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

Sommaren dröjer sig kvar även i år, 
men till skillnad från i fjol hade vi 
en solig, varm och extremt regnfat-
tig sommar, som gladde alla sol-
dyrkare och badstränderna var väl-
fyllda. Baksidan kom med grill- och 
eldningsförbudet från 25 juli till 
mitten på augusti till mångas förtret. 
Vår gräsklippare stod kvar i garaget 
från mitten på maj tills i början av 
september och gräsmattan har inte 
helt hämtat sig än.

Jag skrev i första numret i år att de 
tre viktigaste uppgifterna i år var 
trafiksituationen i byn, ersättningen 
för gamla brandstationen och upp-
rustningen av hamnen.

De elektroniska hastighetsskyltarna, 
som satt uppe på två ställen på Bya-
vägen i somras, gjorde nytta. Vi som 
bor längst norrut har märkt att de 
flesta bilister ökar farten då de pas-
serat campingen, men saktar ner då 
de blivit påminda om att de kört för 
fort. Vi har också sett att de inte gör 
det längre efter att skyltarna plock-
ats ner. Det är på väg en lösning om 
att permanenta skyltarna.

Derome, som skall bygga på gamla 
folkskoletomten, har börjat annon-
sera om nybyggnationen på tomten 
intill gamla folkskolan. Vi kommer 
att få flytta ut från den gamla brand-
stationen då byggnationen kommer 
igång på nyåret. I samband med 
detta blir vi tvungna att sälja berörd 
mark som vi äger på Mellangatan 
och Havsvägen. På årsstämman i 

mars fick styrelsen fullmakt att full-
följa förslaget att även sälja den res-
terande delen av byalagets gatumark 
till Höganäs kommun. Avtalet om 
denna fastighetsreglering har nyli-
gen undertecknats.

Renoveringen av hamnen med er-
sättning av den gamla mittbryggan 
var tänkt att genomföras under två 
säsonger. Styrelsen bad hamnkom-
mittén att undersöka om det går att 
genomföra projektet med de nya 
flytbryggorna på en vintersäsong is-
tället, för att förkorta störningarna i 
samband med bygget och undanröja 
olägenheterna för båtägarna nästa 
sommar. Nu är vi igång med detta 
och finansieringen är säkrad. Mer 
om detta projekt längre bak i tid-
ningen.

Vi gläds åt att PeO och Madde har 
haft en fin första säsong med cam-
pingen. Vi har bygglov för en större 
renovering av Stenhuset, hygien-
byggnaden i campingens strand-
skog. Detta kommer att påbörjas i 
början på december.

Det är mycket på gång i byn och vi 
tackar alla frivilliga som ställer upp.

Vi ses i byn!
Mats Strömgren, ordförande
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H Ä N D E R  I  B Y N

Söndagen den 16 december kl 16.00
Traditionell julfest på hamnen. 
Vi firar in julen med jultal, musik och dans kring granen. Tomten kom-
mer med godispåse till alla barnen. Alla är välkomna! 

Torsdagen den 13 december kl 12.00 
Grötlunch i Lerbergets kyrka.

Annandag jul onsdagen den 26 december kl 17.00
Julkonsert med kyrkans körer i Lerbergets kyrka.

Fredagen den 28 december
Byns seniorlunch på Skogsbrynet. Inbjudan kommer i brevlådan!

På det nya året efter helgerna
planeras Musikcaféer i Lerbergets kyrka. Mera information kommer i 
FB Gamla Lerberget Öppet Forum.

Inbjudan till flera evenemang under våren kommer i brevlådan men håll 
ett öga på www.lerberget.se och FB Gamla Lerberget Öppet Forum för 
aktiviteter och ändringar.

Mors sillasoppa från 1940-talet

½ kg fet, färsk sill

5 potatisar
2 morötter
1 purjolök
6 kryddpepparkorn

1 lagerblad
1 tsk salt
8 dl mjölk
1 msk vetemjöl

1 äggula
lite grädde
hackad persilja

Beredning:
Sillen rensas och skärs i bitar. Saltas lätt och får ligga en stund. 

Sjuds sedan i kort spad tillsammans med kryddpeppar och la-

gerblad. När köttet släpper benen tas den upp och hålls varm.

Potatis och grönsaker läggs ner i fiskspadet, ev. tillsätts lite mera 

vatten, och får koka mjuka. Ca 8 dl mjölk tillsätts och får koka 

upp. Soppan reds med lite vetemjöl och grädde och en äggula 

rörs ner. Lite hackad persilja strös över vid servering.

Välkomna med flera recept 
till Receptstafetten
stina@lerberget.se

Med anledning av den frestan-
de beskrivningen av sillasoppa 
i Den gamla bilden på sista si-
dan kompletterar vi här med 
ett väl beprövat recept. Det är 
inskickat av Gunilla Pedersén, 
som låter oss få tillaga soppan 
så som hennes mor gjorde den 
och så som Gunilla själv fortfa-
rande kokar den. 

LERBERGSBOR.....
Har ni några uppslag eller tips 
med anknytning till vår by, tveka 
inte utan hör av er till någon i Bya-
bladets redaktion eller via mail till 
byabladet@lerberget.se
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Efter nästan fyrtio år flyttade Ca-
milla Högström tillbaka till sitt 
barndomshem på Lerbergets Bya-
väg. Här hade hon bott tillsammans 
med mamma Kerstin, lågstadielä-
rare, pappa Kjell, speciallärare och 
konstnär, samt bröderna Mats och 
Jonas. Jonas har gjort skulpturen 
”Pappa kom hem” och har också 
gjutit betongskulpturen ”Gubben 
upp-och-ner”, som står i trädgården 
på framsidan.

Camilla gick i småskolan i Lerber-
get i en 1-2:a  i samma klass som 
Jonas. Därefter gick hon på Bäcka-
skolan i Viken t.o.m. åk 6. Hon 
beskriver sig själv som en person, 
som ville ha mycket uppmärksam-

het. Camilla minns sin barndom 
som positiv med stark gemenskap 
mellan barnen i byn. Alla var snälla. 
Man lekte mycket utomhus t.ex. 
nere vid hamnen och på camping-
en, som barnen tyckte kändes lite 
spännande.

Under gymnasietiden i Helsingborg 
var Camilla med i olika teatergrup-
per. Efter studenten blev det au 
pair-arbete i Paris under ett halvår. 
I slutet av 70-talet flyttade hon till 
Kungälv för att gå på Nordiska 
Folkhögskolans Teaterlinje. Däref-
ter gick flytten till Stockholm för en 
förberedande teaterskola vid Tea-
terverkstaden. Till Paris återvände 
Camilla, denna gång för att utbilda 
sig inom genren burlesk teater, där 
clowneri ingår som en stor del.

Det roliga men periodvis hårda 
teaterlivet med knappa ekonomiska 
resurser innebar mycket flyttande. 
Efter ett par år i Århus, där Camilla 
bildade en teatergrupp tillsammans 
med en portugis, en dansk och en 
schweizare, flyttade hon till Stock-
holm för att arbeta på Expresstea-
tern. Därefter blev det Månteatern 
i Lund under ett år. Camilla gjorde 
många avstickare men återkom all-
tid till Stockholm.

I början av 90-talet bildades 
Clowndonnorna – en förening för 
kvinnliga clowner – i Stockholm. 
De spelade Bernardas Hus av Gar-
cia Lorca inte bara i Sverige utan 
de turnerade också i Europa och 
Colombia. Åtta kvinnliga clowner 
med röda näsor gjorde under ett par 

år succé med denna tragedi. 1996 
fick gruppen motta Humorpriset av 
Tomas von Brömssen.

Camilla arbetade under tolv år som 
sjukhusclown inom föreningen 
Clownmedicin i Stockholm. Hon 
var på Astrid Lindgrens Barnsjuk-
hus och Huddinge Sjukhus och 
även på demensboenden.

Eftersom det har varit svårt att för-
sörja sig på att spela teater, har Ca-
milla parallellt med teaterarbetet 
arbetat inom vården. Men när hon 
fyllt fyrtio utbildade hon sig till stu-
dievägledare. Hon arbetade under 
tio år halvtid på en skola i Rinkeby, 
en tid som hon ser tillbaka på som 
stökig men lärorik.

Efter pappa Kjells död stod barn-
domshemmet i Lerberget tomt un-
der drygt ett år. Trots att hon aldrig 
tidigare tänkt tanken att återvända 
till Lerberget för permanent bo-
ende, flyttade Camilla hit 2014 för 
att provbo under ett år. Det blev ett 
annorlunda år med heltidsjobb på 
Kullagymnasiet och inte så mycket 
tid och möjligheter att odla sina in-
tressen.

Nu har Camilla fått möjlighet att 
köpa huset och bor här tillsammans 
med sambon Per och katten Simo-
na. Hon trivs i byn. På sommaren 
tycker hon att byn känns som en 
metropol. Camilla trivs också med 
att vara studievägledare på halvtid 
för nyanlända flyktingar på Kulla-
gymnasiet och för niorna på Torn-
lyckeskolan.

Hon återvände till sitt barndomshem
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Hon har startat clowneri på de-
mensboenden i Höganäs och Äng-
elholm. Detta har blivit möjligt tack 
vare pengar från olika stiftelser och 
kommunen.  Camilla vikarierar 
också som sjukhusclown på flera 
sjukhus i Skåne. Tillsammans med 
en kollega har hon arbetat med ut-
ställningen Pettsson & Findus (som 
bygger på Sven Nordqvists bok). På 
Dunkers kulturhus har de presente-

rat utställningen och gjort dramati-
seringar. De har även gjort många 
föreställningar på bibliotek, bl.a. i 
Helsingborg och Höganäs.
Camilla har många strängar på sin 
lyra. Hennes stora fritidsintresse 
är afrikansk dans. Hon har varit i 
Afrika och dansat vid fyra tillfäl-
len.

På frågan VAD ÄR VIKTIGT I 
LIVET blir svaret:
HA ROLIGT!   GÖR ANDRA 
GLADA!  GÖR DET BÄSTA AV 
DET DU HAR!

Text: Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Maria Falkborn Sandemyr, 
Mats Strömgren och Martin Wer-
ner

Årets utställningar på galleri ”Hod-
dan” har bjudit på en härlig mix av 
både nya och återkommande konst-
närer. 
Verksamheten startade under pås-
ken och varade fram till mitten av 
augusti. Totalt har 15 konstnärer 
ställt ut sina verk. För första gången 
hade galleriet glädjen att visa konst 
av en utländsk etablerad konstnär 
från Litauen, Benas Jencius. 

Enligt flera besökare var årets sä-
song en av de bästa, vilket också 
avspeglade sig i försäljningen av 
konstverk. Några sålde mer än hälf-
ten av sina alster. 

Flera av årets utställare vill gärna 
ställa ut nästa år också, vilket är ett 
tecken på att galleri ”Hoddan” är 
omtyckt.

Text: Alf och Lena Månsson
Foto: Alf Månsson och Mats Ström-
gren

Sommaren i galleriet
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Den extremt varma och torra som-
maren förorsakade inte bara bruna 
gräsmattor utan blev också en för 
tuff påfrestning för många av de 
träd, som hade en minimal krona. 
Tyvärr finns det en hel del sådana, 
särskilt i nedre delen av strandsko-
gen, där nu en omfattande gallring 
måste göras i höst. Det är främst 
tall och bergtall som drabbats men 
också en del björkar. När de döda 
träden avlägsnas skapas luckor i 
skogen, där främst tall men även 
ek och björk kommer att planteras. 
Omfattningen av detta arbete är så 
stort att åtgärder i fågelskogen får 
vänta till nästa år.

Förrförra hösten 
planterades någ-
ra hundra plantor 
som gynnades 
av fjolårets våta 
och kalla som-
mar. I våras såg 
de flesta både 
björk- och ek-
plantorna ut att 
må bra och vara 
beredda att växa på höjden. Men 
så kom sommaren med extrem 
värme och torka. Resultatet av 

detta har blivit att de flesta björ-
karna vissnat, medan ekplantorna 
klarat torkan bättre. Detta beror 
på att ekens pålrot mycket snabbt 
växer ner på djupet medan björk-
rötterna tar längre tid på sig att 
växa ner. Många av de ekplantor 
som vissnat i toppen kommer med 
nya skott nerifrån rothalsen. Detta 
händer också med enstaka björk-

plantor. De ekplantor som såtts 
under tidigare år har klarat torka 
allra bäst. Detta beror på att de 
inte växer på höjden förrän roten 
är ordentligt etablerad. Nackdelen 
med att så ek är att det tar lång tid 
innan plantorna kommer upp över 
kaninsäker höjd.

I höst har ca 100 ekollon såtts i 
Strandskogen, och 100 plantor av 
vardera tall, björk och ek kommer 
också att planteras. I skogsbrynet 
mot havet kommer fler bergtallar 
att sättas. Med sitt låga och buski-
ga växtsätt blir deras uppgift att på 
sikt ersätta de äldre bergtallar som 
växer där och minska markvin-
dens hastighet in i skogen. De 
redan planterade bergtallarna har 
vattnats varje vecka hela somma-
ren. Trots detta har de plantor som 
står invid stigar vissnat. Vi miss-
tänker starkt att det är hundar som 
”vattnat” ihjäl dem. Till sist har vi 
i kommittén för camping och na-
tur därför en angelägen vädjan till 
alla hundägare: Se efter er hund 
så att den aldrig ”vattnar” plan-
tor utan endast grova träd och 
lyktstolpar.

Träd-död efter sommarens torka
Den osedvanligt torra och varma sommaren har resulterat i en ganska omfattande träd-död främst i den nedre 
plana delen av strandskogen. Det är de träd som stått tätt och varit trängda med endast en obetydlig krona som 
inte klarat sommarens stress. 

Träddöd

Ek-överlevare

Död björktopp, 
skott från stambas

Göran Dreveborn fäller, 
Ulf Janbo står beredd

Eksådd

Hundkissresultat

Text och foto: Martin Werner
Foto Göran Dreveborn
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En ganska fin morgon fredagen 
den 5 oktober träffades 14 frivil-
liga bryggupptagare klockan 09.00 
vid hamnen. Bryggan som aldrig 
använts så flitigt som denna fantas-
tiska sommar måste nu få vila och 
komma i form till nästa sommar. 
Bryggan hade fått sig några sny-
tingar av stormarna i slutet av sep-
tember men konstruktionen är bra 
och stabil.

När vi kom hade våra danska vän-
ner från NBC Marine redan startat, 
och som jag skrivit tidigare, de är 
riktiga akrobater och skickliga yr-
kesmän.

Arbetet gick fint utan några pro-
blem, men det görs inte med ”vän-

sterhand” och här gäller det att ta i, 
både för dom som bar och kånkade 
och dom som spolade rent.

Detta syns tydligt på bilderna.

Sommarens stora ”bryggsnackis” 
var annars mysteriet med skyltarna. 
En morgon sitter en skylt fastskru-
vad i början av bryggan med texten 
”Allan Fröjds brygga”. Vad är detta, 
vem har satt dit den?

Följande morgon en ny skylt på 
trappan upp till bryggan: ”Hall-
bergs trappa”. Vem har gjort detta? 
Tredje dagen var skylten Allan 
Fröjds Brygga borta och hittades 
i en brevlåda. Den andra skylten 
skruvade vi själva ner. Mysteriet 
med vem som beställt skyltarna är 
fortfarande olöst.
Bägge skyltarna finns i säkert för-
var och återlämnas gärna till den 
som äger dom.

Bryggan kommer åter på plats i slu-
tet av april/början av maj.

Text och foto: 
Tina och Pelle Lindblad

Badbryggan upp i oktober 2018
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Under en trevlig pratstund med 
Mats Hallberg, ansvarig i byalagets 
styrelse för hamnkommitten, fick 
jag en riktig inblick i vilket stort 
projekt som är på gång i vår hamn i 
Lerberget. Projektet betecknas som 
det största som hänt vår by sedan 
1905. Hamnen är ju inte bara en 
hamn utan en mötesplats för oss i 
Lerberget, och kommer nu att bli 
ännu större med mer rekreationsut-
rymme.  Mats kallar det för Lerber-
gets ”vardagsrum”.

I över 25 år har man diskuterat att 
göra något åt mittbryggan. Den 
byggdes i mitten av 60-talet men det 
har inte funnits kraft och mod att 
göra någonting åt den. När höststor-

marna har satt in har hamnkommit-
tén inte sovit riktigt gott med tanke 
på att något kunde hända de rostiga 
stålpelarna som utgör fundamentet.

Hamnen som sådan är heller inte 
konstruerad att möta dagens nya 
båtbestånd, som kräver mer flexibi-
litet för längd och bredd, och inte 
bara räcka till för ekor.
Den norra delen av hamnen, alltså 
vägen till badbryggan, som är gan-
ska nykonstruerad, kommer att 
vara intakt. Fiskebåtarna och fri-
tidsbåtar ligger längs med piren för 

att behålla en gammal karaktär av 
hamnen. Mycket är gjort under de 
senaste åren, elsystemet är bytt och 
en ny sjömätning är gjord utanför 

hamninloppet. Den senaste dess-
förinnan gjordes 1911.

För två år sedan bestämde man sig 
för att göra en långtidsplan och en 
detaljplan för vår nya hamn. Lång-
tidsplanen gäller under sex år och 
den första etappen var planerad till 
två etapper men är nu ändrad till en. 
Det vi ser nu är etapp ett i full gång.

Lerbergets hamn under utveckling
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Hamnkommittén jobbar nu väldigt 
intensivt med kontinuerlig plane-
ring och avstämningsmöten. Mats 
berättar att han under vissa perio-
der jobbat halvtid med projektet.

Kostnaderna för projektet är bud-
geterade till 3,5 miljoner. Enga-
gemanget från lerbergsborna, och 
framförallt från båtägare med deras 
arbetsinsatser, gör att den verkliga 
kostnaden egentligen räknas till det 
dubbla. Lerbergets Byalag har för 
att klara ett snabbare genomföran-
de sökt ett korttidslån som snabbt 
kommer att avvecklas.

Tiderna för en hamn med pålade 
bryggor är förbi och vi får nu en 
hamn med flytbryggor i betong för 
bättre flexibilitet. En flytbrygga blir 
60 meter och den andra 40 meter. 
Dessa är redan beställda efter för-
handlingar med fyra olika anbuds-
givare. Skall bli spännande att se 
när dom levereras utmed Lerbergs-
promenaden.

Hamnplanen på den södra delen 
kommer att jämnas ut och skyddas 
med en förstärkning för att hålla 
vind och vatten borta vid kraftiga 
västanvindar och för att undvika 
erosion som sker idag.

Hamnen kommer att vara klar för 
sjösättning under april 2019, avslu-
tar Mats.
Vi följer naturligtvis projektet med 
stor spänning och önskar alla in-
blandade ett stort lycka till.

Text: Pelle Lindblad
Foto: Mats Hallberg och Mats Ström-
gren
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Park för aktivt åldrande

I tidigare nummer av Byabladet re-
dovisade Mats Müller alla de olika 
sporter som kan bedrivas i och kring 
nya Sportcentret. För oss som nått 
”övre tonåren” kanske inte dessa 
lockar längre. Men på ålderns höst 
är det särskilt viktigt med motion, 
styrketräning och balansträning. På 
lagom motionsavstånd från byn, i 
korsningen Sporthallsvägen Lexi-
konvägen, ligger en träningsan-
läggning speciellt avsedd för oss 
äldre med utrustning för lämpliga 
och angelägna övningar. Hittills 
har där inte varit någon trängsel, 
trots att den fyller en viktig funk-
tion.

Med tilltagande ålder är det väldigt 
lätt för många av oss att bli lite be-
kväma. Man kan ta sig god tid att 
läsa tidningen och titta på fler in-
tressanta TV-program, något som 

man inte hann när man arbetade. 
Allt detta är gott och väl, bara det 
inte går ut över den fysiska aktivitet 
som vi behöver och mår bra av. Nu-
mera ordinerar läkarna faktiskt mo-
tion till många av oss. Tyvärr är det 
så att flera av våra förmågor för-
sämras med åldern, t.ex. balansen, 
vilket måste motverkas med ökad 
träning. Jag har t.ex. blivit rekom-
menderad att stå på ett ben när jag 
borstar tänderna, då tar balansträ-
ningen ingen extra tid. En mer all-
sidig träning behövs och den kan 
man få viss hjälp med i ”Parken för 
aktivt åldrande” på lagom avstånd 
från byn, inte långt ifrån ICA.

Inom denna ”park” kan man med 
olika redskap utföra övningar som 
ger värdefull träning i olika avseen-
den, och vid behov kan man mellan 
övningarna vila sig på de två bän-
karna. Bredvid dessa finns en tavla 
som beskriver 15 olika redskaps-
övningar. Man upptäcker snart att 
alla redskap som beskrivs på tavlan 
inte finns, men på de åtta som finns 
kan man på vissa göra mer än en 
övning. Genom att studera anvis-
ningarna på tavlan och de sym-
boler som är fästa på respektive 
redskap är det lätt att förstå hur de 
olika redskapen ska användas och 
vilken typ av träning man kan ut-
föra. Övningarna på vissa redskap 
överlappar delvis varandra. Man 

kan bland annat träna balans, ben-
styrka, rörlighet i axlar, nacke och 
armbågar, hand/ögonkoordination, 
kroppshållning, styrka i rygg, ar-
mar och bukmuskler. Skulle man 
misslyckas och falla, så trillar man 
på ett påkostat och mjukt underlag 
som täcker hela området.

Tyvärr verkar det inte vara någon 
kö till denna ”park”. En del av red-
skapen skulle vinna på att bli mer 
använda och slitna. En iakttagelse 
jag gjort är att denna ”park” väcker 
större nyfikenhet bland unga än 
bland oss äldre. Det borde vara 
precis tvärt om. Det finns ingen 
bra bortförklaring. Vi som är äldre 
måste ta oss samman och börja an-
vända denna anläggning mer, för 
den är avsedd för oss.

Bäst är givetvis att 
göra alla övningar-
na, men som fram-
går ovan, överlappar 
de olika redskapen 
varandra så ett ur-
val duger om man 
inte kan göra alla. 
Att besöka och 
använda ”parken” 
kan rekommenderas. Tillsammans 
med en promenad från och till byn 
har man gjort vad man kan för att 
motverka en del av de konsekven-
ser som åldrandet medför.

Text och foto: Martin Werner

Träningsparken

Stående balansträning

Gående balansträning

Koordination öga – hand

Rörlighet i 
axlar – armar
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Första söndagen i advent eller da-
garna däromkring är för många ti-
den då man hänger upp och tänder 
adventsstjärnor i fönstren. Advents-
stjärnan eller julstjärnan som den 
också kan kallas är en påminnelse 
om betlehemsstjärnan som ledde de 
vise männen fram till stallet där det 
lilla Jesusbarnet låg. Redan här kan 
vi ana hur adventstiden förbereder 
och pekar fram emot julens glädje. 
Stjärnan får ledsaga oss genom ad-
ventstiden. 
Första söndagen i advent är också 
dagen då vi för första gången tän-
der ett ljus i adventsljusstaken. Att 
tända ljus kan vara ett sätt för oss 
att uppmärksamma hoppet. Lju-
set skingrar mörkret och värmen 
skingrar kylan. Hoppet lever när vi 
tänder ljusen ett efter ett. På julen 
tänder Gud världens ljus i Betle-
hem under julnatten och vi läser ur 
Jesajas bok kapitel 9 och vers 2: 
Det folk som vandrar i mörkret ser 

ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram.

Domssöndagen är den sista sönda-
gen i kyrkoåret och första advent 
är den första. Men precis som den 
sista söndagen handlar om Jesus 
ankomst handlar också advent om 
det. Första advent berättar om Jesus 
ankomst till Jerusalem och doms-
söndagen berättar om Jesus som 
ska komma åter vid tidens slut. Or-
det advent kommer från latinets ad-
ventus och betyder ankomst.
Tidigare i kyrkans historia lär ad-
ventstiden ha haft sex i stället för 
fyra söndagar, julfastan som i lik-
het med påskfastan då var 40 dagar 
lång. När man jämför domssön-
dagstidens och adventstidens texter 
och ämnen så kan man ana det. 
Julfastan kan för oss få vara en för-
beredelse för Jesus trefaldiga an-
komst: Jesus kom en gång i tiden 
som ett litet barn, han kommer till 

oss nu i våra liv och han ska kom-
ma tillbaka en gång vid tidens slut.

På tredje söndagen i advent har vi 
temat Bana väg för Herren. Det är 
Jesajas ord och samtidigt Johannes 
döparens uppmaning. Ordet be-
reden som vi sjunger i psalm 103 
finns ju i 1917-års översättning av 
Bibeln och är också Johannes dö-
parens uppmaning: Bereden vägen 
för Herren, gören stigarna jämna 
för honom. Ordet bereden uppma-
nar oss att röja hindren för Guds 
ankomst hos oss, att bana väg i 
hjärtat.
När julen kommer blir vi påminda 
om hur Gud blir människa och le-
ver ett mänskligt liv. Vi kan lita 
på att Gud vet hur vi har det. Gud 
möter den enskilda människan, inte 
som en avlägsen gudsgestalt utan 
som en av oss på mänskliga villkor. 
     

Roland Alm, präst

Advent, en förberedelsetid inför julen

Ny präst i Lerberget
Jag heter Roland Alm och i mitten 
av augusti började jag på min nya 
tjänst som präst i Lerberget. Efter 
att ha bott 20 år i Röke utanför 
Hässleholm bor familjen numera 
på Köpmansgatan i Höganäs. Jag 
och min fru Kajsa har fyra barn. 
Vår yngsta som går i gymnasiet 
bor hemma, två bor i Hässleholm 
och en är i Australien. Som ny 
präst i Lerberget har jag blivit om-
bedd att skriva en julbetraktelse i 
Byabladet. Och det gör jag gärna.
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Häromdagen blev jag delaktig i 
något sällsynt, åtminstone för mig 
numera. Det landades sill i hamnen. 
I och för sig inget konstigt för det 
är den tiden på året då sillen brukar 
komma i stim i Öresund och fritids-
fiskarna kan få rejäl fångst i näten 
om de har tur. Det är nu man ska 
salta och lägga in, röka och koka 
sillasoppa. Det senare en ibland för-
summad delikatess, lika god som 
stenbitssoppa enligt mitt tycke. Om 
man bara har rätta tillbehör förstås. 
Här stod jag nu med min spann och 
fick ta del av hela härligheten. Sto-
ra, blanka, stinna sillar trängdes i 
karen. När solen kom fram lyste det 
av silver. Det var Ronnys dag och 
det var andra gången han kom iland 
med fångst så stor att han knappt 
själv fick plats i båten. Jag hann 
bara vinka och ropa tack innan han 
försvann till jag tror välbehövlig 
vila. Och så klart arbetet med att 
rensa näten. Den sysslan som förr 
i tiden sköttes av kvinnor och barn 
och andra som fick finna sig i att 
stanna iland, kanske efter ett långt 
liv till sjöss. 
Jag tänker på hur det var på den ti-
den då man i Lerberget till största 
delen försörjde sig på sjöfart och 
fiske. Visserligen var det andra som 
också hade fiske som deltidsleve-
bröd. Bönderna på Kulla fälad både 
jagade och fiskade. Den magra jor-
den räckte inte till för att försörja 
de stora hushållen. Längre bak i ti-
den satte man upp tillfälliga bodar 
på stranden under den korta tiden 
fisket pågick. Dessa sattes sedan 

undan och plockades fram nästa 
säsong. På vintern kan man tänka 
sig att en sådan bod var bra att ha 
när man pilkade torsk ute på isen. 
Men det är bara som jag får för mig. 
På andra platser i Sverige vet jag att 
man hade hopfällbara bodar ute på 
isen så att man kom i lä. Det kunde 
ju ta sin tid innan det nappade och 
kylan bet i skinn och fingrar. Sun-
det har tills för inte länge sedan 
fryst till ganska rejält, ibland ända 
över till danska sidan och tillfällena 
för att pilka torsk har varit många, 
ibland med livet som insats. Isen 
kan vara förrädisk som den gången 
en grupp fiskare drev på ett isflak ut 
i Kattegatt. Fiskarna räddades men 
räddarna omkom då räddningsbå-
ten blev nedisad. Det stod om detta 
i dagspressen och jag hörde min 
far prata om det många gånger. Det 
hindrade inte att han själv gav sig ut 
på Skäldervikens is mer än en gång 
och trotsade alla varningar. Det är 
väl spänningen kan jag tro.
Tillbaka till Lerberget dit inga vä-
gar ledde i äldre tider. När Linné 
skakade fram i sin vagn mellan 
Viken och Höganäs fanns knappt 
några hus på Lerberget, långt min-
dre någon väg. När byborna skulle 
till Väsby kyrka gick man till fots 
över vångarna och gällde det be-
gravning bar man kistan hela vä-
gen. Om bybornas långa kamp för 
vägar och annat som var självklart 

för andra byar, kan man läsa om i 
”Kullabygd” och i ”Lerbergets fis-
keläge genom tiderna” samt i pär-
marna i hamnmuseet. Inte konstigt 
att lerbergarna är rädda om sin by 
och fortsätter i samma anda, lägger 
ner mycket eget arbete som förstås 
också bidrar till den gemenskap och 
sammanhållning som präglar byn.
När fiskarkvinnorna (det var mest 
kvinnor) lastat sina rullebörar med 
dagens fångst gick de tvärsöver 
skog och mark till Långarödsgår-
darna och vidare till Fiskargatan på 
Ryd, som nu är Allégatan. Ibland 
var det torgdag och då blev det ex-
tra långa dagar. 
Det fanns en fiskhandlare som het-
te Björk, en man från Rödmossen, 
som troget väntade i kön på kajen. 
Han var kanske en av de första upp-
köparna som sen sålde vidare med 
en liten förtjänst. Han var en känd 
figur i gårdarna i Brännan och där-
omkring, inte bara som fiskhand-
lare utan som nyhetsförmedlare. 
Mot ett mål mat eller en kopp kaffe 
underhöll han gärna och länge. Ju 
längre dagen led desto fler blev 
detaljerna i nyheterna kan jag tro, 
”fake news” skulle vi kalla fenome-
net idag. 
Nu har jag både kokat sillasoppa, 
saltat och fryst in sill för ett bra tag. 
Tack vare Ronnys stora fiskafänge.

Text och foto: Ingrid Hallberg

Silverblänk i hamnen


