MASI CAMPOFIORIN, VENETIEN, ITALIEN, MASI; är ett s.k. Ripassovin som uppfanns av Masi.

Med god mat, dryck och gott humör blev det en lyckad fest . Det blev både blött invärtes och utvärtes!

Ett stort tack och blommor överlämnades till Arne för sin vinexpertis och till Bosse för sina grillkunskaper. Detta ska vi göra 

om!

  ’När jag kom till byafest så tog jag mig en knörr.

  För kläderna var våta och strupen den va’ törr.

  Åh då tänkte jag som så att det é bäst och blöta på.

  För kläderna torkar fortare än vad strupen gör ändå.’

Kräftskiva 2013
Med ett perfekt väder, två nya stora tält och festglada bybor och gäster blev kräftskivan en fantastik kväll med mycket 

mat, dryck, sång och fräcka vitsar. Ett stort tack till Ingrid Hallberg och Tamara Waltermark för den underbara konsten som 

donerades till lottvinsterna. Pengarna kommer att gå till Hoddan.                                        Text: Mia Cox    Foto: Martin Cox

Många fl er foton fi nns på hemsidan www.lerberget.se                      

 Text: Mia Cox    Foto: Martin Cox
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En svala gör ingen sommar…En svala gör ingen sommar…
Vädret var bistert lördagen den 20 april då en skara fågelskådare samlades på Hamnen. Det var både amatörer och Vädret var bistert lördagen den 20 april då en skara fågelskådare samlades på Hamnen. Det var både amatörer och 
verkliga proffs som under ledning av Kaj Möller gav sig ut på en fågelexkursion längs kusten mot Svanebäck. Vid verkliga proffs som under ledning av Kaj Möller gav sig ut på en fågelexkursion längs kusten mot Svanebäck. Vid 
”Lilla bro” dök vårens första ladusvala upp och följdes snart av fl era. Då insåg vi att det kommer en sommar även ”Lilla bro” dök vårens första ladusvala upp och följdes snart av fl era. Då insåg vi att det kommer en sommar även 
i år. I sakta mak tog vi oss till bäcken vid naturreservatet och under promenaden hade vi upptäckt mer än 25 olika i år. I sakta mak tog vi oss till bäcken vid naturreservatet och under promenaden hade vi upptäckt mer än 25 olika 
arter. De första backsipporna tittade fram och efter en välförtjänt kaffepaus återvände vi till Hamnen. Tack till Kaj arter. De första backsipporna tittade fram och efter en välförtjänt kaffepaus återvände vi till Hamnen. Tack till Kaj 
Möller som invigde oss amatörer i mysteriet att lära känna fåglarnas olika läten och kännetecken.Möller som invigde oss amatörer i mysteriet att lära känna fåglarnas olika läten och kännetecken.

Text och bild: Stina ArvidssonText och bild: Stina Arvidsson

Alltid på en onsdag.Alltid på en onsdag.
Onsdagen den 23 maj var det Lerbergets tur att få det årliga besöket av Hö-Onsdagen den 23 maj var det Lerbergets tur att få det årliga besöket av Hö-
ganäs Musikkår. I år fi rar Musikkåren 160 års jubileum och är den äldsta ganäs Musikkår. I år fi rar Musikkåren 160 års jubileum och är den äldsta 
civila musikkåren i landet. Återväxten är god och de verkligt unga, som civila musikkåren i landet. Återväxten är god och de verkligt unga, som 
knappt nådde upp till notställen, inledde konserten. Joakim Andersson di-knappt nådde upp till notställen, inledde konserten. Joakim Andersson di-
rigerade och vi fi ck bland många musikstycken även lyssna till ett potpurri rigerade och vi fi ck bland många musikstycken även lyssna till ett potpurri 
av Elvislåtar. Tack och välkomna tillbaka nästa sommar. av Elvislåtar. Tack och välkomna tillbaka nästa sommar. 

Text och bild: Stina ArvidssonText och bild: Stina Arvidsson
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”Sillabörarna””Sillabörarna”
Att det stora ofta sker i det fördolda, är de fem ”sillabörar” exempel på, som två Göran, Axelsson och Dreve-Att det stora ofta sker i det fördolda, är de fem ”sillabörar” exempel på, som två Göran, Axelsson och Dreve-
born, två Ulf, Hagström och Janbo samt en Christer, Olsson tillverkat i Göran Axelssons välutrustade ”gara-born, två Ulf, Hagström och Janbo samt en Christer, Olsson tillverkat i Göran Axelssons välutrustade ”gara-
geverkstad” under de gångna två vintrarna.geverkstad” under de gångna två vintrarna.
Vid en sillagrillning för några år sedan diskuterade dessa fem herrar transportproblemen till och från sillagrill-Vid en sillagrillning för några år sedan diskuterade dessa fem herrar transportproblemen till och från sillagrill-
ningen. Efter att ha spånat en stund lämnade man idén om en kärra till förmån för var sin ”sillabör”. Göran Axels-ningen. Efter att ha spånat en stund lämnade man idén om en kärra till förmån för var sin ”sillabör”. Göran Axels-
son som är proffs på slöjd gjorde en djupdykning i ämnet och tog fram en ritning, som fyllde alla krav på utseende son som är proffs på slöjd gjorde en djupdykning i ämnet och tog fram en ritning, som fyllde alla krav på utseende 
och trädslagsval. Sen var det bara att sätta igång med Göran A som kunnig instruktör.och trädslagsval. Sen var det bara att sätta igång med Göran A som kunnig instruktör.

Ekvirke behövde man mest av, och det anskaffades och sågades upp på brö-Ekvirke behövde man mest av, och det anskaffades och sågades upp på brö-
derna Ravanis båtvarv i Nyhamnsläge. Hjulet var det mest komplicerade. Det derna Ravanis båtvarv i Nyhamnsläge. Hjulet var det mest komplicerade. Det 
krävde förutom alm i navet, ek i ekrarna, och ask i löten (bildar hjulet yttre krävde förutom alm i navet, ek i ekrarna, och ask i löten (bildar hjulet yttre 
ring) plus en vinters arbete. Det var inte bara att svarva till nav och ekrar utan ring) plus en vinters arbete. Det var inte bara att svarva till nav och ekrar utan 
de senare skulle också förbindas med nav och löt. Var och en tillverkade sitt de senare skulle också förbindas med nav och löt. Var och en tillverkade sitt 
eget hjul, och när träarbetet var färdigt fi ck smeden i Väsby värma på järn-eget hjul, och när träarbetet var färdigt fi ck smeden i Väsby värma på järn-
ringen runtom för att färdigställa hjulet. Därmed var också första vintern till ringen runtom för att färdigställa hjulet. Därmed var också första vintern till 
ända.ända.

Efter ytterligare en vinters arbete hade ”sillabörarna” Efter ytterligare en vinters arbete hade ”sillabörarna” 
färdigställts. Visserligen var det en hel del arbete som färdigställts. Visserligen var det en hel del arbete som 
dessutom krävde noggrannhet, men att träffas och ar-dessutom krävde noggrannhet, men att träffas och ar-
beta tillsammans ger också möjligheter att umgås på ett beta tillsammans ger också möjligheter att umgås på ett 
otvunget sätt, vilket tar sin tid. Vid första sillagrillning-otvunget sätt, vilket tar sin tid. Vid första sillagrillning-
en denna sommar användes dessa unika slöjdalster för en denna sommar användes dessa unika slöjdalster för 
första gången. Det lär inte bli sista gången man har till-första gången. Det lär inte bli sista gången man har till-
fälle att betrakta detta unika resultat som började med fälle att betrakta detta unika resultat som började med 
en diskussion mellan fem en diskussion mellan fem 
män vid en sillagrillning. män vid en sillagrillning. 
En stor eloge till gruppen En stor eloge till gruppen 
som fört en del av vår kul-som fört en del av vår kul-
turhistoria in i vår tid.turhistoria in i vår tid.

Martin WernerMartin Werner

Bilder: Göran Dreveborn
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Lerbergets seniorer – på interplanetarisk resa
De årliga utfl ykterna med Lerbergets seniorer är alltid fantastiska, och i år var det en verklig höjdare som gick 
både till ett annat land och en annan planet, nämligen till den nyöppnade Blå Planeten vid Kastrup i Danmark. 
Även i år var det Gunilla Pedersén och Stina Arvidsson som stod bakom succén.

Tidig avfärd mot Danmark
Redan klockan 07.15 den 2 juli bar det av från gamla brandsta-
tionen med vår ”egen” busschaufför Joakim vid ratten. Efter en 
halvtimmes frukostpaus vid Milstolpen ovanför Glumslöv, där 
egen matsäck inmundigades under en bar, något molnig men 
tät himmel, bar det av mot Öresundsbron och Danmark. Tänk 
vad vägfarare varnas för att hamna i Danmark när man när-
mar sig bron. Både med målning på vägen och med åtskilliga 
skyltar upplyses man upprepade gånger om att man närmar sig 
sista chansen att åter vända kosan mot Malmö. Bussen dånade 
vidare med hjälp av Bro-biss upp på bron och ned genom tun-
neln för att komma upp med Kastrups fl ygplats och alla dess 
parkeringshus till vänster och den nybyggda Blå Planeten all-
deles vid stranden på höger sida.

Titt bakom kulisserna
Trettio arkitektkontor från hela världen hade tävlat om att få rita 
denna byggnad och det danska arkitektkontoret vann. Det är en 
imponerande och originell skapelse redan från utsidan men ännu 
”häftigare” inuti. Personalen består av 100 anställda varav nästan 
hälften är ”fortæller”, som man ser överallt, redo att besvara frågor 

och hjälpa besökare tillrätta. Vi blev insläppta 
bakvägen en kvart före ordinarie öppningstid 
för en timmes förevisning av det som normala 
besökare inte får se, nämligen allt som behövs 
av teknik och stödverksamheter för att få an-
läggningen att fungera. Man har ansvar för att 
20 000 individer är friska och mår bra.

Frukost vid Glumslöv

Ståfrukost vid Glumslöv

Blå planeten - grå utvändigt

Anläggningens hjärta- pumpar, fi lter, oväsen
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Forts. nästa sida

Nattliga försvinnanden
Ett rum fullt med många olika tankar 
används för acklimatisering av indivi-
der, som kommer utifrån och behöver 
vänjas till de vattenförhållanden som 
fi nns i anläggningen. Det fi nns fyra 
olika vattenmiljöer, varmt och kallt 
saltvatten samt varmt och kallt söt-
vatten. Detta innebär att många olika 
miljöer på jorden kan visas i anlägg-
ningen. Sjuka individer som behöver 
behandling, fi nns i särskilda tankar. 
Allt är väl planerat och organiserat, 
men trots det försvann till en början 
individer oförklarligt ur tankarna un-
der nätterna. Tjuven och mördaren 
visade sig vara en bläckfi sk, som låg 
ihopkrupen i en hörna i sin tank un-
der dagarna och som, trots att den fi ck 
mat dagligen, när natten kom klängde sig över från tank till tank för att skaffa sig rejäla skrovmål, men som när 
morgonen och skötarna kom, låg snällt i sin hörna igen. Nu är kanterna till bläckfi skens tank försedda med ”tagg-
tråd” av plast, så nu håller den sig på plats.

40 miljoner liter vatten
För att hålla alla individer friska behövs ett omfattande reningssystem. Maskinrummet är därför imponerande med 
grova rör, stora pumpar, olika fi lter och ett öronbedövande larm. Att allt detta behövs förstår man när man får veta 
att den störta tanken, Oceanen, innehåller 40 miljoner liter vatten. Till detta kommer alla de andra tankarna som 
representerar olika slags miljöer. Men fi skarna behöver också mat, och allt som behövs ”tillagas” i ett rum i anlägg-
ningen. Mängden mat är inte så stor som man tror, eftersom fi skar är kallblodiga och inte behöver producera värme. 
Men antalet ”rätter” är desto större, eftersom man täcker in fi skarter från så många olika miljöer. För piratfi skarna 
från Amazonas räcker dock aldrig maten hur mycket de än får. De passar nämligen också på att äta sina kompisar. 
Därför vet man aldrig exakt hur många individer som fi nns i anläggningen. Allra högst uppe i anläggningen fi ck vi 
se vattenytan på den stora Oceanen. Där forsar renat vatten ut genom ett grovt rör, och där ligger en gummibåt som 
används när man sprider maten så att alla fi skarter ska hinna få del av den. Visningen fortsatte sedan där allmän-
heten har tillträde. Man kan där t.ex. betrakta livet i Oceanen genom en ruta som är 16 x 8 meter, och dessutom gå 
genom Oceanen i en glastunnel med sikt i alla riktningar även neråt.

Inte bara fi skar
Även om Oceanen med sin artrikedom av hajar, rockor och mängder av 
fi skarter i varierande storlekar tilldrar sig stor uppmärksamhet, så fi nns 
det mycket annat att uppleva, t.ex.ett korallrev med levande koraller 
och de mest färggranna fi skarter man kan tänka sig. En annan del av 
anläggningen innehåller tropiska miljöer med sötvatten, och här fi nns 
också fåglar och träd. I kontrast till detta fi nns en miljö från Färöarna 
med basaltpelare, lunnefåglar och sillgrisslor. Sälar saknas inte heller. 
Allt är mycket pedagogiskt upplagt med snarlika miljöer gränsande till 

varandra i de olika gångarna 
och rejäla och informativa 
skyltar. Att anläggningen 
håller hög biologisk standard 
märks tydligt. Alla indivi-
der som fl yttades från gamla 
Danmarks akvarium klarade 
fl ytten utom två. Det fi nns så 
mycket att se och uppleva att 
ett återbesök känns lockande.

Tunnel genom oceanen

Fiskekvillibrist

Fisk eller rörläggare
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Mat och gemyt
Efter en upplevelsefylld förmiddag på Blå Planeten gick turen genom centrala delarna av Köpenhamn mot Fredriks-
berg. Alla nya bostadshus och kontorsbyggnader som passerades var enligt stora skyltar utanpå ”gröna”, trots glas 
och grå betong. Däremot var en del av de gröna bladen på lindar som kantade vissa gator mer bruna än gröna. Bus-
sen stannade mitt för Hansens Gamle Familiehave, där traditionell dansk fl äskstek med tillbehör serverades i riklig 
omfattning. Solen lyste och värmde och umgänget vid borden var gemytligt och trevligt. Måltiden avslutades med 
kaffe och en ”kransekage” modell större.

”Forsinkelsestur” mot Vedbæk
Tiden till nästa programpunkt var väl tilltagen så turen fortsatte genom Köpenhamn. Vid ”Den lille havfrue” vid 
Langelinie var antalet turister som vanligt imponerande stort. (Varför sätter vi inte en spektakulär skulptur ute på 
Lilla Bro? Tänk vilka följder det skulle kunna få!) Vi passerade jättekryssningsfartyg som antagligen skulle pas-
sera Lerberget senare på kvällen. Tuborg hamn, där Landskronafärjorna lade till förr i tiden, var förvandlad till 
oigenkännlighet med dyra, och givetvis också gröna, bostadslägenheter, affärer och kontor. Efter stopp vid massor 
av trafi kljus stannade bussen vid Café Rosenhuset i Vedbæk där sista programpunkten var eftermiddagskaffe i 
trädgården, också där med den härliga solen strålande, en sällsynt upplevelse fram till dess denna sommar.

Borta bra men hemma bäst
Färden gick med HH-färjan hemåt. Gunilla och Stina avtackades av ordförande Ulla Andersson för en i alla avse-
enden fantastisk dag, välorganiserad och full av upplevelser, ett tack som alla instämde i. Joakim avtackades både 
för säker körning, och egna initiativ, som gett dagen extra innehåll. Som senior känner man en oerhört stor tack-
samhet mot Byaföreningen, som låter oss få se nya platser och sevärdheter, och också uppleva gemenskap med byns 
innevånare. Borta bra men hemma bäst! Fast kanske vi ändå saknar en spektakulär skulptur?

Martin Werner

Piratfi skar - tusenbröder

Rocka över rocka

Gemyt i Vedbaeck
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Lillgården 25 årLillgården 25 år

Mitt i Gamla Lerberget ligger Lillgårdens Montessoriförskola som fi rar 25-årsjubileum i år. Festligheterna kul-Mitt i Gamla Lerberget ligger Lillgårdens Montessoriförskola som fi rar 25-årsjubileum i år. Festligheterna kul-
minerade den 30 maj, när skolgården förvandlades till en Astrid Lindgrens värld. Solen strålade när alla försko-minerade den 30 maj, när skolgården förvandlades till en Astrid Lindgrens värld. Solen strålade när alla försko-
lebarnen framförde ett teaterpotpurri med Nils Karlsson Pyssling, Emil i Lönneberga, Rasmus på luffen och så lebarnen framförde ett teaterpotpurri med Nils Karlsson Pyssling, Emil i Lönneberga, Rasmus på luffen och så 
förstås Pippi Långstrump. Dramapedagogen Eva Fischer ledde både skådespelarna och publiken igenom föreställ-förstås Pippi Långstrump. Dramapedagogen Eva Fischer ledde både skådespelarna och publiken igenom föreställ-
ningen. Föräldrar och syskon fl yttade med i de olika scenerna och applåderade förtjust. Efter att ordförande Carl ningen. Föräldrar och syskon fl yttade med i de olika scenerna och applåderade förtjust. Efter att ordförande Carl 
Axelsson delat ut guldpengar till alla barn och tackat personalen för den lärorika, inspirerande och trygga verksam-Axelsson delat ut guldpengar till alla barn och tackat personalen för den lärorika, inspirerande och trygga verksam-
heten behövdes en matpaus. Men snart var det dags för största möjliga uppmärksamhet igen, när trollkarlen Max heten behövdes en matpaus. Men snart var det dags för största möjliga uppmärksamhet igen, när trollkarlen Max 
Carling och hans två medhjälpare kom in på gården och förundrade alla med sina hisnande konster. Jubilerandet Carling och hans två medhjälpare kom in på gården och förundrade alla med sina hisnande konster. Jubilerandet 
fortsatte med korvgrillning, tipspromenad lek, stoj och härlig samvarofortsatte med korvgrillning, tipspromenad lek, stoj och härlig samvaro

Förskolan i de två husen vid Mellangatan, som startades av ett föräldrakooperativ 1988, drivs fortfarande i samma Förskolan i de två husen vid Mellangatan, som startades av ett föräldrakooperativ 1988, drivs fortfarande i samma 
väl fungerande form. Suzanne Enhörning är förskolechef sedan fyra år tillbaka och har till sin hjälp fem pedagoger. väl fungerande form. Suzanne Enhörning är förskolechef sedan fyra år tillbaka och har till sin hjälp fem pedagoger. 
Föräldrar till de 25 barnen mellan ett och sex år utgör den styrelse som driver verksamheten. Föräldrar till de 25 barnen mellan ett och sex år utgör den styrelse som driver verksamheten. 

                                                                                                                              Text:                                                                                                                                  Text:    
                                                                                                                                                       Monica Strömgren                                                                                                                                                       Monica Strömgren

                                                                                                                               Foto:                                                                                                                                Foto: 
                                                                                                                                                Mats Strömgren                                                                                                                                                Mats Strömgren
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Ny lekplats.
Våra små barn har fått en ny stor och fi n lekplats. Den är strategiskt placerad vid gång-/cykelvägen mellan Gamla 
Lerberget och Östra Lerberget och är försedd med gungor, sandlåda , klätterställning m m och naturligtvis bord 
och bänkar för övervakande föräldrar och dagmammor.
Lekplatsen är välbesökt och mycket uppskattad. Så mycket nöje – barn och vuxna – till avkopplande lekpauser.

Text och bild: Björn Lindblad

Stoj och stim - lek och avkoppling

Sommarkväll i Lerberget
Nog hann vi bli lite oroliga i början av sommaren när den var så trevande och sval. Men så i juli kom solen och vär-
men, kryssningstrafi ken på Sundet och vattenlek i alla dess former. Den här bilden av en ljummen kväll i Lerberget 
är värd att ha kvar på näthinnan när vi närmar oss höst och mörker igen.

Text: Monica Strömgren
Foto: Mats Strömgren
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Badbryggan tom - inte vanligt i sommar

Badbryggan
Vår nya badbrygga är nu på sin andra säsong. Med den fantastiska sommar vi har haft i år, så har den verkligen 
testats. Allt verkar ha fungerat så som vi förväntade oss och som leverantören utlovade. Om några veckor monteras 
den ned och vinterförvaras för att åter igen vara på plats till nästa sommar.
Heder åt dem som löste de ständigt återkommande problemen med vår brygga.

Text: Björn Lindblad
Bilder: Göran Dreveborn

Montering av bryggan
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Lars leder sammanträdet

Camping- och Naturkommittén
Det som nästan alla lägger märke till av denna kommittés verksamhet, är det årliga bålet på stranden val-
borgsmässoafton. Materialet till bålet är en biprodukt av kommitténs ansvarsområden, nämligen att utveckla 
campingplatsen, samt sköta byns skogsområden, stranden och badbryggan.

Sammankallande för kommittén är Lars Wirén, och inom 
gruppen fi nns en bred kompetens inom bygg, VA, skog etc. 
Flera av medlemmarna är liksom Lars också medlemmar 
av styrelsen. När något ska göras som kräver mycket folk, 
som t.ex. plantering, ställer en stor del av styrelsen upp men 
också ett troget gäng av bybor som inte är medlemmar av 
kommittén.

Campingplatsen ”driver” byn
På en fråga till Lars om vad som är kommitténs viktigaste 
uppgift svarar han, att vi inte kan bortse från att camping-
platsen drar in mest pengar. Av de totala intäkterna förra 
året på drygt 880 000 kronor, svarade campingplatsen för 
51 %, hamnen för 28 % samt övrig verksamhet för 21 %. 
Därför säger Lars, är det viktigt att utveckla campingplat-
sen, så att den behåller sin attraktivitet även i framtiden. 
Med utveckling menas inte bara att utveckla dess värde så 
att den drar in pengar, utan den ska i sig själv bli värdeful-
lare. Vi ska kunna känna stolthet över den.

Skötseln av skog och mark lika viktigt
Eftersom vi har så lite skog är skötseln av skog och mark 
mycket viktig. Skogen är dessutom en viktig del av cam-
pingplatsens värde, understryker Lars. Skötseln av skogen 
är koncentrerad till vinterhalvåret. När hösten kommerMartin Werner beskär träd
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är det dags att plantera nya plan-
tor för framtiden. De trädslag som 
planteras är tall, björk och ek. Sedan 
något år tillbaka köps så få plantor 
som möjligt. Istället fl yttas naturligt 
uppkomna plantor till nya plante-
ringsplatser. Senare under hösten och 
fram till vårvintern följer avverkning 
av skadade träd och träd som hindrar 
återväxten. En viktig skötselåtgärd är 
också att kvista upp träden underifrån 
så att husvagnarna inte repas samt att 
såga av döda grenar i trädkronorna, 
grenar som annars riskerar att falla 
ner. Det krävs en ganska omfattande 
skötsel av skogen varje år, men det ger 
också resultat.

Granne med hamnkommittén
Förutom skötseln av stranden vilar också ansvaret för badbryggan vid hamnpiren på kommittén för camping och 
natur. Under årens lopp har många dagsverken lagts ned på badbryggan för att göra den så trivsam och användbar 
som möjligt. Precis när den var som bäst, kom adventsstormen och knäckte av den bärande järnvägsrälsen inne vi 
fästet och spridde delar av bryggan över hamnen och dess omgivningar. Den nya bryggan monteras ned under vin-
terhalvåret för att minska risken för skador. Den är inte lika ”ombonad” som den gamla, men förbättringar planeras. 
Målet är att förstärka hamnen som träffpunkt.

Planer för framtiden
Den 4 juni samlades kommittén i Ruffen för att diskutera vad som kan göras under de kommande fem åren för 
att ytterligare förbättra camping, skog, strand och badbrygga. Många intressanta förslag diskuterades, men för att 
de ska kunna realiseras krävs ekonomiska resurser och beslut av styrelsen. En fråga som diskuterades ingående 
var framtiden för Rosengrenska huset på nedre delen av campingplatsen. Huset är för närvarande i mycket dåligt 
skick och måste repareras från grunden. Campingplatsens arrendator vet inte ännu hur huset ska användas, vilket 
gör det svårt att planera reparationen. Många intressanta förslag framkom under diskussionens gång som t.ex. att 
bygga campingstugor på det område norr om campingplatsen som sedan länge arrenderas men som ännu inte ut-
nyttjats. Detta skulle defi nitivt göra campingplatsen mer 
attraktiv i framtiden. Det diskuterades också att utveckla 
skogsdungen vid Östra vägen söder om campingplatsen 
så att detta område kan bli tillgängligt och intressant för 
byborna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 
fi nns många bra idéer och uppgifter för kommittén fram-
över, vilka kan göra byn ännu attraktivare för oss alla.

Martin Werner

Skogsarbete på hög nivå_2 Nästa generation träd

              Skogsarbete på hög nivå_1
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Med  världen Med  världen 
som arbetsfältsom arbetsfält
1958.1958. Jag är konfi rmand. Tillsammans  Jag är konfi rmand. Tillsammans 
med 37 andra konfi rmander och en med 37 andra konfi rmander och en 
hel del bybor står vi utanför Åsljunga hel del bybor står vi utanför Åsljunga 
byns enda affär och ser på en svart-vit byns enda affär och ser på en svart-vit 
tv som visar VM fi nalen i fotboll mel-tv som visar VM fi nalen i fotboll mel-
lan Sverige och Brasilien på Råsunda lan Sverige och Brasilien på Råsunda 
fotbollsstadion. Vid min sida står min fotbollsstadion. Vid min sida står min 
konfi rmandpräst Kurt Åberg.konfi rmandpräst Kurt Åberg.
2013.2013. 55 år senare möter jag ”min”  55 år senare möter jag ”min” 
präst igen. Nu i Lerberget på Segelvä-präst igen. Nu i Lerberget på Segelvä-
gen vid Lerbergets hamn där de bor.gen vid Lerbergets hamn där de bor.
Kurt och Maj Åberg fyller 90 år. Maj Kurt och Maj Åberg fyller 90 år. Maj 
född på Lerberget (en infödd Lerber-född på Lerberget (en infödd Lerber-
gare säger PÅ Lerberget). Kurt kom-gare säger PÅ Lerberget). Kurt kom-
mer från en känd präst- och predikant-mer från en känd präst- och predikant-
släkt från Helsingborg.släkt från Helsingborg.
En av gatorna i byn heter som bekant Lars Påls väg. Lars Pålsson var Majs morfars far och blev en stöttepelare i En av gatorna i byn heter som bekant Lars Påls väg. Lars Pålsson var Majs morfars far och blev en stöttepelare i 
Lerberget som betytt mycket för byns utveckling.Lerberget som betytt mycket för byns utveckling.

Majs och Kurts liv har varit en resa fylld av dramatiska upplevelser och äventyr som går utanpå det mesta man Majs och Kurts liv har varit en resa fylld av dramatiska upplevelser och äventyr som går utanpå det mesta man 
kan uppleva.kan uppleva.

Efter prästvigning i Lund 1951 stod det endast efter något år klart att Majs och  Kurts håg gällde att arbeta utom-Efter prästvigning i Lund 1951 stod det endast efter något år klart att Majs och  Kurts håg gällde att arbeta utom-
lands. Maj drömde om Indien men det blev Etiopien. 1952 bar det av.lands. Maj drömde om Indien men det blev Etiopien. 1952 bar det av.
5 år utan någon direktkontakt med Sverige. Jo, en gång lyckades man per telefon få kontakt med Majs far som  5 år utan någon direktkontakt med Sverige. Jo, en gång lyckades man per telefon få kontakt med Majs far som  
hade födelsedag. Men säger Maj ”när far hörde min röst och jag hans grät vi båda så mycket att vi fi ck knappt fram hade födelsedag. Men säger Maj ”när far hörde min röst och jag hans grät vi båda så mycket att vi fi ck knappt fram 
några ord.”några ord.”

Efter en del år i Addis Abeba fi ck de en hastig förfl yttning till Adua på gränsen till Eritrea.Efter en del år i Addis Abeba fi ck de en hastig förfl yttning till Adua på gränsen till Eritrea.
Kurt blev rektor på seminariet men hade ett stort problem säger han. ”När vi kom till Adua fanns det bara en enda Kurt blev rektor på seminariet men hade ett stort problem säger han. ”När vi kom till Adua fanns det bara en enda 
bok, Svensk uppslagsbok. Jag fi ck ta uppslagsverket som mitt enda stöd i undervisningen i religion och historia, bok, Svensk uppslagsbok. Jag fi ck ta uppslagsverket som mitt enda stöd i undervisningen i religion och historia, 
”Jag är nog den enda på denna jord som tackat Gud för svensk uppslagsbok,” säger Kurt med glimten i ögat.”Jag är nog den enda på denna jord som tackat Gud för svensk uppslagsbok,” säger Kurt med glimten i ögat.
Under denna tid hade Kurt som han säger ”en nära döden upplevelse” Han var så svag och sjuk att man inte trodde Under denna tid hade Kurt som han säger ”en nära döden upplevelse” Han var så svag och sjuk att man inte trodde 
han skulle överleva men det gjorde han.han skulle överleva men det gjorde han.
Om det var malaria eller någon annan tropisk sjukdom är det ingen som vet, men det var  troligen samma sjukdom Om det var malaria eller någon annan tropisk sjukdom är det ingen som vet, men det var  troligen samma sjukdom 
som slog till dagarna före som slog till dagarna före Lerbergets kyrkas invigning andra advent 1982.Lerbergets kyrkas invigning andra advent 1982.

Kurt var i Kartoum i Sudan men var kallad att vara en av invigningstalarna tillsamman med biskopen i Lund. Då Kurt var i Kartoum i Sudan men var kallad att vara en av invigningstalarna tillsamman med biskopen i Lund. Då 
kom telegram. Kurt låg i hög feber på sjukhus i Sudans huvudstad. Men även denna gång tillfrisknade han.kom telegram. Kurt låg i hög feber på sjukhus i Sudans huvudstad. Men även denna gång tillfrisknade han.

Efter åren i Etiopien där två av de tre barnen är födda har uppgifterna varit många  både i Sverige och utomlands. Efter åren i Etiopien där två av de tre barnen är födda har uppgifterna varit många  både i Sverige och utomlands. 
Maj erkänner att hon under åren fått vara mycket ensam men hon klagar inte. De båda upplever att uppgifterna de Maj erkänner att hon under åren fått vara mycket ensam men hon klagar inte. De båda upplever att uppgifterna de 
gått in i har varit som de säger ”en Guds kallelse” Kurt har rest oerhört mycket i sin tjänst som missionssekreterare gått in i har varit som de säger ”en Guds kallelse” Kurt har rest oerhört mycket i sin tjänst som missionssekreterare 
både i Sverige och utomlands. Många resor har gjorts till Tanzania, Malawi, Indien, Sudan och Etiopien.både i Sverige och utomlands. Många resor har gjorts till Tanzania, Malawi, Indien, Sudan och Etiopien.

Direktor för prästubildning i Uppsala och högsta ledare för den inomkyrkliga rörelsen EFS har varit andra och Direktor för prästubildning i Uppsala och högsta ledare för den inomkyrkliga rörelsen EFS har varit andra och 
viktiga milstolpar i livet.viktiga milstolpar i livet.

1997 bröt Kurt och Maj upp från Uppsala. Lerbergsfödda Maj hade en håg att återvända till sin barndoms by. 1997 bröt Kurt och Maj upp från Uppsala. Lerbergsfödda Maj hade en håg att återvända till sin barndoms by. 
Kurt var inte sen att säga ja till fl yttenKurt var inte sen att säga ja till fl ytten

”Här trivs vi-med byn, människorna, kyrkan som vi besöker varje söndag. Vad framtiden för med sig vet vi inte ”Här trivs vi-med byn, människorna, kyrkan som vi besöker varje söndag. Vad framtiden för med sig vet vi inte 
men det vi kan säga är att vårt liv har varit rikt välsignat.”men det vi kan säga är att vårt liv har varit rikt välsignat.”

Lennart UddlingLennart Uddling

PS Jag glömde säga att vi båda håller på samma röd-blå fotbollslag från Helsingborg och det är ett gott samtals-PS Jag glömde säga att vi båda håller på samma röd-blå fotbollslag från Helsingborg och det är ett gott samtals-
ämne på kyrkkaffet. DSämne på kyrkkaffet. DS

Kurt o Maj 2013
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Valborgsmässofi rande utan bål
För några år sedan var vi i Lerberget de enda som fi ck elda vårt valborgsmässobål längs norra Öresundskusten, för 
medan kören sjöng vände plötsligt vinden och började blåsa från land. I år låg däremot en hård vind in mot husvag-
nar och skog, så bålet blev liggande oeldat.

Vårtalet hölls av komministern i Lerbergets kyr-
ka Mikael Pernborg, som inledde med att försöka 
skrämma upp åhörarna med att säga att präster 
brukade hålla på länge, men att det inte gällde 
de ”grymma” präster som fanns i Lerberget. Det 
visade sig vara helt riktigt för det blev ett lagom 
kort och mycket tänkvärt vårtal.

Det skulle senare visa sig, att det var sista gången 
som Rebecka Runesson ledde kören i vårsång-
erna. Vid utgången av augusti månad slutar hon 
nämligen i Lerbergets kyrka för att tillträda en 
organisttjänst i Onsala i norra Halland. Tack Re-
becka för gott ledarskap genom åren under varie-
rande väderförhållanden.

Morgonen den tredje maj var vädret per-
fekt för att elda valborgsmässobål, strå-
lande sol och vindstilla. Vår ordförande 
Ulla Andersson och Göran Dreveborn 
tände då bålet. Det brann ned på relativt 
kort tid, men trots det tar det sin tid innan 
allt har förkolnat och stranden rensats. 
Ingenting får lämnas kvar för det är cam-
pingplatsens badstrand som vi eldar på. 
Inför nästa år får vi hoppas på bättre vä-
der, för en valborgsmässoafton utan bål är 
inte en riktig valborgsmässoafton.

Text: Martin Werner
Foto: Mats Strömgren 

och Martin Werner
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Åter en av Robert Nilssons rofyllda hamnbilder. 
De båda männen har två saker gemensamt. De är båda fi skare och de svarar bägge för maskinerna i respektive båt.  

Mannen till vänster är John Bodelsson, som tillsammans med brodern Gustav, har den kravellbyggda båten HG 
1338 ”Anna”. John är dessutom hamnmästare i Lerberget. Trots ett svårt handikapp redan från barndomen i form 
av ett ben som inte fungerade, deltog han alla år i fi sket, men då i maskinrummet. Gustav fi ck dra garnen. Men John 
klarade sig bra med käppen, som syns på bilden. Dessutom tog han sig till både Höganäs och Viken tack vare sin 
trehjuling, som byns uppfi nningsrike smed, Carl-Josef Nilsson, konstruerat. Kraftöverföringen från bakhjulen gick 
inte till trampor utan till handtag på styrstången, med vilka John kunde veva sig fram. 

John och Gustav var också ålfi skare, och bland Robert Nilssons bilder fi nner man ofta John sittande vid upphis-
sade bottengarn som behöver lagas. Han var mycket snabb med ”böddenålen”. 

Den andre mannen är Petri Bengtsson Krabbe. Han är ägare till HG 1334 ”Dagmar”. Där sköter han om den 5 
hkr stora tändkulemotorn tillverkad i Limhamn. Jag minns att den hade en långsammare gång än de andra båtarna 
och släppte ut stora runda ringar ur avgasröret. Övriga i det fi skelaget var Petris bror, Nils Bengtsson Krabbe och 
Gustav Karlsson. 

Bilden är från 1930-talet och före 1938, eftersom hamnen då byggdes om och på bilden ser man en del av det 
gamla pålverket i ek. Var är då bilden tagen? Troligen längst in i det nordöstra hörnet, mittför den stora mudder-
prammen, som alltid hade sin plats där. 

Den grova trossen, som syns framför Petri, kan vara ett stag från prammens pålmast. Där låg också ”Dagmar” 
förtöjd. 

Vad kan herrarna nu diskutera? Ja, kanske den stundande ombyggnaden av hamnen, eller fi sket. Vem vet? Under 
fl era år var John ordförande i Norra Luggude Fiskeriförening. Han var också en av de drivande krafterna i logen 
”Fiskarens Hem”, som höll till i det numera rivna Godtemplarhuset i hörnet av Östa Vägen och Lerbergets Byaväg. 
På senare år var han en trogen gäst på ”ljugarbänken” vid hamnruffen, där han villigt delade med sig av sitt kun-
nande om hamnen och Lerberget för både sommargäster och andra. 

           

Text: Pauli Ohlsson   Bild: Robert Nilsson

Nr 2/3 2013
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