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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

Sommaren är kort…

Texten i Tomas Ledins schlager från
1982 har präglat vädret inte bara i
Lerberget. Det känns som om sommaren just anlänt nu när jag sitter
med denna text andra veckan i augusti. Man njuter i den 25-gradiga
värmen och glömmer nästan den
blåsiga sommaren, som kanske glatt
seglarna och vindsurfarna. Konstnärer har fyllt Hoddan under åtta
veckor och nästa sommar är nästan
fullbokad. Sillgrillningen har haft
väldigt många gäster i sommar och
de nya borden som tillkommit på
hamnen har varit väl utnyttjade. Vi
fick tyvärr ställa in den en fredag
med oväder. Brottsligheten är låg,
men tråkigt nog har campinggäster i
Kullabygden drabbats av inbrott och
skadegörelse.
Det nya namnet på vår förening
Lerbergets Byalag ekonomisk
förening med de nya stadgarna
har registrerats hos Bolagsverket.
Kommunens planering för folkskoletomten fortskrider och de räknar
med byggstart på nyåret. Den gamla
brandstationen skall bevaras och
kommer att ingå som samlingslokal
för de nya bostäder, som skall byggas
där. Lokalen används som förråd av
byalaget sedan brandstationen lades
ned i Lerberget. Vi har fått bygglov
för en ersättningslokal på hamnen.
Förhandlingar pågår med kommunen om Byalagets mark i planområdet vid folkskoletomten.
Campingarrendet med First Camp
löper ut i höst. De har varit en bra arrendator sedan de tog över kontraktet
för sju år sedan. Vi ser fram emot ett
gott samarbete även med Nordvästra
Skånes Camping AB, som driver
Råbocka Camping i Ängelholm och
Osby Camping.
Höganäs kommuns miljöstipendium
delades i maj mellan tre föreningar,
som fick 5000 kr var. Två av dem
gick till Lerberget. Byalagets hamnkommitté fick ett stipendium för arbetet med att ”utveckla båtlivet i och
kring Lerberget i balans med människa och natur” där vi bl.a. byggt en

ny spolplatta för båtbottentvätt och
köpt in skrovskyddsdukar till båtarna. Lerbergets segelsällskap fick
stipendium för att de ”på ett aktivt
sätt har integrerat miljöarbetet i sin
löpande verksamhet” genom att också satsa på skrovskyddsdukar och att
utbilda sina instruktörer i ecodriving
av följebåtarna. Dessutom fick två
fjärdeklasser i Lerbergsskolan ett
hedersomnämnande för sitt miljöengagemang.
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Vi kommer under hösten att ordna
ett antal informationstillfällen i Hoddan på hamnen för att slå ett slag för
våra kommittéer, där vi vill få fler att
delta i vårt ideella arbete. Se separat
information längre in i tidningen.

Kontakt:
Byabladet c/o Monica Strömgren
Lerbergets byaväg 2,
263 52 Lerberget
Tel: 042-33 10 50
E-post: byabladet@lerberget.se

Jag vill också puffa för våra två FaceBook-grupper, dels vår anslagstavla Gamla Lerberget Öppet Forum,
där var och en kan skriva eller lägga
ut bilder från förr och nu och där
byalaget också lägger ut aktuell information. Denna grupp är offentlig
och har nu mer än 350 medlemmar. I
den slutna gruppen Gamla Lerberget Grannar mot Brott måste man
vara fastighetsägare eller bosatt i byn
(väster om väg 111) för att bli medlem. Där kan medlemmarna i gruppen dela med sig av iakttagelser, som
får snabb spridning inom gruppen
och även få månadsinformation från
lokala polisen. Jag har varit i kontakt
med polisen, som i samarbete med
kommunen och ett vaktbolag patrullerar regelbundet även här.

Redaktionen byabladet@lerberget.se
Stina Arvidsson stina@lerberget.se
042-33 12 56 070-928 81 66
Mia Cox
miaacox@gmail.com
0706-17 67 06
Ingrid Hallberg inghal@telia.com
042-33 34 56 070-877 73 34
Mats Müller
matsmuller53@hotmail.com
0723-24 22 31
Maria Falkborn Sandemyr
maria.falkborn@home.se
042-34 12 89
Monica Strömgren
monica.stromgren@gmail.com
042-33 10 50 0707-70 80 36
Martin Werner mart.we@outlook.com
042-34 34 46

Vi ses i byn!
Mats Strömgren
ordförande

Redaktionskommitté:

Webmaster: Martin Cox,
webmaster@lerberget.se

EFTERLYSNING
Vet någon vad detta är för ett
hus?

Ingrid Hallberg

Tipsa o m 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: Martin Werner
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Byns egen oas

Skogen söder om campingplatsen har fått namnet Fågelskogen. Fullt av nyuppsatta holkar
understryker namnet. Men nu är
den inte bara en oas för fåglar
utan även för människor. Två
rejäla bänkar i en glänta, samt
upphuggna stigar, välkomnar
även bybor för en stunds vila
och rekreation i skuggan av träden.

Att ordna en rastplats i denna
skog har planerats sedan länge,
men det har krävt flera år av idogt
arbete för att komma i mål. En
del träd har avverkats sedan de råkat ut för stormarnas
omilda behandling. Ett mycket stort arbete, som pågått i
flera år, har varit röjning av vildkaprifol, som spridit sig
fort och täckt marken med ett nästan ogenomträngligt
snår. Efter genomförda röjnings- och gallringsåtgärder
ser nu skogen inbjudande ut för både småfåglar och
människor. Antalet växtarter i markskiktet har dessutom ökat till alla besökares glädje. För visst njuter man
av att se blommor.
I en glänta står två rejäla, breda bänkar fast förankrade i marken. Bänkarna inbjuder inte bara till att sitta på,
utan också till att duka upp medhavd förtäring på för en
stunds njutning i det gröna. Det är givetvis också möjligt att ta med barnvagnen och låta barnen tumla runt
ett tag i naturen. Om man ger sig tid att sitta en stund,
och det är något så när tyst, kan man om man har lite
tur både höra och se fåglar. Men man kan också bara
sitta och njuta av miljön. Det finns vetenskapliga bevis
för att en miljö med träd är utmärkt att vistas i för att
minska stress. Många människor med utmattningssyndrom behandlas med vistelse i trädmiljöer. I Alnarp har
t.ex. en trädplantering anlagts, som används för medicinsk rehabilitering av patienter med utmatningssyndrom. En amerikansk studie visar att människor som
legat på sjukhus med utsikt mot trädkronor i genomsnitt
hade tre dagar kortare rehabiliteringstid än de som hade
utsikt mot byggnader. Det är kanske svårt att förstå att
detta myller av grenar, kvistar, barr och blad kan verka
avstressande på oss, men det har ju varit en viktig del
av miljön för våra förfäder i årtusenden. Det är därför
viktigt att vi sparar och bevarar och inte bebygger alla
dessa miljöer, i synnerhet när de ligger lätt tillgängliga
i förhållande till bebyggelse. Undersökningar har visat
att för att svenskar ska utnyttja naturmiljöer ofta, får de
i genomsnitt inte ligga längre än 300 meter från bostaden.
Hur hittar man då i byns egen oas? Om du kommer på
Skogsbrynsvägen och korsar Byavägen på övergångsstället, så ser du rakt framför dig en upphuggen stig genom grönskan. Följ den så kommer du så småningom på
vänster sida till gläntan med bänkarna. Fortsätter man
sedan rakt fram (österut), kommer man ut vid telebaracken på Östra vägen. När du sitter på en av bänkarna

och tittar mot campingplatsen, ser du den kortaste och
största stigen in från Östra vägen. Den är den lämpligaste om du har med en barnvagn. Söderut från gläntan
går en slinga som kommer tillbaka till den genomgående stigen i öst- västlig riktning. På denna slinga ser man
ytterligare vyer av skogen. Glöm inte en sak! Ju mer vi
går på stigarna desto jämnare och lättillgängliga blir de.
Så var vänliga och hjälp till att hålla dem i gott skick.
Ett problem med området har varit bristen på människor som utnyttjat det för rekreation. Detta har resulterat i
att man kastat ibland ganska stora mängder avfall/skräp
i skogen. Nu sitter det skyltar med information om att
avstjälpning är förbjuden. Förhoppningsvis hjälper detta, men det bästa är och vi utnyttjar skogen genom att
vandra igenom den så ofta vi är i närheten. För det är
alltid trevligare att gå genom skogen än på gångbanan
längs Östra vägen.
Målet med den framtida skötseln av området är att få
ett parklikt trädskikt med så mycket ljus ned till marken att blommande växter gynnas. Den invassiva tysklönnen som finns på flera ställen måste röjas bort, för
att inte sprida sig och ta överhand över hela området. I
ett område intill gläntan med bänkarna har vildkaprifolen inte röjts bort, eftersom den är en lämplig miljö för
småfåglar. Av denna anledning prioriteras också idegranen, eftersom dess täta gren- och barrverk är en bra
vintermiljö för stannfåglarna. Idegranen är dessutom
en verklig framtidssatsning, för det är det europeiska
träd som kan bli äldst av alla. I glesare partier har under
senare år också björk- och
ekplantor planterats för att
på lång sikt ge ett lite större
inslag av lövträd.
Mycket arbete ligger bakom
Fågelskogens
nuvarande
skick. Nu är förhoppningen
att många tar vägen genom
skogen och gärna tar en rast
på bänkarna, så att Fågelskogen och allt nedlagt arbete blir till nytta och nöje
för så många som möjligt.
Martin Werner
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BYNS BLOMSTERFLICKA

Mia Lundhs intresse för blommor
väcktes tidigt. Redan i barndomen
under uppväxten på Ven älskade
hon naturen och njöt av dess gåvor. Detta intresse har bestått och
fördjupats genom åren.
Ingen växt är för oansenlig för
Mia. Med lite extra omvårdnad
växer den snart till sig, blommar
och sprider sig kanske till en vacker marktäckare.
Sedan över tjugo år bor Mia i ett
vackert hus med stor trädgård på
Segelvägen.

huset tills hon var sju år. Då flyttade familjen till Ven, eftersom hennes pappa fått tjänst som fyrvaktare där. Mias intresse för blommor
började alltså på Ven och fortsatte
i Lerberget, när familjen efter två
år flyttade tillbaka hit.
På 1980-talet ärvde Mia huset
av sin farbror. Huset renoverades så småningom. Renoveringen
blev omfattande men varsam och
smakfull.
Både hus och trädgård skänker
harmoni och stillhet samtidigt

Huset byggdes på 1800-talet av
Mias farfars mor och far. Sedan
bodde hennes farfar och farmor
här.
Mia bodde med sina föräldrar i

som de är fyllda med liv och kreativitet. I trädgården finns många
små krypin, t.ex. fiskeboden och
den mysigt inredda lekstugan
Lugnet, en guldgruva för barnbar-

- Men Mia var har du varit? Varför
kommer du hem så sent från skolan?
- Mor jag har varit och plockat
blommor. Se så fina de är!

nen. Här finns också flera gröna
rum med uteplatser inramade av
murgröna, clematis och vildvin.
Omgiven av fågelsång, vindspel,
dofter och blomsterprakt kan man
koppla av här, ta en kopp kaffe,
fundera, reflektera, meditera eller
”bara vara.”
Mias favoritros är Honungsrosen, som har sällskap av bl.a. New
Dawn och Vrams Gunnarstorp.
Den ljuslila prunkande clematisen
stöttas av pergolan byggd av stammar, grenar och stegar.
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med så länge hon kan minnas, och
det kommer hon att fortsätta med så
länge hon kan. Alla dessa arrangemang kräver stort engagemang.
Mia vill helst arbeta med vilda
blommor eller egna trädgårdsblommor blandat med material hon finner i naturen vid olika årstider.
Mia föredrar det enkla framför
det pråliga. Hennes estetiska fingertoppskänsla genomsyrar allt hon
gör.
Den tjejen har både smak och
kvalitet!
Text: Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Mia Lundh och Maria Falkborn Sandemyr

Trädgårdsprydnaderna är många.
De är inte sällan skapade av material hämtat från skog och strand.
Men det finns även små skulpturer i
lergods, betong och brons. Mia gil-

Norrköpings Blomsterskola. Sedan
fick hon anställning på City Blommor i Helsingborg. Hon har arbetat i
flera blomsteraffärer i vår kommun.
De sista 13 åren var hon anställd i
Vikens Blomsterhandel. Nu är Mia
en glad och aktiv pensionär. Hon
gör gärna inhopp i Viken ibland,
men bara när hon känner för det.
Mia har alltid haft ett stort intresse för blomsterdekorationer. Att
plocka och binda eterneller började
hon med, när hon bodde på Östra
Lerberget. Hon fortsatte med detta,
när hon flyttat ner till sin farbrors
hus, där hon även hade en liten butik
under några år. Att göra kransar till
midsommar och jul har hon sysslat

lar att omge sig med vackra ting,
men hon är noga med att ha rätt sak
på rätt plats. Fågelburar är en passion. En annan är grodor. De dyker
upp överallt i olika modeller och
storlekar. En del är mer tilltalande
än andra. Mia blev särskilt förtjust i
en groda, som en dag omvandlades
till hennes prins.
Efter grundskolan praktiserade
Mia i en blomsteraffär, som låg i
Vikens centrum, där Tempo nu ligger. Hon utbildade sig till florist i
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Visste du att Lerberget äger sin egen hamn och skogen?
tida generationer? Vem ska klippa
gräset på våra ägor, sköta skogen?
Hur ser vi till att vi uppfyller lagen
om ansvar till exempel vad gäller
miljögifter från hamnen? Hur kan
vi tjäna pengar på campingen?
Hur får vi skogen att överleva
torra somrar och hårda vintrar?
Ska vi prioritera lekplatsen så att
inga barn blir skadade där, eller
främst underhålla badbryggan för
byborna eller bör vi fokusera på
att rensa stranden från tång inför
badsäsongen? Vem bestämmer?
Finns det möjlighet att hålla allt i
gott skick? Hur prioriterar vi vad
vi ska använda våra pengar till?

Varför har vi egentligen en byaförening i Gamla Lerberget?
Visste du att Lerbergets byalag
äger marken här i Gamla Lerberget? En hel del tror att det är kommunen som sköter gräsytorna och
har ansvaret för lekplats och camping som i så många andra byar.
Men så är det inte i Gamla Lerberget.

Vi ärvde marken!
Sedan 200 år tillbaka har Gamla
Lerbergets by haft sitt byalag.
Från början var det byalagets
uppgift att besluta om rätten till
marken, rätten till fisket och hur
byn skulle administreras. Vid den
tiden var byn och dess invånare
isolerade från resten av Kullabygden, det fanns till exempel ingen
landsväg till byn förrän i början
av 1900-talet. Mycket har ändrats
sedan dess. Samhällsutveckling,
nybyggnation samt inte minst
kommunindelningen som skett
vid olika tidpunkter har haft stor
inverkan på vår by. Men marken

som våra förfäder lämnade efter
sig är fortfarande vår.
I ägorna inkluderas hamnen och
en del av skogen, och hela området där campingverksamheten
bedrivs. Faktum är att Lerbergets
byalag även äger stranden och en
hel del gatumark. Och som om det
inte vore nog har vi under årens
lopp byggt, renoverat och vidareutvecklat våra fastigheter. Vi äger
också en hel del inventarier, fyren,
galleriet och vårt fina museum
nere i hamnen förstås.
På sätt och vis är du alltså delägare till allt det vårt gamla fiskeläge
och dess tidigare bybor skapat och
rått om.

Vem får lov att påverka vårt
arv?
Med dessa ägor kommer ansvar
och en mängd frågor. Hur ska vi
förvalta arvet? Hur underhåller vi
bäst fastigheterna och vår mark?
Borde vi utveckla verksamheten
för dagens bybor och för fram-

Inte förvånande bygger det mesta
av det vi gör i byalaget på ideella
krafter. Ingen av oss i byalaget får
betalt. Genom att vi har dessa ideella resurser kan vi därför genomföra diverse trevliga aktiviteter.
Det finns fem kommittéer som organiserar arbetet i byn. Dessa är
a) camping och natur, b) hamn och
bastu, c) museum, d) redaktion
samt e) trivsel. Tillsammans träffas vi regelbundet på möten i dessa
kommittéer, arbetar sida vid sida,
köper in vissa tjänster och beslutar
om vad som är viktigast att fokusera på framöver. Vi träffas också
i styrelsen.
Eftersom arbetet bygger på frivillighet behöver vi vara många händer och hjärnor som hjälps åt och
välkomnar alla som vill påverka
och göra en insats för vår by. Är
du intresserad?
Vad görs av byalaget?
Varje dag pågår en hel del aktivitet
i byn. Vi arrenderar ut campingen,
sköter själva om hamnen och tar det
ansvar som kommer med att äga en
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hamn. Vi tar hand om vresrosbeskärning, klippning och bränning
av vass och gräsklippning på alla
våra ägor och städar stranden i den
mån det går att få ihop folk i byn
som hjälper till. Vi erbjuder också
en stabil brygga i hamnen som man
badar ifrån (den blåser bort ibland!)
och repareras och sätts alltid ner i
gott skick inför sommaren och tas
upp till hösten. Vi planerar för och
bekostar underhåll av hamnen, säljer hamnplats, organiserar bastubad
för medlemmar och sköter galleriets verksamhet i hamnen. Vi ansvarar också för fyren. Allt detta gör
byborna som är aktiva i byalaget.
Som om inte det var nog tog byaföreningen initiativet till grannar
mot brott och även fiberinstallationen som gör byn till en modernare och lite säkrare plats. Vi ser
också till att vår skog inte dör trots
kraftiga höst- och vinterstormar, vi
återplanterar och bevattnar. Ni har
väl någon gång gått förbi den lilla
fågelskogen i norr? Där har några
eldsjälar satsat sin tid flera år i rad.
Nytt för i vår är ett antal fågelholkar för våra småfåglar, samt ett par
bänkar där man kan sitta och njuta
av lugnet och fågelsången.
Tro det, eller ej, men fram till nu är
det också vi i byalaget som sett till
att lekplatsen norr om hamnen är
säker för de minsta. Kommunen är
inte inblandad hittills som många
verkar tro.
Byalaget har också under årens
lopp beställt, betalat för och delat
ut en julgran till alla medlemmar.
Föreningen anordnar uppskattade
aktiviteter som till exempel grillkväll, kräftskiva och sillgrillningar
på somrarna tack vare helt frivilliga insatser från sill- och grillningsamatörer. Pensionärer bjuds
in för att odla nya vänskaper genom
trivselaktiviteter och utflykter runt
Skånes vackra landskap.
Säkert har du också förstått att det
är vi i byalaget som organiserar Valborg varje år. De minsta byborna
har inte heller glömts bort. Nej då,
även de minsta kan njuta av härliga
stunder i byns gemenskapsanda.
Varje år organiserar byalaget både

dans kring granen och midsommarfest kring midsommarstången
nere vid hamnen. Det delas ut både
godis och annat gott på dessa båda
festligheterna.

Vad ska vi göra nu?
Fantastiska eldsjälar i byn lägger
ner mycket tid och engagemang på
att dra ihop, beställa in material, organisera aktiviteter och ”skapa” vår
levande by. Tack!
Vad behöver vi härnäst enligt din
mening? Har du någon idé och kanske viktigaste frågan, kan du hjälpa
till? Visst vill väl du också påverka
och aktivt delta i vårt arbete.
Utmaningen vi nu står inför är ett
generationsskifte. Äldre hoppar av
och många yngre har ont om tid.
Vi behöver fler händer att sköta om
det vi alla gemensamt äger och för
att fortsätta bygga ett unikt och levande fiskeläge i Gamla Lerberget!
Bilder: Mats Strömgren och Per Lindblad

Möjlighet att påverka för framtida generationer
I byn kan det behövas hjälp med
det lilla och ibland det stora. Vi
har diskuterat en resurspool med
bybor, som är kontaktbara genom
e-post eller telefon, redo att kanske
hjälpa till en timme när det behövs.
Det är förstås inte bara jobb. Du får
en unik möjlighet till inblick i våra
ägor samt chans att påverka i rätt
riktning, nu och för framtida generationer. Du kommer träffa nya
människor, knyta kontakter och få
härliga minnen för livet.
Att vara med i våra kommittéer är
också en chans att förbättra miljön
omkring oss. Du får frihet men
också ansvar. Är du med på resan?
Maila eller ring oss gärna för att
diskutera genom vilken av Gamla
Lerbergets kommittéer som du kan
bidra. Glöm inte prata med dina
grannar och bekanta om hur ni vill
hjälpa till att bygga vidare på vår
by!
Mia Cox – 0706176706
- miaacox@gmail.com
Kerstin Stenberg – 0708 64 17 16
- kerstinstenberg@outlook.com
Göran Dreveborn – 076-823 77 23
goran.dreveborn@telia.com.
Erica Alvim de Faria – 0736910100 - Erica@alvimdefaria.com

HÄNDER I BYN
Vecka 40
Svenska Konstnärsförbundet ställer ut i Galleri Hoddan
Oktober/november
Quiz med förtäring. Håll utkik i brevlådan när det närmar sig
Oktober-december
Byaträffar i Hoddan
Slutet av november
Julkransbindning
Lördag och söndag den 16-17 december
Julsalong med sommarens utställare i Galleri Hoddan
Söndag den 17 december
Julfest på hamnen. Alla välkomna!
Håll ett öga på www.lerberget.se och FB Gamla Lerberget Öppet Forum
för eventuella extra aktiviteter och ändringar.
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Ett fredsbudskap till sjöss i 17 år
var riktigt roligt att bli kontaktad.
Det hade väckt gamla minnen hos
henne. Hon kom ihåg teckningen
när hon fick se den, speciellt då
hon kom ihåg hur hon alltid målade
solen med stort leende, precis som
på denna teckning. De hade också
bränt kanterna på teckningen. Hon
kommer dock inte ihåg vad bilden
specifikt skulle föreställa, så det får
vi själva tyda.

Sofie
5 år

Sofie
idag
Lördagen den 22 april var en solig
dag med friska vindar. En av byns
städdagar på hamn och strand. Alltid lika trevligt att se så många frivilliga krafter, och i vanlig ordning
blev vi uppdelade i lag och fick våra
ansvarsområden. Anders och jag
fick strandstråket söder om hamnen. Vi plockade upp mycket skräp
och bråte. Långt ute bland tången
i höjd med Skansvägens slut hittade Anders en gammal PET-flaska
med något i. Det var flaskpost med
en teckning, målad av ett barn från
Ålsgårde Børnehave i Danmark.
Vilken rolig grej att skriva om i
Byabladet, tänkte jag och Anders
samtidigt.
Anders tog kontakt med Børnehaven och fick kvickt napp. Vi fick

veta att det var Sofie Birkendahl
Scheel, 22 år gammal som var
konstnärinnan och budskapsbäraren.
För 17 år sedan, när Sofie endast
var fem år gammal deltog hon och
andra barn i ett projekt som handlade om fred. Flaskposten hade
helt fallit i glömska fram tills nu,
berättade Sofie. Hon tyckte det

Varken Ålsgårde Børnehave eller
Sofie har hört om någon av de andras flaskposter, så kanske är denna
den enda som har nått land.
Det hade tagit 17 år för fredsbudskapet att nå en mottagare, medan
det endast tog en vecka för denna
berättelsen att nå Helsingørs Dagblad, Helsingborgs Dagblad, TV2
Danmark och Aftonbladet!
Läsare, sprid nu budskapet om
fred vidare! Och varför inte via
flaskpost?
Anders Nilsson och Mia Cox
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Storfiskaren

Söndagen den 23 juli 2017 kommer Rune Bergman att komma ihåg.
Stor fiskelycka under natten med massa ”silver” i nätet! Runes största
öring någonsin, över 8 kilo… plus några mindre och inte att förglömma, två fina skrubbor till oss. Tack Rune och grattis.
Göran O Westerberg
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Sommar i Hoddan
Responsen att få ställa ut på galleriet har varit stor. Fastän vi haft två
som fått tacka nej av personliga
skäl har 10 konstnärer, konstnärsgrupper, tackat ja att visa upp sina
alster på galleriet detta året.
Alla är väldigt nöjda med det nyrenoverade galleriet, vilket medfört
att många vill ställa ut även nästa
år.

Det har framförts önskemål att få
göra en samlingsutställning, preliminärt helgen den 3:e advent, för
dem som ställt ut nu i år.
Årets utställare:
Mats Müller
Lars Zerman
Charlotte o Michelle Arborelius
Anna P Andersson o Sandra Heminger
Viktoria Qvarforth
Konstnärsgruppen PriZma
Kerstin Sjöström
Katarina o Rickard Ljungkvist
Representanter
från
Svenska
Konstnärsförbundet.
Lena och Alf Månsson

Välkomna med flera recept
till Receptstafetten
stina@lerberget.se
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Seniorer i österled

Årets seniorutflykt, som var den tionde i ordningen, gick till sommarfagra Österlen, där man inte talar om före
respektive efter nyår utan före respektive efter Kiviks marknad. Utflykten kommer att sätta spår på många ställen
i byn, för på hemvägen var bussen full av borstar och kvastar.
Klockan 7.30 tisdagen den 11 juli,
i strålande sol, steg 45 förväntansfulla seniorer på bussen, som
visade sig inte köras av vår egen
Joakim utan av en i sista stund inkallad vikarie, nämligen Rolf, som
ibland semestrar på vår camping,
plats 122. Han körde mycket bra, så
det var inga problem. Som vanligt

ligger St. Nikolai kapell, som tillhör
Simrishamns pastorat. Detta kapell

var medhavd frukost anledningen
till första pausen. Platsen för denna
var väl vald för dem som inte fått
med sig tillräckligt hemifrån. Vi
stannade nämligen vid Mac Donalds vid Stobyhus. Under färden
mot Österlen cirkulerade mycken
bra information om de platser som
skulle besökas och beses.

är känt från TV och programmet
”Tro, hopp och kärlek”. På frisen
i kapellet mellan gråstensmur och

gen den 31 januari 1972”. Piraten
var också känd för sina alkoholvanor och för säkerhets skull hade
någon lagt en liten flaska med etiketten ”Piratens Besk” nere vid högerkanten på gravstenen. Att Olle
Adolfssons grav finns i Ravlunda,

halmtak, ligger mängder av stenar
med namn och datum. Efter att en
del av oss också besökt stranden,

Första anhalten var Knäbäckshusen söder om Stenshuvud. Denna
”konstgjorda” by har sin upprinnelse när Ravlunda skjutfält skulle
utvidgas. Detta innebar att den av
många konstnärer älskade fiskebyn
Knäbäck började rivas den 1 oktober 1956. Byggmästare Liljedahl,
som utförde detta, fick byggnadsmaterialet och återanvände det genom
att efter noggranna uppmätningar
före rivningen, återuppbygga 18 av
de 33 husen, nu som sommarbyn
Knäbäckshusen, en idyllisk skånsk
sommarby med korsvirke, halmtak,
rosor, stengärden och torg. Husen
såldes till ”köpstarka”, och en del av
dem går att korttidshyra. Inte långt
från den kraftiga branten mot havet

var det dags att via en avstickare till
kungagraven i Kivik fortsätta färden till nästa mål.
Detta var Ravlunda kyrka där bl.
a. Fritjof Nilsson Piratens och Olle
Adolfssons gravar finns. Kyrkan
väcker ofta mindre uppmärksamhet
trots att den började byggas redan
på 1200-talet. Däremot hör man
ofta texten på Piratens grav återges,
men oftast något felaktigt. Vad det
står är: ”Här under är askan av en
man som hade vanan att skjuta allt
till morgondagen. Dock bättrades
han på sitt yttersta och dog verkli-

är ett bevis på att många icke skåningar dras till Österlen precis som
till Kullabygden och Bjäre.
Efter lunch på Brösarps Gästis, bestående av en väl tilltagen kycklingfilé badande i vackert gul sås med
citronsmak samt givetvis färsk-

potatis, fortsatte färden i riktning
mot Onslunda. Namnet kommer av
Odens lund. Att Österlen försöker
leva på turisms syns tydligt längs
vägarna. Överallt finns skyltar för
bed o breakfast, museer, gallerier
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och krukmakerier m.m. Första besöket gällde Onslundas hembygdsoch borstmuseum. Hembygdsmu-

seet hade tillkommit genom en
enda entusiasts arbete att samla och
anskaffa typiska föremål från förr.
I boningshuset fanns rum möblerade med olika innehåll. I ett rum
fanns skolbänkar och andra skolföremål. Det skrämmande var att den
allra äldsta bänken var en sådan jag
själv hade i första klass. I finrum-

met fanns tavlor gjorda av lager av
papper. Dessa gjordes till någons
födelsedag eller begravning men
också till andra begivenheter. Detta var ett sätt att dryga ut inkomsterna för bildhantverkaren. I ett
annat rum fanns en imponerande
mängd skomakarverktyg och också
skoläster, säkerligen tillverkade på
skolästfabriken i Järrestad. I uthuset mitt emot fanns en samling
av vagnar och jordbruksredskap.
Mest imponerade var en hästdra-

gen brandvagn med vattentank och
handspruta, dock med ytterst begränsad släckförmåga.
Sedan var det dags för det som
Onslunda är verkligt känt för, nämligen borsttillverkning. Detta var
ett hemarbete i bygden men blev
genom ”borstakongen” Carlsson en
mekaniserad industri, som fortfarande finns på orten. Den ädla konsten att binda borstar (och penslar)

för hand demonstrerades av självaste ”borstbindarlegenden”, som

bundit borstar sedan 1945. Att välja
borst visade sig vara mycket viktigt
för att den färdiga borsten skulle
få rätt egenskaper till den avsedda
användningen. (Vem visste t.ex.
att piassava-fibern (från palmblad)
är giftig?) Först gällde det att dra
igenom snöret som en ögla i ett av
hålen i borstämnet. För detta ändamål hade man en lång virknål fäst
vid högerhanden. Sedan var det en
särskild konst att ta lagom mycket
borst att föra in i hålen i borstämnet (oftast av bok). Därefter gällde
det att dra åt linan, lagom hårt så att
borsten vek sig och kom upp på andra sidan men utan att tråden gick
av. I ett hörn stod också en variant
av Carlssons borstautomat, som

förkortade tiden för tillverkning
betydligt. För den som vill lära sig
yrket ordnas endagarskurser. Efter
att vi sett hur hantverket gick till
inhandlades handgjorda borstar i
Alma Trapps intilliggande butik,
en rekonstruerad lanthandel.
Sista punkten på programmet var
ett besök på ML Borstteknik AB,
där också eftermiddagskaffet skulle intas. Men inte en droppe kaffe
förrän alla samlats i affären för en
genomgång av företaget och dess
produkter av Anki, som tillsam-

mans med maken Börje äger och
driver företaget, som efter en vända
i Polen nu är tillbaka i Onslunda
igen. Även om i princip alla borstar
är maskintillverkade, så satt ändå
en yngre kvinna och band för hand.
Anki berättade om det omfattande
sortiment av borstar och kvastar som de utvecklat tillsammans
med användare. Kombinationen
av borstmaterial och längden på
borsten har stor inverkan på egenskaperna. Det finns en kvast/borste

för varje användning. Anki var en
utomordentligt duktig försäljare, så
kön till kassan blev lång. Att handla
sina borstar och kvastar här, kan
verkligen rekommenderas (www.
borstteknik.se). Till sist fick alla sitt
eftermiddagskaffe, och efter att ha
beundrat turistbyrån utanför klev vi
in i bussen för återfärden.

Under färden hem redogjorde Stina
för alla tio årens seniorutflykter,
som hon också varit med att planera. Efter ett varmt tack till Rolf från
Stina för att han kört oss bra och säkert, tackade Ulla Andersson Stina
och Christina som planerat och lett
årets mycket lyckade och lärorika
utflykt, en utflykt som förpliktigar,
för nu har man ett antal olika borstar, och de ska ju också användas.
Martin Werner
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ba r ndomshem met
som numera är rivet
och ersatt av modern
bebyggelse.
Nu ger jag ordet till
Ulva, min skolkamrat och barndomsvän
sedan tiden i Lerbergets småskola:

Änglaskåpet

Den här gången handlar det om Lerbergsvägen, detta ”ingenmansland”
som ändå sen tidernas begynnelse
hade anknytning till den gamla byn.
Den enda farbara vägen till Höganäs gick i gamla tider genom sandbackar och tallskog över kommungränsen.
Bara några få hus fanns, inte många
byggde hus på sandbackarna. Dock
fanns det en och annan som såg värdet i den speciella naturen, närheten
till havet och utsikten mot Kullen
och Danmark. En av dem var Julius Eriksson, lärare och konstnär,
konsthantverkare och naturvän,
uppvuxen på Österlen. Han kom efter sin lärarexamen i Lund till Höganäs, mötte kärleken och bildade
familj tillsammans med sin Dagmar, höganäsflicka och lärare även
hon.
Julius köpte en bit mark på Lerbergsvägen och byggde sitt röda tegelhus,
inspirerad av William Morris. Allt
gjorde han själv. Yngsta dottern
Ulva, textilkonstnär, bor numera i
Malmö men har en bit av sitt hjärta
kvar i Lerbergsvägens sandbackar.
Hennes älskade sommarhus ligger
som ett smycke bland de större villorna som en sista rest och minne av

”Platsen på Lerbergsvägen har aldrig haft något namn.
Det var inte Höganäs och det var inte
Lerberget. Jag växte
upp på en Ingentingplats.
Min far Julius var
förutom folkskollärare sedan 1911
även lärare i trä- och
metallslöjd, gick utbildning på Nääs år
1924.
I stort sett levde han
efter principen: varför köpa när man
kan göra själv? Han snickrade nästan alla våra möbler till vårt hus, ja
till och med hyvlarna han använde
tillverkade han själv.
Far hade många och levande intressen. Hans kunskaper om Kullabygdens historia och växtliv var stora.
Han hade alltid en cykelkorg med
en spade och en tidning med sig på
sina cykelturer. Det hände att han
grävde upp små plantor här och
var för att plantera i sin stora trädgård. Sticklingar från olika sorters
träd drev han själv upp. En del finns
faktiskt kvar på min strandtomt.
Försynt och godmodig som han var
skojade han ibland och sa att hans
trädgård var ”knyckt”.
Framför allt var
konsten hans stora
intresse som han
delade med vår
mor Dagmar. Han
målade själv, ofta
stilleben men även
landskap, ofta med
betande djur och motiv från Kullabygden. En gång när vi var ute och
målade tillsamman skulle jag också
måla kor men mina blev väl inte lika
fina som hans. På en av bilderna ser

man överdelen på ett änglaskåp som
han gjort. Tre änglar. Två av dem
sover. Jag har alltid undrat över varför. Kanske någon bibelkunnig vet
svaret? Jag kunde ju frågat men jag
bara accepterade dem som de var.
På fotot sitter Julius vid sin husknut och målar
ett fönster. Kanske tillhörde det
lekstugan
som
han byggde till
oss barn. Bakom
honom skymtar
det lilla fort som låg där intill ända
tills kommunen drog in kommunalt
vatten och avlopp på Lerbergsvägen
(1958). I samband med detta gav Julius föraren tillåtelse att med grävskopan ge fortet en extra puff för att
sedan grävas ner eller forslas bort,
lätt och behändigt!
Under kriget var vårt hus uttaget till
signalstation och vi hade soldater
boende på vinden under en period.
Vid behov skulle de störta ut från
vår trädgård genom en löpgrav som
ledde till fortet.”

Ulvas berättelse väcker många
barndomsminnen av ett varmt och
ombonat hem där barn alltid var
välkomna.
Ingrid Hallberg

