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Julsalong i Hoddan 8 - 16 december

Hamnen - till för alla

Det svänger om gospel

Skröna och julbetraktelse
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O R D F Ö R A N D E N
H A R  O R D E T

Stort tack!
Vill styrelsen rikta till den avgå-
ende redaktionen, med Ingrid Hall-
berg i spetsen. Vi tackar för det 
arbete och det stora engagemang ni 
lagt ner för att vi Lerbergsbor skall 
få en fi n tidning i brevlådan. Med 
referat, bilder och information har 
ni gett oss en intressant tidning i 
fyra år. Extra stort tack till Ingrid 
Hallberg som lagt ner stor möda 
och tid på att sammanställa allt ma-
terial till tidningarna. 
Styrelsen hoppas kunna samla en 
ny lika inspirerad redaktion som 
också värnar om vår by. Så att vi 
även i fortsättningen får Byabladet 
i brevlådan då och då.
Som brukligt är i november må-
nad skall styrelsen samlas för ett 
längre möte. Då försöker vi dra 
upp riktlinjerna för kommande 
års större arbeten och projekt.                                                                           
På grund av Adventsstormen förra 
året blev ett par planerade pro-
jekt uppskjutna. Renoveringen av 
brandstationen är ett av dessa. Då 
ägarförhållandet till brandstationen 
inte är klart dokumenterat måste 
det först klaras ut tillsammans med 
kommunen innan någon reparation 
kan påbörjas. Vi får också råd av 
statsantikvarien om hur en kom-
mande renovering bör göras.

Ny framtid för ”Rosengrenska”.                                                                                                                          
På campingen skall vi gemen-
samt med arrendatorn hitta en ny 
användning för ”Rosengrenska” 
huset. Det är den grå byggnaden 
väster om Lerbergsvägen. I Ro-
sengrenska huset har toaletter och 
duschar varit inrymda. På grund 
av stora fuktskador kan huset inte 
användas utan genomgripande re-
novering. Den nya hygienbyggna-
den öster om vägen täcker behovet 
av duschar och toaletter. Frågan är 
om huset skall rivas eller om det 
kan användas till något som kan 
försvara renoveringskostnaderna.  
Vi tar gärna emot tips och idéer för 
”Rosengrenska ”. 
Kullabygdens Byråd har deltagare 
från de c:a 20 byföreningarna på 
Kullahalvön. Två gånger om året 
träffar vi gemensamt representan-
ter från kommunen. På höstens 
möte var trafi k och trafi kproblem 
en gemensam fråga. Samtliga by-
föreningar har problem med att 
hastighetsgränserna inte följs inom 
samhällena. Så även i gamla Ler-
berget. Någon riktigt bra lösning på 
problemet kom inte fram. Lennart 
Andersson från gatukontoret lovar 
dock att de mobila hastighetsangi-
varna (som visa hur fort man kör) 
skall användas fl itigare framöver.
Redan nu vill jag och styrelsen öns-
ka alla Lerbergsbor 
God Jul och Gott Nytt År

Ulla Andersson ordf.

Medlemsblad för Lerbergets

Byamän ekonomisk förening.
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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: Vid dykstenen, olje-
målning av Ingrid Hallberg. 
Foto (där inget annat anges): Martin 
Werner, Ingrid Hallberg.

Från redaktionen. 
Vi tackar för åren som gått. Tack 
för allt vänligt bemötande, brev och 
bidrag från er läsare.
Det har varit en spännande resa. Nu 

tar nya krafter över. Lycka till med 
ert arbete!
Vi önskar er alla En Fridfull Jul och 
Ett Gott nytt År!

Redaktionen 

H Ä N D E R  I  B Y N

8 – 16 december. 8 – 16 december. Julsalong i Hoddan med sommarens utställare.Julsalong i Hoddan med sommarens utställare.

10 december.10 december. Byabladet ut. Byabladet ut.

16 december.16 december. Julfest på hamnen. 16.00. Julfest på hamnen. 16.00.

3 januari 2013.3 januari 2013. Julfest för byns seniorer. Julfest för byns seniorer.
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Välkomna att besöka

Hoddans Julsalong
(samlingsutställning)

Vernissage lördag 8 dec. kl. 15
Öppettider: 8 - 16 dec. kl. 15 - 18

Julfest på hamnen - 16 dec. kl. 16
med dans kring granen, glögg och tomte.
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Ta med kameran på 
promenaden!

Var med och utforma vykort för Lerberget!
Många efterfrågar vykort från Lerberget. Det är naturligtvis roligt att skicka en hälsning till någon 
långt borta och visa den trevliga miljön härifrån.  Många  fotograferar fl itigt men det blir inte detsamma. 
Däremot kanske ett foto kan bli ett vykort som vi kunde sälja i till exempel museet. Skicka gärna fl era 
och med tillstånd att använda dem!
Vi har fått några förslag men skicka gärna fl er så har vi att ta av. Det kan med fördel vara bilder från 
olika årstider och inte bara från hamnen som visserligen är ett tacksamt motiv. Det fi nns så många mer 
undanskymda miljöer, små och stora. 
Skicka till undertecknad så för jag vidare.
Mvh  Ingrid Hallberg
 (inghal@telia.com)
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På mycket lugna vatten men till sist i hamn

Toppensommar för Lerss. Toppensommar för Lerss. 
En härlig verksamhet för hela familjen!En härlig verksamhet för hela familjen!
Segelsäsongen är förbi och klubbens båtar täckta inför vintern. Segelsäsongen är förbi och klubbens båtar täckta inför vintern. 
Seglare från Lerberget har tävlat både nära och lite längre bort.Seglare från Lerberget har tävlat både nära och lite längre bort.

YnglingYnglingseglare från klubben stod för en meriterande 2:a plats i danska seglare från klubben stod för en meriterande 2:a plats i danska 
Hellerups GB Happy Easter Regatta 2012.Hellerups GB Happy Easter Regatta 2012.
Juniorer från klubben representerade klubben i både Laser och Feva vid Juniorer från klubben representerade klubben i både Laser och Feva vid 
Junior-SMJunior-SM, en tävling med över 500 seglare på Råå i juni., en tävling med över 500 seglare på Råå i juni.
SillacupenSillacupen, lagtävlingen på fredagarna för klubbens Optimistseglare var , lagtävlingen på fredagarna för klubbens Optimistseglare var 
succé som vanligt.succé som vanligt.
OnsdagscupenOnsdagscupen för Lasers var raffl ande med deltagare både från Lerberget och hamnarna närheten.  för Lasers var raffl ande med deltagare både från Lerberget och hamnarna närheten. 
KullenCup-seglingarnaKullenCup-seglingarna var en framgång både för seglingarna i Lerberget och för klubbens resultat totalt. var en framgång både för seglingarna i Lerberget och för klubbens resultat totalt.
SkuaSkua, en Norsk Faering, representerade Lerss och segrade vid Svanshalls traditionella snipseglingstävling i juli., en Norsk Faering, representerade Lerss och segrade vid Svanshalls traditionella snipseglingstävling i juli.
Klubben var representerad vid SM i C55 som hölls i Viken i augustiKlubben var representerad vid SM i C55 som hölls i Viken i augusti
  
SeglarskolanSeglarskolan gick riktigt bra i år. gick riktigt bra i år.
Kurserna i Fevasegling och kappseglingskursen för både Optimister och Fevor var en framgång. Vuxenutbildning Kurserna i Fevasegling och kappseglingskursen för både Optimister och Fevor var en framgång. Vuxenutbildning 
i Ynglingen och Laserhelgen har genomförts med framgång och nöjda deltagare. i Ynglingen och Laserhelgen har genomförts med framgång och nöjda deltagare. 
ValkyrieseglingValkyriesegling genomfördes också under sensommaren. genomfördes också under sensommaren.
  
FramgångsfaktorernaFramgångsfaktorerna förutom hamnen och havet vi bor vid är: förutom hamnen och havet vi bor vid är:
Våra duktiga seglarinstruktörer som tar hand om seglarskolan och träning, stödet från resten av byn, sponsorer Våra duktiga seglarinstruktörer som tar hand om seglarskolan och träning, stödet från resten av byn, sponsorer 
både bland bybor och företag i vår omgivning samt engagerade och intresserade föräldrar och ungdomar.både bland bybor och företag i vår omgivning samt engagerade och intresserade föräldrar och ungdomar.
Vi tackar alla för sommaren 2012 och ser fram emot kommande sommar.Vi tackar alla för sommaren 2012 och ser fram emot kommande sommar.
  
Just nu fi nns det många idéer, förhoppningar och planer för kommande somrar. Vi återkommer med mer om detta Just nu fi nns det många idéer, förhoppningar och planer för kommande somrar. Vi återkommer med mer om detta 
i nästa nummer av Byabladet.i nästa nummer av Byabladet.
  

Hans Berg för Lerss.Hans Berg för Lerss.

Mats Nilsson och Bengt Larsson 

på seglarhumör

Skua
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Ett liv på resa, ett samtal med Lars Urde, 81.
I det lilla ”pepparkakshuset” där Östra vägen gör en sväng inåt Byavägen bor Lars och Marietta Urde.
Från tidig vår till sen höst glöder deras trädgård i årstidernas färger. I mars – februari varje år slår mängder av 
blåsippor ut och lockar förbipasserande att stanna och njuta av att våren nalkas. Över kullerstensmuren klänger 
blommor hela sommaren nästan ut på trottoaren. 
Att människorna som bor här älskar livet i all dess mångfald får man snabbt klart för sig när man lyssnar till en 
livsberättelse utöver det vanliga. Det handlar om en tid då det inte var lika vanligt som nu för unga människor att 
resa ut i världen. Andra världskriget var ett av hindren, ekonomi ett annat, åtminstone för ”vanligt” folk.
I Karlskrona skärgård, på Hästö, föddes Lars år 1931. Pappa var marinläkare.
Här gick han i skolan men avslutade inte gymnasiet. Kanske var han inte tillräckligt motiverad just då, tror han 
själv. Det har han i så fall tagit igen med råge under resten av livet. Lars gjorde som så många andra pojkar, gick 
till sjöss. Som maskinelev ”seglade” han bl.a. från Göteborg till Basra i Irak tur och retur. Ombord på båten fi ck 
han lära sig sjömanskap från grunden. Den lärdomen tog han med sig senare i livet. Hemma igen blev det offi cers-
utbildning i Hässleholm.
Den nyutbildade fänriken sökte emellertid andra vägar. Via en kort utbildning på polishögskolan och boende i 
Uppsala blev han polis.
– Varför Uppsala?
– Min far tyckte att jag skulle bo nära min syster som studerade där.
Då slog KÄRLEKEN till och Marietta från Åland som utbildade sig till sjuksköterska kom in i bilden.
– Jag friade efter en vecka, skrattar Lars och skickar en ömsint blick på sin hustru. 
– Sa hon ja?
– Nej, det tog ett tag.
Under tiden som polis i Stockholm tjänstgjorde Lars bland annat som livvakt åt viktiga personer, (liason - offi cer). 
Drottning Elisabeth av Storbritannien var som mycket ung drottning på besök  tillsammans med prins Philip. 
– Hon tittade inte upp när jag gjorde honnör.  Hon var nog väldigt blyg. Men det var däremot inte Philip.
– Som bevis på uppskattning fi ck jag en åktur i Stockholm i deras Rolls Royce, en oförglömlig upplevelse. Jag kan 
än idag komma ihåg doften från skinnklädseln.

Lars och Marietta Urde.
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En gång begick Lars ett grovt tjänstefel. Prins Bertil var sugen på varm korv och skickade iväg Lars som var hans 
livvakt, att köpa korv till dem båda. Lars tänkte inte på att han hade ansvar för prinsens säkerhet. Detta hände vid 
en motortävling i Skarpnäck.

Så småningom blev det tjänstgöring i Landskrona och nu var den lilla familjen utökad med en fl icka, Lena och en 
pojke, Mats.
Nu går det undan i berättelsen. Bara ibland behöver Marietta foga in några synpunkter och rätta till tidsföljden. 
– Jag har alltid tyckt att mer än sex, sju år ska man inte vara på samma jobb, säger Lars.
Det hör till saken att under årens lopp har Lars hunnit bli kunnig i minst sex språk. Detta gynnade hans möjligheter 
till de olika befattningar han sökte. Han tog ständigt nya utmaningar. 
Som passpolis i Trelleborg fi ck han till exempel uppleva spänningen mellan Öst-och Väst. Bl.a.besökte han ett delat 
Berlin på båda sidor om Checkpoint Charlie. Han kunde hamna i verkligt svåra situationer . 
– En man som var östtysk fl ykting, rusade mot mig från båten i Trelleborg och ropade: ” Jag begär asyl!” . Männen 
som jagade honom var förklädda öststatspoliser. Jag stoppade dem och förklarade att de befann sig på svenskt ter-
ritorium. Det blev handgemäng. De försökte handgripligen dra mannen med sig. Jag ropade högljutt på hjälp och 
situationen löste sig.
Långt därefter fi ck jag ett brev från Canada där mannen slutligen slagit sig ner.
– Du räddade mitt liv, skrev han bland annat.
Därefter blev Lars personalchef på Tre Torn i Helsingborg och senare vid Olofström, som då tillhörde SSAB med 
4000 anställda.
Sedan gick fl yttlasset till Liberia där det ibland kunde bli ganska tuffa tag. Tiden i Liberia var mycket annorlunda. 
Ingenting fungerade. Allt försökte man lösa med hjälp av mutor. En morgon stod en get bunden vid grindstolpen, 
en gåva för att få en viss förmån.
Som Röda Korsets delegat i Mauretaniens huvudstad Nouakchott var han ansvarig för ett mycket stort fl yktingläger 
i sex månader med huvudansvaret för distribution av mat och förnödenheter.
Efter verksamhet i Nigeria, Angola, Sydafrika och Rhodesia (idag Zimbabve), med fl era länder var Lars med familj 
tillbaka i Europa och då bl.a. på Höganäs AB och Gullfi ber.
År 1972 slog sig familjen ner i Gamla Lerberget. Lars blev snart engagerad i kommunpolitiken, satt i fullmäktige i 
sex år, var hemvärnschef i Brunnby, läste olika universitetskurser i Lund, Växjö och Örebro. 

Nu har ett annat intresse tagit fart, högläs-
ning i skolan. Därför har han startat ett 
samarbete med skolorna i kommunen, läs-
turnering med femteklassare. 
Han läser böcker i oändliga mängder, helst 
deckare. Tack och lov för ljudböckerna!
Som om detta inte vore nog, har Lars nyli-
gen startat en engelsk konversationscirkel 
med entusiastiska deltagare. Man träffas 
med jämna mellanrum och diskuterar allt 
mellan himmel och jord och naturligtvis 
på engelska.
Så när du nu möter denne man på Byavä-
gen, glöm inte att säga” Hej” eller” Hallo”!
Detta får oss att tänka på en strof ur Hjal-
mar Gullbergs dikt ”Människors möte”. 
Hur vi möter varandra kan vi alla bli lite 
bättre på, eller hur? 

” Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.

Alla människors möte
borde vara så”.

Text: Björn Lindblad, Ingrid Hallberg
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PannkaksvagnenPannkaksvagnen
Vad gör man när det inte fi nns möjlighet till en enkel fi ka eller glass på hamnen?  Det fi nns ingen lokal att vara i. Vad gör man när det inte fi nns möjlighet till en enkel fi ka eller glass på hamnen?  Det fi nns ingen lokal att vara i. 
Då gör man som Marcus Nobreus, sätter hela härligheten på hjul.  Då kan man servera amerikanska pannkakor med Då gör man som Marcus Nobreus, sätter hela härligheten på hjul.  Då kan man servera amerikanska pannkakor med 
lönnsirap och annat från vagnen när båtarna kommer in från segelturerna och vid andra tillfällen, när folk besöker lönnsirap och annat från vagnen när båtarna kommer in från segelturerna och vid andra tillfällen, när folk besöker 
hamnen. Enkelt och framför allt POPULÄRT. hamnen. Enkelt och framför allt POPULÄRT. 
Lokalproblemet är löst. Lokalproblemet är löst. 
Vi hoppas på en längre intervju i nästa Byablad  med Marcus, ”hemvändare” från USA. Han har massor av idéer Vi hoppas på en längre intervju i nästa Byablad  med Marcus, ”hemvändare” från USA. Han har massor av idéer 
att förverkliga, också känd från sommarens ”Bondens Marknad” på Sundstorget i Höganäs. att förverkliga, också känd från sommarens ”Bondens Marknad” på Sundstorget i Höganäs. 

Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg 

Pannkaksbagaren Marcus Nobreus

Kungabesök
Måndagen den 12 november var Eva och jag på promenad. Vi gick på strandmarken vid Skogsbrynsvägen då ma-
jestätet med följe mötte oss. Det var en kungsörn som med  monarkens upphöjdhet passerade oss på kort avstånd 
och utan att bevärdiga oss med en blick och gled vidare norrut över Lerbergsskogen.
En stor hop av skränande trutar och kråkor följde den på färden, sådan är kungens lott.

 Lars Wiren

Oktoberfest
Styrelsen anordnade Tysk Oktoberfest i Lerbergets bowling-
hall för alla som ville vara med, stora som små. Tilllsammans 
med  hallens arrendator dukades det upp en riktig höstmeny 
med god mat och dryck. Det blev en lyckad fest. Hur täv-
lingen avlöpte har ännu inte rapporterats men alla var nöjda  
och ville se repris. Ett trevligt initiativ av Trivselkommittén. 

Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg 
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Lerbergets kyrka – 30 årLerbergets kyrka – 30 år
Söndagen den 2:a Advent för trettio år sedan, invigdes Lerbergets kyrka. Den ersatte då det gamla missionshuset Söndagen den 2:a Advent för trettio år sedan, invigdes Lerbergets kyrka. Den ersatte då det gamla missionshuset 
som låg vid Lerbergets byaväg. Den 2:a Advent kommer kyrkan att fi ra sitt 30-årsjubileum. Det blir dock i mindre som låg vid Lerbergets byaväg. Den 2:a Advent kommer kyrkan att fi ra sitt 30-årsjubileum. Det blir dock i mindre 
skala än vid 25-årsjubileet, då bl.a. biskopen medverkade. Kyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan skala än vid 25-årsjubileet, då bl.a. biskopen medverkade. Kyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan 
och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Någonting för allaNågonting för alla
Du är alltid välkommen att besöka kyrkan. Det centrala i verksamheten är mässan som fi ras varje söndag kl. 10.00, Du är alltid välkommen att besöka kyrkan. Det centrala i verksamheten är mässan som fi ras varje söndag kl. 10.00, 
samt en veckomässa onsdagar kl.18.30. Men det fi nns massor med annan verksamhet. Måndag fm. är det ”öppen samt en veckomässa onsdagar kl.18.30. Men det fi nns massor med annan verksamhet. Måndag fm. är det ”öppen 
förskola” för barn och vuxna. Tisdag fm. ”öppen förskola” samt ”babysång”, på eftermiddagen ”syförening” (udda förskola” för barn och vuxna. Tisdag fm. ”öppen förskola” samt ”babysång”, på eftermiddagen ”syförening” (udda 
veckor) och konfi rmandundervisning, samt på kvällen ungdomsgruppen Young & Active för årskurs 4-5 och också veckor) och konfi rmandundervisning, samt på kvällen ungdomsgruppen Young & Active för årskurs 4-5 och också 
övning med kyrkokören. Onsdag em. samlas två grupper av Onsdagskul, dels årskurs F-1 och dels årskurs 2-3. På övning med kyrkokören. Onsdag em. samlas två grupper av Onsdagskul, dels årskurs F-1 och dels årskurs 2-3. På 
kvällen är det, förutom onsdagsmässa, övning med gospelkören och ibland även en samtalskväll. Andra torsdagen i kvällen är det, förutom onsdagsmässa, övning med gospelkören och ibland även en samtalskväll. Andra torsdagen i 
månaden är det sopplunch kl. 12.00, och sista torsdagen i månaden samlas Café Lerberget på em. Varje torsdag em. månaden är det sopplunch kl. 12.00, och sista torsdagen i månaden samlas Café Lerberget på em. Varje torsdag em. 
är det ”öppen förskola” och dessutom ”musiklek” för barn mellan 3-5 år. Fredag em. är det verkligen liv och rörelse är det ”öppen förskola” och dessutom ”musiklek” för barn mellan 3-5 år. Fredag em. är det verkligen liv och rörelse 
i kyrkans byggnader. Då träffas Kidz ungdomar 5-12 år, ”after school” årskurs 6-8, Talkative från 15 år samt UG – i kyrkans byggnader. Då träffas Kidz ungdomar 5-12 år, ”after school” årskurs 6-8, Talkative från 15 år samt UG – 
ungdomsgruppen från årskurs 9 och uppåt. Utöver detta fi nns det under perioder ytterligare verksamhet. Lördagen ungdomsgruppen från årskurs 9 och uppåt. Utöver detta fi nns det under perioder ytterligare verksamhet. Lördagen 
är ingen verksamhet programlagd, men inte sällan händer det något ändå. Varken ung eller gammal kan klaga på är ingen verksamhet programlagd, men inte sällan händer det något ändå. Varken ung eller gammal kan klaga på 
att det inte ordnas något för dem. Välkommen till det som passar dig.att det inte ordnas något för dem. Välkommen till det som passar dig.
Ansvar och gemenskapAnsvar och gemenskap
Eftersom kyrkan är en samarbetskyrka måste församlingsmedlemmarna ansvara för och sköta en mängd olika Eftersom kyrkan är en samarbetskyrka måste församlingsmedlemmarna ansvara för och sköta en mängd olika 
uppgifter, som det fi nns anställda till i Svenska kyrkan. Inte mindre än ca 70 personer är därför medlemmar i någon uppgifter, som det fi nns anställda till i Svenska kyrkan. Inte mindre än ca 70 personer är därför medlemmar i någon 
av 7 värdgrupper, som turas om att ansvara för alla praktiska uppgifter som hör samman med gudstjänster, kyrk-av 7 värdgrupper, som turas om att ansvara för alla praktiska uppgifter som hör samman med gudstjänster, kyrk-
kaffe, viss skötsel av fastigheten osv. Sedan fi nns det också grupper som ansvarar för olika inslag i gudstjänsten. kaffe, viss skötsel av fastigheten osv. Sedan fi nns det också grupper som ansvarar för olika inslag i gudstjänsten. 
Visst kräver det lite tid, men arbetar man tillsammans för något man tycker är viktigt, utvecklas också en fi n och Visst kräver det lite tid, men arbetar man tillsammans för något man tycker är viktigt, utvecklas också en fi n och 
värdefull gemenskap.värdefull gemenskap.

Martin WernerMartin Werner

En liten julskröna från den gamla skoltiden på landet.En liten julskröna från den gamla skoltiden på landet.
Husen låg tätt i den lilla byn mitt på den skånska slätten. De såg ut som om de lutade sig mot varandra för Husen låg tätt i den lilla byn mitt på den skånska slätten. De såg ut som om de lutade sig mot varandra för 

att inte blåsa omkull när de värsta vinterstormarna drog fram från nordväst. att inte blåsa omkull när de värsta vinterstormarna drog fram från nordväst. 
Barnen däremot måste gå i skolan i byn varje dag utom när det var potatislov eller skurlov. På somrarna Barnen däremot måste gå i skolan i byn varje dag utom när det var potatislov eller skurlov. På somrarna 

var skolan stängd förstås. Då behövde man barnen i arbetet på gårdarna. I byn fanns förutom skolan och var skolan stängd förstås. Då behövde man barnen i arbetet på gårdarna. I byn fanns förutom skolan och 
skolläraren en lanthandel där man kunde köpa kaffe, socker och dags tidning, karameller samt posta brev. skolläraren en lanthandel där man kunde köpa kaffe, socker och dags tidning, karameller samt posta brev. 
Sjukstugan låg nära kyrkan mitt i byn och skomakaren hade sin verkstad vid bäcken. Där låg också slak-Sjukstugan låg nära kyrkan mitt i byn och skomakaren hade sin verkstad vid bäcken. Där låg också slak-
teriet. Mindre djur slaktades oftast hemma på gårdarna men de större djuren hamnade i ”slakteporten”, teriet. Mindre djur slaktades oftast hemma på gårdarna men de större djuren hamnade i ”slakteporten”, 
som en del kallade denna plats.som en del kallade denna plats.

Skolhuset i den lilla byn råkade ligga nästan vägg i vägg med slakteriet. Det var inte särskilt märkvärdigt. Skolhuset i den lilla byn råkade ligga nästan vägg i vägg med slakteriet. Det var inte särskilt märkvärdigt. 
Som barn blev man tidigt delaktig i det mesta från liv till död. För säkerhets skull brukade man vitkalka Som barn blev man tidigt delaktig i det mesta från liv till död. För säkerhets skull brukade man vitkalka 
nedre fönsterrutorna så att inget störande utifrån skulle bryta skolbarnens koncentration.nedre fönsterrutorna så att inget störande utifrån skulle bryta skolbarnens koncentration.

Det är en tidig förmiddag några veckor före jul. Bäcken hade frusit till. Öronlappsmössor och vantar kom Det är en tidig förmiddag några veckor före jul. Bäcken hade frusit till. Öronlappsmössor och vantar kom 
fram. Hade man inga raggsockor fi ck man stoppa halm i toffl orna.fram. Hade man inga raggsockor fi ck man stoppa halm i toffl orna.

Nu var det emellertid fredag morgon. Skolbarnen hade hunnit bli någorlunda varma om fötterna. Det var Nu var det emellertid fredag morgon. Skolbarnen hade hunnit bli någorlunda varma om fötterna. Det var 
diktamen, rättskrivningsläxa.diktamen, rättskrivningsläxa.

Tystnad, stålpennors raspande i skrivboken, pannor i djupa veck, enstaka försiktiga blickar mot kompisen Tystnad, stålpennors raspande i skrivboken, pannor i djupa veck, enstaka försiktiga blickar mot kompisen 
riktades genast på rätt spår efter en bister min från läraren i sin upphöjda plats i katedern.riktades genast på rätt spår efter en bister min från läraren i sin upphöjda plats i katedern.

Ett genomträngande skri skär genom tystnaden. Nisse Hult sätter en plump och suckar tungt.Ett genomträngande skri skär genom tystnaden. Nisse Hult sätter en plump och suckar tungt.
– Läraren, nu stack Lorens grisen!– Läraren, nu stack Lorens grisen!
Snart raspar stålpennorna vidare medan Nisse funderar över om man hann ta hand om grisblodet i tid. Snart raspar stålpennorna vidare medan Nisse funderar över om man hann ta hand om grisblodet i tid. 

Det vore inte så dumt med blodkorv till middag nästa dag.                                                      Det vore inte så dumt med blodkorv till middag nästa dag.                                                      
 Ingrid Hallberg Ingrid Hallberg
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Hamnen – en plats för alla
Moskva har sitt Röda torg och Peking Himmelska fridens torg. Lerberget har inget torg men en ännu attraktivare 
samlingsplats, nämligen hamnen. Den är den självklara samlingspunkten för alla i byn och den plats man gärna 
passerar när man tar en promenad. Många utnyttjar piren och badbryggan för solbad och bad. Hamnen är också 
mycket frekventerad av turister, som ofta utnyttjar bord och bänkar på hamnplanen.

Ingen självklarhet
Hamnen är ingen naturhamn, d.v.s. åmynning eller vik, utan har ”erövrats” från havet. Men vad som erövrats från 
havet försöker detta ta tillbaka, vilket också inträffade under ”julastormen” 1902, då hamnen nästan helt spolades 
bort. Detta var inte konstigt, eftersom vattnet gick ända upp till husen på Segelvägen, och båtarna fi ck dras in i gat-
ten mellan husen för att räddas, berättar Allan Fröjd. Hamnen återuppbyggdes, först pirarna, mittbryggan tillkom 
1966. I södra delen av hamnen var vattendjupet ursprungligen bara en halv meter, men muddrades till större djup 
1976. Man har två gånger försökt göra hål i södra piren för att genom förbättrad cirkulation motverka ”vitt vatten”, 
men vattendjupet utanför har inte varit tillräckligt för ett lyckat resultat. Hamnen och rännan har en gång varit 
muddrad till 2,5 meters djup, men detta är svårt att hålla. Vidare berättar Allan att båtuppställningsplanen i södra 
delen av hamnen är en utfyllnad med massor från Höganäsbolaget.

Inget för ”djupvattensseglare”
Jörgen Brant, som var ny båtägare i hamnen i fjor, har lämnat den för Höganäs hamn efter att tre gånger i början av 
denna säsong ha gått på grund med sin 1,7 meter djupgående segelbåt. Idag menar Eje Ivarsson, att ambitionen är 
att klara ett djupgående på 1,5 meter. Det är dyrt att muddra och detta ligger inte i planeringen för kommande år, 
men senare. Enligt Eje är muddring också en nyckel till att minska förekomsten av ”vitt vatten” d.v.s. bottendöd och 
svavelvätebotten, ett problem som orsakas av att för mycket organiskt material som tång och sjögräs kommer in i 
hamnen. Tångnät och andra skyddsåtgärder har visat sig inte vara effektiva nog. Dock har muddring numera blivit 
en tillståndskomplicerad verksamhet. Effektivaste sättet är enligt Eje, att använda en bottengående grävmaskin på 
larvfötter, men kostnaden blir mer än 200 000 kronor, vilket ungefär är den årliga summan av båtplatsavgifterna. 
För att klara underhållet av hamnen drar båtägarna sitt strå till stacken, dels med eget oavlönat arbete, dels med 
klart högre båtplatsavgifter än i de av kommunen subventionerade hamnarna. Men utan bidrag från inkomsterna 
från campingplatsen hade vi aldrig klarat oss, framhåller Eje. Trots begränsat djup är det ingen brist på intresse för 
båtplatserna, 15 står i kö.

På hamnen behöver alltid något diskuteras....
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Förste befälhavare 
på lekplatsbåten, 
Maja 4 år

Närmaste planerna
Under det kommande året ska man gjuta färdigt på 
norra piren och göra den handikappvänlig, berät-
tar Eje. Sedan måste också mittbryggan i hamnen 
åtgärdas, eftersom isen har behandlat den synnerli-
gen omilt. För att ytterligare förbättra hamnmiljön 
kommer också den ruttnande sydfasaden samt dör-
rarna på hoddorna att bytas. Det kommer alltså att 
fi nnas gott om dagsverken för båtägarna att göra 
även kommande sommar. Året därefter, 2014, är 
det så dags att göra vid den östra kajen, och då bör-
jar sannolikt också en muddring att närma sig. För 
att hamnen ska fungera och inte förloras till havet 
är ett ständigt förebyggande underhåll nödvändigt, 
ett kretslopp som aldrig får ta slut.

Inte bara för båtägare
Förutom hamnplanen, som vi alla har nytta och 
glädje av vid t.ex. midsommar, jul, sillgrillning 
och diverse privata aktiviteter, så fi nns det också 
en boulebana, stor härlig gräsmatta och en lekplats 
alldeles norr om hamnen. På lekplatsen har den 
höga ”giraffgungan”, med bildäcket som hängde i 
en länk, varit trasig i många år. Nu har den ersatts 
av en båt, skänkt av Göran Swensson. Innan båten 
riktigt hade kommit på plats, intogs den av Maja, 
fyra år. Det är tydligt att det fi nns ett sug efter båt-
liv redan från ung ålder här i byn.

Martin Werner

Göran Swenson i sin donerade f.d. skeppsbåt

....och transporteras
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Konsten att rigga ett tält. Tältkommitten: Christer Ohlsson, 

Rolle Skog, Lennart Andersson.

Kräftfest under tak!
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Årstiderna avlöser varandra, glider in i varandra utan att vi märker det. Vips står vi inför höjdpunkterna i det sväng-
ande tidshjulet. Då gäller det att sätta fart, fi xa och dona, var och en efter förmåga. 
Kräftskivan är ett sådant stopp. I år var det extra festligt. Man satt under tak och var ändå omsluten av havet och 
hamnen. En varm tröja behövdes förstås, i den kyliga men klara augustikvällen.  
Sång och glada skratt låg som en ljudmatta över hamnen och bidrog till att de röda pinfärska kräftorna slank ner 
lätt och behändigt. Då och då med fl ytande tillbehör som sig bör.
Och så detta med tak. Det stora tältet är verkligen en bra lösning på lokalfrågan åtminstone under den ljusa och 
mestadels varma årstiden. 
Det tar sin tid att rigga upp ett tält. Det vet minsta scout men slår man sina kloka huvuden ihop, så löser det sig. 
Och en speciell ”tältkommitté” har bildats, bra att kalla in vid kommande behov. 
Bilderna talar för sig själva.

Text: Ingrid Hallberg
Bilder: Stina Arvidsson
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Oj, vad det svänger!Oj, vad det svänger!
Det är en rätt häftig upplevelse att besöka Lerbergets kyrka en onsdagskväll. Innanför murarna övar Lerbergets Det är en rätt häftig upplevelse att besöka Lerbergets kyrka en onsdagskväll. Innanför murarna övar Lerbergets 
gospelkör under ledning av Jonas Engström och Rebecka Runesson. För att uttrycka sig milt kan man nog säga att gospelkör under ledning av Jonas Engström och Rebecka Runesson. För att uttrycka sig milt kan man nog säga att 
aldrig har det svängt så mycket i Lerbergets kyrka ...aldrig har det svängt så mycket i Lerbergets kyrka ...
Denna höst har kören fått ett verkligt lyft och och ökat antalet medlemmar med 100 %.Denna höst har kören fått ett verkligt lyft och och ökat antalet medlemmar med 100 %.
I dag består kören av omkring 70 sångare, de fl esta tjejer i sina bästa åldrar men också några ”modiga” killar.I dag består kören av omkring 70 sångare, de fl esta tjejer i sina bästa åldrar men också några ”modiga” killar.
I mitten på oktober framförde kören tillsammans med Väsbykören Canzonetta en gospelmässa i Väsby. Det blev I mitten på oktober framförde kören tillsammans med Väsbykören Canzonetta en gospelmässa i Väsby. Det blev 
stående applåder och extra nummer inför en fullsatt kyrka.stående applåder och extra nummer inför en fullsatt kyrka.
När jag frågar Lerbergsbon Jonas vad ”gospel” står för säger han att gospel betyder ”glatt budskap”. Sången föddes När jag frågar Lerbergsbon Jonas vad ”gospel” står för säger han att gospel betyder ”glatt budskap”. Sången föddes 
i Chicago under den stora depressionen i början av 1930-talet.i Chicago under den stora depressionen i början av 1930-talet.
Med gospelmusiken vill man påminna om att hur mörkt och svårt det än är i livet så fi nns det glädje och hopp.Med gospelmusiken vill man påminna om att hur mörkt och svårt det än är i livet så fi nns det glädje och hopp.
Jonas bedyrar att alla som vill får vara med. Här råder ”allmän rösträtt”. Alla har något att bidra med och det är Jonas bedyrar att alla som vill får vara med. Här råder ”allmän rösträtt”. Alla har något att bidra med och det är 
det som är det fi na.det som är det fi na.
Jonas började sjunga i gospelkör redan som 15-åring och livnär sig numera på heltid på sin ” hobby”. Han anordnar Jonas började sjunga i gospelkör redan som 15-åring och livnär sig numera på heltid på sin ” hobby”. Han anordnar 
körworkshops, festivaler, körslag för företag, fortbildningar och anordnar studireresor till Gospelns hemland USA.körworkshops, festivaler, körslag för företag, fortbildningar och anordnar studireresor till Gospelns hemland USA.

Lennart Uddling.Lennart Uddling.
  

Gospelkören
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Fortsättning från sid 16.
Nu också något om den s.k. ”Barkegrytan” som syns öster om den vita boden. Den bestod av en stor järngryta 

inmurad i ett fyrkantigt fundament försett med eldstad, rost och ugnslucka. En hög skorsten svarade för bra drag 
och ett stort trälock täckte grytan. Två rejäla stolpar med tvärslå och block utgjorde hissanordning. I barkegrytan 
barkade man sillnärdingar och garn men ibland också segel. Barkningen var en sorts impregnering, som gjordes 
för att få större hållbarhet på bomullstråden i närdingar och garn. I Byabladet 4/1999 berättas det mer om hur bark-
ningen gick till.

Vid Ruffens sydvästra hörn ser vi den ena av hamnens två belysningsstolpar. Den andra stod uppställd vid parape-
ten på norra kajen mittför ”Bennys” tilläggsplats väl förankrad med fl era järn. Vid isskruvningen 1955 då delar av 
parapeten rasade bröts den mitt av har Einar berättat. Han har också nämnt att eltrådarna mellan stolparna underligt 
nog gick snett över hamnen. Som väl var fanns det inga båtar med höga master på 1940-talet. Numera är trådarna 
utbytta mot elkabel. 

Slutligen – vem är damen som trots halkan gett sig ut på promenad söderut? Vi är några som har våra aningar…….. 

Text: Pauli Ohlsson  Foto: Robert Nilsson

Tänk om Gud var en av oss.
Jag lyssnar ganska mycket på musik. Och för några år sedan gick det en hit/låt på radio av en artist som heter 

Joan Osbourne. Låten hette ”One of us” och texten var utformad som en fundering kring vem Gud är. Ja nästan en 
anklagelse. Texten gick, fritt översatt ungefär så här:

”Om du fi ck komma inför Guds ansikte i all hans härlighet, vad skulle du fråga om du bara haft en fråga?” 
texten fortsätter med vad sångerskan skulle sagt:

”Tänk om Gud varit en av oss, bara en vanlig luns som en av oss, som en främling på bussen på väg hem”
I nästa vers ställer hon ytterligare en retorisk och kritisk fråga: ”Om Gud hade ett ansikte, hur skulle det se ut? 

Vill vi se det om det innebär att vi måste tro på himlen, Jesus, alla änglar och profeter” Nej, och så kommer re-
frängen, ”tänk om Gud varit en av oss. Bara en vanlig luns som en av oss, som en främling på bussen på väg hem” 
”Han har åkt till himlen, ingen ringer, inlåst hos påven i Rom”.

När jag hörde denna text spelas dagligen på radio för en tid sedan kände jag en slags sorg. Den kristna tron 
handlar ju om att det är precis så som Joan Osbourne sjunger om - så som hon skulle vilja. Att Gud inte är en helig 
avlägsen Gud uppe bland molnen, bland änglar, helgon och profeter. Utan framför allt här, mitt i vardagens bekym-
mer och glädjeämnen.

Bibeln berättar om att Gud är i himlen, att han har himmelsk makt. T.ex. i berättelsen om då lärjungarna var med 
Jesus på ett berg och helt plötsligt ett ljus strålar kring dem. Gud säger från himlen – detta är min älskade Son, han 
är min utvalde, lyssna till honom. 

Vi kan också se detta i det välkända julevangeliet när himlen öppnas och änglar sjunger ut att idag har en frälsare 
fötts åt er och han är Messias, Herren.  Jesus har alltså inte våra mänskliga begränsningar – utan är Gud.

Men julens budskap handlar framför allt om att Gud blivit människa och vet därför vad det är att vara människa.
När Joan Osborne sjunger sin sång så blir hennes frågor inte till kritik när vi lär känna Jesus. Utan en bra beskriv-

ning av julens innehåll: 
Gud har blivit en av oss!

Ola Johansson, präst
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Åter en bild ur Robert Nilssons samling. Denna gång en vinterbild, och det fi nns det inte många av. 
Visserligen byggde familjen sitt hus vid ”märgelgravarna” redan 1939 men det var enbart sommarbostad fram till 
1947 eftersom båda makarna under många år var huvudlärare vid Konstfack i Stockholm. Ett ”vinterbesök” från 
februari 1942 har vi emellertid dokumenterat i Byabladet 4/2007 och mycket talar för att ovanstående bild kan vara 
från samma tid eller något år tidigare. Alla krigsvintrarna var bistra. 

Det är en strålande vinterdag och sundet är helt igenfruset. Ute i Europa rasar andra världskriget. Danmark är 
ockuperat, och det har satt sina spår även här i Lerberget. Lägg märke till taggtråds-hindren på både pirar och 
hamnplan. Mitt för hamnens vita redskapsbod står en s.k. ”spansk ryttare” allt för att försvåra en landstigning. I 
trädgården till vänster på bilden döljer sig ett översnöat värn. Sådana fanns i fl era trädgårdar längs nuvarande Segel-
vägen, men detta var speciellt, eftersom man hade tillgång till ett kulsprutegevär, som kunde täcka hamninloppet. 
Den vanliga beväpningen var annars mausergevär eller karbin. Så småningom tillkom betongforten i den s.k. Per 
Albin Hansson linjen av vilka vi har tre i själva Lerberget. Två i nedre skogen vid campingplatsen och ett i söder på 
Segelvägen, där denna är som smalast. 

Endast två båtar syns på bilden. Den längst ut på långkajen är troligtvis Johan Johanssons HG 1339 ”Benny”. 
Den vita snipan HG 944 söder om Ruffen har vållat mycket huvudbry. Einar Johansson har ett svagt minne av 
att 944 skulle ha tillhört en målare, Arnold Modén, som bodde på nuvarande Lerbergets Byaväg 92. Allan Fröjd 
däremot är säker på att Modéns båt hette ”Schamrock”. Han passade den nämligen, när ägaren var inkallad och 
HG-numret fanns inte då. Uppgift står mot uppgift. Det märkliga är att det inte fi nns någon förteckning kvar över 
alla HG-båtarna. I Lerberget fi nns fortfarande en av de gamla båtarna med HG-nummer kvar, Gustav Lunds HG 
1337 ”Sjöfågeln” men nuvarande ägaren har fått veta att numret inte är giltigt längre. Om någon i läsekretsen vet 
var man hittar någon nummerförteckning så hör av er till redaktionen. Vi är mycket intresserade. 

Hamnruffen med sina namnbräder har ofta förekommit i Byabladet, och den tillkom 1936 på initiativ av dåva-
rande kustvakten Erik Walter, som ordnade en insamling där i stort sett alla hushåll i byn deltog. Timmermännen 
Edvin och Valfred Jönsson stod för byggnationen. Den 27/5 1990 blev Ruffen byns första hamnmuséum. Det var 
Lennart Ivarsson som var eldsjälen bakom det projektet. 1996 fl yttades föremålen över till det nuvarande muséet, 
men än idag fi nns det mycket på Ruffens väggar som påminner om Lerberget i gången tid. Gör ett besök! 

I den vita redskapsboden till höger på bilden förvarade man utrustningen till ”mudderprammen”. Där fanns mud-
derskopan, masten, bommen och de fl era meter långa tånggreparna, som man använde, när en storm hade täppt till 
hamninloppet. I Byabladet 3/2010 ser man ”prammen” i arbete. Här fanns också den stora ”släpebrädan” och taljor 
och tågvirke som användes, när man skulle ta upp de stora båtarna för årlig översyn. 

Fortsätter på sid 15.

Nr 4 2012
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