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

Så har vi upplevt ännu en regn-
rik sommar.  Trots det har vår nya 
badbrygga använts fl itigt. Bryggan 
kommer så småningom att kom-
pletteras med en bänk, trappräcke 
och en halkskyddsmatta. Kostna-
derna för badbryggan är summe-
rade och priset för den är ungefär 
190 000 kr. 

Vi har ansökt om kommunalt bi-
drag till de extra utgifter för bad- 
och båtbryggan som vi haft efter 
adventsstormen.  Återställandet av 
södra båtbryggan har kostat oss c:a 
130 000 kr.

Utöver dessa summor hoppas 
jag att ni är medvetna om alla de 
hundratals frivilliga arbetstimmar 
som också lagts ner vid hamn och 
bryggor. Stort tack till alla er som 
hjälp till.

Vi har tidigare efterlyst ägarna 
till det båtar som ligger norr om 
Hamnen. Fortfarande är fl era båtar 
omärkta. Båtarna tycks inte vara 
använda på lång tid, de kommer så 
småningom att forslas bort om vi 
inte kommer i kontakt med någon 
ägare.

Nu önskar vi oss alla en solig och 
skön höst. 

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: Kor på bete, Akvarell 
av Robert Nilsson 

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

Från redaktionen. 
Så sakta drar sig solen västerut, 
sjunker en aning tidigare ned under 
horisonten och är en aning senare 
uppe över kanten på morgonkvis-
ten. Den här sommaren kan det 
nästan kvitta vad solen hittar på 
för den skyms hela tiden av mörka 
moln och regn. Som tur är fi nns 
det regnkläder och dataspel om 
man inte vill gå ut. Givetvis fi nns 
det gott om böcker att läsa också. 
En del ägnar sig faktiskt åt denna 
urgamla syssla! För en ringa peng 
kan man fynda på bibliotekens lop-
pisar. Jag hittade en spännnande 
och annorlunda bok om fåglar, en 
om akvarellmålning samt en bok 
med betraktelser av Kaj Munk, den 
danske prästen som blev mördad 
under andra världskriget. Alla kos-
tade en krona styck!
Det händer trots allt saker i byn. 
En fantastisk utställning av Robert 
Nilssons akvareller, smakfullt ar-
rangerat av familjen. Övriga utstäl-
lare i Hoddan har också glatt oss 

med sina arbeten. Rickard Ljung-
kvist och hans mamma Katarina 
hade tur som fi ck en solig vecka. 
Rickard roade många med sitt må-
leri ute på piren. Ingrid Wångdahl 
och Harriet Raaf har också lyst upp 
sommaren med sina vackra färger. 
Mer om Hoddan i nästa nummer. 
En ny badbrygga är på plats. Martin 
Werner skriver om den.
Vi i redaktionen ser fram emot en 
spännande höst. Skicka gärna in 
bidrag. Har ni funderingar om stort 
och smått, positivt men också nega-
tivt, hör av er. Bättre det än att vi 
får höra saker skvallervägen. Sånt 
händer tyvärr.
På förekommen anledning, som det 
heter, har vi en önskan. Du som 
har ett eller fl era bra foto från 
Lerberget som skulle passa till 
vykort, skicka till Byabladet. 
Vi skickar vidare till styrelsen. Det 
är många som efterfrågar bilder 
härifrån som de kan skicka till vän-
ner och bekanta. 

För redaktionen Ingrid Hallberg
.

H Ä N D E R  I  B Y N

24 augusti. 24 augusti. Kräftskiva på hamnen, kl.19.00  Anmälan.Kräftskiva på hamnen, kl.19.00  Anmälan.
  
19 oktober. 19 oktober. Bowlingkväll i Sporthallen  Anmälan.Bowlingkväll i Sporthallen  Anmälan.

December.December. Ev.kransbindning inför julen. Ev.kransbindning inför julen.

16 december.16 december. Julfest på hamnen, kl.15.00. Julfest på hamnen, kl.15.00.
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Lerberget i historiskt ljus med Robert Nilssons bilder.Lerberget i historiskt ljus med Robert Nilssons bilder.
En idyll från en gången tid. En utsikt som förfl yttat sig långt bort från den lilla fi skebyn och istället fyllts med nya En idyll från en gången tid. En utsikt som förfl yttat sig långt bort från den lilla fi skebyn och istället fyllts med nya 
hus, nya människor, nybyggare som allteftersom fått möjlighet att bygga sig ett eget hem.hus, nya människor, nybyggare som allteftersom fått möjlighet att bygga sig ett eget hem.
Bortanför åkrarna skymtar Esperödsskogen. Den fi nns kvar med all sin artrikedom, värd att vara rädd om. Där som Bortanför åkrarna skymtar Esperödsskogen. Den fi nns kvar med all sin artrikedom, värd att vara rädd om. Där som 
de första vitsipporna tittar fram medan marken ännu får ljus, följda av liljekonvaljer lagom till Mors dag.de första vitsipporna tittar fram medan marken ännu får ljus, följda av liljekonvaljer lagom till Mors dag.
Det blev en vacker, minnesvärd utställning i Hoddan med ett väl välhängt urval av hans akvareller med motiv från Det blev en vacker, minnesvärd utställning i Hoddan med ett väl välhängt urval av hans akvareller med motiv från 
ett Lerberget som både fi nns och inte fi nns beroende på väderstreck. Bilderna från åker och äng i öster blivit till ett Lerberget som både fi nns och inte fi nns beroende på väderstreck. Bilderna från åker och äng i öster blivit till 
minnen medan västerut åtminstone havet och stenarna fi nns kvar. Skeppen som seglar, människorna är annorlunda.minnen medan västerut åtminstone havet och stenarna fi nns kvar. Skeppen som seglar, människorna är annorlunda.
Det är en välsignelse att Höganäs Museum planerar en något större utställning nästa år. Då kan vi återuppleva en Det är en välsignelse att Höganäs Museum planerar en något större utställning nästa år. Då kan vi återuppleva en 
del av minnena från förr.del av minnena från förr.
Ett litet axplock får ni i detta nummer av tidningen.                                                                           Ingrid HallbergEtt litet axplock får ni i detta nummer av tidningen.                                                                           Ingrid Hallberg

Relief, Robert Nilsson 

En nöjd Mats Nilsson i sin 

farfars utställning

Åkrarna åt öster

Samarbete. Robert Nilsson 

och Barbro Nilsson
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Vilda blommors dagVilda blommors dag
 Den 17 juni samlades en stor skara naturintresserade vid Lerbergsskolans parkering. Naturskyddsföreningen  Den 17 juni samlades en stor skara naturintresserade vid Lerbergsskolans parkering. Naturskyddsföreningen 

med Gun Pfern och Kerstin Persson som sakkunniga ledare ledde en lång, innehållsrik naturvandring genom byn med Gun Pfern och Kerstin Persson som sakkunniga ledare ledde en lång, innehållsrik naturvandring genom byn 
ut på naturreservatet vid golfbanan. Jag hoppas verkligen man gör om det, dels för att man hela tiden glömmer och ut på naturreservatet vid golfbanan. Jag hoppas verkligen man gör om det, dels för att man hela tiden glömmer och 
behöver repetera men också för att fl er ska få möjligheten att vara med. behöver repetera men också för att fl er ska få möjligheten att vara med. 

Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg 

Kerstin Persson examinerar gräs

Vila i backarna i naturreservatet

Kvanne Blåmonke

Kattfot Mjölkört Gulmåra

Byabladet-03-12.indd   Avs1:4Byabladet-03-12.indd   Avs1:4 2012-08-09   08.362012-08-09   08.36



Nr 3 2012 5

Sommarlovet 
började som vanligt 
med skolavslutning. 
Så även i Gamla 
Lerberget. På Mel-
lanskolans gård 
samlades barn och 
föräldrar till skåde-
spel och fi ka. Lite 
snyft kanske det 
blev när de ”stora” 
barnen avtackades 
och önskades lycka 
till i den” riktiga” 
skolan. Var sitt fi nt 
minnesalbum fi ck 
de i avskedsgåva.

   Ingrid Hallberg     Ingrid Hallberg  

Segling i alla väderSegling i alla väder
Seglarna har haft det kämpigt. Mycket regn och hårda vindar omöjliggjorde en stor del av den första tiden i segel-Seglarna har haft det kämpigt. Mycket regn och hårda vindar omöjliggjorde en stor del av den första tiden i segel-
skolan. Allt genomfördes trots allt regn med stor entusiasm och gott humör. Vi ska vara stolta över vårt fi na segel-skolan. Allt genomfördes trots allt regn med stor entusiasm och gott humör. Vi ska vara stolta över vårt fi na segel-
sällskap där både unga och äldre får ta plats. Unga seglare har sommarjobb som instruktörer och lär ut sådant man sällskap där både unga och äldre får ta plats. Unga seglare har sommarjobb som instruktörer och lär ut sådant man 
behöver veta om sjövett och jollesegling och är fi na förebilder för de yngre barnen. behöver veta om sjövett och jollesegling och är fi na förebilder för de yngre barnen. 

Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg 
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Byavandring i Lerberget.
Lördag den 9 juni 2012-06-09
Sitter i min trädgård med gåstavarna som sällskap. De kan berätta att idag har de äntligen tagits fram och fått bli 
till nytta. Vet inte varför det ska ta sån tid att komma igång med något som är så användbart. De har varit på Bya-
vandring idag. Och de kan berätta.

Fyrtio personer samlades vid Ruffen väl rustade för regnet som hängde i luften och en kylig nordvästlig vind. 
Ingen brydde sig. Alla var idel öra för vad guiderna Birgitta Stefansson och Rolf Hasse hade att berätta. Visst är det 
spännande när man kommer ny till en plats att få lyssna till vad husen och stenarna har för hemligheter. Nyfi kna 
är vi lite till mans, om inte annat undrar man över vilka människorna är bakom staket och murar. Man undrar vem 
var egentligen den där Fröjd, Fika eller Sjösten som fått en guda uppkallad efter sig.

Från början var det inte så många innevånare här, bara ett litet antal, mer eller mindre hitkommenderade av 
svenska staten. De som bosatte sig på Lerberget var båtsmän eller andra som förlänats mark efter sin tjänst i Flottan. 
Här kunde de bygga sig ett hus och sedan försörja sig på fi ske. 

När Skåne blev svenskt 1658 var Lerberget ett öde land med sandkullar täckta med strandråg, ljung och kråkris. 
Längs stränderna då som nu minnen från inlandsisen i form av stora stenar, lagom höga för de första simhoppen 
när barnen kom till byn. Om nu barnen lekte i vattnet då som nu. Det är inte gott att veta. De var inte så många. .I 
början på 1700-talet fanns det bara fem hus här ute ” på Lerberget”. 

Linné kom härförbi på sin skånska resa 1749. Då fanns inga tillfartsvägar till och från Lerberget från Helsingborg 
och Höganäs. Troligtvis var Linné aldrig inne på Lerberget utan for från Viken direkt till Höganäs över en knagg-
lig ljungbevuxen väg. Så småningom gick sillen till i stora mängder och det kom folk inifrån landet för att köpa. 
Man kom med hästskjuts ända från Göingebygden och stod och väntade på fi skebåtarnas hemkomst efter strängt 
arbete till sjöss. Det fanns ett skjul utmed hamnplanen avsett för hästar och vagnar. Det kunde ta ett bra tag innan 
alla kommit iland och kunde bärga sin frångst. Somliga kom aldrig iland.Det var ett farligt yrke att vara fi skare då 
som nu.
 I början av 1800-talet hade befolkningen ökat till ca 300. Det 
berodde förstås också på att varje familj hade många barn, 
kanske åtta, tio. Då gällde att samsas om huslyet. Många sov 
i samma säng på både längden och tvären ”skavföttes”. 
Det är spännande med gamla hus. De står där och ruvar på 
sina hemligheter,  byter kanske ägare. Ibland går de i arv 
från släkte till släkte, ömsint vårdade av generationer. Mins-
ta tegelsten eller golvbräda har en historia att berätta. Det 
gäller bara att stanna upp och lyssna. 

Byavandring på gång

En liten vän på 

byavandring
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Uppmärksamma och intresserade följde hela skaran lunken utmed Segelvägen, Lergravsvägen, Byavägen och till-
baka till hamnen. Då hade nästan två timmar gått och Rolf och Birgitta behövde vila rösterna. De har mer att be-
rätta och väl är det. Så kan vi hoppas på fl er vandringar och lust att själva gräva vidare i byns historia bl.a. i muséet. 
Tingen därinne kan berätta. Nu hoppas vi att det inte ska gå tio år igen innan en ny byavandring kan bli verklighet.

 
Ingrid Hallberg

Judalien

Birgitta berättar

Här bor Jeppssons idag. Tidigare 

Barbro Nilsson och Robert Nilsson

Intresserade åhörare
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Utfärd i försommarens tecken.
Man blir aldrig för gammal för att åka på utfärd. Som liten skoletös var det ett ofantligt stort äventyr att åka med 
skolklassen på utfärd till Kulla Gunnarstorp eller Mölle. Det var buss eller tåg som gällde och tjugofem öre till glass 
och pannkakor i skolväskan. Jag hade nog ingen ryggsäck. 
Det regnade alltid, vad jag minns. Kanske hann vi leka ” Katt och råtta” och ” Sista paret ut” innan det var dags 
att åka hem.
Samma nyfi kenhet inför det okända tror jag fi nns hos de fl esta hela livet oavsett hur lång eller kort resan är. 
Ingen upplevelse blir någonsin densamma. Inte heller när Lerbergets äldre åker på utfl ykt.
I god tid kom man med föreskriven packning, prickades av i god ordning, fi ck den sedvanliga lotten och anförtrodde 
oss åt teamet som skulle föra oss ut i världen, Gunilla, Stina och Chauffören från Starby som vi också träffat förr.
Vi for på småvägar norrut där slätten övergår i tätare skog och hamnade så småningom i Skånes Fagerhult hos en 
samlare av stora mått. Djupt inne i skogen ligger Jännaholms bilsalong. Olle Nilsson, stolt ägare till detta livsverk 
guidade oss runt bland bilar och motorcyklar från de allra tidigaste till dagens senaste Volvo. Som det stod i pre-
sentationen: här kan var och en med säkerhet hitta ”sin” favorit. Allt detta är restaurerat in i minsta detalj till sitt 
ursprungliga skick. Här har till exempel en rostig gammal Opel Kapitän, hittad på en bilskrot någonstans i Sveriges 
långa land, återuppstått till sin forna skönhet efter att Olle sökt med ljus och lykta efter de rätta reservdelarna och 
hittat duktiga, kunniga medhjälpare.
Nog skulle det kännas häftigt att styra den gamla tjusiga For-

den på bilden. Bara att få stå bred-
vid och se sig själv i dess blanka 
dörrspegel och bli fotograferad var 
som det kunde tänkas vara på Greta 
Garbos tid. Det måste till en speci-
ell ritual när man skulle starta, och 
den kunde Olle som ett rinnande 
vatten och den ska nog vara hemlig 
för den försvann blixtsnabbt ur mitt 
minne.
För att inte tala om motorcyklar-
na som säkert väckte minnen hos 
många. Inte minst hos mig själv,  en 
gång stolt motorcykelägare. Olle Nilsson, bilveteran

Helgonbild

Gammal bensinpump
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Vår medhavda matsäck intogs här hos Olle Nilsson. Vi hade ju varit uppe i ottan som det brukas en sån här dag. 
Vidare till Eket. På Ingeborrarpsgården beundrade vi bl.a. de gamla allmogemålningarna och efter en god lunch 
berättade Helge Persson mycket ingående om de olika byggnaderna.
Några vandrade iväg till den närliggande Rya kyrkoruin. Den vilar i sin förgänglighet intill fårhagarna där djuren 
vilar i lugn och ro under träden.  
Eftermiddagskaffet stod färdigt på Sånnagården i Kvidinge. Där kunde man, om man kände för det förnya sitt 
plantförråd eller köpa närodlade  grönsaker.
På småvägar, så smala att knappt bussen kunde passera, njöt vi så resten av färden. Några hade förstås turen att 
plocka hem dagens kaffebönor och chokladaskar! Grattis till dem. 
STORT TACK till Gunilla och Stina som ansvarade för dagens äventyr.                                          Ingrid Hallberg

Ingeborrarp

Samling kring fi kabordet på bilmuséet
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Dykare med 
påklädare

Ny badbrygga på platsNy badbrygga på plats
I mitten på juni kom den nya badbryggan på plats. Den är betydligt klenare än sin föregångare men trots I mitten på juni kom den nya badbryggan på plats. Den är betydligt klenare än sin föregångare men trots 

det mindre sårbar.det mindre sårbar.
Det är NBC Marine i Danmark som levererat och monterat bryggan. Den svåraste delen av arbetet var att fästa bot-Det är NBC Marine i Danmark som levererat och monterat bryggan. Den svåraste delen av arbetet var att fästa bot-
tenankarna som bryggans fyra benpar vilar på. Långa rör skulle drivas ned i bottnen, men på sina ställen hamnade tenankarna som bryggans fyra benpar vilar på. Långa rör skulle drivas ned i bottnen, men på sina ställen hamnade 
man på sten.man på sten.

Det mest omfattande arbetet var att ta bort de sex betongklädda ben som bar upp den tidigare bryggan. Detta Det mest omfattande arbetet var att ta bort de sex betongklädda ben som bar upp den tidigare bryggan. Detta 
krävde insats av både dykare och kranbil. Med kranen maximalt utskjuten och en stropp kring de betongklädda be-krävde insats av både dykare och kranbil. Med kranen maximalt utskjuten och en stropp kring de betongklädda be-
nen, stöttade Christer Olsson benen med kranen, medan en dykare brände av järnvägsskenorna i dem under vattnet. nen, stöttade Christer Olsson benen med kranen, medan en dykare brände av järnvägsskenorna i dem under vattnet. 
Det var ett riktigt skådespel som utvecklade både kraftiga bubblor och rök.Det var ett riktigt skådespel som utvecklade både kraftiga bubblor och rök.

Den nya bryg-Den nya bryg-
gan har betydligt gan har betydligt 
större chans att större chans att 
bli långlivad, ef-bli långlivad, ef-
tersom allt som tersom allt som 
sticker upp mer sticker upp mer 
än två decime-än två decime-
ter över bottnen ter över bottnen 
kommer att mon-kommer att mon-
teras bort över teras bort över 
vintern. Men vintern. Men 
visst hade den visst hade den 
gamla bryggan gamla bryggan 
en betydligt hö-en betydligt hö-
gre mys-faktor.gre mys-faktor.

Martin WernerMartin Werner

Badbryggan i bruk
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Midsommarfest som alla år.Midsommarfest som alla år.
Precis som vanligt, prick klockan tio samlades blomsterfolket på hamnen. En del hade tagit ett rejält fång ur sin Precis som vanligt, prick klockan tio samlades blomsterfolket på hamnen. En del hade tagit ett rejält fång ur sin 
blomsterrabatt, andra hade tagit en tur längs blommande vägkanter. Det var mycket blommor i år. Kanske hade den blomsterrabatt, andra hade tagit en tur längs blommande vägkanter. Det var mycket blommor i år. Kanske hade den 

svala våren och regnet försenat en del blommor lagom svala våren och regnet försenat en del blommor lagom 
till midsommar. Våra trogna björkhämtare från styrelsen till midsommar. Våra trogna björkhämtare från styrelsen 
hade varit iväg i tidig morgonstund och hämtat björkar. hade varit iväg i tidig morgonstund och hämtat björkar. 
Det var bara att sätta igång.Det var bara att sätta igång.

 Fler och fl er sluter upp för varje år , nya kransbindare  Fler och fl er sluter upp för varje år , nya kransbindare 
gör de fi naste kransar och många barn hjälper till. På slu-gör de fi naste kransar och många barn hjälper till. På slu-
tet kommer de starka mannarna och lyfter majstången på tet kommer de starka mannarna och lyfter majstången på 
plats. Både svenska fl aggan och signalfl aggorna skickar plats. Både svenska fl aggan och signalfl aggorna skickar 
bud  med vinden att nu är allt klart för sommarens stora bud  med vinden att nu är allt klart för sommarens stora 
fest. fest. 

Regnet kunde naturligtvis inte hålla sig borta men vad Regnet kunde naturligtvis inte hålla sig borta men vad 
gjorde det? Det blev många i ringarna runt majstången gjorde det? Det blev många i ringarna runt majstången 

i alla fall. Det går att dansa och i alla fall. Det går att dansa och 
leka i regnkläder också. Det blev leka i regnkläder också. Det blev 
både tävlingar och glass på slutet både tävlingar och glass på slutet 
i år också.i år också.

                               Ingrid Hallberg                                Ingrid Hallberg 

Många kan konsten att klä en majstång

Lotta Lejon i kransbindartagen

Dans och lek Glass
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Brev från läsare
Hej!
Jag har i min hand en dålig fotostatkopia av två sidor från Byabladet utgivet 2005. Rubriken på de båda sidorna 
är Mästerdrejaren ”Kirre” och är en artikel om Erik Ivarsson. Erik är min mors kusin och jag skulle bli väldigt 
tacksam om det är möjligt att få en något bättre kopia på artikeln, helst digitalt. Min mor är två år äldre än Erik 
och påbörjade för över 20 år sedan 
släktforskning. Jag har tagit vid och 
tycker det är givande att samla ma-
terial även från nutid. Därför detta 
intresse för artikeln. Jag är barn-
barnbarn till Jöns och Emma Nils-
son från Lerberget och barnbarn till 
Martin och Berta Bjerle.

Bifogar en liten bild, som min mor-
far Martin Bjerle tagit i början på 
1930-talet. Det är Keramikboden 
som omnämns i artikeln, på den ti-
den då Ivar och Ester drev den. Poj-
ken som står längst till höger borde 
vara Erik.

Med vänlig hälsning
Karin Molander

Bild i Dagens Nyheter

När Jenny Rydhström slog upp Dagens 
Nyheter den 15 juni studsade hon till inför 
en bild som hon kände igen. Inger Gruf-
man från Bromma hade varit i Skåne och 
fotograferat och tagit ovanstående bild av 
ett litet vackert vinrankeklätt hus. Jenny 
kände igen Lerbergets gamla f.d. Brand-
station och det var ingalunda ett garage 
i Domsten. Huset byggdes ursprungligen 
för att hysa byns vackra likvagn, som an-
vändes för att föra lerbergsborna  till den 
sista vilan på Väsby kyrkogård. Den var 
svart men med ornament i silver. Jag kom-
mer mycket väl ihåg hur den på 1930-ta-
let i trav ledde raden av taxibilar vid min 
farfars och farmors begravningar. Det var 

lantbrukaren Arvid Persson som alltid ställde upp med sina två bruna hästar Molla och Felix.
De hade särskilda seltyg vid dessa tillfällen. På de svarta huvudlagen satt röda knappar längst upp, mycket ele-

gant!
Byns handdrivna brandspruta förvarades också där. När denna sedan utbyttes mot en motor-spruta och därefter 
riktig brandbil hade likvagnen gjort sitt. Vart den tog vägen vet jag inte. Lerbergets frivilliga Brandkår hade sedan 
byggnaden  i många år, och den kallas fortfarande för Brandstationen ,men är nu förrådsbyggnad för föreningen .

Varför Inger Grufman trodde att byggnaden skulle vara borta någon vecka senare begriper jag inte. Byggnaden 
skall ingalunda rivas utan repareras och bl.a. förses med nytt tak. I augusti  kommer den dessutom att skifta färg 
när vinrankan går över i sprakande rött.
         Text: Pauli Ohlsson    
          Foto: Inger Grufman 
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En titt bakom planket.
Som ett pärlband slingrar sig de smala gudorna genom byn med Byavägen som den sammankopplande länken åt 
öster och väster. Var och en vårdar sin pärla, sin trädgård, på sitt eget vis efter sin personlighet, tid och intresse. 
Med stor ödmjukhet får jag ibland titta in och ta del av tankar och idéer och framför allt se resultatet av all möda.

En av pärlorna hittar jag hos Pieter de Vrij och Liz på Lergravsvägen. Det syns på långt håll att här bor någon 
som inte är rädd för att få jord under naglarna. Redan på backen utanför, där ängen tar vid, ger gamla krokiga tallar 
skydd åt krukor, bräddfulla av sommarblommor.

Innanför planket breder en gräsmatta ut sig, värdig endast en drottning att sätta sin fot på. Så välkammad, tät 
och totalt ogräsfri ser den ut, som vävd på Märtha Måås - Fjetterström i Båstad. Jag tassar runt men Pieter och Liz 
ställer sig respektlöst mitt på.
– Den är till för att trampa på skrattar de.

Så vandrar vi runt och konstaterar att både smultron och blåbär är på gång, att vinranka och clematis samsas väl 
över uteplatsen. Vattengudinnan speglar sig i fågelbadet medan sommarblommorna slår ut en efter en. Mycket är 

på gång, sommaren är i sin början. 
Mycket kommer att hända framöver 
så vi bestämmer en ny träff senare 
i sommar.
Så nu är jag där igen.
 – Det har hänt en del, säger Pieter. 
Men regnet tog hårt. 

Visst, vädret ställer till. Men dru-
vorna hänger med tunga klasar och 
tomaterna är lysande röda. Tigerlil-
jor och pelargoner samsas med ro-
senstav och salvia. Vattengudinnan 
fortsätter att spegla sig i dammen.
Tack för att ni ställde upp.

                                            Ingrid

Vattengudinnan

Vinranka och femtunga.
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Rödbena

Slut på sommarlovet.
För många av våra fågelarter är 
hösten redan här och en som ti-
digt lämnar man och barn är stor-
spovshonan, som ger sig av redan 
i slutet av juni. Bland de fjällhäck-
ande svartsnäppporna är det också 
honorna som först bryter upp. 

Svartsnäpporna räknas till va-
darfåglarna, och under fl ytten sö-
derut rastar de och söker föda på 
tångbankarna vid våra kuster. Så 
här års kan det vara svårt att skilja 
svartsnäppor från rödbenor, men 
svartsnäpporna har ett mycket ka-
raktäristiskt vasst, läte ”tjuitt”. 

Många av våra vadarfåglar läm-
nar oss i augusti för att tillbringa 
vintern vid Frankrikes och Spa-
niens kuster, men ett fåtal indivi-
der, t.ex. rödbenorna, övervintrar 

här i Sverige. Men det är inte enbart vadare som fl yttar. Stora starfl ockar, framförallt bestående av årsungar, samlas 
för att först länsa våra bärträd och därefter fl ytta västerut mot de brittiska öarna inför vintern.

En annan fl yttfågel är tornseglaren som tidigare kallades tornsvala. Den stannar endast en kort tid, kommer i 
slutet av maj och fl yttar redan i slutet av augusti till Sydafrika. Många villaägare har säkert ett eller fl era par häck-
ande under tegelpannorna. 

Gravänderna stannar kvar hos oss tämligen länge innan de på eftersommaren i stora mängder fl yger till det 
nordtyska Waddensee för att rugga (byta ut de slitna fjädrarna). De liksom de vackra, svartvita strandskatorna 
övervintrar vid västra Europas kuster.

Det man märker av fl yttningarna är oftast inte de stora fl ockarna 
av vadare som ger sig iväg, utan snarare att individantalet successivt 
minskar i våra trakter. Småvadare t.ex. kärrsnäppor kan dock ses i 
större (100 st) eller mindre fl ockar vid vissa kustlokaler.

Under hösten passe-
rar ca 10 miljoner fl ytt-
fåglar Öresundsbron. 
Antalet fåglar som fl yt-
tar från Sverige räknas 
till ca 500 miljoner. 
Dödligheten för de ar-
ter som fl yttar långt är 
tyvärr hög. Färre än 
en tredjedel kommer 
tillbaks på våren och 
framför allt är det ung-
fåglar som drabbas.

Men tiden går fort 
och snart har vi våra 
fl yttfåglar här igen, och under tiden kan vi fortsätta att glädjas åt alla 
de andra som stannar kvar hos oss här i Lerberget under vintern.

Björn Lindblad

Svartsnäppa

Storspov

Byabladet-03-12.indd   Avs1:14Byabladet-03-12.indd   Avs1:14 2012-08-08   09.272012-08-08   09.27



Nr 3 2012 15

Birgit och Bengt Engdahl minns den tid som fl ytt tillsammans med Pauli Ohlsson

U T S TÄ L L A R E  I  H O D D A N

Katarina Ljungkvist

Richard 
Ljungkvist

Ingrid Wångdahl

Harriet Raaf
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När jag i förra numret av Byabladet fi ck se den intressanta artikeln om Thorsten Anderssons insatser inom varvsnä-
ringen både inom och utom Europa, var det en massa minnen, som trängde sig på. Under de fyra år vi gick i samma 
klass i Samrealskolan i Höganäs hade vi sällskap till skolan varje dag. Det var cykel som gällde, och på middagsras-
ten körde vi hem och åt, hurudant vädret än var. Jag tror aldrig att vi hade smörgåsar med och åt till varm choklad, 
som serverades i skolans frukostrum. När vi tog realexamen 1942 skildes våra vägar. Thorsten gick till gymnasiet i 
Helsingborg och jag kom  att gå lärarutbildning i Göteborg 1943 - 1948. När Thorsten sedan började på Chalmers 
träffades vi igen. Vi åt bl.a. middag på samma matställe på Västergatan. 
    Somrarna 1945 och 1946  var  seglingsintresset stort i Lerberget. De två kosterriggade båtarna Bris och Måsen 
och marconniriggade Norna samt den tvåmastade scoutbåten Tahiti, ursprungligen livbåt på ångaren Kattegatt, 
gjorde ofta gemensamma seglingar till både Viken och Nyhamnsläge. Det ordnades även kappseglingar, men även 
annat förekom. Nu över till själva bilden .
     När jag en dag tittade i mitt första fotoalbum fi ck jag syn på ovanstående bild. Texten vid sidan om fotot löd: 
”Surfi ng i hård vind är inte lätt, men vattendjuret Thorsten klarar det galant”. Thorsten har själv konstruerat och 
byggt surfi ngbrädan i masonit. Lägg märke till att den är konstruerad för bogsering och med bogserlinan fastsatt 

på undersidan. Så såg alltså första surfi ngbrädan i Lerberget ut. Någon 
snabbgående båt med utombordare fanns inte i Lerberget vid den tiden. 
Hur fi ck man då fart på brädan? Jo, Bris och Måsen kunde klara bogse-
ringen ibland båda  samtidigt. Frisk ostlig vind med lite sjö var det bästa. 
Bilden ovan är emellertid tagen från Måsen. Både min bror Olle  och jag 
känner igen  Måsens reling. Därför tror vi att det är scoutbåten Tahiti som 
står för bogseringen. Vid frisk vind och med alla segel satta kunde Tahiti 
göra god fart. Så kan det vara.

Text: Pauli Ohlsson
Foto: Olle Ohlsson
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