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

Den senaste vintersäsongen uteblev 
ur meteorologiskt perspektiv, vilket 
underlättat det stora hamnbygget 
som pågår sedan början av oktober.

Vi ligger i slutfasen på den största 
investering som byalaget gjort se-
dan hamnen förstördes vid en storm 
år 1905 och det är genomfört utan 
offentligt ekonomiskt stöd. Projek-
teringen, som har pågått i ett par 
år, är väldigt väl genomförd så att 
både kalkyl och tidplan har kunnat 
hållas. Ett järngäng av en handfull 
bybor har lagt enormt mycket tid på 
projektet och många andra personer 
har gjort värdefulla punktinsatser. 
En styrka är att vi tillsammans har 
en bred kompetens i byn och det är 
fantastiskt att så många har lagt ner 
så mycket ideellt arbete. I skrivande 
stund är det mesta av jobbet med de 
nya flytbryggorna klart. Se också 
bildkollaget längre fram i tidningen. 
Nu ska resten göras i ordning så att 
den södra delen av hamnen blir en 
pärla innan sommaren. Vi tackar 
alla som hjälpt till att lotsa projektet 
i hamn.

Tyvärr har vi haft en skadegörelse 
under hösten, där ej identifierade 
personer har eldat på golvet i herr-
toaletten på hamnen. Vi känner oss 
nödgade att installera lås, så att vi 
kan stänga toaletterna vissa tider på 
dygnet. Det är tråkigt att behöva till-
gripa sådana åtgärder.

Styrelsen har beslutat att installera 
fiber på hamnen. Detta kommer att 

användas för byalagets interna be-
hov, för kameraövervakning av de-
lar av hamnen med avsikt att stävja 
stölder och för att kunna ge ett fritt 
WIFI till besökarna i hamnområdet. 
Arbetet med detta pågår och beräk-
nas vara klart inom kort.

De permanenta fartkamerorna har 
kommit på plats i januari och verkar 
ha gett effekt på Byavägen. Vi har 
hastighetsbegränsning på 30 km/h i 
hela Gamla Lerberget och uppmanar 
er som bor i byn att respektera detta! 
Det renoveras och byggs en hel del 
i byn och vi ber er att informera era 
entreprenörer att också hålla sig till 
tillåten hastighet.

De flesta hushåll i Gamla Lerberget 
är medlemmar i Lerbergets Byalag. 
Medlemskapet är knutet till hushål-
let, där man blir delägare i marken, 
byggnaderna, hamnen, stränderna, 
skogen och campingen som vi äger. 
För den blygsamma summan 200 kr 
per år och fastighet kan ni som ännu 
inte är medlem bli det genom att 
sätta in summan på bankgiro eller 
Swish på numret i redaktionsrutan 
här till höger. Ange namn och adress 
vid inbetalningen.

Vi undersöker för närvarande om vi 
kan erbjuda ett förmånligt elavtal 
för våra medlemmar.

Vi ses i byn! 
Mats Strömgren,
ordförande

Medlemsblad för Lerbergets
Byalag ekonomisk förening.
Nr 1 2019 · Årgång 33
Bankgiro: 5063-8345
Swish: 1231579218

Ansvarig utgivare: Mats Strömgren
Tryck: Stibo Media AB

Kontakt:
Byabladet  c/o Monica Strömgren
Lerbergets byaväg 2,
263 52 Lerberget
Tel: 0707-70 80 36
E-post: byabladet@lerberget.se

Redaktionskommitté:
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 
0708-77 73 34
Pelle Lindblad lerberget2@telia.com 
0705-88 38 19
Mats Müller  
matsmuller53@hotmail.com                
0723-24 22 31
Maria Falkborn Sandemyr                              
maria.falkborn@gmail.com 
0709-82 10 26 
Monica Strömgren                               
monica.stromgren@gmail.com 
0707-70 80 36 
Martin Werner mart.we@outlook.com 
042-34 34 46
Webmaster: Martin Cox, 
webmaster@lerberget.se

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
Nytt verksamhetsår, nytt arbetsår. 
Som ni ser i byn och som ni kan läsa 
om här i tidningen är väldigt många 
invånare otroligt engagerade i Ler-
bergets underhåll och framtid. Men 
det ligger mycket arbete bakom att 
vår by ska kunna vara så fin och 
välskött som vi ju alla vill ha den. 
Den lilla gruppen av ”brevduvor”, 
som hjälps åt att dela ut Byabladet 
och information om aktiviteter ett 
antal gånger per år, behöver t ex 
förstärkning. Kanske kan du hjälpa 

till med det? Eller har du funderat 
över något annat du skulle kunna 
tänka dig att bidra med? Du är lika 
välkommen att ingå i en kommitté 
som att ställa upp med punktinsat-
ser. För er som är nyinflyttade är 
detta också ett utmärkt sätt att lära 
känna byn, dess historia och alla 
dem som bor här. 
Hör av er till Mia Cox, miaacox@
gmail.com eller 0706-17 67 06, så 
kan hon lotsa er vidare.

Monica Strömgren
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Våren är på väg …

Stina Arvidsson
Foto: Wikipedia

Stuvade syror
4 hg syror
½ liter vatten 
½ tsk salt
½ dl socker
2 msk smör
3 msk mjöl
3 dl grädde, tjock2 hårdkokta ägg

Repa bort den grövsta biten av nerven på syrabladen. Därefter förvälls bladen efter nog-
grann tvättning och grovhackas. En stuvning av smör och mjöl tillredes och spädes med 
½ liter av ”förvällningsvattnet” och grädden. Syrabladen lägges häri och låt alltsammans 
småputtra.  Avsmaka noga med socker och lite salt. Strö hackade hårdkokta ägg över 
stuvningen och ät tillsammans med stekt fläsk eller korv. God även kall. Syror finns numera inte att få hos grönsakshandlaren. Man får så dem i sin egen täppa 
eller gå ut och plocka vid dikeskanten. De odlade är dock inte så skarpt syrliga och frö till 
dem finns att köpa. Om man vill kan man göra stuvningen på hälften syror, hälften spenat.

Välkomna med flera recept till Receptstafetten
stina@lerberget.se

Alla längtar vi efter att odlingssäsongen ska komma igång. Varför inte så syror i odlingslådan. Trädgårdssyra 
(Rumes rugosus) är en växt som förr odlades flitigt i trädgården till matlagning. I Skånsk Mat, Skånsk matkultur 
för nutida bruk, hittade jag ett recept på stuvade syror. Denna rätt serverades ofta i mitt hem.  Man kan med 
fördel använda späda skott av kirskål till stuvningen istället för syror. 

H Ä N D E R  I  B Y N

Strandstädning 
lördagen den 13 april kl 9.00
Samling på hamnplanen.

Galleri Hoddan den 19-25 april
Konstutställning. Alla välkomna!

Onsdagen den 24 april kl 14.00
Café Lerberget i Lerbergets kyrka. 
Vårsånger med Marie Brandt Wil-
helmsson.

Valborgsmässofirande 
tisdagen den 30 april kl 20.30
Traditionellt firande på stranden vid 
campingen. Vårtalare är Peter Schö-
lander. Sång av Lerbergets kyrkokör. 
Vid gynnsam väderlek tänds bålet ca 
kl 21.00 av juniorerna från Lerber-
gets Segelsällskap. Alla välkomna!

I maj månad kan flera aktiviteter 
tillkomma. Håll utkik i brevlådan, 
på anslagstavlorna och på Facebook 
Gamla Lerberget Öppet Forum!

Segelsällskapets ”Öppen Hamn” 
torsdagen den 6 juni kl 15.00-18.00
Information om segling samt prova-
på-aktiviteter. Alla välkomna!

Invigning av Lerbergets nya 
hamn torsdagen den 6 juni 
ca kl 15.30-18.30
Inbjudan kommer i brevlådan.

Museet håller öppet 
juni: lördagar och söndagar 
kl 15.00-18.00
Nationaldagen torsdagen den 6 juni 
kl 15.00-18.00
Midsommarhelgen (fredag-
söndag) kl 15.00-17.00
juli: fredagar kl 18.00-20.00, 
lördagar och söndagar 
kl 15.00-18.00
augusti: lördagar och söndagar 
kl 15.00-18.00
Alla välkomna!

Grillkväll på hamnen
Datum och inbjudan kommer i 
brevlådan.

Söndagen den 9 juni kl 10.00
Lerbergets kyrka firar gudstjänst på 
hamnplanen. Alla är välkomna!

Midsommarfirande på hamnen 
fredagen den 21 juni
Kl 10.00 klär vi majstången. Kl 15.00 
blir det sång, musik, dans och lek. 
Alla välkomna!

Galleri Hoddan
Konstutställningar vecka 24-34, 
eventuellt även vecka 23 och 35, 
fredagar-torsdagar. Alla välkomna!

Inbjudan till sommarutflykten 
kommer i brevlådan!

Första sillgrillningen på hamnen 
fredagen den 28 juni kl 19.00
då också Höganäs Musikkår 
spelar.
Sillgrillningen fortsätter sedan varje 
fredag t o m den 9 augusti. Alla 
välkomna!

Kräftskiva på hamnen 
lördagen den 17 augusti kl 18.00
Inbjudan kommer i brevlådan.

Familjefest söndagen den 
18 augusti kl 13.00-16.00
Roliga aktiviteter för hela familjen. 
Alla välkomna!

Mer information kommer i brevlådan, 
på anslagstavlorna, Facebook Gamla 
Lerberget Öppet Forum och lerber-
get.se

Välkomna till våra arrangemang!
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Något egentligt skeppsvarv har inte 
funnits i Lerberget, utan fiskebå-
tarna och segelskutorna byggdes på 
stranden. Fiskebåtarna blev större 
och större med tiden så man kun-
de utöka sitt fiskeområde. Anholt 
och Läsö i Kattegatt är orter som 
nämns. Båtarna användes också för 
transporter till olika hamnar i Öre-
sund och för tegelvaror till Köpen-
hamn.

Man kan ju undra hur man kunde 
sjösätta sina farkoster i Lerberget 
då det är mest stenrika och grunda 
områden längs Lerbergets strand-
linje. Rakt nedanför Skogsbrynsvä-
gen fanns de bästa förutsättningar-
na att bygga och att sjösätta. Här är 
det relativt djupt vatten ända till ett 
par meter från stranden. (Kan na-
turligtvis ha ändrats tills idag.) 3 till 
4 meters djup står det i dom gamla 
skrifterna.

Per Jakobsson, en av skeppsbyggar-
na, lät bygga flera fartyg i Lerber-
get, bl.a. den största båt som byggts 
här i byn. Båten, en skonare, hette 
John Elden och var 84 fot (25,6 me-
ter). 
John Elden gick ett mycket tragisk 
öde tillmötes och förliste natten 

mellan den 8 och 9 november 1880 
på den danska västkusten. Bland 
vrakresterna som drev i land fanns 
två skeppsbåtar, ett kajutabord med 
skeppsboken som låg i en låda samt 
del av akterskeppet med namnbrä-
dan. John Elden var på resa från 
Newcastle till Helsingör med sten-
kol. 

Enligt kustbefolkningen blev John 
Elden påseglad och hela besätt-
ningen omkom. Befälhavaren Lud-
vig Olsson skulle fira bröllop med 
skeppsredaren Lars Påhlssons dot-
ter Beata vid hemkomsten. Tyg till 
bröllopsklänningen var inköpt i 
England. Beata sågs ofta spana ef-
ter fartyget och kom aldrig över den 
svåra chocken.  

Text: Pelle Lindblad
Foto: Pelle Lindblad och från Ron-
ny Hartwigssons samlingar

BÅTBYGGERI I LERBERGET

Skonaren
John Elden

I mitten av 1800-talet var det full 
fart på båtbyggandet i Lerberget. 
Det var först och främst fiskebå-
tar man använde för fiske i sun-
det, som man började bygga här.

Ludvig Olsson
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”O store Gud” är en andlig sång 
med text från slutet av 1800-talet 
av Mönsteråsbon Carl Boberg, som 
skrev en dikt efter att ha varit med 
om ett åskoväder över Kalmarsund. 
Efter att dikten blivit tonsatt är den 
en av världens mest sjungna and-
liga sånger och finns sedan 1986 
med i den svenska psalmboken som 
psalm nummer 11.
I psalmboken står det: 
Text: Carl Boberg 1886
Musik: Okänt ursprung 1889
Och det är här vår spännande his-
toria börjar.

Carl Boberg berättar att han som 
16-åring mönstrade på en liten 
skonare i Oskarshamn. Där blev 
han bekant med tonåringen Adolf 
Pålsson från Lerberget. När Boberg 
förstod att den unge matrosen var 
mycket musikalisk, räckte han över 
en lapp med sin ”åskdikt”.
-”Kan du göra något av den här, tror 
du?”
-”Kanske det. Ge mig några dagar 
med fiolen.”
Resten är musikhistoria som det 
heter och ”O store Gud” är idag 
översatt till närmare 100 språk och 
sjungs över hela världen.
Att det är obekant att Adolf Pålsson 
från Lerberget varit medförfattare 
till denna lovsång, beror troligen på 
att han ansåg att världslig beröm-
melse var av ondo. Carl Boberg fick 
svära på att inte avslöja hans namn.

Med åren skulle Adolf Pålsson bli 
en storskäggig patriark, som gärna 

plockade fram fiolen. Adolf Pålsson 
bodde med sin familj på Lerberget 
10, i dag Mellangatan 9.

”O store Gud” översattes till tyska 
1907, följt av ryska som sedan hör-
des av en amerikansk missionär, 
som översatte den till engelska. 
Psalmen spreds över hela världen, 
men i Sverige förde den under 
många år en undanskymd tillvaro. 
Ja, den var nära att glömmas bort 
då den engelska översättningen av 
sången ”How great thou art” fick en 
framträdande roll under väckelse-
predikanten Billy Grahams möten 
på 1950-talet.

Sedan spelade Elvis Presley in den, 
och sången finns på sju av Elvis alla 
plattor. Per Erik Hallin som turne-

rade med Elvis berättade för honom 
att psalmen var svensk, men Elvis 
bara skrattade och trodde som alla 
amerikanare att psalmen är ame-
rikansk. Elvis har tilldelats två 
Grammy Award med ”How great 
thou art”.
 
I dag bor Adolf Pålssons barnbarns-
barn Bo Ingelberg i Västervik och 
arbetar som kyrkomusiker och tän-
ker varje gång han spelar ”O store 
Gud” på sin anfader Adolf Pålsson 
från Lerberget.

Källor: Svenska öden & äventyr 
och P2 dokumentär

Text: Pelle Lindblad
Foto: Ronny Hartwigssons samlingar 
och Wikipedia

PSALMEN SOM BLEV EN VÄRLDS-HIT
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Tord Hubert Lindström föddes 
i Helsingborg. Redan som liten 
grabb fick han en positiv upplevelse 
av Lerberget. När hans familj åkte 
till Mölle för att bada, brukade 
de stanna i Lerberget för att köpa 
glass i en kiosk, som låg i hörnet av 
Byavägen och Lars Påhls väg. Ald-
rig kunde Tord tro, att han en dag 
skulle bo alldeles i närheten av där 
kiosken legat.

Efter studentexamen och 18 måna-
ders värnplikt blir det studier vid 
Lunds Universitet. Här läser Tord 
historia, samhällskunskap, littera-
turhistoria och nordiska språk. Sin 
blivande fru Nina har han redan 
träffat och även hon läser i Lund.
Efter utbildningen bestämmer de 
sig för att söka jobb så långt från 
Lund som möjligt. 1958 hamnar de 
i Kiruna, där de får lärarjobb i his-

toria och svenska på realskolan och 
gymnasiet. De trivs bra och njuter 
av snön och skidåkningen. Här stan-
nar de i nio år. På somrarna hyr de 
hus på Orust och besöker släkt och 
vänner i Skåne.

Tord berättar om en upplevelse un-
der en skidtur i Kiruna. Plötsligt då-
nar malmtåget fram under dem. Det 
skakar och slamrar. Inte en män-
niska syns till. Tord säger till Nina: 
– Tänk om vi skulle ramla ner här. 
Ingen skulle någonsin hitta oss. Det-
ta blev inspirationen till den första 
boken FJÄLLHÖGA MORD, som 
belönades med hedersomnämnande 
i Bonniers stora tävling DEN BÄS-
TA DETEKTIVROMANEN. Mel-
lan 1966 och 1982 ger Tord ut sex 
deckare. Han är medlem i Skånska 
Deckarsällskapet. För spänningsro-
manerna ETT MORD PÅ VÄGEN 
och DEN ANDRES DÖD belönas 
han med Expressens SHERLOCK-
PRISET.

Efter Kirunatiden flyttar Tord till 
Stockholm, där han fått jobb på 
Veckojournalen, en tidning som 
skriver om kultur & societet (allt 
från filmstjärnor till statsministrar) 
men också om viktiga händelser 
som Stora Gruvstrejken/LKAB-
konflikten 1969–1970.

Efter något år längtar Tord tillbaka 
till Skåne. En dag ser han en annons 

i Dagens Nyheter. Ett gammalt kors-
virkeshus i Lerberget är till salu. Tord 
flyger ner och kollar huset. Ingen 
hade bott i det på länge. Huset hade 
en gång i tiden varit skola och legat 
på området, där Montessoriskolan 
nu finns. Det hade flyttats ”styck-
vis” 1879 till sin nuvarande plats 
Byavägen/Lars Påhls väg. I huset 
har Café Solgården funnits. Trots 
att huset kräver en total renovering, 
bestämmer Tord och Nina sig för 
att köpa det.

När huset är klart för inflyttning 
lämnar Tord Stockholm. Nu fri-
lansar han för flera tidningar och 
gör många reportageresor till bl.a. 
Egypten, Etiopien, Sudan och 
Tanzania. I början har han med 
sig fotograf på uppdragen, men så 
småningom lär Tord sig även foto-
konsten och står nu själv som både 
författare och fotograf i sina repor-
tage.

Nina älskar växter. Paret reser 
mycket. På en resa till Costa Rica 
kommer de i kontakt med många 
”växtmänniskor” och får sin första 
nära kontakt med tropiska växter. 
De fortsätter att resa bl.a. till In-
dien, Bangladesh, Malaysia, Syd-
afrika och Mexico. De reser för att 
hitta miljöer och för att hitta män-
niskor, som varit med och som har 
kunskap, som de vill dela med sig 
av.

Från kriminalförfattare till växtspecialist
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På resorna upptäcker de hur illa det 
är ställt i världen, hur människorna 
skövlar sin egen planet. De engage-
rar sig i u-hjälp och mänskliga rät-
tigheter.

Nina och Tord har skrivit flera 
böcker om växter. Deras praktverk 

heter BLOMMOR, BESVARAD 
KÄRLEK. Denna bok ges ut av 
Bra Böcker i början av nittiotalet 
och innehåller fantastiska foton och 
texter. Det är en bok, där man får 
lära sig mycket och samtidigt får 
njuta. Försök få tag på den om du 
inte redan har den!

I huset finns ett Florarium för väx-
terna. Invigningsfikusen Ficus In-
dica – den tuffaste fikusen att klara 
– står efter 40 år i full prakt. Det 
har som mest funnits 500 växter i 
huset samtidigt.

Nätboken VÄXTER FÖR EN NY 
TID www.photoplant.se presente-
rar växter från hela världen samt be-
rättar om deras historia och skötsel.  

Detta är något för dig, som vill lära 
dig att älska växter. Du lär känna 
växter, som är både vackra, hållba-
ra och lätthanterliga och som pas-
sar bra i vårt klimat. Det är växter 
för moderna människor i moderna 
hem. De är oerhört fördragsamma 
och klarar nästan alla försummel-
ser UTOM ÖVERVATTNING.  
(De kan lätt införskaffas t.ex. via 
Tradera.) Man ska leva med väx-
terna och se på dem med kärlek. De 
ska vara familjemedlemmar och 
inte tillfälliga gäster.

Nina dog för några år sedan. Ett 
sätt för Tord att bearbeta sorgen var 
att skriva klart spänningsromanen 
DEN HÄNSYNSLÖSA JAKTEN 
PÅ LILLA SYSTER, som utkom 
2014. Handlingen är förlagd till In-
dien, Frankrike, Tyskland och Sve-
rige (Stockholm och Skåne). Boken 
handlar om mod och rädsla, kärlek 
och hat, liv och död och även om 
sex ur olika aspekter. 

Tord vill skildra miljöer. Han har 
börjat i den kriminella världen och 
fortsatt i växtvärlden. Han har gjort 
succé i båda världarna – inte minst 
som författare.

Det finns härliga foton på Nina i 
rummet och även på exotiska djur. 
En orangutang med en vanda (or-
kidésläktet) fångar min uppmärk-
samhet. Tord berättar att fotot togs 
på deras resa till Malaysia. Oran-
gutangen smög sig på Nina och tog 
hennes hand… så gick de där… 
hand i hand.

Text och foto: 
Maria Falkborn Sandemyr

Foto: Tord Hubert Lindström
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XXX

Lerbergets Hamn – snart klar

De sista pålarna kapades av dykare vid juletid Soldäcket byggdes från slutet av november till februari

Pålningsflotten anländer 27/2 Nya pålar till     flytbryggorna förankras i havsbotten 28/2

Sjösättning och placering av flytbryggorna vid de nya stolparna 18/3

Montage av de första Y-bommarna 20/3. 
Ytterligare ett 10-tal monterades i all hast.
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Soldäcket byggdes från slutet av november till februari

Nya pålar till     flytbryggorna förankras i havsbotten 28/2 De långa, breda lastbilarna med flytbryggorna kom på söndagskvällen 17/3

Beslag för Y-bommarna bultas fast 20/3

Lördag 23/3 monterades resten av Y-bommarna av 
volontärer. Här sitter järngänget och njuter av resultatet.

De nya bryggorna i solen. 
Vissa detaljer återstår.

Sammanställning och foto: Mats Strömgren 2019-03-25
foto: Mats Hallberg, Claes-Erik “Eje” Ivarsson
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Jultraditioner i byn

Att julen börjar närma sig märker 
man först på ”julgranshämtning-
en” som ägde rum lördagen den 
8 december med början kl. 10.00. 
Men redan tidigare på morgonen 
samlades den traditionella gruppen 
av gransorterare och granuppstäl-
lare. De liggande julgranstravarna 
på skolgården ska resas upp, sorte-
ras efter storlek och ställas upprätta 
runt hus och plank så att man lättare 
kan välja sin favoritgran. Det ”salta 

gänget” som vill välja gran först, 
samlades som vanligt redan strax 
efter klockan 9. Då pågick fortfa-
rande verksamheten med att ställa 
ut granar, och något senare började 
”glögg- och pepparkaksvagnen” att 
lastas för att förgylla tiden för dem 
som står i kön. Innan utdelningen 
började, hämtades den stora granen 
till hamnplatsen. I silande regn bör-
jade sedan utdelningen av granar, 
vilket inleds med att den lapp, som 
man lämnat in med önskemål om 
gran, lämnas tillbaka till den som 
hämtar. När man sedan valt sin gran 
återlämnar man ”granlappen” som 
kvittens och passerar den långa kön 

ut mot Byavägen, stolt bärande på 
”den bästa granen någonsin”. I år 
var det lätt att välja, för alla granar 
var ovanligt fina och färska, så med 

rätt förbehandling innan de flytta-
des in i värmen fick man en gran 
som inte barrade. Stort tack för en 
mycket fin julgran!

Nästa begivenhet var traditions-
enligt ”Julfest på hamnen” sön-
dagen den 16 december kl. 16.00.  
Redan när byborna började ström-
ma till serverades glöggen och pep-
parkakorna. Det värmde gott i den 
svala kvällningen. Unga och gamla 
samlades vid julgranen som spred 
sitt ljus i alla riktningar. Längs med 
Hoddorna ställde ukulele-orkestern 
”Snäckorna” upp och började spela 
och sjunga både ordinära julvi-
sor och skånska visor. De hade en 
bred repertoar och spred massor 
av musik- och sångarglädje. Några 
barn började till och med att dansa 
till musiken. Sedan var det dags 
för jultalet som i år hölls av Len-
nart Uddling. Han var reserv för 
reserven. Han underströk vikten av 
återanvändning. Som exempel be-
rättade han att han skänkt bort ett 
spel, som han långt senare köpte 
tillbaka. Därefter började ringdan-
sen runt granen till dragspelsmusik, 
uppskattad av alla. Både ung och 
gammal virvlade runt granen till de 
kända juldanserna. Mest fart blev

Julen är kanske den mest traditionsfyllda högtiden, så också i vår by. Tre återkommande arrangemang löpte 
av stapeln också år 2018.
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det, inte oväntat, när ”Mormors lil-
la kråka” dansades. Sedan kom den 
som alla barn väntade på, nämligen 
tomten. Han kom gående utifrån 
piren och satte sig vid Ruffen för 
att dela ut godis till alla snälla barn. 
Det verkade som om alla barn kva-
lificerade sig.

Alla goda ting är tre. ”Seniorlunch 
på Skogsbrynet” ägde rum fre-
dagen den 28 december kl. 12.30. 
Antalet seniorer var något mindre 
än vanligt, men alla bord utom ett 
var välbesatta. Efter sedvanlig väl-

komstglögg var det dags att bänka 
sig för att äta Skagentoast följt av 
laxfilé med risotto och wokade 
grönsaker. Måltiden avslutades 
med kaffe och läcker kaka. Allt 
smakade mycket gott och stäm-

ningen var den allra bästa, vilket 
märktes på ljudnivån. Som vanligt 
följde därefter utlottning av diverse 
godsaker. Till att börja med ham-
nade de flesta vinsterna vid samma 
bord, där många lyckliga vinnare 
kände sig nöjda och glada. Men 
utlottningen bara fortsatte och fort-
satte, och till slut visade det sig att 
alla utom tre personer hade vunnit. 
Anledningen till att så många vann 
var, att man bedömt att fler skulle 
komma än vad som blev fallet. 

Visst är vi priviligierade här i byn. 
Det finns mycket att mötas kring 
året runt, tack vare personer som 
är villiga att engagera sig för allas 
gemensamma trevnad. Tack för att 
ni finns!

Text: Martin Werner
Foto: Martin Werner 
och Mats Strömgren
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Årsmötet leddes av Mats Hallberg 
med Anders Nilsson som sekrete-
rare. Mats Strömgren, byns ordfö-
rande, berättade att försäljningen 
av byns gatumark slutförs efter en 
lantmäteriförrättning för faststäl-
lande av arealen. Inkomsten be-
räknas bli under 100 000 kronor. 
Kommunen är positiv och kommer 
att ansvara för eventuella reparatio-
ner av stödmuren på södra delen av 
Segelvägen. En gammal plan på en 
rak korsning mellan Östra vägen 
och Skogsbrynsvägen har stoppats.

Camping och Natur redovisade att 
ett nytt 10-årigt arrende upprättats 
med en lokal entreprenör, Nord-
västra Skånes Camping AB. Sten-
huset i strandskogen, som började 
renoveras 2018, kommer att färdig-
ställas nu i höst. Alla erforderliga 
tillstånd är klara. Den varma som-
maren dödade både träd och plan-
tor vilket ledde till ett omfattande 
upprensningsarbete i strandskogen. 
Nyplantering fortsätter i år. En ny 
metod för tångrensning kommer att 
prövas, nämligen tvättning av tång-
en från sand och därefter placering 
av den nedanför vegetationskanten.

Hamnkommittén rapporterade att 
ombyggnaden av hamnen började 
den 13 oktober i fjol efter att alla 
tillstånd och offerter blivit klara 
under sommaren. Inte mindre än 
50 personer kom första dagen till 
rivningen av bryggorna. Totalt har 
4 000 timmar lagts ner på hamnen 
som nu är färdig och kommer att 
invigas den 6 juni med pompa och 
ståt. Ingen olycka har inträffat un-

der arbetet utom en ofrivillig dopp-
ning av tår i hamnen. Arbetet kräv-
de insatser av såväl tungdykare som 
en 30 tons grävmaskin och en spe-
cialpråm, som med en halvmeters 
marginal tog sig in i hamnen för 
att slå ner de sju pålar som de två 
betongbryggorna är förankrade vid. 
Spektakulärt var det när 27-meters-
lastbilarna tog sig ner till hamnen 
med betongbryggorna en söndags-
kväll. Inte bara hamnens inre har 
varit föremål för arbeten. Den norra 
piren har också förstärkts utvändigt 
med sten. Eftersom hamnen framö-
ver kommer att vara kameraöverva-
kad, beslöts om en tilläggspunkt 3.3 
i hamnstadgan. Vid kaffet visades 
ett bildspel från ombyggnaden med 
Mats Hallberg som ciceron.

Bastun är omtyckt och medlemsan-
talet har ökat till 75 familjer. Triv-
selkommittén efterlyste förslag på 
aktiviteter, och sex inkomna förslag 
har realiserats. Inte mindre än 12 
(egentligen 15 om man räknar alla) 
olika aktiviteter har genomförts 
under året, t.ex. fotokurs, religi-
onskurs, träff för nyinflyttade och 
byavandring. Observera att årets 
strandrensning blir lördagen 
den 13 april!!! ”Då går vi man 
ur huse”. Gällande verksamheten 
kring Byabladet fanns inget sen-
sationellt nytt att rapportera, utan 
verksamheten löper på som vanligt. 
Hamnmuséet hade 230 besökare 
under året, färre än vanligt, sanno-
likt beroende på en vacker sommar 
samt ett fotbolls-VM. Birgitta Ste-
fansson håller på att dokumentera 
och illustrera Lerbergets historia 
med hjälp av material på muséet. 
Hoddan är omtyckt av både konst-
närer och publik och drar årligen 
folk till hamnen.

Mats Strömgren meddelade att två 
permanenta hastighetsskyltar har 
installerats på Byavägen. På folk-

skoletomten kommer sju hus/radhus 
att byggas med byggstart i maj och 
inflyttning i oktober. Brandstatio-
nen har byn lämnat. Den har ersatts 
med en blå container på hamnen. 
Fiber har installerats i en av hod-
dorna samt för gästbåtar i hamnen.

Redovisning av ekonomin är alltid 
spännande. Efter många år med 
vinst fick vi äntligen uppleva en 
förlust på drygt 52 000 kronor, men 
eftersom det finns ett överskott från 
tidigare år på inte mindre än drygt 
940 000 kronor så är det ingen fara, 
och styrelsen beviljades ansvarsfri-
het. När sedan Jörn Möller presen-
terade budgeten för kommande år 
med ett minus på över 1 500 000 
för hamnen, och en total förlust 
på drygt 1 325 000, höjde några 
på ögonbrynen. Men genom bok-
föringsmässigt ”trolleri”, dvs. av-
skrivning av kostnaden för hamnen 
under många år framåt, blir byns 
ekonomi ändå fortsatt god, fram-
höll en helt lugn Jörn.

Styrelsen kompletterades med 
fyllnadsval av Anders Nilsson 
och Björn Carlberg samt nyval av 
Susanne Hertting. Styrelsen och 
”järngänget” från hamnen avtacka-
des med varma applåder.

Martin Werner

Byalagets årsmöte 2019
Lerbergets Byalags årsmöte hölls söndagen den 31/3, traditionsenligt på 
restaurang Skogsbrynet. För första gången på länge presenterades en 
förlust i bokslutet. Ombyggnaden av hamnen var av naturliga skäl den 
mest intressanta punkten. Men det var imponerande redogörelser även 
från de andra kommittéernas verksamhet. Fantastiskt är, att förutom in-
hyrt maskinarbete, har allt annat arbete utförts ideellt av byns innevånare.

Byns ord-
förande Mats 

Strömgren 
informerar
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I mars tinar snön på vårt åkerland bort
och dagen blir längre och natten blir kort.
Så nu är det dags för en bonde att så
när flyttfåglars plogar i rymderna gå...

Det är bara att trycka på ”play” när vårsolen stiger på 
himlen så poppar sången opp. Och jag kan höra min 
egen dotter sjunga den, när hon kom från skolan och 
nyss hade lärt sig den. 
”Då går jag ut vid grinden 
och möter sommarvinden”, sjöng hon! 
Det är precis vad som händer. Folk kommer ut ur stu-
gorna, fram kommer spadar och räfsor. Man drar ihop 
och fyller kompost och trädgårdstunnor och reder jor-
den. Köksdörren kan vara öppen och katten kan gå ut 
och in efter behag. 
Det händer stora ting alldeles nära om man bara tar sig 
tid. 
Hos mig rustar skatorna upp sitt gamla bo och bygger 
för säkerhets skull ett nytt i ett rangligt plommonträd, 
som brer ut sin slöja av vita blommor först av alla. 
Andra fåglar och insekter inspireras och bygger på sitt 
vis, en del så smått att vi inte lägger märke till dem. Inte 
förrän den första fjärilen fladdrar ut i solen. 
Skatorna är inga dåliga byggare. Paret hjälps åt efter 
konstens regler som de har inbyggda i sina fågelhjär-

nor, hittar lämpliga smågrenar som de flätar in i varan-
dra till ett stadigt näste. Djupt inne gör man redet där 
ägg och så småningom ungar ska få plats. Åtta-tio ägg 
minst, har jag läst mig till. Efter att hon vridit och vänt, 
kollat från olika håll, ser jag hur de långa sega kvistarna 
kommer på plats. Sedan raskt nytt byggmaterial. Flera 
dagar håller de på och om boet rivs ner, vilket en del 
anser att man ska göra, bygger de nytt. Saken är den att 
boet kan nyttjas av andra fåglar om det får vara ifred. 
Klokt att lägga boet på höjden. Huskatten följer intres-
serad vad som händer.
Det finns många skrönor om Pica Pica, som är skatans 
latinska namn. Figurerar i operor och skådespel. Tjuv-

aktig sägs det, men det har sin för-
klaring. Samlare av det som blänker, 
ja, det är det fler som sysselsätter sig 
med i Vår Herres hage. Dräkten är 
vacker tycker jag. Inger viss respekt. 

Att ge sig ut på vandring i vårens tid 
är inte dumt. Jag träffade på Hans 
Öhrman och Mats Andreasson och 
hunden Allie bakom Ruffen härom-
dagen. Efter en lång cykeltur från ti-
dig morgon var de nu på hemväg från 
Mölle till Döshult. Stormköket var i 
full gång och en härlig doft av mat 
steg upp mellan båtskroven. Lerber-
gets hamn, en hamn för många.

Text: Ingrid Hallberg
Foto: Ingrid Hallberg 

och Wikipedia (John Leffmann)

Pica Pica

Lördag den 13 juli arrangerar Höga-
näs friidrott tillsammans med Friskis 
o Svettis och Höganäs gymnastikför-
ening samt en mängd lokala sponso-
rer ett motionslopp som bl.a. sträcker 
sig genom Lerberget och i Lerbergs-
skogen. 10 km, 5 km samt 2,5 km är 
de sträckor man kan välja mellan, 
antingen du vill springa, jogga eller 
gå. Under parollen ”IDROTT HELA 

LIVET” vill man 
främja folkhälsan 
och slå ett slag för 
motion och rörelse.
Gemensam löpträ-
ning inför loppet på 
friidrottsarenan intill sporthallen på 
onsdagar kl. 18.00.
Anmälan till loppet kan du göra via 
hoganasfriidrott.se. 

KULLA milen - ett arrangemang för alla åldrar
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Välkomna vårtecken

Redan på nyårsdagen tog jag bilden 
av hasselhänget som redan sträckt 
sig så att pollensäckarna skymtas. 
Dock ska det påpekas att detta var 
ett undantag i ett gynnsamt läge. I 
mitten på mars har flera kända vår-
tecken visat sig. Hasseln som är 
först på plan har redan blommat el-
ler blommar fortfarande. De flesta 
känner igen hängena men hon-
blomman är mindre känd. På bil-
den syns den lilla obetydliga röda 

stjärnan som fångar upp pollenkor-
nen och där sedan hasselnöten bil-
das och växer till. Litet blir senare 
verkligt stort. Redan har också has-
selns knoppar börjat spricka upp i 
spetsen.

Det mest vanliga och älskade vår-
tecknet är nog ändå sälgens begyn-
nande blomning med sina små ”vi-
dekissar”. När de vuxet till sig blir 
dessa blommor ett viktigt tillhåll 
för bland annat bin.

Björkens hängen är under vintern 
små och helt bruna, men nu har 
de redan börjat sträcka sig och 
det skymtar fram grön färg mel-
lan knoppfjällen. Ett träd som inte 
har hängen är almen. Tyvärr är den 
numera sällsynt då den råkat ut för 
almsjukan. Men enstaka indivi-
der finns faktiskt på enskild mark 
alldeles intill Lerbergsskogen. Ett 

exemplar finns också på gräsmat-
tan vid Segelvägen. Även almens 
blommor är på gång. De liknar än 

så länge mest små björnbär och 
kvisten har en svart knopp i spet-
sen som inte börjat röra på sig än. 
Almen är unik genom att den har 
mycket kort fröbildningstid. Fröet 
eller mer korrekt frukten, mognar 
och sprids redan under högsomma-
ren.

Först med utslagna blad är vildka-
prifolen. Den har bråttom för att 
snärja sig runt träd och buskar och 
ta sig upp i ljuset. Den är en epifyt, 
en växt som växer på andra utan 
att ta näring från sin värdväxt. Den 
snärjer dock värdväxten så mycket

De flesta av oss längtar till våren, då ljuset återvänder och naturen på-
nyttföds. Detta trots att vintern varit mild och inte krävt några större 
insatser i form av snöskottning. Att vi går mot varmare tider märkte 
särskilt pollenallergikerna som fick problem med hasselpollen redan i 
februari. I Lerbergsskogen hittar man lovande vårtecken.

Hasselhänge nyårsdagen

Hon- och hanblommor hassel

Hasselknopp

Sälgblommor

Björkhänge

Blad av vildkkaprifol

Almblommor
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att denna måste övervalla kapri-
folstammen för att överleva. Detta 
innebär att kaprifolen till sist ham-
nar inne i värdväxten, ofta med en 
spiralformad stam som följd. 

Träd vars knoppar är på gång är 
tysklönnen och rönnen. Tysklön-
nens knopp är knubbig och redan 
ljusgrön medan rönnens är brun 

och vitluden. Tysklönnen är inte 
välkommen eftersom den sprider 
sig kolossalt lätt på andra trädslags 
bekostnad, och i Helsingborgs 
kommun försöker man utrota den. 
Rönnen däremot är ett så kallat 
bärande träd på grund av sina bär. 
Dessa är föda för flyttfåglarna på 

hösten. Rönnen klarar dessutom 
ett maritimt klimat. Bokens bruna 
spolformade knoppar har bör-
jat sträcka på sig. Normalt brukar 
boken slå ut i månadsskiftet april, 
maj. Dock skedde det någon vecka 
tidigare i fjor.

Norr om campingplatsen pågår 
bygget av en stor hydda, ett väl-
kommet vårtecken. Många tycker 
säkert att det ligger mycket virke 
kvar efter de träd som måst avver-
kas. Men numera krävs det faktiskt 
att man lägger minst en kubikmeter 
död ved kvar per hektar för att gyn-
na den biologiska mångfalden, och 
ju mer virke dess bättre. Hackspett 
och nötväcka är två fågelarter som 
livnär sig på larver under barken 

på döda träd, och tillgång på mat 
ger resultat. Glädjande nog har vi 
haft två par nötväckor vid vårt få-
gelbord i vinter. Kvarlämnat virket 
använder dessutom barnen till byg-
get av sina hyddor. Denna aktivitet 
kräver både kreativitet och samar-
bete. Det är en fantastisk möjlighet 
för barn att kunna vara kreativa och 
leka ute i naturen.

Jämfört med våra trädgårdar ligger 
naturen efter. Snödroppar och vin-
tergäck började blomma för länge 
sedan och påskliljorna är på gång. 
Men ibland smiter odlade växter ut 
utanför trädgårdarna och hamnar 
i naturen som denna blåa krokus 

som växer inte lång från stigen i 
Lerbergsskogen. Eftersom odlade 
växter är främmade för vår natur 
är det inte önskvärt att de sprider 
sig. Längs stranden har vi t.ex. be-
stånd av såpnejlika och dessutom 
parkslide bl.a. på gräsmattan vid 
Segelvägen. Denna växt är extremt 
svårutrotad och sprider sig mycket 
lätt, och det bestånd som fanns i 
Lerbergsskogen har kembekäm-
pats. Naturvård är en angelägen 
verksamhet. Var sak på sin plats.

Martin Werner

Ett annat välkommet vårtecken är upprensning av stranden.

Spiralbildning runt kaprifol

Tysklönnknopp

Rönnknopp

Bokknoppar

Blå krokus

Mats Müller
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Den här gången har ”Den gamla 
bilden” blivit ett collage. För en del 
är kanske inte de här bilderna spe-
ciellt gamla men allting är relativt 
om jag nu får använda detta slitna 
uttryck. Ordet har som bilderna nå-
got slitet över sig, som så mycket an-
nat i livet.

För mig personligen består byn 
Lerberget av både slitet, gammalt 
och nytt. Till det riktigt gamla hör 
naturligtvis minnena från den ti-
digaste skoltiden, händelser och 
människor jag minns. Till många 
delar en barndom att vara tacksam 
för. Slitna gamla foton friskar upp. 
Händelser kommer i nytt ljus och 
skapar sammanhang. Förr var det 
bara som det skulle. Reflektioner 
över Hur och Varför kommer nu.

1963 kom jag tillbaka. Vi hade den 
ofattbara turen, unga som vi var, att 
få köpa en tomt och bygga ett eget 
hem i Lerberget. Familjen utöka-
des samma år med en syster till vår 
son. Huset rymde så småningom 
en familj på sex. Man får väl anta 
att åtminstone de fyra barnen blev 
”äkta lerbergare”, denna ärevördiga 
benämning på urbefolkningen! 
Vid den tiden hade man adress 
”Brevlåda 31B”. Posten lämnades 
av en punktlig brevbärare vid bya-
vägens brevlådesamling utanför 
Ehrenbergs affär (nu Lerbergsgår-
den). Utanför vårt hus gick en grus-
väg norrut mot skogen, söderut mot 

gårdarna och vidare österut mot 
Esperöd och Långaröd. Det gamla 
Kulla fälad fanns fortfarande kvar 
en tid som en utäga i form av ko-
hagar tillhörande bönderna i Lång-
aröd. Kommunen tog över och ett 
nytt villaområde började projekte-
ras utanför vårt hus. 

En Volkswagen av senaste modell 
stod mitt ute i gräset. Man mätte och 
slog ner pålar för tomterna. Den del 
som varit Lerbergets fotbollsplan, 
och där det senare framgångsrika 
Lerbergets IF såg sin begynnelse, 
försvann mot att klubben fick en ny 
arena längre österut. Innan bebyg-
gelsen kom igång var gräsfältet en 
omtyckt lekplats för barnen. Fältet 
fick växa och bli en oas, en vild äng. 
Så en dag...

kom grävskopan. Då blev det pro-
tester från de små som byggt kojor 
och lekt i ”Höga gräset”. Nu kom 
den stora världen in i deras liv. Som 
tur var hade de som alla andra barn 
i byn kvar hamnen och skogen tills 
fler förändringar skulle komma. På 
hamnen fick man leka Burken och 

vara i fred men det var ju en far-
lig lekplats för de minsta. Man fick 
be en bön och hoppas att det alltid 
fanns vuxna där. Det fanns det för-
visso. Var ungen där olovandes gick 
budet till oss föräldrar genom nå-
gon som själv inte hade rent mjöl i 
påsen. Skogen fanns nära. I alla fall 
tills man röjde klätterträden för att 
bygga vattentorn! Det hjälpte inte 
med regelrätt vuxendemonstration. 
Det står där och har blivit lite till 
åren redan. Demonstrationståget be-
stod av mammor och barn till största 
delen. De visade trots allt att nu var 
det nya tider. 

Kulla fälad är borta och byn har 
fortsatt växa österut och är sedan 
länge delat av väg 111. Ytterligare 
skog försvann och det lilla som 
finns kvar håller tack och lov Ler-
bergets Byalag stenhårt i. Nya vä-
gar ställdes i ordning och fick namn 
som på något sätt har anknytning 
till den gamla byn och dess inne-
vånare. ”Höga gräset” är ett minne 
blott och alla nya människor och 
allt som händer i byn läggs till i 
historieboken efterhand.  

Nu bjuder jag på några pusselbitar 
att fundera över. Vilka vägar finns 
var och vad heter de idag, vilka hus 
skymtar fram och vem bodde där? 
Ämne för en samtalsstund. Hör gär-
na av er. Lycka till!

Ingrid Hallberg

Förändringens 
vindar


