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

Nytt år med nya insatser. För sty-
relsen innebär nytt år att budgetar-
betet intensifi eras. 

De budgetförberedelser som hade 
gjorts i slutet på förra året fi ck ra-
dikalt ändras efter 1:a Adventsstor-
men. Reparationerna av båtbryggan 
i hamnen och badbryggan vid piren 
kommer att kräva stora ekonomiska 
och ideella insatser. Arbetet med 
båtbryggan är redan påbörjat och 
sköts till stor del av Göran Nord 
och Claes-Eric Ivarsson.  

Lars Wirén har lagt ner många 
timmar på att ta fram fl era förslag  
till badbryggor inklusive kostnads-
beräkningar. Det är tyvärr tveksamt 
om vi hinner få en ny badbrygga 
färdig till badsäsongens start. 

Alla bybor hälsas välkomna 
till årets stämma den 25 
mars kl. 15.00 på restaurang 
Skogsbrynet. 

På stämman kommer vi att redo-
visa resultatet av enkäten om By-
alokal som ni alla har haft möjlig-
het att svara på.  

Vi kommer även att presentera de 
förslag och kostnader på badbrygga 
som föreligger.  Efter presentatio-
nerna hoppas vi på en livlig diskus-
sion om de olika alternativen.

Kom ihåg att motioner till stäm-
man skall vara lämnade i vår brev-
låda vid hamnen senast den 11 mars 
2012.

Ulla Andersson, ordförande 
i Lerbergets Byamän ek.för.

Medlemsblad för Lerbergets

Byamän ekonomisk förening.
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Längre presentation i nästa nummer.

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: Gravand som lyfter av 

Ulrik Alm. 

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

Så är vi igång med ett nytt år 
och det första av fyra (förhopp-
ningsvis) Byablad. Det är roligt att 
ni läsare hör av er. Det blir en ge-
mensam tidning på det viset. Alla 
bidrag är välkomna. Glöm inte Fri 
talan” Jag hoppas att ingen tar illa 
upp om vi ändrar lite försiktigt eller 
kortar av texter då och då. För det 
mesta är det bara småsaker. Tänk 
bara på att ni inte skickar för om-
fattande artiklar. Inte mer än två 
sidor text. 

Vi får inte bara text-och bildbi-
drag. En av våra prenumeranter, 
Gorthon Nilsson skickade 100 
kr i julgåva till Byabladet. Tack 
Gorthon! Hoppas du blir nöjd även 
i fortsättningen.

Annars är det är inte så mycket 
som händer i byn just nu. Inte som 
syns, men i hamnen håller man 
på att färdigställa nya dörrar till 

bodarna. Några trivselmöten kan 
vi som alla vet inte anordna här i 
gamla Lerberget. I alla fall inte in-
omhus. Men vem vet, vi kunde kan-
ske som vår grannby ordna någon 
exkursion av något slag. Vår med-
arbetare Björn Lindblad har tankar 
om ev. fågelskådning. Då får vi rum 
allihop i Guds fria natur. 

Vi har den årliga stämman den 25 
mars som vi kommer att redovisa 
i nästa nummer. Det blir utställ-
ningar i Hoddan även i år. Först ut 
är Birgitta Lindestam under påsk-
helgen och Mats Müller under val-
borgshelgen. Alla bokningar är inte 
klara men under en sommarvecka 
kommer en utställning med Robert 
Nilssons akvareller bl.a. 

Om eventuella kommande hän-
delser kan man läsa på hemsidan. 
Ny webmaster är Martin Cox.

Redaktionen 

H Ä N D E R  I  B Y N

25 mars kl 15.0025 mars kl 15.00 Bystämma på  Bystämma på 

restaurang Skogsbrynet.restaurang Skogsbrynet.

Kallelse kommer att delas ut. Kallelse kommer att delas ut. 

  

30 april kl 20.3030 april kl 20.30 Traditionellt Val- Traditionellt Val-

borgsmässofi rande på stranden vid borgsmässofi rande på stranden vid 

Campingen.Campingen.

Fri TalanFri Talan
Här kommer två frågor för vår styrelse 

att ta ställning till:

1. Har vi någon hjärtstartare i Lerber-

get? Om inte, vill jag väcka frågan. 

En naturlig plats vore väl i hamnen.

2. Återigen - vill vi ha kvar minken i 

hamnen? Jag med fl era vill inte……!

 Björn Lindblad
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Havssulor i SundetHavssulor i Sundet
Man ser dem i regel bara under klara dagar när de kommer med Man ser dem i regel bara under klara dagar när de kommer med 
hårda västliga vindar från sina utbredningsområden i Nordsjön och hårda västliga vindar från sina utbredningsområden i Nordsjön och 
Atlanten. På raka smala vingar som kan bli upp mot 1,90 cm mellan Atlanten. På raka smala vingar som kan bli upp mot 1,90 cm mellan 
vingspetsarna kan de då skådas mittsunds där de från 10 – 20 m höjd vingspetsarna kan de då skådas mittsunds där de från 10 – 20 m höjd 
dyker som torpeder rakt ned i havet på jakt efter fi sk. Vi talar om dyker som torpeder rakt ned i havet på jakt efter fi sk. Vi talar om 
havssulorna.havssulorna.
Skillnaden mot våra egna vitfåglar är tydlig. Havssulorna lyser vitare Skillnaden mot våra egna vitfåglar är tydlig. Havssulorna lyser vitare 
och vingspetsarna är sotsvarta. Deras snabba grunda vingslag kan och vingspetsarna är sotsvarta. Deras snabba grunda vingslag kan 
jämföras med måsarnas och trutarnas som är långsammare, djupare. jämföras med måsarnas och trutarnas som är långsammare, djupare. 
Och deras segelfl ykt över vågor och skum är hisnande snabb jämfört Och deras segelfl ykt över vågor och skum är hisnande snabb jämfört 
med mås och trut.med mås och trut.
De är havens vagabonder, lever ett s.k. pelagiskt liv, utom när de De är havens vagabonder, lever ett s.k. pelagiskt liv, utom när de 
häckar på någon av Atlantens eller Nordsjöns klippöar. Kända till-häckar på någon av Atlantens eller Nordsjöns klippöar. Kända till-
håll är St. Kilda och Bass Rock utanför Skottland.håll är St. Kilda och Bass Rock utanför Skottland.

Den döda havssulan på bilden hittades i januari på stranden nedanför Den döda havssulan på bilden hittades i januari på stranden nedanför 
Vikens golfbana. Den var fullvuxen, kanske var dess utmätta tid för-Vikens golfbana. Den var fullvuxen, kanske var dess utmätta tid för-
brukad. Kanske hade den överraskats av den svåra kölden.brukad. Kanske hade den överraskats av den svåra kölden.

Havssulorna kan med en god kikare ses utanför Lerberget, men vill Havssulorna kan med en god kikare ses utanför Lerberget, men vill 
man skåda dem på närmare håll bör man ta sig nedåt Gråläge där man skåda dem på närmare håll bör man ta sig nedåt Gråläge där 
Sundet smalnar av.                    Sundet smalnar av.                                  Text och bild:               Text och bild: Björn LindbladBjörn Lindblad

Några minnesbilder från julhelgen 2011.Några minnesbilder från julhelgen 2011.
Det blev ingen vit jul den här gången, men granen på hamnen lyste upp som vanligt precis som alla andra granar Det blev ingen vit jul den här gången, men granen på hamnen lyste upp som vanligt precis som alla andra granar 
som delats ut på Luciadagen. Där  fi ck man glögg och pepparkaka medan man köade precis som vanligt.som delats ut på Luciadagen. Där  fi ck man glögg och pepparkaka medan man köade precis som vanligt.

                                                    

På hamnen kom tomten på besök och gottepåsarna 

hade han i beredskap efter tal och dans.

Mikael Pernborg höll jultalet och tomtefar kunde inte 

vara någon annan än Anders Hellborg.

Pensionärsjulfest på Skogsbrynet var en höjdpunkt 

förstås med glada deltagare.
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Groddjur och golfbanor
Golfbanor och naturskydd går inte alltid 
hand i hand. Beroende på lokalisering 
och skötsel kan en golfbana utgöra ett 
konfl iktområde vad beträffar naturvård 
och biologisk mångfald. Det behöver 
dock inte vara så och Lerbergets golfbana 
utgör ett exempel på motsatsen. Banan är 
anlagd på f d jordbruksmark och skånsk 
åkermark innebär verkligen inte hög bio-
logisk mångfald. Tillkomsten av golfba-
nan och i synnerhet de många dammarna 
medförde därför en klar förbättring för 
den biologiska mångfalden.

Särskilt positivt har det varit för amfi bi-
erna dvs groddjuren. Det är en djurgrupp 
som missgynnats rejält under två århund-
raden av uttorkning av landskapet t ex ge-
nom dränering och igenfyllning av småvatten. Även om de vuxna djuren av grodor, paddor och salamandrar i stor 
utsträckning är landlevande är de helt beroende av vatten för sin fortplantning. Äggen läggs i vatten och alla har 
ett larv/yngelstadium i vatten innan de genomgår metamorfos (förvandling) till färdig groda/padda/salamander. 

Störst chans att träffa på groddjur på golfbanan är på våren, under deras spelperiod, vilken inleds direkt efter 
uppvaknandet ur vinterdvalan. Eftersom groddjuren är växelvarma (de har samma kroppstemperatur som omgiv-
ningen) styrs deras uppvaknande, och därmed fortplantningen, av vårens framskridande. Maximal spelaktivitet 
nås i allmänhet under första halvan av april och bäst resultat brukar man få om dammarna besöks efter mörkrets 
inbrott. I fi cklampsskenet kan man då relativt lätt observera de två arter som använder dammarna för sin fortplant-
ning: vanlig groda (Rana temporaria) och vanlig padda (Bufo bufo).

Vad beträffar vanlig groda är det främst följande dammar som är aktuella: mellan hål åtta och fem, NV greenen på 
hål fem och N greenen på hål två. I dessa samlas hanarna och försöker, med rätt lågmälda knorrande läten, locka 

till sig honor. Hanarna är tämligen vak-
samma, utom under lekens maximum, 
tystnar och dyker ned under vattnet om 
man kommer för nära.    Varje hona läg-
ger sina åtskilliga hundra ägg/romkorn 
i en sammanhållen klump, varför det är 
möjligt att, med viss marginal, räkna 
hur många honor som deponerat ägg i 
en damm. Jag har försökt följa utveck-
lingen i dammarna sedan 2005 och an-
talet romklumpar av vanlig groda har 
pendlat mellan 30 och 100.

Betydligt fl er paddor utnyttjar golfba-
nan. De är dock mer svårräknade, då 
paddhonor lägger sina uppemot tusen 
ägg i långa strängar som är helt omöjli-
ga att räkna. Istället går man sakta runt 
dammarna och kan, i fi cklampsskenet, 
räkna antalet sedda paddor. Till skill-
nad från vanlig groda, vars hanar sam-
las många tillsammans, är paddor mer 
utspridda utmed strandkanten.

Paddpar i amplexus (parningsställning)

Några vanliga grodor bland rom från ca 9 honor
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Könet hos paddorna kan oftast avgöras genom storleken: honorna är betydligt större än hanarna. Eftersom det råder 
en sned könsfördelning hos vanlig padda med en kraftig övervikt av hanar är det en väldig konkurrens om honorna 
och det är ytterst sällan man ser en ”oantastad” hona, utan i stort sett alla honor som ses har en hane på ryggen. 
Paret befi nner sig då i s k amplexus (parningsställning). Särskilt attraktiva honor kan i vissa fall omfamnas av up-
pemot ett tiotal hanar. Tyvärr slutar det då olyckligt för honan som antingen kvävs eller blir söndersliten. 

Samtliga dammar och diken på Lerbergets golfbana har besökts av paddor under våren men i varierande utsträck-
ning. Under två magnifi ka kvällar förra året (10 och 11 april) kunde jag notera sammanlagt mellan 900 och 1000 
paddhanar (och 35 honor) fördelade på tio av banans elva vattenhål (bara dammen mellan hål ett och nio saknade 
paddor). Drygt 400 av dessa fanns i den östligaste dammen (Ö hål 6). I den stora vattensamlingen mellan hål sex 
och sju hittades ca 150 hanar och här kan också en del ha missats då de, i den, är svårräknade p g a omfattande 
vattenvegetation. Även den lilla dammen NV greenen på hål fem hade ett högt antal, ca 160 hanar.

Efter lekens avslutande sprider sig gro-
dorna och paddorna i grannskapet och 
normalt uppsöker de inte dammarna 
förrän nästa vår. En del kan dock över-
vintra på botten av en vattensamling. I 
juni-juli är det dags för nymetamorfose-
rade ”minigrodor/minipaddor” att lämna 
vattnet. Då är deras larvperiod över och 
de förvandlas från växtätande yngel som 
andas med gälar till små landlevande, 
småkrypsätande groddjur som andas med 
lungor. De få av dem som når könsmogen 
ålder återvänder efter tre-fyra år för att 
fortplanta sig.

Jag hoppas kunna följa utvecklingen av 
groddjursfaunan på golfbana även i fort-
sättningen. Förhoppningsvis slipper ock-
så dammarna inplantering av gräskarpar. 
Sannolikt skulle det spoliera det stora na-
turvärde som de nu utgör. Exempel fi nns dessvärre från S:t Arilds golfbana där dammar, ur biologisk synpunkt, 
förstörts genom sådan inplantering. Generellt är inte fi sk någon bra kombination med groddjur (paddor klarar sig 
dock rätt bra), i synnerhet inte med den skyddsvärda större vattensalamandern (Triturus cristatus), som möjligen 
skulle kunna kolonisera området.

För den som är intresserad går 
det bra att följa med på NFK:s 
(Naturskyddsföreningen i Kul-
labygden) årliga grod- och 
paddexkursion söndag 8 april. 
Samling 20.00 på parkeringen 
NO Gruvtorget i Höganäs. Be-
sök gärna vår hemsida www.
snfkullabygden.n.nu för mer 
information om andra program-
punkter, exkursionsreferat mm.

Göran Paulson, 
Naturskyddsföreningen 
i Kullabygden

En liten del av en romsträng från vanlig padda

Paddhona omfamnad av ett fl ertal hanar
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Spännande besök i Museet.
Då och då gästas byns lilla museum av 
skolklasser i kommunen, särskilt från 
Lerbergsskolan. Den här gången var det 
årskurs tre med lärarna Gunilla Olofs-
son och Stina Schölander. Birgitta Ste-
fansson, ordförande i Museikommittén 
välkomnade dem och Carl-Johan Ståhl 
och Rolf Hasse berättade. Barnen fick 
sig ett stycke Lerbergshistoria till livs. 
I årskurs tre läser man om sin närmil-
jö och det blev massor av frågor från 
nyfikna, vetgiriga barn. Ingen fara, det 
museifolket inte kan om alla saker och 
ting om Lerberget är inte värt att veta. 
Och barnen tog till sig, lyssnade och 
frågade. Sedan blev det lek och frågor 
utomhus också. Allt skulle förstås se-
dan dokumenteras hemma i klassrum-
met.

Den 21 september 2011 samlades museikommittén för utvärdering av sommarens verksamhet. 
Varje helg har man öppet för allmänheten och besöken har varit många. Det finns alltid en museivärd 
som försöker svara på gästernas frågor och visar tillrätta. Man vill gärna veta mer om byggnader i 
byn och om fartyg och människor som levat och verkat i Lerberget. I museet kan man leta i pärmarna 
efter bilder och texter som sammanställts av kommittémedlemmarna. Dokumentation pågår hela tiden, 
bilder sparas, scannas och registreras för eftervärlden. Byablad finns också från allra första början och 
i dem finns mycket dokumentation. Pauli Ohlssons ”gamla bilden” är ett exempel. Sedan hjälps man 
åt att städa och hålla allt i bra skick. Det är verkligen en känsla av hemtrevnad som möter en när man 
kommer in.
Med på mötet var Pauli Ohlsson, Stina Arvidsson, Walter Johansson, Carl-Johan Ståhl och Birgitta 
Stefansson. Gunilla Pedersén, som också ingår i museikommittén, var tyvärr förhindrad att närvara. 
Det finns alltid en museivärd som försöker svara på gästernas frågor och visar tillrätta. Det behövs f ler 
som kan ställa upp som värdar, så hör av er till Birgitta.
Det försiggår en hel del i tysthet som alla förstår. Allt borgar för att museet utvecklas och minnena tas 
tillvara.

Bilder: Birgitta Stefansson
Text. Ingrid Hallberg

Birgitta berättarKlass 3 Lerbergsskolan på besök

Carl-Johan Ståhl demonstrerar ett 
gammalt föremål ur samlingarna
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Utställare i Hoddan våren och sommaren 2012
(Obs. med förbehåll för ändringar).

2 -12 /4             Birgitta Lindestam

30/4 – 1/5         Mats Müller

22/6 – 28 /6      Ingrid Wångdahl

29/6 – 5/7         Harriet Raaf

6/7 – 12/7         Robert Nilsson ( retroaktivt )

13/7 – 19/7       Ewa Carlsson och René Nilsson

20/7 – 26/7       Margaretha Worge

27/7 – 2/8         Hantverksgruppen Nordvästra Skåne

3/8 – 9/8           Ingvar Stendahl

10/8 – 16/8        Lars Zerman

17/8 – 26/8        Anders Wellving

Ev. kontakt Ingrid Hallberg, tel. 042-33 34 56

Börja skåda fåglar.
Lerberget är en perfekt plats för fågelskådning. 
Hav, stränder, odlingslandskap, skog och ängar, allt runt knuten! 
Nu när ljuset och fl yttfåglarna återvänder, har man som fågelskådare en fantastisk tid att se fram emot. 
För att titta på fåglar behöver man ingen exklusiv utrustning. En behändig kikare med förstoring 7- 10 ggr, 
en fälthandbok och ett anteckningsblock är egentligen allt man behöver. 
Fågelskådning kan bedrivas året om men sommarhalvåret är naturligtvis den bästa tiden med sin artrikedom 
och fågelsång.

Om du gör en promenad vid havet, upptäcker du förmodligen ejder, gravand, gräsand, sothöna och olika 
trutar och måsar. På stranden ser du kanske strandskata och inne i byn kanske koltrast, grönfi nk, gråsparv, 
bofi nk och blåmes. I hamnen bland stenarna vid piren kan man se gärdsmyg och stenskvätta dyka upp.  
Detta är bara ett axplock av de ca 40-45 arter vi har nära oss. 

I Kullabygden har vi en mycket aktiv naturskyddsförening med aktiviteter året om. 
Du hittar information om föreningen på www.snfkullabygden.n.nu      <http://www.snfkullabygden.n.nu/>

Text: Björn Lindblad    Foto, ”Koltrast”: Ulrik Alm
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Adventsstormen 2011

Så var det dags igen! Första söndagen i advent, den 27 november, slog stormen till. Visserligen nådde vind-
byarna aldrig riktigt upp i orkanstyrka, men vattenståndet var ovanligt högt, knappa 1,5 meter över nor-
malvattenstånd, så skadorna blev påtagliga i hamnen.

Ingen upplyftande syn
Dagen efter stormen närmade jag mig hamnen från norr. Jag kunde konstatera att det fortfarande var väldigt högt 
vattenstånd, att vågorna gröpt ur strandbanken rejält på många ställen samt att båtar på stranden hade kastats på 
tvären och att ”beach-volley-planen” nedanför campingplatsen låg helt under vatten. Nedanför Skogsbrynsvägen 
täcktes gräsmattan av stora vattensamlingar. Vid hamnen, ovanpå den norra piren bakom museet, låg en bit av det 
under våren med betonggjutning förstärkta och rejält förankrade räcket till badbryggan. Ute bland vågorna såg 
bryggan rejält ”ving-bruten” ut.

Många intryck på en gång
När jag från piren tittade mot hamnen, hopade sig intrycken. Fortfarande högt vattenstånd, ”rullebören” vält, 
”blomsterbåten” kantrad och upptryckt mot kättingen, tång och skräp lite över allt, fl ytbryggan på tvären halvvägs 
upp mot Segelvägen. Bakom stapeln med Optimistjollar skymtades en allmän ”båtröra” och välta laserjollar. På 
planen bortom kranen vid slipen hade en båt fl yttats framåt och kantrat och tryckt till grannbåtarna. På andra sidan 
hamnens mittbrygga kunde man skymta att det såg ännu värre ut.

Bryggröra
Vid soffan på bryggan nedanför LSS-byggnaden hade två bryggdelar landat. Alldeles norr om och bakom soffan 
vänd mot land fanns båtplats 508, och i samma position framför soffan båtplats 412. Det var bryggan längs den 
södra piren som drabbats värst. Den yttre änden hade seglat iväg liksom själva hörnan mellan piren och land. Det 
fanns bryggbitar utspridda lite här och var, bland annat uppe på durken vid LSS-byggnaden och på asfalten norr om. 
Vågor och vind hade förorsakat ännu mer röra av träbitar och tång, plast, fendrar, stegar, och tampar. Det var inte 
bara en omfattande reparation som helt uppenbart stormen hade skapat behov av utan också en rejäl hamnstädning.

Otursbåtar
Så här års är lyckligtvis de fl esta båtar torrsatta. Men bland dem som låg kvar hängde en båt vattenfylld alldeles 
nedanför den ovan omtalade soffan och längre söderut hade de båtar som låg förtöjda vid den försvunna bryggan 
radat upp sig på linje vid pålarna. Båten närmast land fl öt upp och ned. Men även båtarna som låg i vaggor på land 
hade påverkats. En vit segelbåt i främsta raden hade satt fören i marken, medan akterdelen fortfarande låg kvar i

Båt- och bryggröra
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vaggan. Allra ytterst mot söder låg Jörgen Brands under året inköpta båt. (Se förra numret av Byabladet). Han fanns 
själv på plats och kunde konstatera att båten vridet sig så att fören pekade mer mot söder, samt att en aluminium-
stege som legat på marken söder om båten uppenbarligen hade förhindrat ytterligare vridning till priset av en rejäl 
buckla i stegen. Master som tidigare låg snyggt placerade på marken liknade nu ett plocke-pinn-spel.

Inte så farligt
När man vet hur mycket arbete det är att bara utföra nor-
malt årligt underhåll på hamnen, kändes följderna av ska-
dorna som ett berg av arbete. När det några veckor senare 
var dags för dans kring granen på hamnen, stötte jag på 
Bengt Larsson och Göran Nord från hamnkommittén och 
bad dem om en sammanfattning av stormskadorna på 
hamnen. Med lugn röst svarade Göran: ”inte så farligt”. 
Det är uppenbart att det är ett kompetent och tryggt gäng 
som styr över hamnen.

Inte bara hamnen
Det var givetvis inte bara hamnen och stranden som påver-
kades av stormen utan också gatorna. Segelvägen söder om 
hamnen var delvis täckt av en stor saltvattenssjö med mas-
sor av tång. I hörnan av Segelvägen och Krabbes väg låg 
en bekant på knä och hissade upp sin parkerade bil med en 
domkraft. Under framvagnen hade en ilandfl uten truckpall 
kilat sig fast mellan framhjulen. Bilen såg ut som den låg i 
ett tångbad. På Havsvägen hade vinden och vågorna spolat 
upp bitar av en stock, tång och diverse skräp en tredjedels 
väg upp mot Mellangatan.

Detta var några resultat av den första stormen, som skulle 
följas av fl er fast inte lika vindstarka. Hamn och båtar går 
att reparera men den uttalade påverkan på stranden som 
vågor och vind åstadkom, kommer att bli en bestående del 
av den omskapning av naturen som ständigt pågår i större 
eller mindre omfattning.                              Martin Werner

Landhaveri

Segelvägen - saltvattenssjö
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Kappeland. 
Hus nr 2 på Snäckvägen.
Förr i tiden var man inte så noga med gräns-
dragningarna mellan tomterna. Man gjorde 
muntliga överenskommelser och ett hand-
slag var nog för att gälla ända upp i tinget. 
Man delade på ett antal kappeland och sam-
sades därefter på bästa sätt. 
Jag letar på Google och fi nner där: Ett kap-
peland är 1/32 tunnland.  Ett tunnland är 32 
kappeland.
Så var det med de tomter som delades upp 
efter nuvarande nr 2 på Snäckvägen.
Tomten nr 2 utgjordes från början av ett stort 
område som tillsammans med tegelbruket 
blev uppdelat i många fastigheter runt dam-
marna.
Förmodligen bodde tegelmästare Carl Mag-
nus Ståhl i nr 2 som var byggt i början på 
1800-talet. Det låg på ofri grund. Skepparen 
Ola Påhlsson köpte huset men han sålde i sin 
tur boningshuset och bodde först vid Ören 
vid nuvarande Kustvägen men köpte sedan 
en gård i Brännan där han brände tegel. Le-
ran kom från en märgelgrav på hans ägor. 
Fastigheten nr 2 tycks ha blivit uppdelad 
i sin tur och när Lerbergets Byamän 1871 
köpte en del jord öster om Lerberget kom nr 
2 att ligga på byns mark. Då såldes marken 
till innehavarna av boningshuset och dela-
des på tre personer, Johannes Gudmundsson, Hanna Larsson och Jöns Larsson. Var och en ägde då ett visst antal 
kappeland.
Johannes Gudmundsson försvann under en resa till Amerika. Efter en del år reste hustrun som var sömmerska, 
efter med barnen. En dotter Gustava stannade kvar. 
De olika fastighetsdelarna bytte sedan ägare ett antal gånger. Efterhand övertog Bertil Andersson som var dikare 
och brobyggare, alla fastigheterna. 
Den som slutligen stod som ägare var Karl Andersson som rev föräldrahemmet och byggde ett nytt hus 1982. Detta 
hus köptes sedan av familjen Fajersson 1993.
Om Karl Andersson kan man hitta mycket att läsa i museets pärmar. I Byabladet nr 2-2000 fi nns en lång artikel om 
Karl (Kalle) och hans spännande liv.
Familjen Fajersson vårdar ömt sitt hus där det ligger alldeles intill vattnet. Den magnifi ka utsikten över Sundet, 
vädrets dramatiska skiftningar, himmel och hav i samspel gör att ingen dag är den andra lik. Även om krafterna 

minskat har Hans Fajersson sin nyfi kenhet och känsla för byn 
kvar. Tack vare Beatrice (Bea) kan han hållas informerad om 
vad händer och komma i kontakt med folket i byn. Han har 
varit byamännen trogen i vått och torrt och höll under många år 
god uppsikt över campingen innan den övergick till nuvarande 
arrendator. Hans var den alla kallade på. Han ställde alltid upp, 
alltid lika hjälpsam och vänlig. Därför unnar vi honom nu all 
lugn och ro hemma i sitt hus med sin kära Beatrice. Där följa 
de vind och väder och fågelliv på nära håll, ett liv i ständig 
rörelse. När sommaren kommer är det bara att kommendera ut 
barn och barnbarn att sätta skrubbegarn och hålla koll på när 
makrillen går till som på gamle groparens tid.

Text: Ingrid Hallberg
Gamla huset på tomten.

Fajerssons hus.
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Strandvallen förstärkt. 
Adventsstormen gick hårt åt strandvallen på många ställen. Vid norra delen av Segelvägen tog sig vattnet över den, 
och gräsmattan täcktes av samlingar med saltvatten. För att försvåra liknande genombrott i framtiden och ge en 
bättre möjlighet för växtligheten att binda sanden, förstärktes strandvallen med ett lerlager i början av februari. 
En grävmaskin grävde ett rejält dike precis innanför strandvallen vilket resulterade i tillfälliga berg av sand. Två 
lastbilar körde i skytteltrafi k med fet lera, som tippades i diket. Sedan grävmaskinen krossat och packat de frusna 
lerklumparna, lades sanden tillbaka och jämnades till. När sedan vegetationen får fäste igen, blir strandvallen 
mycket beständigare än tidigare. En framsynt åtgärd som kommer att behövas på många ställen längs våra kuster.

Martin Werner
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Rabarber – NU?Rabarber – NU? ”Jag vill opp, jag vill opp”,”Jag vill opp, jag vill opp”,
sa Rabarberknopp.sa Rabarberknopp.
Så sprängde den på med sin röda topp.Så sprängde den på med sin röda topp.
Men jorden sa stopp.Men jorden sa stopp.
”Du får lugna dig lite, Rabarberknopp”. ”Du får lugna dig lite, Rabarberknopp”. 
(Citat ur En vårvisa av Elsa Beskow).(Citat ur En vårvisa av Elsa Beskow).

Det är inte bara vissa i redaktionen som Det är inte bara vissa i redaktionen som 
längtar efter vårens första späda rabarber. längtar efter vårens första späda rabarber. 
Jorden är dock klok, så vi får vänta ett tag Jorden är dock klok, så vi får vänta ett tag 
till och nöja oss med att ha Stinas pajrecept till och nöja oss med att ha Stinas pajrecept 
i beredskap.i beredskap.
Rabarberns ursprungsland är Kina och Ti-Rabarberns ursprungsland är Kina och Ti-
bet där man för 2500 år sedan använde den bet där man för 2500 år sedan använde den 
som medicinalväxt. Den var tidigt känd för som medicinalväxt. Den var tidigt känd för 
att hålla borta skörbjugg bland annat. Den, att hålla borta skörbjugg bland annat. Den, 
vet vi nu, innehåller mycket kalcium, järn, vet vi nu, innehåller mycket kalcium, järn, 
selen och mycket kostfi brer. Till Europa selen och mycket kostfi brer. Till Europa 
kom rabarbern på 1300-talet, kanske med kom rabarbern på 1300-talet, kanske med 
Marco Polo.Marco Polo.
Det var i vetenskapligt syfte man först på Det var i vetenskapligt syfte man först på 
1700-talet smugglade in fl ikrabarbern till 1700-talet smugglade in fl ikrabarbern till 
Sverige. Ryssland hade nämligen monopol Sverige. Ryssland hade nämligen monopol 
på denna handel. Växten var känd som ett på denna handel. Växten var känd som ett 
mycket dyrt laxermedel och apoteken för-mycket dyrt laxermedel och apoteken för-
väntades bli självförsörjande på rabarber. väntades bli självförsörjande på rabarber. 
Det blev tyvärr fel sort man fi ck, dvs. mat-Det blev tyvärr fel sort man fi ck, dvs. mat-
rabarber. Först att odla den var PJ Bergius, rabarber. Först att odla den var PJ Bergius, 
han som grundade Bergianska trädgården han som grundade Bergianska trädgården 
i Stockholm. Riktigt populär blev rabar-i Stockholm. Riktigt populär blev rabar-
bern först när sockerpriset blev överkom-bern först när sockerpriset blev överkom-
ligt. För att tillreda saft, sylt, kräm och ligt. För att tillreda saft, sylt, kräm och 
annat behövdes mycket socker eftersom annat behövdes mycket socker eftersom 
rabarbern är så syrlig.rabarbern är så syrlig.
Rabarberbladen är giftiga. De får stå som Rabarberbladen är giftiga. De får stå som 
ståtliga prydnader i trädgårdslandet tills ståtliga prydnader i trädgårdslandet tills 
någon rycker upp de rosaskimrande stjäl-någon rycker upp de rosaskimrande stjäl-
karna till mat. Barnen kanske leker med karna till mat. Barnen kanske leker med 
bladen. De är förträffl iga paraplyer och bladen. De är förträffl iga paraplyer och 
solskydd.  solskydd.  
Får växten stå orörd kan den blomma med Får växten stå orörd kan den blomma med 
stora vackra blommor. Men vill man ha stora vackra blommor. Men vill man ha 
bra skörd ska man ta bort blomknopparna bra skörd ska man ta bort blomknopparna 
som annars tar all kraft.som annars tar all kraft.
Så var glad om du har en liten rabarber-Så var glad om du har en liten rabarber-
odling. Du behöver bara gödsla och vattna odling. Du behöver bara gödsla och vattna 
så trivs den och kommer igen i många år. så trivs den och kommer igen i många år. 
Förökning är bäst genom att klyva roten. Förökning är bäst genom att klyva roten. 
Frösådd är inte att föredra då man inte vet Frösådd är inte att föredra då man inte vet 
vilken sort man då får fram.vilken sort man då får fram.

Text:Text: Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg

Stinas frasiga rabarberkaka

125 gr smör eller margarin

1½ dl socker

2 dl vetemjöl

¾ tsk bakpulver

Fyllning

500 gr rabarber (1 liter skuren)

1-1½ dl socker

1 msk potatismjöl

Sätt ugnen på 200 grader.

Skär den späda rabarbern i skivor. Blanda rabarber, 

socker och potatismjöl. Häll blandningen i en smord 

ugnssäker form.

Smält smör, rör ner socker, vetemjöl och bakpulver. 

Fördela blandningen över rabarbern och grädda i ca 

30 minuter.

Servera med vaniljsås, vaniljglass eller lättvispad 

grädde. 
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Lerbergets Segelsällskap är en av de aktivare jolleklubbarna i Skåne. Bidragande till detta är, förutom att man har 
väldigt duktiga och engagerade instruktörer och seglare, det stöd man har från byns invånare. När man inför 2009 
uppgraderade klubbens fl ermansjollar från Trissjollar till Feva fi ck klubben ekonomisk hjälp både från Svenska 
Seglarförbundet, bybor och lokala företag. Två Fevor införskaffades våren 2009. Satsningen har slagit väl ut. Verk-
samheten har breddats och Fevaseglingen är succé och drivkraft för klubben. Båtarna är väldigt populära bland 
ungdomarna. De används både vid utbildning, träning och tävlingssegling. Bra dagar är Fevorna ute hela dagen och 
angör bara hamnen för besättningsbyte. 

Feva i bidevind utanför hamnen.

Inför 2012 planerar vi att skaffa yt-
terligare en Feva. Seglarförbundet 
verkar positivt till detta, mycket tack 
vare resultatet från bidraget som gavs 
2009. Vi hoppas på hjälp från förbun-
det även denna gång. Stödet är villko-
rat så att förbundet bidrar med halva 
fi nansieringen medan klubben ordnar 
resten. Vi hoppas även denna gång 
på sponsring från både lokala företag 
och bybor. Därför passar vi på att pre-
sentera verksamheten i en artikel här 
i Byabladet.

Alla kan vara med.
Målet är aktiv segling för barn, ungdomar och vuxna. Vi har samarbete med övriga segelklubbar i Kullabygden 
med omnejd. Klubben är ansluten till Svenska och Skånska Seglarförbunden. Därigenom är vi även anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Tävling är en del av verksamheten men vi ser det också väldigt viktigt att främja gott 
sjömanskap och båtsport av alla slag. Aktiviteterna är öppna för såväl enskilda medlemmar som familje-
medlemmar. Klubben drivs av ideella krafter och i gott samarbete med Byaföreningen och dess Hamnkommitté. 
Medlemsavgifterna är satta lågt för att ge alla som vill en möjlighet att vara med. Vi har en lättsam och okompli-
cerad gemenskap. Det är roligt och enkelt att vara med i LerSS!

Dags för sjösättning.

Vad händer i klubben?
”Sjöpiratverksamhet” är för junio-
rer innan de är stora nog att han-
tera båten på egen hand. Man får 
vara med om man gått ut förskolan 
eller ettan. Är man lite större går 
man Optimistjolleskolan. Vill man 
segla fl ermansbåt är det Fevaut-
bildning eller kölbåtsutbildning i 
Yngling som gäller. På våren kör 
vi ett lokalt träningsläger med 
introduktion och träning inför 
tävlingssegling. Optimistjollarna 
har träningssegling med instruktö-
rer på lördagar.

Sillacupen är en lagtävling för alla Optimistjolleseglare på fredagskvällarna före sillgrillningen. På onsdagarna är 
det klubbtävling för Optimister, Laser och Fevor.
Kullen Cup är en tävling mellan klubbarna i Kullabygden och Ålaslaget är en återkommande säsongsavslutning 
med matchracing för hela familjen.                                                                                                                             ›

Full fart framåt för Lerbergets Segelsällskap!
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Fyra Fevor på startlinjen i Ålaslaget 2011.

Information om de båttyper klubben seglar med
Optimistjollen
I Lerberget kan man gå Optimistkurs från det år man gått ut 2:an i skolan. Man skall även kunna simma 200 meter. 
Båten är lätt att hantera och med den låga riggen kan man segla säkert inne i hamnen även om det blåser mycket 
utanför.

Optimistjollarna är robusta och tål tuffa tag. Gillar 
man att tävla är optimisten toppen men också de 
som inte är så tävlingsinriktade har kul på sjön i en 
optimist. Man får tävla i optimist till och med det 
år man fyller 15. 

Det är en fantastisk upplevelse, känsla och 

erfarenhet att vara skeppare på sitt eget fartyg! 

RS Feva
Fevan är en modern tvåmansjolle konstruerad i 
England 2002. Den är tillverkad av stryktålig poly-
ester. Storseglet är på 6,5m2. Focken är 2,1 m2 och 
gennakern är på 7m2. Klassen är etablerad och växer snabbt som en av de största tävlingsklasserna för tvåmansjol-
lar både på nationella och internationella tävlingar. I dag fi nns det ca 5000 båtar i 25 länder.

I lätta vindar är Fevan stabil, lättseglad och passar utmärkt för nybörjare. I mellanvindar är den fortfarande lätt-
seglad men kräver då lite mer av sin besättning. Den skjuter fart och planar ganska fort. I hårdvind är den hur kul 
som helst! Att plana i över 15 knop är en fantastisk upplevelse. När du seglar jolle hänger du bara några cm från 
vattenytan, kontakten med hav och vind är total. Om man kapsejsar är båten lätt att resa igen. Sittbrunnen är själv-
länsande så det är bara att fortsätta segla. 

Normalt seglas Fevan av två juniorer men passar lika bra för en vuxen och ett barn, två vuxna eller en ensam 
vuxen. Den är väldigt mångsidig och enkel att hantera. En rutinerad skeppare kan ge sig ut tillsammans med en 
orutinerad gast utan att äventyra säkerheten. För att ligga i toppen på kappseglingar bör man tillsammans väga ca 
90-120 kg men för att ha kul i båten är intervallet ca 80-150 kg.
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Laserjolle
Klubben har två Laserjollar. Dess-
utom fi nns cirka 20 privata Lasers i 
klubben vilket gör Lerberget till en 
av de hamnar som har fl est Lasers 
i hela Sverige. Detta skapar förut-
sättningar för fantastiskt roliga och 
sporrande veckoseglingar under 
sommaren. Stämningen är hög och 
ambitionen är framförallt att ha 
kul. Lasern är den perfekta jollen 
för detta.
Konstruktionen är avsiktligt väldigt 
enkel vilket medför att det inte är 
många tampar att hålla reda på i en 
Laser. Det enda man behöver trim-
ma är mastens böjning och seglets 
buk. Lasern är stryktålig, osänkbar 
och kan snabbt resas efter en kap-
sejsning. 

Klubblasrarna kan lånas av medlemmar som vill prova på eller lära sig segla Laser. 

Yngling
Yngling är en liten kölbåt som passar bra för introduktion i kölbåtssegling. Ynglingen är smidig att hantera både för 
ungdomar och vuxna. Den har klassiska linjer och seglar bra i den krabba sjön i norra Öresund. När man kappseglar 
är man tre mans besättning men vid utbildning kan man vara 4 personer beroende på vikt och storlek. 

Yngling, en lillasyster till Solingen. 

Klubbens framtid
Klubbens instruktörer kommer från de 
egna leden. För att agera som instruk-
tör utbildas ungdomarna både genom 
Riksidrottsförbundet och Svenska Seg-
larförbundet. 
Inför 2012 satsar klubben på att kom-
plettera fl ottan med ytterligare en Feva. 

Nästa punkt på 
önskelistan är 
att byta ut Yng-
lingen mot en 
eller kanske två 
C55:or, kanske 

redan nästa år. C55an är rekommenderad för segelklubbar av Svenska seglarförbundet och 
har egenskaper som passar både nybörjare och mer drivna seglare. 

Just nu jobbar vi för fullt med fi nansieringen av den nya Fe-
van. Vi hoppas på hjälp både från företag och privatperso-
ner och tar med glädje emot alla bidrag. Naturligtvis hoppas 
vi också att alla som är intresserade av segling och klubbens 
verksamhet blir medlemmar i klubben. Ett familjemedlem-
skap kostar 500 kr, enskilda medlemmar betalar 300 kr och 
stödmedlemmar 200 kr. Klubbens bankgiro är:5718-9896
Mer information om klubben och vad som är på gång på: 
www.lerss.se 

Text: Hans Berg   Foto: Mats Hallberg, Otto Berg

r
C55:a
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  Åter en av Robert Nilssons hamnbilder från en höstdag på 1930-talet. Med all säkerhet är den tagen före 1938 
eftersom det gamla ekpålverket fortfarande fi nns kvar. Hamnen byggdes nämligen om det året. Båten är Gustav 
Lunds HG 1357 ”Sjöfågeln” byggd i ek 1921 på Scotte och Johanssons båtvarv i Höganäs. Den hade från början en 
5 hkr fotogenmotor av märket Dux. Till skillnad från de övriga stora båtarna hade den ett mycket smalt avgasrör 
och mycket snabbare gång än Limhamns- och Säffl emotorerna, som alltid vid start bildade stora runda ringar. En 
annan sak som skilde ”Sjöfågeln” från de övriga var att hon saknade styrhus. ”Sjöfågeln” är den enda av de stora 
båtarna från 1930-talet, som fi nns kvar i Lerberget, men den är numera utrustad med både styrhus och modern 
Sabbdiesel. Den är dessutom plastad. 

   Så tillbaka till själva bilden. Mannen på motorkappen är Gustavs äldste son, Gunnar. Övriga i fi skelaget utom 
Gustav själv, är troligen någon av de övriga sönerna Göte eller John. Den yngste, Chliwe, är nog för ung. Adolf 
Finne Andersson var ibland också med. Som man ser på bilden har man redan varit nere och lagt ner närdingarna 
i rummet och försett dem med fl äkransar eller kaggar för att hålla länken uppe. Det brukade man göra vid 2-tiden 
på eftermiddagen. Tanken är givetvis att man skall gå över i Hornbaeckbukten och driva efter sill. Nu är klockan 
4 och Gunnar är först på plats. I väntan på de övriga har han nog fyllt fotogen på de tre fl addermuslyktorna. En ser 
man på en lång stång i aktern på båten. En annan fi nns på den stora kobben, ”hyren” kallad, som skall sitta i andra 
änden av den 24 närdingar långa drivlänken. Den tredje lyktan skall lysa upp när man drar garnen. Att de kallas 
fl addermuslyktor beror på den tyske tillverkarens varumärke i form av en fl addermus på lampglaset. 

   När alla kommit kastar man loss. Är det god vind seglar man, annars tar man hjälp av motorn. Efter 1½-2 tim-
mar är man framme och gör klart för att sätta, när det börjar skymma. Det kan hända att man får samsas med andra 
båtar, både danska och svenska, så det gäller att se upp, så man inte driver in i varandras länkar. När man ätit och 
druckit kaffe ryktar man den närmaste närdingen. Om sillen gått till drar man länken, annars får den kanske stå 
ett par timmar till, innan man drar färdigt och sätter kurs mot hemmahamnen. Efter ett par timmar siktar man den 
gröna fyrlyktan på norra hamnnocken, och snart har man lagt till och kan börja lönna ur sillen. Klockan 2 kan man 
nog räkna med att vara färdig och gå hem. Einar Johansson har berättat att hans mor, Bertha, hade till uppgift att 
sätta ut den gröna fyrlyktan kl 9 på kvällen de dagar båtarna var ute. 

Text: Pauli Ohlsson
Foto: Robert Nilsson
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