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

Litet till mans hoppades vi väl på en 
höst med soliga fi na dagar efter den 
regnrika sommaren. Så blev det nu 
inte. Badsäsongen vid bryggan är över 
för det här året. Bryggan togs in en 
lördag av en grupp starka herrar. Den 
ligger nu skyddad för stormar på piren.

Nu pågår det avslutande arbetet med 
att färdigställa marken vid Skogs-
brynsvägen där vresrosorna togs bort 
i vintras. Under sommaren har där sett 
litet ovårdat ut men det blir snart bätt-
re. Ytan kommer att sås med grässorter 
lämpliga för den sandiga jorden. Nästa 

år får Jan-Erik Lundin, som håller våra 
gräsytor fi na, ytterligare ett stycke att 
klippa. 

Vem äger båtarna?
Det ligger ett antal båtar i växtlighe-

ten norr om hamnen. Flera av dem ver-
kar inte vara använda de senaste åren.  
Vi är angelägna om att få kontakt med 
ägarna.  Är du/ni ägare till någon båt 
eller känner till någon ägare?  Kon-
takta i så fall någon i hamnkommittén 
eller styrelsen. Det går också att skicka 
meddelande till info@lerberget.se

Ulla Andersson, ordförande 

i Lerbergets Byamän ek.för.
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Tipsa  om vad du tycker tidningen 

ska ta upp! Önskas insänt material 
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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: Åskväder. 

Foto: Martin Cox.

Övriga foton (där inget annat anges): 
Martin Werner, Ingrid Hallberg.

 Sommaren är på väg bort. Vi sam-
lar oss till ett nytt Byablad och till vår 
glädje har vi fått en ny medarbetare i 
redaktionen, Björn Lindblad. Välkom-
men Björn! Lennart Uddling tar paus 
för ett halvår i Singapore. Förhopp-
ningsvis får vi något livstecken från 
honom så småningom. 

En nyhet från och med detta num-
mer är spalten Fri Talan. Vi vill att ni 
alla som läser tidningen och har tankar 
och idéer ska kunna komma till tals 
där. Skriv om stort och smått. Skriv 
meddetsamma!

Luftslott kan bli verkliga! Martin 
Werner skriver om ett sådant. Synd 
bara att inte fl er luftslott blir verklig-
het, en Bystuga till exempel.

Lagom till sommaren rensades 
stranden och de stora gungorna kom på 
plats igen till barnens glädje. Nu kan 
de gunga högt så vinden känns i hela 
kroppen.

Besökare till Hamnmuseet, sillgrill-
ning och utställningar har varit många. 
En av kvällarna bjöds till och med upp 
till dans på bryggan. Utställarna i Hod-
dan är ett troget släkte. Visa sin konst 
får kosta vad det vill om man så behö-
ver ylletröjor och regnställ. 

Segelsällskapet har varit i full gång 
med allt från de minsta jolleseglarna 
till de äldre, ”Ynglingarna”. Det är ett 
fantastiskt jobb man gör till glädje för 
en by med seglartraditioner och till 
glädje för våra ungdomar. Lars Julius-
son skriver om LSS.

En extra liten utfärd för de äldre har 
också hunnits med. Det blev en tur till 
Restaurang Tegel, Rydebäck. Återigen 
aktualiserades frågan om en samlings-
lokal i Gamla Lerberget. Det fi nns sä-
kert lösningar men man måste brinna 
för det! Skriv, mejla, ring, hör av er 
med förslag Eller skriv på vår nya Fri 
talan-sida.

Ingrid Hallberg

Från redaktionen.
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Vi skall på försök införa en ny sida i Byabladet som vi kallar FRI TALAN. Vi skall på försök införa en ny sida i Byabladet som vi kallar FRI TALAN. 
Där är det tänkt att vi ska kunna ventilera våra åsikter och tankar. Frågor Där är det tänkt att vi ska kunna ventilera våra åsikter och tankar. Frågor 
som känns viktiga kan vara:som känns viktiga kan vara:

1. Vill vi kunna cykla på den nyanlagda vägen mot Viken förbi golfbanan, 1. Vill vi kunna cykla på den nyanlagda vägen mot Viken förbi golfbanan, 
vilket idag inte är tillåtet.vilket idag inte är tillåtet.

2. I hamnen har vi en minkfamilj som ställer till mycken skada bland våra 2. I hamnen har vi en minkfamilj som ställer till mycken skada bland våra 
fåglar, t.ex.gräsand, gravand och ejder. Det är främst ungarna som drabbas. fåglar, t.ex.gräsand, gravand och ejder. Det är främst ungarna som drabbas. 
Ska kommunen kontaktas beträffande en minkfälla?Ska kommunen kontaktas beträffande en minkfälla?

3. Den stora julgranen, som var placerad mitt i byn, saknas av många. Kan 3. Den stora julgranen, som var placerad mitt i byn, saknas av många. Kan 
den få tillbaka sin gamla plats?den få tillbaka sin gamla plats?

4. Ska vi ha annonser i Byabladet? Kan ge en välbehövlig intäkt för att kunna 4. Ska vi ha annonser i Byabladet? Kan ge en välbehövlig intäkt för att kunna 
göra tidningen proffsigare.göra tidningen proffsigare.

5. Sist MEN INTE MINST. Vi har ett problem som blir större för varje år. 5. Sist MEN INTE MINST. Vi har ett problem som blir större för varje år. 
VI SAKNAR EN SAMLINGSLOKAL I GAMLA LERBERGET. VI SAKNAR EN SAMLINGSLOKAL I GAMLA LERBERGET. 
VAD GÖR VI?VAD GÖR VI?
Detta är en vädjan och en uppmaning till byns invånare att tänka till och Detta är en vädjan och en uppmaning till byns invånare att tänka till och 
komma med idéer och förslag till Byabladet (naturligtvis också till Byamän-komma med idéer och förslag till Byabladet (naturligtvis också till Byamän-
nen ek förenings styrelse). Namn på styrelseledamöter hittar du på hemsi-nen ek förenings styrelse). Namn på styrelseledamöter hittar du på hemsi-
dan, www.lerberget.sedan, www.lerberget.se
Alltså skriv till FRI Talan, byabladet@lerberget.seAlltså skriv till FRI Talan, byabladet@lerberget.se
Eller stoppa ett brev i brevlådan hos någon i redaktionen.Eller stoppa ett brev i brevlådan hos någon i redaktionen.

RedaktionenRedaktionen

Fri TalanFri Talan

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

Optimister

i hamnen
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Byggnad i väntan på lyftet

Delar av styrelsen
samlad inför lyftet

Lerbergets luftslott.
När Nationaldagen vederbörligen avfi rats, var det följande morgon dags för en ovanlig begivenhet på campingplatsen. En ny 
sanitetsbyggnad skulle lyftas på plats och under en kort stund sväva över receptionsbyggnaden. Byamännens styrelse var väl 
representerad men väntan blev lång. Lars Wirén hade beställt en jättekranbil till klockan 07.00, men ”jätten” dök upp först 
vid niotiden med påtagligt varma däck, efter en färd från Malmö denna morgon. Föremålet för lyftet vilade sedan länge på 
en specialtrailer parkerad i närheten.
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Danskt bygge
Byggnaden har tillverkats av SG 
Multihus på Jylland, ett företag som 
specialiserat sig på leveranser av helt 
färdigställda hus. Det enda som åter-
står är att koppla in servicen med el, 
vatten, värme och avlopp, när huset 
satts på plats. Trots transporter och 
allt blev kostnaden dessutom väsent-
ligt lägre än ett svenskt platsbygge. 
Huset har fi n standard i tvättrum, 
duschar och toalettrum. WC-stolarna 
är t. ex vägghängda för att underlätta 
städning. Alla verkade mycket nöjda 
och glada för tillskottet, som kommer 
att göra campingplatsen ännu mer att-
raktiv.

En imponerande syn

Bredaxlad gigant med 
49 ton svarta motvikter

Byggnad på väg

Långa förberedelser
Att lyfta byggnaden på plats tog av förklarliga 
skäl sin tid. Kranbilen behövde två medföl-
jande semitrailers för att få med sig all utrust-
ning. Först skulle kranen lyfta av stora tjocka 
stålplåtar, som placerades under de fyra stöd-
benen. Hela kranbilen skulle vila på plåtarna 
under lyftet. Fem separata motvikter om till-
sammans 49 ton pusslades samman och häng-
des upp på kranens baksida, för att kranen 
skulle kunna lyfta och svänga ut den 17 ton 
tunga byggnaden över receptionen och sänka 
ned den på andra sidan.
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Det stora lyftet
När kranen väl var färdigutrustad började förberedelserna att lyfta själva huset, som backades in så att det hamnade framför 
receptionsbyggnaden. Kranen lyfte upp ett ok, till vilket man kopplade stroppar till fyra dragstänger i hörnen på huset. När 
huset väl lyfts upp över receptionens tak var man tvungen att svänga det 180 grader för att det skulle hamna på rätt håll på 
grunden. Sakta gled sedan huset över taket på receptionen och sänktes långsamt ned mot grundplattorna på andra sidan. En 
halvhalt gjordes för att kontrollera servicens placering och för att ta upp ett förberett hål i husets golv. Allt passade precis som 
det skulle, inte underligt eftersom det var Eve Nilsson som förberett allt vid grunden. Med centimeterprecision placerades 
sedan huset på grundplattorna. Kranföraren kunde verkligen sitt jobb. Alla var glada och nöjda, mest vår arrendator Marcus 
Petersson, som bjöd alla inblandade, danskar och svenskar, på ett rejält tårtkalas efteråt.                                   Martin Werner

Byggnaden kopplas

Luftslottet sänks över grunden

Svävande luftslott

Injustering före landning Luftslottet ett folknöje

Servicen riktas in
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Optimister och Fevor, Yngling och Laser.
Full fart på Lerbergets Segelsällskap.
En lång och intensiv seglingssäsong lider nu mot sitt slut. Även om många klagat på vädret denna sommar gäller det inte seg-
larna. Vått i vattnet och omväxlande vindar har bidragit till många fi na stunder. Förbipasserande har i sommar sett hamnen 
och vattnet utanför frekventeras hej vilt av Optimist-Feva och Laserseglare. Dessutom har vår kölbåt, en Yngling, rört sig mer 
än tidigare säsonger. 
I Optimistgrupperna ligger klubbens framtid och det har varit fi nt att se hur intresset och kämpaviljan frodats. På startlinjen 
har tävlingsinstinkten visat sig i hårda törnar med åtgång av gelcoat som resultat. 
Hårdast tryck har det varit på fevajollarna, och tvåmansjollar med ”mycket segling”. Klubbens ungdomar har tagit dessa jollar 
till sig och blivit riktigt duktiga. Ofta är tillgången på Fevor en trång sektor. Klubben skulle gärna skaffa fl er om ekonomin 
tillåter. Måhända drar vi igång en sponsringsaktivitet i vinter för att se om vi kan få ihop pengar till ytterligare en (eller två).

På vår uppläggningsplats, numera omdöpt till L(as)erberget ligger enligt obekräftade uppgifter en av Sveriges största Laser-
samlingar. På onsdagskvällar träffas män och kvinnor i varierande åldrar (det fi nns en viss överrepresentation av män 40+) 
med varierande skolning, hårdvara och ambition för att tävla i klubbtävlingen Laser Open. Det är fantastiskt vilken uppslut-
ning det har blivit runt dessa seglingar! Ute på havet är stämningen hård när misstag noteras, bestraffas och kommenteras men 
på den efterföljande grillningen är stämningen åter god. Enligt tävlingssekreteraren har försäljningsställena av laserdelar haft 
goda tider i sommar pga. diverse haverier. Mest uppmärksammat var kanske den person som seglade sönder själva skrovet och 
stod på startlinjen nästa vecka med en nyinköpt jolle!

Den 3:e september hölls den avslutande familjetävlingen, Ålaslaget. Drygt fyrtio föräldrar och ungdomar delades in i fyra lag 
med varsin Feva. Sex heat avverkades. Följebåtarna gick i skytteltrafi k mellan pir och jollar när besättningarna skulle bytas. 
Då fl era av föräldrarna var noviser uppstod mycket delikata situa-
tioner och udda företeelser som t ex.”Ensamsegling utan rorsman”, 
”Sälen”, en stilstudie i hur man kan ta sig upp i en kantrad jolle, 
”Vem kan segla förutan roder?”, osv. 
På kvällen hölls middag och prisutdelningar i säsongens alla täv-
lingar i ett tält modell större - tack Byaföreningen för upplåtande 
av plats.

Besök gärna vår hemsida: lerss.se.
Lars Juliusson, Lerbergets Segelsällskap
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”Hus nr 8.”

De gamla husen i byn är alltid av intresse. Då och då 
byter de ägare, får kanske behålla lite av det gamla , 
men inte alltid. De fl esta kan med varsam hand ”slipa 
till diamanterna”. Ett och annat har blivit alltför ned-
gånget och rivs och byggs upp igen. Till dem som haft 
silkesvantar i sitt arbete med huset hör Bodil Rössel och 
Lars Nilsson på Segelvägen 75. Det lyser av glädje och 
stolthet när de berättar om det hus de haft ”kiken” på 
under trettio år!

Bodil och Lars är människor som är i farten med allt 
möjligt, segling på riktigt stora båtar hör till Bodils 
äventyr. Cyklar gör de, långa turer. Det var på en cykel-
tur genom Lerberget de upptäckte huset.
– En gång vill jag ha det huset, sa Bodil.
– Det ska du få, sa hennes käre make som naturligtvis 
unnar sin hustru allt på jorden.
Efter trettio år blev huset till salu och nu bor de där i sitt 

lilla paradis. Varje detalj är väl genomtänkt, ingenting 
är ändrat som inte behöver ändras och om så skett har 
det varit till det bättre. Allt är anpassat till en modern 
familj där också barn och barnbarn känner sig hemma. 
Verandan är ombyggd och utsikten är förstås fantastisk, 
köket modernt och ändamålsenligt. Ovanvåningen är 
ljus och ombonad. Den var bara ett svåråtkomligt loft 
förut. Sällan hade någon ärende dit och den lilla stegen 
ditupp var placerad på en hylla vid sidan om köksspi-
sen. 
Ingenting har lämnats åt slumpen. Allt är åtgärdat från 
grunden. Allt är dokumenterat från de gamla tapeterna 
till takbjälkarna. En av dem var en gammal mast från 
en skuta. I de gamla väggarna gömde sig  vackra tapet-
mönster och gammal isolering, också den vacker i sin 
trasighet.
– Bodil är en hejare med både skruvdragare och mur-
slev, säger Lars med beundran i rösten. Hon har så 
många idéer och då blir det ofta hennes sak att förverk-
liga dem.

Konstnär som hon är, har Bodil säker känsla för fär-
ger och inredning. Gamla ting samsas med nya och allt 
känns naturligt och genomtänkt.
– Tänk, jag fi ck plats med mormors byrå, den som hon 
var så rädd om. Hon skulle bli glad om hon fi ck se hur 
fi nt den gör sig här, säger Bodil, helsingborgstösen med 
en mamma som var konstnär och som samlade många 
konstnärer omkring sig. Inte att undra på att också Bo-
dil är en duktig konstnär.
– Du ska veta att det spökar här, säger Lars när vi sitter 
på den vackra verandan och förlorar oss i utsikten. 
– När vi murade en vägg här så var det någon som hela 
tiden gömde våra murarverktyg. Muraren la tillbaka, 
lika fort fl yttades de. Och visst det glunkas på byn att 
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det nog fanns en del som de här väggarna kunde be-
rätta. Säg det inte för någon men det lär ha funnits en 
lönnkrog här nere någonstans. Man är inte säker på vil-
ket hus.

Kanske inte så konstigt, för utanför ligger Lilla Bro. 
Det tror man är Byns äldsta hamn. Kanske lade sjöfa-
rare till härutanför och tog sig iland för att proviantera 
och hämta färskvatten. Vem vet om man inte kunde 
proviantera brännvin och öl också. Vad hade man an-
nars brygghusen till?

– Huset är från 1750, säger Lars. Ingen vet om det fanns 
ett hus här ännu tidigare, och det hade nummer åtta.
Bilden Lars visar är från senare datum, kanske början 
på nittonhundratalet. Då bodde Anna Andersson här 
med dottern Ida och sonen Karl. Deras tomt sträckte 
sig då ända upp till Mellangatan. Där fanns en stor träd-
gård med fruktträd. Dit ner råkade ofta bollen hamna 
när skolbarnen spelade brännboll. Till Karls förtrytelse, 

har jag hört sägas. 
Lars och Bodil har en liten täppa 
på baksidan där det lyser av vallmo 
på sommaren och där tomaterna 
mognar mot väggen där det förr 
fanns utedass. Nu är det en skön 
plats med glasdörrar, en plats dit 
vinden inte når så lätt. Där kan 
man sitta och beundra korsvirket 
som plockats fram. 
Enligt den lilla boken ”Lerber-
gets fi skeläge genom tiderna” som fi nns att köpa i mu-
seet, byggdes en länga på nio hus till ”Enrollerings 
Båtsmän”på Lerberget. De fi nns på storskifteskartan 
1759 – 1760. Kanske är detta  huset ett av dem.

Bilder: Lars Nilsson 
Text och några bilder: Ingrid Hallberg
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Sommarens utställare i Hoddan

Gertrud Sundling

Gunnel Götesdotter

Ingvar Stendahl

Katarina Ljungkvist

Ulv
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Berit Rymer-Rythén

Bittan Arvidsson

Bror och Gunnel Andrén

Lars Zerman

Margit Linell

Karin Nilsson

Ulva Ugerup
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Hänt och sett i sommar

Segling och bad

Ett elskåp tog eld med utryckning av

brandkåren som följd

Nina provar den 

nya Gungan

Bästa utsikt

Carina Lunqvist delar ut priser

efter det årliga Ålaslaget
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Dans på bryggan

Onsdagssegling med optimister

Sillgrillning
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Varför skall gubbarna som ofta sitter på bänken i hamnen ha nån jädrans ensamrätt, tycks dessa damer undra.
Att samvaron runt hamnen med alla aktiviteter och arrangemang är betydelsefullt för byns invånare vet vi alla, men 
ingenting är så bra att det inte kan bli ännu bättre.
Använd gärna vår ”Fri Talan” om du har någon ide till förnyelse.
Här har ett glatt gäng parkerat på ”gubbarnas bänk” fr.v: Stina Arvidsson, Dagny Eriksson, Gunilla Pedersén, Ing-
rid Hallberg och Suzanne Wigedal.

Damerna på bänken den här gången.

Visst längtar vi redan efter nästa vår!
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 Slutligen något om det andra kortet från skolgården. Året är 1941 och årskurserna 5 och 6 har tillsammans med 
sin lärare, Algot Karlsson, ställt upp för den årliga fotograferingen. Denna gång är det inte meterved utan stora 
stubbar i en väldig hög, som skall förse skolan med värme. Många kända personer, numera 81 eller 82 år gamla kan 
urskiljas på bilden, bl.a. en känd hamnmästare i mitten av övre raden.

Foto: Hans Brandin

En liten tur till RydebäckEn liten tur till Rydebäck
En av de sista dagarna i augusti gjorde vi även i år en litet kortare utfärd med dem av byns pensionärer som inte tyckte att de En av de sista dagarna i augusti gjorde vi även i år en litet kortare utfärd med dem av byns pensionärer som inte tyckte att de 

riktigt orkade med en heldagsutfl ykt.riktigt orkade med en heldagsutfl ykt.

Den här gången gick färden till Rydebäck och Den här gången gick färden till Rydebäck och 

restaurang Tegel, som är inrymd i en gammal restaurang Tegel, som är inrymd i en gammal 

stallbyggnad tillhörande Rydebäcks gård. I den stallbyggnad tillhörande Rydebäcks gård. I den 

genuina miljön serverades vi en utsökt lunch genuina miljön serverades vi en utsökt lunch 

bestående av örtkryddad helstekt kotlett med bestående av örtkryddad helstekt kotlett med 

gräddstuvade champinjoner och rostad Bjäre-gräddstuvade champinjoner och rostad Bjäre-

potatis. Till kaffet efteråt bjöds det på choklad-potatis. Till kaffet efteråt bjöds det på choklad-

fondant med säsongens bär. Den goda maten fondant med säsongens bär. Den goda maten 

och den trevliga miljön hjälpte till att lossa och den trevliga miljön hjälpte till att lossa 

tungans band och det var nog tur att vi hade fått tungans band och det var nog tur att vi hade fått 

en egen liten ”matvrå”, för snart hördes muntert en egen liten ”matvrå”, för snart hördes muntert 

prat och glada skratt från vår lilla grupp. prat och glada skratt från vår lilla grupp. 

En trevlig eftermiddag avslutades med en för-En trevlig eftermiddag avslutades med en för-

hoppning om en enkel lokal hemma i Lerber-hoppning om en enkel lokal hemma i Lerber-

get, där vi skulle kunna träffas och umgås un-get, där vi skulle kunna träffas och umgås un-

der gemytliga former.der gemytliga former.

Stina ArvidssonStina Arvidsson Vid Restaurang Tegel, Rydebäck

D E N  G A M L A
B I L D E N

–>Forts från sid 16
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Här kommer två bilder från 1940-ta-
let, båda från folkskolans skolgård. 
Ute i Europa rasar 2:a världskriget 
och importen av kol och koks är be-
gränsad. Därför har man fått gå över 
till vedeldning vid skolorna.  De båda 
männen vid sågbocken har livslång 
anknytning till sjön, men nu har de 
gått iland för gott. Mannen till höger, 
Janne Sjösten, som bor nära skolan 
på nuvarande Havsvägen 1, har åtagit 
sig att svara för eldningen i skolornas 
värmepannor. Till sin hjälp med såg-
ningen av den meterlånga veden har 
han fått svågern, Axel Hammarlund. 
Jobbet är tungt, och tillgången på mo-
torsåg är obefi ntlig vid denna tid. 

   Nu lite om de två männen vid 
sågbocken. Vilka är de? Vad har de 
sysslat med? Janne Sjösten 1877-1966 
seglade som bästeman (styrman) och 
befälhavare i många skutor från Ler-
berget och Kullabygden. Den sista 
blev skonerten ”Elina”, som tyvärr 

1916 förliste vid Gotska Sandön. Janne seglade därefter som båtsman och timmerman i ångbåtar från Hälsing-
borg, bl.a. med ”Harmonia” 1926-1927 och ”Ossian” 1929-1935. Den sista blev ”Graculus”, som han mönstrade av 
den 22 nov. 1939. Han ägnade sig därefter åt fi ske tillsammans med en annan svåger, John Nilsson, som bodde på 
nuvarande Krabbes väg 9. Av den anledningen lät han då bygga en båt av skeppsbåttyp på Ingelbergs båtbyggeri 
i Luntertun.  Ingelberg var ju född i Lerberget och hade redan tidigare levererat två liknande båtar till Lerberget, 
en till Johannes Hasse och en till Adolf Andersson. Märkligt nog kom Jannes båt att bli min första, när jag 1950 
tillträdde lärartjänsten i Lerberget och givetvis skulle skaffa båt. Den efterträddes senare av olika motorbåtar, men 
de låg alla på samma plats som den första, båtplats 254. 

   Axel Hammarlund 1877-1952 var sjökapten och bodde tillsammans med hustrun, Hilda, på nuvarande Ler-
bergets byaväg 33, huset med de två stora, ståtliga musselskalen på vardera sidan om huvudingången. Vi är många 
som minns musselskalen från 1930 och 1940 talet, men vart tog de vägen? Lika underligt är det att de aldrig fång-
ats på bild. Åtminstone inte på 
något kort i byns arkiv. Nåväl, 
de fanns där i många år och 
har troligen hemförts av Axel 
från någon av hans långresor, 
kanske med 3-mastbarken 
”India” från Hälsingborg, i 
vilken han var befälhavare 
1905-1911. Axel gick senare 
över till ångbåtar, bl.a. ”Har-
monia” från Hälsingborg där 
han alternerade med sin bror 
Otto som befälhavare och 1:e 
styrman. Axel avslutade för-
modligen sin sjömansbana 
1939 då” Harmonia” såldes 
till Mariehamn. 

Text: Pauli Ohlsson
Foto: Robert Nilsson

<– Forts. sid 15.
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Längst till vänster ser vi Janne Sjöstens båt byggd på Ingelbergs varv i Luntertun. 
Lägg märke till den fasta ”skvättegången”, översta bordet. Detta fanns genomgående 
på alla de tre båtarna som levererades till Lerberget. 
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