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

Storm på väg?
Vi bor vid kusten. Förr levde man 

i Lerberget av havet och i fruktan 
för det. Stormarna svepte oftast in 
framåt hösten och vintern. De rörde 
upp näringsrikt vatten i havet och 
gjorde fi sket bättre men drog med 
sig förödelse på land.

I fjol var det stormarna Simone 
och Sven som vräkte in tång och 
förstörde elen i hamnen. Många 
gamla träd föll i skogen och på 
campingen. Det blev mycket ar-
bete att rensa hamnen, röja skogen 
och reparera skadorna. Med en stor 
insats av frivilligt arbete blev det 
gjort och en underbar sommar i 
Lerberget följde.

Jag har aldrig sett så många 
människor på badbryggan, på stran-
den, i hamnen som njöt och fyllde 
på med solenergi och vågkraft. Det 
osade sillarök i hamnen på fredagar 
och alla satt ute.

Medan vi spanar mot horisonten 
efter ovädersmoln pågår ett antal 
projekt för att göra byn bättre. I 
hamnen är arbetet på gång med en 
spolplatta för att rengöra båtar. Det-

ta är ett tvingande myndighetskrav 
för att rester av bottenfärg inte skall 
komma ut i miljön. Bastubygget är 
något försenat medan vi väntar på 
bygglov från kommunen. En total 
omläggning av elen är nästan färdig 
som skall säkra den mot framtida 
stormar. Sjöfartsverket har på vårt 
uppdrag gjort en ny mätning av 
inseglingsrännan till hamnen och 
upptäckt hinder som inte fanns på 
sjökortet. Mätningen och ändrad 
prickning blir utgångspunkten för 
en ny fyr som kommer att ersätta 
den gamla.

På campingen pågår renoveringen 
av Rosengrenska huset som vi var 
tvungna att ta ur drift för några 
år sedan på grund av omfattande 
fuktskador. Nu har vi bokstavligen 
lyft huset som blir som nytt. Det 
skall bli kök och disk för den västra 
delen av campingen.

I höstmörkret lyser trivselkväl-
larna upp.

Många nya själar och händer har 
engagerat sig i arbetet och ännu fl er 
är välkomna. Du också! Hör av dig!

Vi ses i byn.
Lars Wiren

Medlemsblad för Lerbergets

Byamän ekonomisk förening.
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Tipsa  om vad du tycker tidningen 

ska ta upp! Önskas insänt material 

i retur, kom ihåg att bifoga kuvert 

med adress och frimärken!

Nya medlemmar  hälsas välkomna 

till byaföreningen. Medlemsavgift 

200 kr per hushåll, dvs boende i byn.

Boende utanför byn  kan ansöka om 

att få Byabladet mot portokostnad 

75 kr per år.

Omslagsbild: Mats Strömgren

Från redaktionen. 

Med risk för att låta tjatig upprepar 
jag samma vädjan som både ordfö-
randen Lars och avgående redak-
tionsmedlemmen Björn talar om i 
det här numret och som jag själv 
skrivit tidigare: Deltag. Kom med 
idéer. Att maila över ett tips eller 
en bild till oss i Byabladet är också 
ett sätt att vara delaktig i byns och 
byaföreningens liv. Kanske har ni 
varit några grannar som har gjort 
något trevligt tillsammans, som ni 
kan dela med er av och som kan 

inspirera oss andra. Det gäller för-
stås både gamla och unga invånare, 
både infödda lerbergare och nyin-
fl yttade. Seglingar, vandringar, lä-
secirklar, recepttestande. Kanske 
har ni en hobby, som ni kan dela 
med er av och berätta om. Snickeri, 
vävning, odling, släktforskning, 
ovanliga språkkunskaper. Vi vill 
gärna veta mera om er och vad som 
pågår i stugorna. Vi tror att trivseln 
bara ökar då och vi lär känna var-
andra lite bättre. 

Monica Strömgren
och redaktionen

H Ä N D E R  I  B Y N

21 december
     Julfest på Hamnen kl 16.00.
     Jultal, dans kring granen och
     besök av tomten som delar ut 
     godispåse till alla snälla barn.

29 december
     Julfest för byns seniorer på
     Restaurang Skogsbrynet.

Under januari eller februari
     Fågelvandring med Kaj Möller.
Vårvintern
    Stavgång i grupp med ledare. 
    När det börjar ljusna samlas vi 
    några gånger för uppfriskande 
    motion.
Inbjudningar med exakta tider 
kommer i brevlådorna. 
Titta gärna också på vår hem-
sida www.lerberget.se.
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En söndagspromenad längs strän-
derna på Lerberget i slutet av sep-
tember gav detta trista resultat… 
Hälften av skräpet lär lerbergarna 
själva eller besökare ha slängt på stranden, den andra hälften har kommit 
med vågorna. Men man kan alltid göra något åt detta. En god början är 
att själv sluta att bara droppa skräp omkring sig och nästa steg är att ta 
med sig en påse på promenaden om man nu händelsevis skulle råka hitta 
något...

Text och foto: Bror Duktig

Konst i Hoddan våren 
och sommaren 2014
Även denna säsong har förväntansfulla konstnärer fyllt 
byns lilla galleri med konst av olika slag.  Ibland med 
golvet förvandlat till en sandstrand, ibland med stort 
kalas både inne och utanför. 

Under påsken visade Birgitta Lindestam sina vackra 
bilder. Därefter kom elever från Tamara Waltermarks 
keramikkurser i Kattarp. Vernissagen bjöd på musik 
och fest med en fi n och inbjudande utställning. 

Med sommarvärmen kom Katarina och Rickard 
Ljungkvist.  Rickard inbjöd som vanligt med förevis-
ning vid sitt staffl i. Han visade också blyertsteckning 
på hög nivå. 

Flera utställare har kommit tillbaka efter att varit 
med tidigare, Ulla-Britt Karlsson, Gun Jonsson och 
Ami Andersson är fl itigt igång med sitt måleri och 
det är spännande att se hur de alla utvecklats. Robert 
Nilssons släktingar visade än en gång prov på farfar 
Roberts olika förmågor, kompletterad med Mats foto 
hemma på gården.

Britta Nilsson har inte övergivit dockorna i sitt liv. 
Det har vi kanske aldrig, vi fl ickor, även om dockorna 
i min barndom var av mycket enklare slag. Inte mindre 
älskade för det.

Olof Sjöstrand och Ellari Almgren, fl itiga sofi eromå-
lare fyllde galleriet med målningar och keramik både 
inne och utanför där vänner och bekanta samlades till 
vernissage och sillgrillning.

Mitt i den värsta sommarvärmen ryckte Emilia Bjuv-
rell ut med kort varsel efter återbud.  Det blev tyvärr 
bara fredag-söndag, men spännande med en ny konst-
när. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka och visar 
sina spännande små skulpturer och serigrafi er. 

Sista sillgrillningskvällen var det familjen Ljungkvist 
i repris. Denna gång till musik. Lars-Holger Zerman 
avslutade sommarens utställningar med att visa upp en 
ny sida, akvarellmålningar som lovade gott för framti-
den.

Det har inte varit kö på anmälningar så därför har det 
varit möjligt för tidigare utställare att komma tillbaka.  
Är man nykomling går man naturligtvis före i kön. I år 
har vi haft en del återbud i sista stund men verksamhe-
ten har trots det rullat på.

Öppettiderna har fungerat bra. Alla utställare har 
dock haft öppet längre allt efter eget beslut till exempel 
då andra arrangemang pågår i hamnen. Utställningarna 
har varit välbesökta, trots värmen.  Även korta besök 
betyder mycket för konstnärerna. Små kommentarer 
och omdömen är värdefulla. Glädjande nog har det 
också sålts en del. 

Du som vill ställa ut i vårt galleri, gå in på vår hem-
sida, www.lerberget.se. Där fi nns allt du behöver veta. 

Jag tackar å bya-
föreningen väg-
nar alla dem som 
ställt ut och öns-
kar både gamla 
och nya utstäl-
lare välkomna till 
nästa sommar.

Text och foto: 
Ingrid Hallberg

Fri TalanFri Talan
Fri TalanFri Talan
Fri TalanFri Talan
Fri TalanFri Talan
Fri TalanFri Talan

Skriv gärna ett inlägg som Skriv gärna ett inlägg som 
kan gå under denna rubriken. kan gå under denna rubriken. 
Kan gälla allt mellan himmel Kan gälla allt mellan himmel 
och jord.och jord.
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Allt är vare sig enkelt eller ens ro-
ligt här i livet.  Tidigt förra hösten 
väcktes förslaget om att fl ytta den 
röda inseglingspicken i södra in-
seglingen. Efter samtal med Sjö-
fartsverk och Lots som alla tyckte 
att vi hade en poäng med vår idé, 
så kom så beskedet från Trans-
portstyrelsen: det gamla handlo-
dade djupdataunderlaget från 1916 
duger inte längre utan nu måste en 
sjömätning göras. Och byafören-
ingen skall betala. Det visar sig 
nämligen att byaföreningen är for-
mella ägare till prickarna utanför 
vår hamn. Vi har skött prickarna 
så länge de funnits utan knot och 
utan några myndighetskontakter. 
Men inte har vi tänkt på att vi 
stod som formell ägare. Jo, vi har 
fått dokumentation på det också. 
1973 ansökte och fi ck hamnen 
lov till att göra den utprickning 
vi nu har. Detta efter att under 
en period olagligt på eget bevåg 
satt ut de prickar vi vant oss vid 
att se. Som ni förstår gick det nu 
inte att ta tillbaka frågan och låta 
pricken stå där den stod - frågan 
var nu väckt och djupdata måste 
fram och det på föreningens be-

kostnad. Och när de formella be-
sluten och kraven damp ner från 
Norrköping förstod vi också att 
prickarna inte utan vidare går att 
“lämna tillbaka”. Så här satt vi 
med kravet att sjömäta ett stycke 
hav som byn visserligen begagnat 
i hundratals år men där vi inte vis-
ste att vi var skyldiga att ha koll 
på sjöbotten. Historien innehål-
ler självfallet många nyanser. I 
dialog med Sjöfartsverk och Lots 
har hamnkommittén fått en hand-
lingsplan godkänd som både om-
fattar sjömätning, fl ytt av prickar 
och ny fyr.

Babordspricken står från början 
på sin nya position. I laga ordning 
anmäld och inlagd i myndigheter-
nas system. Någon tycker den ser 
ovanligt rak och stolt ut där den nu 
vajar. Kanske har den varit frus-
trerad och rent av längtat efter sitt 
nya läge. Och sjömätningen?  Jo, 
den blev av den också. Just när 
sommar gick över i ljummen höst 
kom Petter Gedda på lastbil från 
Norrköping. Efter två intensiva 
arbetsdagar var vattnet utanför 
Lerbergets hamn genomgånget. 

Det insamlade dataunderlaget är 
omfattande och är just nu under 
bearbetning. Men - ett första pre-
liminärt och verkligen överras-
kande resultat har redan lämnats 
av sjöfartsverket. En ganska rejäl 
sten hittades nämligen mitt i den 
södra inseglingen med ett djup på 
bara 1,28m - inte bra. På sjökor-
tet står det 2,5 m. Ingen vi mött 
har tidigare känt till denna sten 
och tack och lov - ingen har hel-
ler vad vi vet gått på. Fyndet gör 
att en ny uppryckning i alla fall 
tillfälligt måste göras. Den gamla 
dynepricken kommer sannolikt 
att försvinna till förmån för nya 
styrbords- och babordsprickar. 
Kanske kan vår nya sten fl yttas 
genom spolteknik men det blir på 
lite sikt. Fyrsektorerna i en kom-
mande ny fyr kommer att bli för-
ändrade. Samtliga förändringar 
kommer att göras i samband med 
vårens arbete och efter att alla for-
maliteter fallit på plats. På bilden 
syns vår nyfunna sten.

Text: Mats Hallberg
Bild: Sjöfartsverket, Mats Ström-
gren och skärmdump från 

Historien om en fråga som tack och lov ställdes.
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HamnarbetenHamnarbeten
Hamnkommittén har många projekt på gång just nu. Det Hamnkommittén har många projekt på gång just nu. Det 
allra mesta sköts av teamet Claes Eric Ivarsson och Gö-allra mesta sköts av teamet Claes Eric Ivarsson och Gö-
ran Nord. Vi som passerar förbi har bl a kunnat se fl era ran Nord. Vi som passerar förbi har bl a kunnat se fl era 
stora grävarbeten.stora grävarbeten.

•   Eftersom stormar och högt vattenstånd upprepade •   Eftersom stormar och högt vattenstånd upprepade 
gånger har skadat elskåpet i nedre delen av hamnen, har gånger har skadat elskåpet i nedre delen av hamnen, har 
det nu fått fl ytta upp till den övre delen av hamnplanen. det nu fått fl ytta upp till den övre delen av hamnplanen. 
Därför får man också dra om ledningarna och byta be-Därför får man också dra om ledningarna och byta be-
lysningsstolpe. Nu ska installationerna stå emot väder lysningsstolpe. Nu ska installationerna stå emot väder 
och vind bättre.och vind bättre.

•   Runt hela gräsplanen ovanför hamnen har man grävt •   Runt hela gräsplanen ovanför hamnen har man grävt 
en ränna för avlopp till den spolplatta som, enligt myn-en ränna för avlopp till den spolplatta som, enligt myn-
digheternas nya regler, ska anläggas för att man ska kun-digheternas nya regler, ska anläggas för att man ska kun-
na tvätta båtarna på ett mera miljövänligt sätt. Inom de na tvätta båtarna på ett mera miljövänligt sätt. Inom de 
närmaste veckorna ska rännan formas och gjutas. Den närmaste veckorna ska rännan formas och gjutas. Den 
befi ntliga asfalten ska användas till själva plattan men befi ntliga asfalten ska användas till själva plattan men 
ytskikt och sidor ska kompletteras. Två brunnar på sam-ytskikt och sidor ska kompletteras. Två brunnar på sam-
manlagt 4 kubikmeter ska grävas ner under vintern och manlagt 4 kubikmeter ska grävas ner under vintern och 
under 2015 kommer reningsfi lter att inköpas i samråd under 2015 kommer reningsfi lter att inköpas i samråd 
med kommunen som gör motsvarande installationer i de med kommunen som gör motsvarande installationer i de 
kommunalägda hamnarna.kommunalägda hamnarna.
•   Mittbryggan måste repareras. Den inre delen ska slås •   Mittbryggan måste repareras. Den inre delen ska slås 
med nya räler och allt virke ska bytas ut, en sträcka på med nya räler och allt virke ska bytas ut, en sträcka på 
cirka 17 meter.cirka 17 meter.
•   ”Räddningsstegen” i hamninloppet ska bytas ut mot •   ”Räddningsstegen” i hamninloppet ska bytas ut mot 
en aluminiumstege.en aluminiumstege.

•   Tömning av verktygsboden i hoddorna är nästan klar. •   Tömning av verktygsboden i hoddorna är nästan klar. 
Det återstår en del arbete med inredning och sortering i Det återstår en del arbete med inredning och sortering i 
containern. Sedan återstår frågan om vad den f d verk-containern. Sedan återstår frågan om vad den f d verk-
tygsboden ska användas till och hur den ska inredas.tygsboden ska användas till och hur den ska inredas.  

Kom gärna med tips och idéer till styrelsen!Kom gärna med tips och idéer till styrelsen!

Text: Monica Strömgren med information från Claes Text: Monica Strömgren med information från Claes 
Eric IvarssonEric Ivarsson
Foto: Claes Eric IvarssonFoto: Claes Eric Ivarsson

Fri Fri 
TalanTalan

Jag lämnar nu redaktionen för Byabladet efter några 
stimulerande år. Dessutom deltog jag i dåvarande kul-
turkommittén när utställningarna i Hoddan startade.

Jag vill nu vädja och uppmana er alla i byn till ett större 
engagemang i byns verksamheter.
Detta kan göras på många olika sätt. T ex att komma 
med idéer och uppslag till redaktionen på Byabladet el-
ler till de olika kommittéerna.
Det är inte så viktigt vad man gör bara man gör nå-

gonting! Detta får mig osökt att tänka på texten i en av 
Pugh Rogerfeldts melodier:
”låt oss alla ta i-i-i-i-i 
sluta tjata 
låt bli att gnata 
och gör något schysst istället……….”
 
Tack för mig!
Björn Lindblad
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Bakgrund
Många i byn är trötta på segt internet och vill gärna ha fi -

ber så snart som möjligt. Jag har varit i kontakt med Anders 

Kallin, fi beransvarig på Höganäs Energi. Vi diskuterade tek-

niken för fi ber och förutsättningarna för att kunna erbjuda 

detta till hushållen i Gamla Lerberget. Höganäs Energi är 

villigt att prioritera oss under förutsättning att vi, en stor an-

del av hushållen, anmäler sitt intresse.

Priser
Vi betalar ett kampanjpris på 16 900kr om vi betalar direkt. 

Eller 249 kr per månad med en bindningstid på 24 månader 

och därefter fortsatt månadsbetalning eller köpa loss anslut-

ningen för 12 900kr. 

Kostnaden kan jämföras med 28 000 kr för en elanslutning 

eller 75 000 – 150 000 kr för att installera vatten och avlopp 

i en vanlig villa.

Vi ansvarar själva för att gräva från tomtgränsen till huset 

(ca 40 cm djupt). Höganäs Energi står för nerläggning av 

skyddsröret, blåsning av fi berkabeln till fastigheten samt 

montering och installation av all nödvändig utrustning. Vill 

vi ha hjälp att gräva från tomtgräns och in i huset tillkom-

mer 3000 kr + 300 kr per löpmeter över 10 m. Inne i huset 

monteras en anslutningsdosa och ett fi bermodem. Det utgår 

ingen abonnemangskostnad för hård- och mjukvara som Hö-

ganäs Energi och Öresundskraft levererar utöver den fasta 

kostnaden, som man kan delbetala månadsvis enligt ovan.

Tre anledningar till att skaffa fi ber
Surfa snabbare – Fiber ger dig högre hastighet
Bredband med upp till 1000 Mbit. Strömma fi lm i hög kva-

litet och surfa snabbt på fl era datorer, surfplattor och media-

spelare samtidigt.  

Slipp sega laddningstider och dålig mottagning – Fibern 
är driftsäker
Tv, telefoni och bredband som fungerar oavsett avstånd, åsk-

nedslag och dåligt väder, till skillnad från ADSL och 3G/4G 

där många upplever störningar och låga hastigheter. 

Spara pengar varje månad – Fiber ger lägre kostnader
Tjänster för bredband, tv och telefoni via fi ber är billigare 

än via ADSL, kopparnätet och marknätet. Du som har alla 

tre tjänsterna kan spara stora summor årligen. Den totala 

kostnaden blir i ofta 35% lägre och i många fall ännu lägre 

jämfört med ett ADSL- abonnemang. Dessutom kan fi be-

ranslutningen öka värdet på din bostad och göra den lättare 

att sälja i framtiden. 

Tjänster
Internet
Hastigheter upp till 1000Mbit/s. Redan med ett abonnemang 

på 100 Mbit/s får man ett supersnabbt internet. Som jäm-

förelse har de fl esta i byn en uppkoppling som är lägre än 

10 Mbit/s idag. Månadskostnaden för internetabonnemanget 

blir väsentligt lägre än idag. Ex. 100 Mbit för 299 kr/måna-

den jämfört med 409 kr för 60 Mbit via ADSL. 

Tv-kanaler
Använd din nuvarande tv via en digitalbox från valfri le-

verantör. Oftast till ett lägre pris än marksänd tv eller via 

parabol. Du kan också se på tv när det passar dig genom att 

strömma program från SVT-play, TV4-play, Netfl ix eller an-

dra tv-tjänster via din surfplatta, mediaspelare eller Apple-

tv. TV-tittandet står inför en förändring. Vi har traditionellt 

vant oss vid att anpassa kvällarna till tiderna i TV-tablån. 

Det nya är att vi själva väljer när vi vill titta på programmen 

och denna teknik kräver en snabb uppkoppling.

Telefoni
Din befi ntliga telefon kopplas in via en telefonadapter. Den 

kan också kopplas till fastighetens nuvarande telefonnät så 

att fl era telefoner kan användas via de vanliga telefonutta-

gen. Man ringer alltså precis som vanligt.

Genomförandet
Projekttiden att anlägga nätet är 6-7 månader från beslut. 

Höganäs Energi kommer hålla ett informationsmöte för oss 

där de berättar allt vi behöver veta, samt skicka oss mer in-

formation. 

Inblandade aktörer
Höganäs Energi bygger ut, äger och underhåller fi bernätet i 

Höganäs kommun. Öresundskraft ansvarar för den tekniska 

utrustningen som är kopplad till fi bernätet och möjliggör in-

ternettrafi k via ett öppet stadsnät. Ett öppet stadsnät bety-

der att alla tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni är 

välkomna att erbjuda sina tjänster i nätet, till skillnad från 

slutna nät där det endast fi nns en leverantör att välja på. För 

oss kunder skapar konkurrensen lägre priser för de tjänster 

vi tecknar. 

Bredbandsstrategi
Med fi ber avses en teknik att överföra data eller telekom-

munikation med mycket hög kapacitet med ljussignaler ge-

nom en optisk fi ber istället för elektrisk ström i koppartråd. 

Regeringen satte 2009 sin Bredbandsstrategi för Sverige, att 

minst 90% av alla hushåll och företag skall ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Höganäs kommun 

har satt målet att 95% av hushållen skall ha det år 2020 och 

år 2024 skall alla hushåll ha det. Myndigheterna räknar idag 

fi ber som en del av infrastrukturen i landet på samma sätt 

som vägar, järnvägar, el, vatten m m. Fibertekniken är också 

en förutsättning för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden 

för att kunna ha möjlighet att jobba hemifrån ibland.

Med fi ber kan vi surfa snabbare, slippa dålig mottagning och sänka våra månadskostnader.

Campingen fi ck fi ber i våras. Här förbereds skyddsrören för 

fi bertrådarna för att blåsas genom de grova rören som lig-

ger nedgrävda längs Byavägen. 

Fiber till Gamla Lerberget – Nu har vi chansen
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Länsstyrelsen i Skåne skall dela ut 300 Mkr i bidrag för att 

genomföra målen och Höganäs kommun hoppas kunna få 42 

Mkr av detta. Pengarna kommer från EU och är ett Lands-

bygdsbidrag som gäller för orter med färre än 200 invånare. 

Gamla Lerberget är större och kan inte få del av bidra-
get.
I Mölle pågår installation av fi ber till hushållen. Där har ca 

50% av hushållen valt att ansluta sig.

Nästa steg
Höganäs Energi skickar ut avtal för beställning och mer in-

formation kring installationen när de fått tillräckligt många 

intresseanmälningar

Vi anmäler vårt intresse genom att:

1.  Göra en intresseanmälan http://www.hoganasenergi.se/

fi bernat

2.  Ring 042- 33 74 00

OBS! Gör intresseanmälan snarast, dock senast 2015-01-31!

Jag ställer upp med råd och kan ge ytterligare information 

om ni kontaktar mig. 

Mats Strömgren, mats.stromgren@gmail.com eller 042-33 

10 50.

Text och foto: Mats Strömgren

 

Faktaruta:
Hastigheten i ett datanät mäts i Mbit/s (Megabit per 
sekund).
Hårdvara är kabel, fi ber med skyddsrör, apparater och 
dylikt.
Mjukvara är programvara, TV-signaler, telesignaler m m 
Koppartråd används i elkablar men också i våra gamla 
teleledningar. Den kan inte skicka data i hög hastighet, 
eftersom elektronerna inte kan röra sig tillräckligt snabbt 
genom gittret av atomer. Koppartråden åldras bl.a. genom 
korrosion.
Fiber är glastråden, som överför data genom ljussignaler. 
Den är 10 μm i diameter (1/10 av ett hårstrå) och kan 
överföra data med mycket stor hastighet och rör sig med 
ljusets hastighet (ca 200000 km/s eller ungefär 5 varv 
runt jorden per sekund)

På bilden ser man anslutningsdosan för fi berkabeln på väg-

gen längst till höger på väggen. Det är där fi berkabeln kom-

mer in. Via en sladd är den kopplad till fi bermodemet, som 

sitter intill på väggen. Denna fördelar sedan ut signalen via 

datakabel till en router (på bordet längst till höger). Den 

skapar ditt WIFI som gör att du trådlöst kan ansluta datorer, 

skrivare, smarta telefoner, läsplattor, moderna TV-appara-

ter mm. I mitten på bordet fi nns telefonadaptern, som gör 

att du kan ansluta ditt befi ntliga telefonsystem i huset för 

IP-telefoni.

Badbryggan – ett återkommande åtagandeBadbryggan – ett återkommande åtagande
I Sven Delblanc roman Hedebyborna, som också gått som TV-serie, är den årliga å-rensningen årets höjdpunkt. Se-I Sven Delblanc roman Hedebyborna, som också gått som TV-serie, är den årliga å-rensningen årets höjdpunkt. Se-
dan några år tillbaka motsvaras detta i Lerberget närmast av badbryggans utsättning och borttagning.dan några år tillbaka motsvaras detta i Lerberget närmast av badbryggans utsättning och borttagning.

På fl otten i Hedeby är statuspositionen att vara ”Försten”. Försten på badbryggan i Lerberget är Göran Dreveborn, På fl otten i Hedeby är statuspositionen att vara ”Försten”. Försten på badbryggan i Lerberget är Göran Dreveborn, 
men han behöver en styrka på minst fyra man från byn till hjälp, för det är både långa och tunga föremål som ska bäras men han behöver en styrka på minst fyra man från byn till hjälp, för det är både långa och tunga föremål som ska bäras 
upp över piren. Denna styrka räcker dock inte. Det krävs dessutom två specialister från den danska leverantören, en upp över piren. Denna styrka räcker dock inte. Det krävs dessutom två specialister från den danska leverantören, en 
klädd i våtdräkt och med bra förmåga att hålla andan länge, för det fi nns massor av stag och andra detaljer som ska klädd i våtdräkt och med bra förmåga att hålla andan länge, för det fi nns massor av stag och andra detaljer som ska 
fästas respektive lossas under vatten, den andre med en snabb och fl itigt använd skruvdragare. Det fi nns alltid några fästas respektive lossas under vatten, den andre med en snabb och fl itigt använd skruvdragare. Det fi nns alltid några 
som klagar på att bryggan tas bort för tidigt, men det måste tyvärr ske då de danska specialisterna gör sin rundresa som klagar på att bryggan tas bort för tidigt, men det måste tyvärr ske då de danska specialisterna gör sin rundresa 
på denna sidan Sundet för att hjälpa till med alla levererade bryggor. När bryggan väl är uppe kan det få storma hur på denna sidan Sundet för att hjälpa till med alla levererade bryggor. När bryggan väl är uppe kan det få storma hur 
mycket som helst, för bryggan tar ingen skada, och det påverkar heller inte utsättningen nästa vår.mycket som helst, för bryggan tar ingen skada, och det påverkar heller inte utsättningen nästa vår.

Text och foto: Martin WernerText och foto: Martin Werner
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Här har Robert Nilsson 

stannat inför ett ganska 

ovanligt motiv vid Ler-

bergets hamn. 

Någon av fi skarna har 

fått en tumlare i gar-

net, och eftersom den 

redan var död har man 

tagit den med sig iland. 

Kanske för att ta vara på 

späcket och smälta ner 

det till ”marsvinafett”. 

Roberts son, Pål-Nils 

har kallat på farfar, som 

inte varit sen att föreviga 

den lilla valen tillsam-

mans med Pål-Nils och 

en lekkamrat. Tumla-

ren kallades allmänt för 

marsvin här nere i Öre-

sund. Marsvinafettet var 

ypperligt till att smörja 

rullebörarnas hjul med, 

och det fanns t o m de 

som smorde snipornas 

bordläggning invändigt 

med det istället för att måla. Numera är den lilla valen frid-

lyst, men är det stilla väder och spegelblankt hav, kan man 

mycket väl få syn på den här utanför Lerberget också kanske 

t o m med kalv. Ännu säkrare är det inne vid Kullaberg, där 

man i sommar haft möjlighet att deltaga i ”valsafari”.

Själv har min bror och jag ett minne som vi aldrig glöm-

mer. Vi var ute med snipan och drog spättegarn. Min bror 

drog och jag stod och körde, när han plötsligt sa ”Backa upp, 

det sitter fast i botten”. Plötsligt släppte det och upp kommer 

garnet med en tumlare i, som vi lyckades rulla ur garnet. 

Den hade tydligen precis gått i, och därför lyckades vi klara 

den. Det var en märklig känsla att röra vid den. En tumlare 

är nästan 2 m och väger ca 50 kg. 

 Text: Pauli Ohlsson

 Foto: Robert Nilsson

Oväntat julbesök
Juldagen är inne. Den gamle mannen väntar och väntar. 
Den här dagen ska han komma. Han har ju lovat det. 
Men väntan blir lång. Ensamheten är svår.
Ska han inte komma? Han ser ut genom fönstret. Ljusen 
lyser i fönstren. Han hör skratt och stoj. Drar en djup 
suck. ”Kära nån, kära nån,” säger han för sig själv.
Han tar fram en gammal bok från bohyllan.Putsar sina 
runda glasögon. Börja läsa och läser varje rad med sitt 
fi nger. Läser högt och sakta. ”Det fanns inte rum för 
dem...”
Häller upp en kopp kaffe. Öppnar en kartong med små 
barnskor. Skorna har han själv gjort. Slumrar till.
Hör en röst säga. ”I den tidiga morgonen till den sena 
kvällen kommer jag. Titta ut genom fönstret ska du få se 
men jag kommer inte att tala om att det är jag....”
Till sist kommer det någon. Ser att det är mannen som 
brukar sopa gatan. Han ser ut att frysa ordentligt. Tänk 
att han ska behöva arbeta på självaste juldagen.
Den gamle mannen öppnar dörren. ”Vill du ha en kopp 
kaffe?” Den gamle mannen smakar på kaffet och de fuk-
tiga kläderna får torka på värmen från spisen..
”Väntar du främmande frågar gatsoparen?” 
Så ser han en ung kvinna som bär på litet barn. Dörren 

öppnas igen och kvinnan med sitt nyfödda barn stiger in 
i värmen. ”Jag ska värma lite mjölk,” säger den gamle.
Så får han en idé. Skorna som han själv gjort och lagt i 
kartongen... Barnet kan ju få dem.
”Han ska komma i dag,” säger den gamle skomakaren. 
Han har lovat det. Så sitter han ensam igen och sätter 
sig på sin stol vid fönstret. ”Det var bara en dröm,” sä-
ger han.
Stora tårar rullar ner från hans ansikte.
Plötsligt genom tårarna ser han en lång rad med männ-
iskor passera förbi. Gatsoparen, Mamman med sitt lilla 
barn, De fattiga som inte fått några gåvor .
En efter en viskar de när de går förbi.”Kände du inte 
igen mig?”
”Vem är du ? Säg mig vem du är, ropar den gamle.
Svaret kommer om än överraskande. ”Jag var hungrig 
och du gav mig att äta,Jag var törstig och du gav mig att 
dricka,Jag var frusen och du gav mig kläder. ALLA SOM 
DU HJÄLPTE VAR JAG.”
”Kära nån, kära nån,” sa pappa Panov. ”HAN KOM 
ÄNDÅ.”
(fritt efter ” Pappa Panovs stora dag” av Leo Tolstoy)

 

GOD JUL
Lennart Uddling


