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O R D F Ö R A N D E N
H A R  O R D E T

I mitten av november brukar sty-
relsen träffas för ett heldagsmöte 
då vi tar oss tid med mer långsik-
tig planering. Till årets möte hade 
de olika arbetsgrupperna utformat 
femårsplaner. Framför allt för ham-
nen och campingen vill vi försöka 
få ett grepp om framtida arbetsin-
satser och investeringar. 
Högsta prioritet för Camping och 
naturkommittén har naturligtvis 
uppröjning efter stormen Simone. 
Röjningen som redan påbörjats krä-
ver många frivilliga arbetstimmar. 
Den som vill hjälpa till kan kon-
takta Eve Nilsson tel. 042-349415.                                                                                                           
Totalrenoveringen av Rosengrenska 
huset på campingen är också högt 
prioriterad. Gemensamt med arren-
datorn av campingen har vi beslutat 
att huset skall ha kök och diskavdel-
ning samt en toalett. Vårt fortsatta 
budgetarbete får visa om vi kan ge-
nomföra ombyggnaden i vinter.                               
Från miljöförvaltningen och läns-
styrelsen har man ställt krav på att 
Lerbergets hamn, tillsammans med 

övriga hamnar, skall ha utrustning 
för rening av vattnet från båttvätt-
ning.  Hamnkommittén har arbe-
tat fram ett förslag med spolplatta 
och reningsfi lter för att ta hand om 
det förorenade vattnet. Utrustning-
en beräknas kosta c:a 400 000:-.                                                                                                      
Vi har tagit kontakt med kommu-
nen och hamnföreningarna runt 
Kullen för att gemensamt försöka 
fi nna en miljövänlig lösning till 
rimligare kostnad. Ärendet has-
tar, en miljöplan för vår hamn 
måste vara klar i januari 2014.                                                                                                                   
Upprustningen av brandstationen 
dras i långbänk hos oss. Vi har un-
der många år haft tillgång till bygg-
naden, men äger den inte. Kommu-
nen äger tomten som både Arken 
(den gamla skolan) och brandstatio-
nen fi nns på. Fastigheten är uppta-
gen på kommunens lista på objekt 
lämpliga för försäljning. Ännu fi nns 
inga beslut om huruvida fastigheten 
skall säljas, så vi kan bara avvakta. 

God Jul och Gott Nytt År
önskas alla Lerbergsbor 

Ulla Andersson ordf.
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Från redaktionen. 

Otydlighet är inte bra. För att und-
vika missförstånd kring till notisen 
i förra numret av Byabladet om 
den nya lekplatsen vid gångvägen 
mellan Gamla Lerberget och Östra 
Lerberget, är det så att den är byggd 
av och underhålls av Höganäs kom-
mun. Lekplatsen nere vid hamnen 

är byaföreningens anläggning. 
Barn och föräldrar kan förstås njuta 
av båda.

Tills vi ses igen önskar vi er alla 
en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt År!

Monica Strömgren
och redaktionen.

H Ä N D E R  I  B Y N

30 nov-1 dec, 7-8 december och 14-15 december.
            Hoddans Julsalong. Konst i Lerbergets hamn kl 14.00-17.00
7 december
            Utdelning av julgranar på Mellanskolans gård kl    10.00-11.30.
15 december
            Julfest på Hamnen kl 16.00. Jultal, dans kring granen 
            och besök av tomten som delar ut godispåse till alla snälla barn.
2 januari
           Julfest för byns seniorer på Restaurang Skogsbrynet kl 12.30.
1 februari
          Alla är välkomna till fågelskådning. Vi träffas på Hamnen kl 14.00. 

Inbjudningar kommer i brevlådorna. 
Titta gärna också på vår hemsida www.lerberget.se.
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En stillsam tur på havet
Jag föll för den direkt.
Kamoufl agefärgad i grått - inte helt olik en tysk u-båt - låg den på stranden och väntade. Med lite hjälp fi ck jag ut kajaken 
på djupare vatten och lyckades hålla balansen och komma torrskodd på plats.

 

Jag gled ut på det spegelblanka vattnet och njöt av 
stillheten. Tog sikte på den gröna pricken och rundade 
den. Sen paddlade jag bort mot den folktomma bad-
bryggan. Var det de hotfulla regnmolnen, som skrämt 
bort badarna denna sensommarkväll? En liten sväng in 
i hamnbassängen, där båtlivet var lika med noll. Kanske 
tur för det var inte helt lätt för mig att hålla kursen med 
kajaken, som saknade roder.
 

Någon längre tur blev det inte denna 
prova på-afton, för på stranden stod 
många nyfi kna och väntade på sin tur. 
När jag skulle kliva ur kajaken, kan-
trade den, och jag fi ck mitt ofrivilliga 
kvällsdopp på köpet.
 
TACK för ett trevligt initiativ! Det gav 
mersmak!
 

Arne Sandemyr

Nå lä t bl d t i t d

E till t å h t
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  Bertha´s kiosk
En del verksamheter blir institutioner, och platsen där de ligger känner alla till. En sådan är utom all diskus-
sion Bertha´s kiosk vid Lerbergsvägen. Visserligen står inte namnet på kioskens framsida längre, men den 
kommer ändå att leva vidare som Bertha´s kiosk.

Det började med något helt annat.
Bertha Kristiansson såg en annons från Rydströms speceri- och manufakturaffär på Höganäs Övre om en utbild-
ning på stickmaskin. Denna genomgicks, stickmaskin anskaffades och Bertha började sticka allehanda kläder 
såsom koftor, kalsonger och maggördlar samt förfota strumpor m.m. Allt levererades till Rydströms. Dottern Aina 
fi ck hjälpa till med att spola garn. Ainas far, som i sin ungdom varit en lyckosam vända i Amerika, köpte en tomt 
vid Lerbergsvägen och byggde ett hus åt familjen där. En dag kom Otto och Olga Nilsson, som hade köpt en ki-
osk. De frågade om de kunde få ställa den på grannfastigheten. Kontakt förmedlades och kiosken hamnade på sin 
nuvarande plats. Det var en enkel kiosk med en stor lucka som fälldes ned och upp. Elektrisk ström saknades och 
väggarna var inte isolerade. Efter två år, 1957, tillfrågades Bertha om hon hade lust att överta kiosken. Hon var pigg 
på att prova på detta, trots att stickningen var hennes normala sysselsättning. Så småningom fortsatte kioskverk-
samheten med dottern Aina som ägare fram till 1995, då den såldes efter 38 år inom familjen.

Idealiskt läge
På 1950-talet fanns inte City Beach och inte någon brygga i Lerbergets hamn heller, och området kring kiosken var 
en öppen ljunghed med enstaka små buskar, idealiskt för solbad när det var fullt på stranden nedanför. Området 
samlade således stora mängder folk och bilar vid fi nt väder. Kommunen byggde därför en parkeringsplats mitt emot 
kiosken dock utan markägarens vetskap. I april 1957 varierade Berthas första dagskassor mellan 20 och 330 kronor 
medan rekordet i juni var 575 kronor. Man hade mycket att sälja som inhandlades från olika grossister. Karameller 
från Hälsingborgs sockerbageri, läskedrycker från Zieglers bryggeri, bananer från Banankompaniet i Hälsingborg, 
choklad från Mazetti och Choklad-Thule i Malmö, tidningar från Pressbyrån m.m. Man sålde också ”Stjärnglass”, 
vilket med tydlighet framgick av en skylt på framsidan av kiosken. Eftersom elektricitet saknades, kyldes glassen 
med stora isblock. När man körde till Hälsingborg för att handla gjorde man det rejält. En gång var bilen så ful-
lastad att Bertha fi ck sitta med ena benet utanför bildörren. Första året stängdes den icke vinterbonade kiosken den 
första oktober för att öppna igen i april 1958.

Ny varmbonad kiosk med elektricitet
Efter några år började funderingarna på en bättre kiosk. En kollega från Bjuv hade precis byggt en ny kiosk och 
ställde sina ritningar till Berthas förfogande. Närboende Allan Fröjd kontaktades och byggde den nya kiosken, som 
senare byggdes till på baksidan för att ge större plats för lager. I och med tillkomsten av den nya kiosken kom den
sedan (ända tills försäljningen 1995) att hållas öppen alla dagar året om mellan klockan 8 och 22, utom juldagen.
Bertha fi ck hjälp av dottern Aina, som fram till nu arbetat på Scans affärer i Höganäs och, vilket då krävdes, även 
var utbildad i att stycka, en uppskattad färdighet under kriget. Man sålde inte bara godis, glass och tidningar utan 
även nybakat bröd, mejerivaror och kolonialvaror. På den tiden stängde alla affärer klockan 18, så kiosken var 
räddningen för många som plötsligt upptäckte att det gick åt både jäst och mer mjöl till baket under kvällen, eller 
som fi ck oväntade gäster efter ”stängningsdags”.

Aina framför sin mångåriga arbetsplats
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Känd av ”alla”Känd av ”alla”
I kassaboken skrev Bertha med stor noggrannhet in såväl dagskassor som utlägg för leverantörs-I kassaboken skrev Bertha med stor noggrannhet in såväl dagskassor som utlägg för leverantörs-
fakturor. Längre än så sträckte sig inte hennes kunskaper i redovisning, varför hon utnyttjade fakturor. Längre än så sträckte sig inte hennes kunskaper i redovisning, varför hon utnyttjade 
en revisor för bokslut och deklarationer, som hon undertecknade med full tillit att revisorn hade en revisor för bokslut och deklarationer, som hon undertecknade med full tillit att revisorn hade 
gjort rätt. Men ett år när den ordinarie revisorn var sjuk, råkade en tillfälligt anlitad revisor i gjort rätt. Men ett år när den ordinarie revisorn var sjuk, råkade en tillfälligt anlitad revisor i 
deklarationen dra av värdet på lagret istället för att lägga till det. Felet upptäcktes emellertid deklarationen dra av värdet på lagret istället för att lägga till det. Felet upptäcktes emellertid 
och en ny deklaration sändes in och resterande skatt betaldes. Allt verkade därmed avslutat och och en ny deklaration sändes in och resterande skatt betaldes. Allt verkade därmed avslutat och 

klart, men så inte för den svenska rättsbyråkratin. En dag kom polisen och ville ha Berthas namnteckning på en klart, men så inte för den svenska rättsbyråkratin. En dag kom polisen och ville ha Berthas namnteckning på en 
inställelse till Hälsingborgs tingsrätt för att hon deklarerat fel. Bertha och Aina for in till tingsrätten och mötte där inställelse till Hälsingborgs tingsrätt för att hon deklarerat fel. Bertha och Aina for in till tingsrätten och mötte där 
en välkänd kund nämligen vaktmästaren, som hjälpte dem att fi nna rätt sal. Även åklagaren var välkänd som kund en välkänd kund nämligen vaktmästaren, som hjälpte dem att fi nna rätt sal. Även åklagaren var välkänd som kund 
i kiosken. Detsamma gällde också några av nämndemännen. När åklagaren hade läst upp åtalet (föga begripligt) i kiosken. Detsamma gällde också några av nämndemännen. När åklagaren hade läst upp åtalet (föga begripligt) 
frågade domaren om Bertha önskade försvarsadvokat. Hon menade att det kunde hon inte förstå att hon skulle be-frågade domaren om Bertha önskade försvarsadvokat. Hon menade att det kunde hon inte förstå att hon skulle be-
höva för hon hade inte gjort något olagligt. Hon framförde att hon var bra på att köpa och sälja och tyckte det var höva för hon hade inte gjort något olagligt. Hon framförde att hon var bra på att köpa och sälja och tyckte det var 
roligt, men bokföring och deklarationer begrep hon sig inte på och därför anlitade hon en revisor som hon litade på. roligt, men bokföring och deklarationer begrep hon sig inte på och därför anlitade hon en revisor som hon litade på. 
Domaren avslutade med att säga något nästan obegripligt, men av vaktmästaren fi ck hon veta att hon blivit frikänd. Domaren avslutade med att säga något nästan obegripligt, men av vaktmästaren fi ck hon veta att hon blivit frikänd. 
Därefter blev det fi rande på café i Hälsingborg före hemfärden.Därefter blev det fi rande på café i Hälsingborg före hemfärden.

Ny ägare men inom familjenNy ägare men inom familjen
På ålderns höst fi ck Bertha allt mer lust att resa, så dottern Aina På ålderns höst fi ck Bertha allt mer lust att resa, så dottern Aina 
Berg fi ck ta över mer och mer ansvar för kiosken. Bertha gick Berg fi ck ta över mer och mer ansvar för kiosken. Bertha gick 
ur tiden 1976, och för att klara både arbete och familj heltidsan-ur tiden 1976, och för att klara både arbete och familj heltidsan-
ställdes då en medhjälpare, och under somrarna fi ck också som-ställdes då en medhjälpare, och under somrarna fi ck också som-
marfl ickor förstärka personalen. Aina bodde inte snett över gatan marfl ickor förstärka personalen. Aina bodde inte snett över gatan 
som Bertha, men bara några hus bort, så avståndet till arbetet var som Bertha, men bara några hus bort, så avståndet till arbetet var 
rimligt och det behövdes, för hon skulle också rusa hem och laga rimligt och det behövdes, för hon skulle också rusa hem och laga 
mat på middagen till sin familj. Under Ainas tid kom mjukglas-mat på middagen till sin familj. Under Ainas tid kom mjukglas-
sen. Hon minns tydligt hur svårt det var att få ordning på den för-sen. Hon minns tydligt hur svårt det var att få ordning på den för-
sta maskinen. Ibland hann inte kunderna äta upp glassen förrän sta maskinen. Ibland hann inte kunderna äta upp glassen förrän 
den började rinna ner längs armen. Den andra mjukglassmaski-den började rinna ner längs armen. Den andra mjukglassmaski-
nen var så avancerad att man kunde blanda två smaker i samma nen var så avancerad att man kunde blanda två smaker i samma 
strut. Sedan kom även kulglass att säljas i kiosken.strut. Sedan kom även kulglass att säljas i kiosken.

Högerarmen jämt i fartenHögerarmen jämt i farten
Alla yrken har sina prövningar. Det Aina sålde mest av var givetvis lösgodis som skulle plockas med högerarmen, Alla yrken har sina prövningar. Det Aina sålde mest av var givetvis lösgodis som skulle plockas med högerarmen, 
”plockarmen”, i hög fart och samtidigt skulle priserna adderas samman så att man nådde det önskade beloppet. ”plockarmen”, i hög fart och samtidigt skulle priserna adderas samman så att man nådde det önskade beloppet. 
Ibland var det säkert en prövning, när kön var lång och kunden inte riktigt visste vad den ville ha. Men kunden lär Ibland var det säkert en prövning, när kön var lång och kunden inte riktigt visste vad den ville ha. Men kunden lär 
ju alltid ha rätt! Ainas make Åke var till stor hjälp. Varje morgon var det städat både invändigt och utvändigt och ju alltid ha rätt! Ainas make Åke var till stor hjälp. Varje morgon var det städat både invändigt och utvändigt och 
alla papperskorgar tömda när Aina kom. alla papperskorgar tömda när Aina kom. 

Oförglömliga minnenOförglömliga minnen
Tre tillfällen minns Aina särskilt, hon stod ju också på första parkett. En cyklon som kom över vattnet från Dan-Tre tillfällen minns Aina särskilt, hon stod ju också på första parkett. En cyklon som kom över vattnet från Dan-
mark lyfte en båt, som låg uppdragen på stranden, och släppte greppet om den först när den nått upp till Lerbergs-mark lyfte en båt, som låg uppdragen på stranden, och släppte greppet om den först när den nått upp till Lerbergs-
vägen, så att den damp ned mitt på vägen framför kiosken. En annan gång kom en gräshoppssvärm samma väg. vägen, så att den damp ned mitt på vägen framför kiosken. En annan gång kom en gräshoppssvärm samma väg. 
Den var så stor och tät att solen förmörkades, och gräshoppornas storlek var inte att klaga på. Det tredje tillfället Den var så stor och tät att solen förmörkades, och gräshoppornas storlek var inte att klaga på. Det tredje tillfället 
var en massinvasion av nyckelpigor som gjorde vägen så glatt att bilarna hade svårt att bromsa, och vistades man var en massinvasion av nyckelpigor som gjorde vägen så glatt att bilarna hade svårt att bromsa, och vistades man 
ute blev man rejält biten.ute blev man rejält biten.

Oönskade besökOönskade besök
De sista åren drabbades Aina också av den tilltagande nedbusningen i samhället. Vid ett tillfälle försökte två pojkar De sista åren drabbades Aina också av den tilltagande nedbusningen i samhället. Vid ett tillfälle försökte två pojkar 
med rånarluvor ta sig in genom den låsta bakdörren. Aina ringde på sin son som bor snett över vägen. Han kom och med rånarluvor ta sig in genom den låsta bakdörren. Aina ringde på sin son som bor snett över vägen. Han kom och 
släppte sin hund. Pojkarna hanns ifatt av hunden och blev stående blickstilla av skräck. Rånarluvorna visade sig släppte sin hund. Pojkarna hanns ifatt av hunden och blev stående blickstilla av skräck. Rånarluvorna visade sig 
vara gjorda av kalsongben. En annan gång lyckades fem ynglingar rycka upp framdörrarna, rusa in och ta med sig vara gjorda av kalsongben. En annan gång lyckades fem ynglingar rycka upp framdörrarna, rusa in och ta med sig 
allt som stod framställt på disken och försvinna. En tredje gång glömde tjuven kvar både kofot och en pappkartong allt som stod framställt på disken och försvinna. En tredje gång glömde tjuven kvar både kofot och en pappkartong 
med sin moders adress på. Polisen skrattade och åkte för att ta fast tjuven. Men mamman gav honom alibi så fallet med sin moders adress på. Polisen skrattade och åkte för att ta fast tjuven. Men mamman gav honom alibi så fallet 
avskrevs.avskrevs.

Trots att Ainas arbete varit minst lika bundet som en djurbondes, tycker hon att hon haft ett bra och intressant liv. Trots att Ainas arbete varit minst lika bundet som en djurbondes, tycker hon att hon haft ett bra och intressant liv. 
Hon har befunnit sig i centrum och fått höra mycket av kunder som kommit, men som hon understryker, man får Hon har befunnit sig i centrum och fått höra mycket av kunder som kommit, men som hon understryker, man får 
aldrig säga något själv om det. Det är en imponerande servicegärning som Bertha och Aina har svarat för i vårt aldrig säga något själv om det. Det är en imponerande servicegärning som Bertha och Aina har svarat för i vårt 
samhälle, och långt innan affärerna kom att ha öppet mellan klockan 8 och 22.                                samhälle, och långt innan affärerna kom att ha öppet mellan klockan 8 och 22.                                

Martin WernerMartin Werner

Bertha framför den första kiosken
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Lerbergets segelsällskap sommaren 2013 och drömmar inför 2014 
Sommarens aktiviteter
Det har hänt mycket i segelklubben och vid hamnen un-
der sommaren som gick. Förutom segling med optimister, 
fevor, laserjollar och ynglingen har vi ägnat oss åt vind-
surfi ng tillsammans med klubben Wesurf från Hittarp. 
Vi har också tillsammans med byaföreningen paddlat ka-
jak i regi av Aterra Kajaker från Helsingborg. Unga och 
gamla, ovana och erfarna seglare, bybor och gäster i byn 
har haft mycket kul på vattnet. Klubbens seglare har tävlat 
här hemma och i närliggande hamnar. Några har seglat 
tävlingar och varit på träning lite längre bort. Många nya 
optimistseglare har lärt sig hur man hanterar en båt och 
ser nu fram mot kommande somrar med nya äventyr. Sjöpiraterna, de yngre juniorerna som inte får segla egen båt 
ännu, har fi skat krabbor, tränat knopar och följt med i jollar och följebåtar. Flera nya instruktörer och assistenter 
har tagit hand om de nya seglarna. 

En C55:a till nästa säsong?
Vi har i tidigare artiklar berättat om klubbens planer att skaffa en ny, lite större båttyp, en C55:a. För att prova typen 
och känna efter vilka möjligheter den skulle kunna ge klubben har vi vid två tillfällen under sommaren lånat en 
C55:a från Seglarförbundet. Responsen har varit väldigt positiv och det känns som att den till och med överträffar 
våra förväntningar.

Båten har en stor och rymlig sittbrunn som rymmer upp till 5 vuxna personer. Den är välbalanserad, stabil och väl-
digt trygg men är ändå hela tiden kul att segla med. Två eller till och med en person kan segla båten på egen hand. 
Den öppna sittbrunnen gör den bekvämt för alla. Sänkköl och trailer gör den enkelt att hantera vid sjösättning och 
transport vilket ger stor fl exibilitet.
Eftersom C 55:an är en kölbåt kapsejsar man inte som man gör med en jolle som ju inte har någon köl med tyngd 
i. Med en C55:a kan man segla i tuffare väder och under säkrare former än med klubbens mindre jollar. Klubben 
får en modern båt som lämpar sig väldigt bra för utbildning av både ungdomar och vuxna och de kan segla tillsam-
mans på ett säkert och smidigt sätt. Man kan också göra kortare dagsturer med den. Ett annat plus är att det fi nns 
gott om C55:or i närområdet så det fi nns goda förutsättningar för klasstävlingar för dem som är intresserade av 
kappsegling. Mer om båtklassen fi nns på C55 förbundets hemsida: http://www.c55sweden.org

Ekonomiska förutsättningar
Klubbens ekonomi är stabil men begränsad. Vi har lokala sponsorer som bidrar med det ekonomiska stöd som är 
en förutsättning för verksamheten. Vi har också ekonomiskt stöd både från kommunen och seglarförbundet. Den 
intensiva aktiviteten i klubben medför dock ett betydande slitage på båtar, segel och följebåtar. Huvuddelen av ex-
isterande medel används därmed för underhåll och förnyelse av befi ntliga båtar och utrustning. 

Ambitionen att skaffa en C55 står kvar och nu är den 
största utmaningen att ordna fi nansieringen. Målet är 
att inför nästa säsong skaffa en ny båt med komplett 
segeluppsättning, kapell och trailer, en kostnad på ca 
190 000 kr. 
Planen är att klubbens aktiva medlemsfamiljer bidrar 
med privat sponsring. Vi har en anonym sponsor här 
i byn som bidrar med en rejäl del av fi nansieringen. 
Svenska seglarförbundets förutsättningar/regler för att 
fördela bidrag från Riksidrottsförbundet har ändrats 
och är i nuläget inte helt klara. Vi hoppas kunna få 
hjälp med cirka en tredjedel av kostnaden från dem. 
Klubben planerar att sälja Ynglingen som alltså ersätts 
av C55:an. Finns det någon som är intresserad av en 
fantastiskt fi n liten kölbåt med bra segel till en rimlig 
peng då är det läge att lägga ett bud på Ynglingen. 
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Budgetplanen för införskaffande av en C55:a ser alltså i stora drag ut så här:

Kostnad, komplett utrustad båt: 190 000 Sek
Medel:
•     Från klubbkassan                           45 000
•     Bidrag från SSF                             60 000
•     Sponsring medlemmar & övriga   85 000

Den sista punkten i planen förutsätter fi nansiellt stöd från både med-
lemmar och andra som kan tänka sig att stödja klubbens verksam-
het. Vi hoppas alltså att det fi nns fl er bybor som är intresserade av 
att stödja vår verksamhet och att få tillgång till en C55:a i klubbens 
verksamhet och går därför ut med en förfrågan till samtliga hushåll i 
byn om man är intresserad av att bidra till klubbens båtköp. Förhopp-
ningsvis kan vi även locka fl er vuxna seglare till klubben. C55:an ger våra 
instruktörer en spännande möjlighet att utveckla segelskolan för både äldre 
ungdomar och vuxna. 

Är ni intresserade och har möjlighet att bidrag med hjälp för fi nansie-
ringen till klubben så kontakta oss. All hjälp är väldigt värdefull.

Medlemskap i klubben
Vi tror även att C55:an kan skapa ett ökat intresse för medlemskap i klubben. Vill ni bli medlemmar för 2014 
betalar ni in medlemsavgiften på klubbens Bankgirokonto. Ange ”Medlem 2014, namn, adress och e-mail adress.

- Stödmedlemskap:   100:- (eller mer)
- Enskild seniormedlem:  300:-
- Familjemedlemskap:   500:-

Vi vill också passa på att tacka årets sponsorer och hoppas att ni ställer upp även nästa år.
Årets sponsorer har varit:
Bildeve i Höganäs, City Gross, Forsmans Byggnadsplåt, IBC Automatic,  Jergo, Kullafl yg, Familjen Lindgren, 
MLE Rör, Ousbyholm, SEB, Svinbådan AB, TJ gräv, Vianor i Höganäs.

Vill ni veta mer eller kom-
ma i kontakt med oss? 
Mer information om klub-
ben fi nns på www.lerss.se. 
Kontaktpersoner: Hans 
Berg, tel 0761 41 73 81 el-
ler Lars Juliusson, tel 070 
512 97 61

Hela gänget på Ålaslaget

Klubbens domarbåt
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Spännande konst i galleri Hoddan sommaren 2013
Om någon tror att ett så litet galleri som Hoddan inte skulle locka folk har de faktiskt fel. Många hittar till Ler-
berget inte bara för att segla eller bada vid vår fi na brygga utan också för att besöka någon utställning i galleriet. 
Glädjande är också att utställarna har fått mycket beröm. Vi har haft besökare från när och fjärran. Kanske har 
några hittat hit med anledning av att Lerbergets hamn fi nns med på den nystartade Kullaleden. 
För det mesta har vi blivit hyggligt bemötta av ortstidningen. Hoddan har blivit ett begrepp i Guiden på fredagar. 
Jag skulle önska att vi också någon gång fi ck besök av någon journalist från tidningen men det kanske ligger i 
framtiden. 

Lite mer känd har i alla fall Hoddan blivit. Så långt som det är möjligt är det naturligtvis lokala konstnärer som 
blir tillgodosedda. Så som det var tänkt från början. Men vi måste gå långt utanför gränsen numera för att fylla 
sommarveckorna. Glädjande nog hör ofta konstnärer av sig långt bortifrån och frågar om det fi nns lediga veckor. 
Ofta är det någon med anknytning till byn eller kommunen. 
Påsken är naturligt nog starskottet för årets utställningar. Det faller sig helt naturligt att ”påskrundefararna”tar en 
avstickare till Lerberget.

I år var det Birgitta Lindestam som kunde glädja sig åt vårsol och många besökare. Därefter blev det ett litet 
uppehåll innan den egentliga säsongen kom igång.  Efter midsommar var Hoddan upptagen till mitten av augusti.
Mor och son Katharina och Rickard Ljungkvist var sedan i tur. Rickard med sina bilder i dov lite ålderdomlig stil, 
både porträtt och bilder av båtarna i hamnen. Det är spännande att som Rickard gör, ta ut staffl iet och måla så att 
publiken kan vara med. Inte alla konstnärer vågar visa hur man arbetar fram sina bilder. 
Birgitta Karlsson hade lyckats hänga en vacker svit från platser som vi känner igen, badhytterna i Viken står som 
små legoklossar bland blommorna på stranden och med Svinbådan i bakgrunden. 

Ewa Karlsson och Renée Nilsson från Rydebäck respektive Glumslöv är trogna utställare och man märker att det 
sker saker under åren som går. Motiven kanske är desamma men skiftar i uttryck. Ingen konstig konst” var deras 
tema i år. Konst behöver inte vara det heller. Vi känner alla igen oss någonstans och det är ganska skönt. 
Ellari Almgren gladde oss med keramik i olika former och Olof Sjöstrands båtar i stilla vatten kunde skänka ro och 
begrundan. Poetiska bilder är bra för själen. Dessa konstnärer kommer från Helsingborg.

När sommaren var som varmast kom turen till Barbara Bunke bosatt i Stockholm sedan många år men född och 
uppvuxen i Höganäs. Barbara har dock inte gått i mamma konsertpianistens fotspår. Hon har istället sysslat med 
konst, konsthantverk, bildhantering av olika slag inklusive bokbindning.
I sin lilla pappershandel i Gamla Stan säljer hon exklusivt papper, gör konstfulla inbjudningskort och inbindnings-
arbeten på beställning. Varma dagar kunde vi se Barbara sitta i skuggan på bänken vid Ruffen och brodera rosor 
på papper med små, små stygn, början till ett av hennes collage.

Med augusti månad kom så hantverksgruppen Nordvästra Skåne, denna gång representerade av Gunnel och Bror 
Andrén från Ängelholm. Medlemmarna i föreningen är annars spridda runtom i våra trakter och många är under 
sommaren mycket engagerade på Fredriksdal. Brors välgjorda svepaskar och andra föremål i trä och Gunnels 
stickade handledsvärmare, mössor och halsdukar fi ck tankarna att gå till kallare årstider.
Ann-Christine Rosling från Viken och Åby gladde med skira akvareller och skickligt vävda bilder. Tillsammans 
med Tamara Waltermark, keramiker från Kattarp hade också undertecknad nöjet att få vara med på ett hörn denna 
sommar. Det blev några akvareller och oljor som samsades med vackra ljuslyktor, mulliga kvinnofi gurer och själv-
aste Fritiof Nilsson Piraten.

Sist ut var Lars Holger Zerman från Höganäs med sina mustiga båtar och bilder av kända miljöer.

Ingrid Hallberg

Tamara Waltermark

Ellari Almgren

Ann-Christine Rosling, vävteknik
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Barbara BunkeBarbaraa Bunke

Olof Sjöstrand Stilla vilar båten 

Lars Holger Zerman  

Rickard Ljungkvist
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NÖJESTIPSET
Som hundägare på Lerberget tillbringar man fl era timmar varje dag med promenad längs stränderna norr och 
söder om byn, på strandhedarna och andra grönområden. Då är det förstås självklart att man plockar upp ett och 

annat som ligger och skräpar på marken, inte bara efter 
sin hund, utan nog också kanske en slängd eller ilandfl uten 
glasfl aska, en hopknycklad ölburk (för att inte tala om tra-
siga fl askor och burkar med knivskarpa kanter) av omtanke 
om nakna fötter och tassar. – Men i somras började jag, 
först mer i förbigående, att ta upp också annat iögonfallan-
de, särskilt plastskräp av olika slag, rensköljt i havet. Snart 
var ett par extra hundpåsar fyllda. Och en annan dag hittar 
man – som på beställning – en någorlunda hel plastkasse i 
vattenbrynet, ja, då kanske man inte bara tar upp den, utan 
fyller den med annat soltorkat plastskräp – fl askor, burkar, 
metrevshärvor, plastrepsstumpar, öl- och kaffemuggar i 
plast, halvt nerbrutna bitar av påsar och andra förpack-
ningar i plast. Numera har jag alltid en tunn avfallspåse i 
innerfi ckan som ofta kommer till användning – se resulta-
ten här intill från en vanlig promenad. Det skänker faktiskt 
en viss tillfredsställelse (och visst syns skillnaden, även om 
jag inte gör mig några illusioner om nyttan i vidare me-
ning), men det är ett mycket enkelt och billigt nöje!

Text och foto: 
Bror Duktig

Julnatt vid Lilla bro
En stjärnklar natt, för mycket länge sedan,
steg någon iland och blev verklighet på Lilla Bro.
Karlavagnen låg klar att lyfta medan årtalet brändes in 
av gnistorna från hästarnas hovar,
borrade budskap i redan uråldriga stenar.
Stjärnorna dansade på himlavalvet och 
vågorna speglade solar och månar och tusen galaxer,
innan de la sig till ro i väntan på att kusken skulle svänga piskan. 
Leoniderna skulle sjunga en sång för Den Stora Kometen.
Denna en enda sekund i midnattstimmen 
vid Lilla Bro en gång för länge, länge sedan.                                                                 Ingrid Hallberg 
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Julbetraktelse
Dagen efter.

Jag har alltid gillat dagen efter. Lugnet har lagt sig. Förväntningarna skruvats ned lite grand. Vi blir inte lika 
lätt irriterade på det som inte hinns med eller blev fel. Maten står färdig i kylen. Bara att plocka fram sillen 
och värma jansson och köttbullarna. Visst är det något speciellt med Juldagen? Julotta blir starten för en del, 
en rejäl julfrukost med skinkmacka blir starten för andra. Morgonen varar fram till lunchtid. Jag brukar gå en 
runda ner till hamnen och njuta en tystnad och ett lugn som sällan bryter igenom annars. Bilarna står parke-
rade. Somliga chaufförer, en hel del hjältar inom omsorgen och några i matvarubutikerna jobbar och ser fram 
emot lite ob. Annars ganska lugnt. Barnen bygger LEGO, morfar provar tröjan och mamma har sin nya parfym. 
Moster slötittar på TV i soffan. I bakgrunden tonerna från Mary J Bliges julskiva. Bredvid den ligger Jill Jons-
sons, Carolas, Peter Jöbacks och Celine Dions jultolkningar: ”Fall on your knees! O hear the angel voices! O 
night divine, the night when Christ was born; O night, O holy night, O night divine!”

Efter promenaden kommer man hem, in i värmen. Dofterna av pepparkaka, glögg och julgran möter i dörren. 
Jag tänker att så där luktade det nog inte i stallet. Och vad hade Maria inte gett för en säng att sova i? Det 
romantiska, lite mysiga, som vi känner när vi tittar på våra krubbor känns inte helt förankrat. Ingen soffa att 
krypa upp i. Inte mycket till lustgas den natten inte. Och vi har aldrig behövt lägga något av barnen i djurens 
matho. En spjälsäng från IKEA med rätt EU-avstånd mellan spjälorna känns tryggare. Betlehem var rätt långt 
ifrån livet som jag är van vid, och ändå kan jag relatera till det. Barnet som föds. Glädjen. Alla som kommer 
för att se. Det som hände den natten slår an något i mig. Så vanligt och oglamoröst på många sätt – i alla fall 
till det yttre. Så fantastiskt och strålande samtidigt – om vi ser till julens insida. 

Så småningom la sig lugnet något även för Josef och Maria. Änglarna sjöng kanske inte lika högt, herdarna 
drog sig tillbaka till sitt. Jesus somnade i krubban. Dagen efter var det mesta nog som vanligt. Full fart på 
marknaden. Kamelförarna (i den mån de nu fanns) igång som vanliga vardagar, inget ob att tänka på här. Och 
ändå – ingenting är detsamma. Gud själv blev människa. 

Vi har ätit resterna. Vi ställer in disken och sen går jag ut med allt julklappspapper och alla kartonger och stäl-
ler i förrådet. Det får bli en tur till tippen i mellandagarna. Gud själv blev människa tänker jag. Det betyder 
något för mig. I myset och julstöket och glöggen och paketen och gnabbet– och dagen efter med resterna och 
det som ska till tippen slår det an något i mig. Orden från kyrkan på Julafton hänger kvar: Du är aldrig ensam. 
Där på insidan berör det mig. Där säger jag mitt ja, jag tror det. Till det yttre är det mesta sig likt. Vi sjöng 
julpsalmerna i kyrkan och hade det gott, vi fi kade och åt ungefär samma tid som vi brukar, tomten var halt och 
smått förvirrad i år med, promenaden dagen efter var lika lugn som den brukar och efter lite letande hittade vi 
den försvunna Legobiten i år också. Men på insidan händer det – mitt hjärta rörs av glädjen i barnens ögon, av 
tacksamheten att få unna sig paket och god mat med mina nära och mest av allt: vetskapen om att den natten 
förändrade också min vardag… Längtan får ett svar. Det fi nns En som vill bära genom allt. Gud blev människa 
och det betyder att du är alltid sedd och alltid älskad. På festen och dagen efter. I soffan och på tippen. 

God jul (några dagar före) önskar Mikael, präst i Lerberget.
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Det är en vacker höstdag någon gång på 1930-talet.
Men varför denna mängd rullebörar på hamnpiren? Jo, från både Viken och Höganäs har det kommit in rapporter 

om att sillen går till, och att den står ”till bonns”. Därför är det ingen idé att gå till Hornbaek och driva i bukten. Nu 
gäller det att klöa och stena bottennärdingarna och få länkarna satta. Alla de fyra stora fi skebåtarna ska ut. Petri 
Krabbe och Gustav på ”Dagmar” har kört ner närdingarna och klöar och stenar dem nere på bron, medan de andra 
gör färdigt hemma och kör ner med de färdiga sjåarna, när man druckit kaffe. Snart hör man bruset från blåslam-
porna och när kulorna lyser röda drar man igång den ena motorn efter den andra och de runda rökringarna stiger 
mot skyn. Så kastar man loss förtöjningarna och stöter ut, och snart är alla fyra båtarna på väg. Efter ett par timmar 
är båtarna tillbaka och lugnet lägrar sig åter över hamnen. 

Kvar står alla rullebörarna, klara att köra hem både redskap och sill nästa morgon.           
Text: Pauli Ohlsson   Foto: Robert Nilsson
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