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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

Ålamörker
Det är den tid från september och
framåt in i november då nätterna är
som mörkast och ålfångsterna var
som störst. Ålen var en delikatess
som kunde bevaras genom rökning
och säljas till herrskapet. Vanligt
folk åt sill och torsk. Nu har beståndet av ål gått ner till en spillra som
är rödlistad och det är länge sen vi
hade någon yrkesfiskare i byn.
Det är ändå historien som fiskeläge
som präglar vår gemenskap i byn.
Det som sker, det sker i hamnen.
Sjöliv och segling, midsommar och
julfirande, sillgrillning och kräftskiva, museum och konst. Framförallt är den en informell mötesplats
kring Ruffen och bad och lek. Nytt
för året var att Höganäs Teater gav
en förställning. Tyvärr var inte publiken så stor så vi måste annonsera
bättre om teatersällskapet kommer
tillbaka nästa år.
När detta skrivs de första dagarna i
augusti har sommaren hittills varit
en klassisk svensk sommar, frisk,
sval och härdande. Trots detta är
beläggningen på campingen god
och jag tror att de gradvisa förbättringar som vi gjort har ökat attraktiviteten.

Två stora projekt är nästan färdiga.
Det ena är bastun. Det andra den
långa processen med ny sjömätning, utprickning av inseglingsrännor och den nya fyren. Ett stort tack
till alla som ställt upp och arbetat.
Vi återkommer till den nya fyren i
nästa nummer av Byabladet.
Nästa stora utmaning är att bygga
en mur på krönet av den södra pirarmen för att hindra att tång spolas
in vid storm och högt vattenstånd
som skedde förra året. Vi har fått
bygglov av kommunen och väntar
på yttrande från Länsstyrelsen innan vi kan sätta igång.
Skulptören Jonas Högström som
är uppvuxen i Lerberget har erbjudit sig att göra en staty som skall
smycka vår by. Jonas har gjort
många kända verk som Nils Poppe
och Fritiof Nilsson Piraten och vi
har beslutat att starta en insamling i
byn för att kunna förverkliga Jonas
förslag.
Hör av dej om du kan hjälpa till med
något, om än bara för några timmar.
Vi gör inte bara komplicerade byggprojekt utan mycket vardagsunderhåll som alla kan delta i.
Vi ses i byn!
Lars Wiren
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HÄNDER I BYN
Fredagen den 16 oktober kl 19.00
Lakritsprovning på Skogsbrynet. Närmare information och inbjudan kommer i brevlådan.
Måndagen den 23 november kl 18.30
Dörrkransbindning i Mellanskolans källare. Inbjudan kommer i brevlådan.
Onsdagar kl 9.00 och söndagar kl 10.00
Vi fortsätter med stavgång och följer årstidernas växlingar med anpassning till väderleken. Samling på hamnen strax före utsatt klockslag.
Håll utkik på hemsidan (www.lerberget.se) och titta även i brevlådorna för aktuella uppgifter!

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: Josefin Bergquist
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Ett frieri på hamnen
Två av de sällsynta vackra kvällarna i sommar, 22 och 25 juli, fick
vi besök av Höganäs Teater med
Thomas Krantz, Jan-Olof Skilberg
och Eva Fischer. Tråkigt nog hade
inte så många uppmärksammat
vad som skulle ske på hamnplanen,
men vi som var där fick en riktigt,
riktigt trevlig afton. Vi bjöds på en
Voyage d’amour eller en hommage
till kärleken i två akter. Den första
delen var Ett frieri av Anton Tjechov (1860-1904), ett fartfyllt teaterstycke med förvecklingar, humor

Grannar mot Brott
Efter de två välbesökta stormötena
i maj, där Annica Hägg från Länsförsäkringar och Kristina Pålsson
från polisen informerade om hur
man startar och samverkar i sådan verksamhet, har intresset ökat
i byn och hittills har 170 av hushållen varit positiva till detta. Byn
är nu indelad i 10 områden, där vi
fortfarande behöver kontaktperson för några av grupperna. Skyltar är uppsatta vid infarterna till
byn. Vi kommer att knacka dörr
för att dela ut små dekaler att sätta
på brevlådan, staketet eller huset.
Avsikten är att få brottslingar att
avstå brottslig verksamhet här.
Vi har startat en sluten Facebookgrupp med namnet Gamla Ler-

En riktig helkväll i glädjens och
kärlekens tecken, som vi hoppas att
vi får uppleva nästa sommar igen.
Monica Strömgren
Foto: Mats Strömgren

och kärlek, som kändes modernt
också idag. I den andra akten bjöds
vi på sång, både kluriga och vackra
texter av bl a Olle Adolpson, Evert
Taube och Cajsa-Stina Åkerström.
berget Grannar mot Brott. Denna
grupp är öppen för dem som bor
eller äger fastighet i Gamla Lerberget och man måste begära
inträde för att bli medlem. Man
måste ha ett eget facebook-konto
för att kunna ansöka. Det är gratis
att vara med i facebook. På detta
forum kan medlemmarna tipsa
om iakttagelser och annan värdefull information kan lätt spridas
och diskuteras inom gruppen. I
början av augusti var vi drygt 120
personer i gruppen och nya tillkommer ständigt.
Välkomna som medlemmar i facebook-gruppen!
Mats Strömgren
mats.stromgren@gmail.com

På spaning …
Lördagen den 11 april samlades ett
glatt gäng på Hamnen för att gå på
fågelspaning under ledning av Kaj
Möller. Den här gången gick vandringen norrut förbi campingen och
vidare in i Lerbergsskogen. Direkt
upptäckte vi en vigg och en ensam ejderhona. Ett par sädesärlor
vippade på gräset och letade efter
insekter, trots namnet. Krickaparet samsades med skrakarna, gråtruten och havstruten vid strandkanten. En gräsand flög förbi. I ett
buskage vid campingen svarade en
gransångare på ljudet från Mats
Strömgrens telefon. Vid Bertas kiosk sjöng grönfinken och i Allans

trädgård uppehöll sig en pilfink. En
färgglad steglits satt högt uppe i ett
träd i Lerbergsskogen. I södra Europa håller man steglitsen som burfågel för sina vackra färgers skull.
På väg mot den efterlängtade kaffepausen vid IS Kullens stuga såg
vi bergfink, talgoxe, gärdssmyg,
rödhake och taltrast. På campingen
upptäckte vi en järnsparv. På väg

tillbaka såg vi tranor och skrattmåsen tittade intresserat på oss. Nu
måste ni hålla med om att vi har ett
verkligt rikt fågelliv i Lerberget.
Tack Kaj och medhjälparna Göran
och Eje för denna inblick i fåglarnas liv.
Stina Arvidsson
Foto: Mats Strömgren

Nr 2-3 2015

4

ÖRONGODIS PÅ HAMNEN

Frisk västanvind hindrade inte
Höganäs Musikkår från att i
början av juni genomföra sin årliga onsdagskonsert i Lerbergets
hamn. Publiken – som kunde varit
större – bjöds under en timme på
stor spelglädje och bred repertoar
framförd av mycket skickliga musiker under ledning av Joachim
Andersson. Han dirigerar ca 25
musiker mellan 16 och drygt 80 år
av vilka 5 är damer. För några år
sedan förgylldes örongodiset med
ögongodis d.v.s. drillflickorna.
Men p.g.a. att det inte fanns ledare
kunde drillflickorna tyvärr inte
fortsätta sin verksamhet.
Höganäs Musikkår bildades 1853
och är garanterat Sveriges äldsta.
Det finns nämligen en doktorsavhandling, som dokumenterar
detta.
Utöver ett femtontal sommarspelningar i kommunen spelar Höganäs Musikkår bl.a. i Höganäs Kapell på Alla Helgons Dag, hos Mor
Cilla i Arild vid Advent och på
Biblioteket i Höganäs på Lilljulafton. I Himmelsfärdskyrkan bjuder
de på Julkonsert. Sedan några år

tillbaka ordnar de en årlig musikfestival, till vilken andra musikkårer bjuds in.

nie träna för att börja spela i HM.
Musikintresset väcktes dock ännu
tidigare, när han som liten åkte
runt i bygden på cykel med sin far
och lyssnade på musikkårens spelningar. De flesta av hans jämnåriga kompisar valde fotbollen som
fritidsintresse. Men för Ronnie,
som inte var speciellt intresserad
av sport, blev musiken ett alternativ. När han ibland var tveksam
till om han valt rätt och diskuterade detta med sin lärare, minns
Ronnie att läraren sade: ”Ju äldre
du blir ju roligare har du med musiken.”
Och så blev det.

En hobby som blivit en
livsstil
Ronnie Sandgren, som spelar
saxofon och klarinett, är en av veteranerna med sina 48 år i HM.
Ronnie är en musikalisk allätare,
som ”vid rätt tillfälle” kan njuta
av det mesta.
Som saxofonist föredrar han storbandsmusik och som klarinettist
traditionell jazz (gladjazz).

Efter nästan 55 år med sin klarinett och saxofon blir det fortfarande ännu roligare för Ronnie, vars
hobby blivit en livsstil.
Tänk att få ha så roligt!

Redan som tioåring började Ron-

Maria Falkborn Sandemyr
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Receptstafetten fortsätter…
med ännu ett recept från Ellys och Einars receptbok.
Det har tyvärr inte kommit in några bidrag från er läsare. Så bättre kan ni! Visst har ni något favoritrecept
som ni vill dela med er av till stina@lerberget.se
Stina Arvidsson

Jeanette Croona och Birgitta Nilsson från
Penseldraget

Konst i Hoddan våren och sommaren 2015
Birgitta Lindestam

sillgrillningskvällarna med dragspelsmusik.

kurser både före och parallellt
med Ingrids kurs. Kursen är på
tisdagar på Kullaskolan i studieförbundet Vuxenskolas regi.
Under åren har gruppen som numera kallar sig Penseldraget ställt
ut bl a på Studieförbundet Vuxenskolan i Ängelholm och på Höganäs Bibliotek.

Ingvar Stendahl
Säsongen startade precis som förra året med att Birgitta Lindestam
från Helsingborg ställde ut sina
fina oljor under temat ”Från kust
till kust”.
Sedan har Ingvar Stendahl från
Allerum ställt ut i Hoddan hela
fyra veckor i juli. Han har gjort
en insats och entusiastiskt forsatt
finnas på plats när det kom flera
oväntade återbud. Ingvar har visat
sina målningar från både Lerbergets hamn och många andra vackra platser i trakten. Han har också
visat hur man kan använda gamla
gjutjärnsfönster och bogträ (hästselar) som inramning när man
målar. Inte minst har han förgyllt

I skrivande stund avslutas Penseldragets akvarellutställning. De visar att Hoddan kan rymma många
fina bilder av blandade motiv.
Hela nio personer ingår i gruppen.
Jeanette Croona, Birgitta Nilsson
och Inga-Greta Hedberg, alla från
Lerberget, Britt Waitman och Tina
Hallgren Höganäs, Gunilla Lind,
Gunilla Rüsslander och Inger Andersson från Jonstorp samt Anita
Blomquist, Helsingborg
Alla som deltar går på kurs för
Ingrid Wångdahl, Lerberget.
Målningen startade höstterminen
2008. De flesta som är med på utställningen var med från början.
Flera har gått på andra akvarell-

Enligt plan avslutas sommaren
med att LarsHolger Zerman visar
akvareller och oljor med kustmotiv. En gammal bekant för er som
brukar besöka Hoddan. LarsHolger har ocskå ställt ut bl a i Farhult
och Viken.
Trots att sommarens väder varit
oberäkneligt är det många besökare som sett utställningarna. Det
har varit både en hel del försäljning, korta besök och långa pratstunder, precis som det ska vara.
Stort tack till årets alla utställare.
Inför nästa säsong är både ni och
nya utställare hjärtligt välkomna.
All information om Hoddan hittar
ni på byns hemsida
www.lerberget.se.
Kerstin Hanell
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Lerbergsgården och Solgården

Lerbergsgården, som ligger
på Lerbergets Byaväg i norra delen
av byn, har varit Lokförarnas semesterhem sedan 1969. Dessförinnan fanns en av byns tre speceriaffärer i huset. Gården drivs som en
ekonomisk förening bestående av
lokförare, som här fann den semesterpärla de sökte. På detta vandrarhem med självhushåll har alltid alla
varit välkomna att bo – även om det
periodvis blivit mest pensionerade
lokförare.
På Lerbergsgården finns möjlighet
att hyra rum året runt. Här finns 15
rum, av vilka det s.k. balkongrummet med havsutsikt är populärast.
Antalet bäddar är 32. I huvudbyggnaden finns gemensamma lokaler såsom välutrustat kök, trivsam
matsal och rum att koppla av i. Här
erbjuds också tillgång till tvättmaskin och bastu. I anslutning till
huvudbyggnaden finns verandan,
där rummen har en liten uteplats.
Längre ner i trädgården ligger en
röd stuga lämplig för dem, som
önskar bo avskilt. Alla lokaler liksom trädgården är välskötta.
Beläggningen är hög. I sommar är
det så gott som fulltecknat till slutet
av augusti.
De flesta stannar minst en vecka.
Här bor inte bara semesterfirare
utan även bröllops- och födelsedagsgäster, idrottsföreningar, teatersällskap, lägerungdomar och
under vissa perioder faktiskt också
långliggare. Bokningarna görs ofta

– Byns populära semesterboenden

ett år och inte sällan även två till tre
år i förväg. Många gäster vill gärna
återkomma till samma rum, som
de bott i tidigare. Priset per bädd
är under högsäsong 275:- per natt
exkl. lakan och städning.

Björn Olsson lokförare från Järfälla
har bott på Lerbergsgården minst
en vecka per år sedan 2001. Han
är mycket nöjd med vår by, som för
honom är ”Normandie på närmare
håll”.

För att driva Lerbergsgården krävs
naturligtvis personal. Personalen är
oftast medlemmar i den ekonomiska föreningen. Här arbetar under
högsäsong två personer och under
lågsäsong en person som föreståndare två veckor i taget. Alla arbetar
ideellt på frivillig basis. I personalens uppgifter ingår receptionsarbete, städning, tvätt, trädgårdsarbete m.m. När jag besökte gården
hade Tom och Margareta Larsson
från Stockholm precis övertagit
föreståndarskapet.
Margareta Fisk från Sundsvall är här för första gången men säkert inte
sista. Hon uppskattar köket och får idag hjälp av barnbarnet Amos med
att laga spagetti och köttfärssås.

Tom och Margareta Larsson bland rosorna framför verandan
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BIRGITTA VÄLKOMNAR SINA GÄSTER till BED`n BREAKFAST på SOLGÅRDEN.
Solgården i södra delen av den rikliga vackert framdukade
byn ägs och drivs som Bed &
Breakfast av Birgitta Allroth.
Huset är en skeppargård från
1800-talet, en riktig idyll med mysig trädgård, som gästerna har tillgång till. Namnet Solgården har
tidigare funnits i byn, nämligen på
ett café som var beläget i det hus,
där Tord Hubert Lindström bor.

frukosten, som de sedan avnjöt i
trädgården.

När sönerna flyttat startade Birgitta 1995 sin verksamhet i blygsam
skala med att hyra ut deras bägge
rum. I dag erbjuder hon 25 bäddar
fördelade på enkelrum, dubbelrum, familjerum och en svit -väl
värd namnet – i det som en gång
kallades gamla stuan. Rummen
är fördelade på stora huset, lilla
längan, gårdshuset och annexet
på andra sidan Byavägen. Ett dubbelrum kostar 840:- per natt och
inkluderar lakan, handdukar och
frukost, som gästerna – om vädrets makter är nådiga - gärna äter
i trädgården.

På väggen i vindsrummet och på
Birgittas t-shirt finns texten. ”Det
är inte klokt vad det är skönt att
leva.”. Vem vill inte möta dagen
till sådana ord istället för till nyheter om världsproblem?

Solgården öppnar till påsk och
stänger 1 november. Hit kommer
gäster från hela världen men danskar och tyskar dominerar bland
de utländska gästerna. Ungefär
hälften dyker upp spontant och
hälften bokar i förväg. Många av
gästerna återkommer. I sommar
har beläggningen p.g.a. vädret inte
varit riktigt lika hög som tidigare.
Vid mitt besök var det fullbokat.
Gäster från Sverige, Danmark,
Norge och Turkiet tog för sig av

På Solgården är miljön speciell
och här finns atmosfär, som uppskattas av såväl vuxna som barn.
En familj skrev så här i gästboken:
”Här tänker vi på miljön i Bröderna Lejonhjärta och Mio min Mio.”

Maria Falkborn Sandemyr
Cecilia och Stina Lind har
cyklat från Malmö och ska
forsätta till Båstad.
Det är första gången de är i
Lerberget men de vill gärna
komma tillbaka.

Ibrahim Ekinci från Istanbul
är på besök hos sin dotter Pinar Ekinci, som bor i Köpenhamn. De är här i tre dagar
och ska bl.a. vandra på Kullaberg.
Mamma Jette Frydendahl från Odense är på weekendresa med döttrarna
Stine och Bolette Larsen, som bor i Köpenhamn. De har sovit riktigt gott
och tycker det är mycket hyggeligt här.
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Einars hus som blev Peters hus
Segelvägen 51 är för gamla lerbergsbor känt som Einars hus. Men då Einar flyttade till Nyhamnsgården och huset blev till salu, köptes det av Anna och Peter Kervall, lerbergsbor sedan länge, men som
önskade sig ett mindre hus nere i byn.
Som alltid när någon förändring är
på gång, så väcker det oro och misstänksamhet i grannskapet. Så även
denna gång, inte minst eftersom
huset så småningom visade sig vara
i behov av omfattande reparationer.
Men Peter arbetar dagligen med att
reparera hus, dessutom är han extremt noggrann och tillsammans
med hustrun Anna försedd med god
smak, varför vi som känner de nya
ägarna visste att det skulle komma
att bli ett mycket pietetsfullt och
fint slutresultat. Huset är nu tryggat
för ett fortsatt långt liv, och jag tror
inte att någon kunde ha gjort det
bättre.
När man börjar röra i gamla hus får
man vara beredd på överraskningar. Så också i detta fall. Visserligen
skymtades redan sprickor genom
putsen, men när man grävde runt
grunden för att lägga dränering,
sprack väggarna på flera ställen,
värst vid nordöstra gaveln. Det stod
Gamla vinkelbyggnaden.

då helt klart att en grundlig reparation var helt nödvändig. Sagt och
gjort, man rev den vidbyggda vinkelbyggnaden och satte igång med
att förstärka grunden samt riva de
delar av väggarna som var för dåliga för att återanvända. Därför måste också eternittaket bort. När man
gav sig ned i grunden under golven
hittade man ett stort antal barnskor.
Dessa lades förr i tiden ned för att
bringa lycka, därför lades de också

Einars hus.

omsorgsfullt tillbaka under de nya
golven.
För att ta reda på byggnadskulturen
från tiden när huset ursprungligen
byggdes, ägnades åtskillig tid åt
studier av litteratur som beskriver
detta. Så småningom växte väggarna upp till full höjd igen, och ett nytt
tak med kupa och takfönster kom
på, och som takbeläggning återanvända gula takpannor från Simbrishamns tegelbruk. Fönstren, ”husets
ögon”, är spröjsade i gammal stil
för att inte tala om dem i verandan,
där överdelen består av fem små rutor och en rombisk ruta med färgat
glas i mitten. Många övriga detaljer
bevarar tiden från husets ursprung
som t.ex. träutsmyckningen i verandahörnen, pärlsponten i under-

Grunden utgrävd med gamla
väggdelar.

Ny grund, gammal väggdel och
korsvirkesstomme.
slaget och utformningen av takstolarnas avslut med mera. En annan
för utseendet betydelsefull detalj
är de utskjutande ramar som gjorts
runt fönstren. Ett omsorgsfullt arbete tar tid, så också detta. Därför
var den vanligaste frågan från förbipasserande hur länge byggnadsställningarna skulle stå kvar. Detta
fick senare konsekvenser invändigt.
De återfinns nämligen i köksön,
som liksom resten av köksinredningen är platsbyggd, vilket också
en hel del smakfullt utformade
inredningsdetaljer i andra rum är.
Såväl in- som utvändigt, inmurade
i väggarna, är verk av konstnären
och keramikern Stig Carlsson rikligt representerade.
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Visst är helheten viktig, men den
består av en mängd detaljer som
ska passa samman. Detaljer ger
också möjlighet till försköning och
förbättringar. Att grunden på verandan klätts med naturstensskivor
är en klart förskönande detalj. De
små triangulära rutorna i vindskupans sidor förbättrar utsikten söderut och norrut, så att den nästan är
lika bra som utifrån fyren. Har man
bara bra idéer, god smak, kunskap,
duktiga hantverkare och resurser,
samt kan ta god tid på sig, så kan
man förvandla gammalt till nytt på
ett beundransvärt sätt. För faktum
är, att fastigheten nu är mera lik
en ursprunglig bebyggelse än när
Anna och Peter tog över den.

Väggar på plats.

Inte bara huvudbyggnaden totalrenoverades, utan som ersättning
för vinkelbyggnaden restes en trästomme i ek efter alla konstens
regler, för att i färdigt skick bli ett
korsvirkeshus, helt i gammal stil.
Korsvirkeshuset från öster.

Takarbete med utsikt.
kondition i framtiden till glädje inte
bara för husägarna utan också för
alla förbipasserande på Lerbergets
”turiststråk”.
Peters hus.
Murning, fogning och syrning av
fogarna liksom behandling av virket gjordes med största omsorg,
och huset fick ett svart passande
papptak. Så småningom byggdes
också garaget upp på nytt, och mot
Fröjdsguda, för att få insynsskydd
för trädgården, har ett rött träplank
uppförts med en ränna med torktåliga växter ovanpå. Där träplanket
slutar och längs Segelvägen, finns
nu en med omsorg lagd stenmur.
När nu också garageuppfarten försetts med stenläggning, trädgården
anlagts samt hus och grund målats,
fortsätter huset att leva vidare i god

Text och foto: Martin Werner
Foto: Anna Kervall
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Nu är det dags!
Offentlig utsmyckning i Lerberget.
I Byabladet nr 1, 2006 finns en utförlig presentation av Jonas Högström som skulptör och bronsgjutare. Jonas är uppvuxen på Lerbergets
byaväg nr 28 i det s.k. Beckerska
huset som fortfarande är i familjen
Högströms ägo. Artikeln i Byabladet avslutas så här: ”I Lerberget
har vi ingen offentlig utsmyckning.
Visst vore det roligt att be Jonas
göra en bronsskulptur att placeras
vid hamnen, på piren eller annat
lämpligt ställe. En utmaning för
Jonas! Finansieringen? Vi gör som
vi brukar i Lerberget – vi hjälps åt.
Sponsorer är välkomna. Kanske vi
kan presentera ett förslag i ett kommande nummer av Byabladet”.

Under årens lopp har ett
antal fiskare och även ett
par unga män omkommit i
vågorna utanför Lerberget.
Minnet av dessa händelser har inspirerat Jonas till
denna skulptur som han
kallar ”Pappa kom hem”.
”Ibland får man ta i lite”
Skulpturen skall bli i naJonas Greppar Göran Karlsson, Ullared.
turlig storlek och fästas på
Finansiering:
ett rejält fundament.
Jonas pris för en bronsskulptur i
denna storlek är 300 000:- men som
Selma Lagerlöf, Landskrona.
den vänlige och generöse lerbergare han är subventionerar han med
100 000:-, varför vi nu ska hjälpas
åt att samla in 200 000:- till ”Pappa
kom hem” som kommer att bli ett
konstnärligt lyft i Lerberget.

Vissa kvarnar maler långsamt men
nu händer det saker. Jonas och vårt
förslag är att skulpturen placeras på
den vackra välklippta ängen norr
om lekplatsen vid hamnen. Här
kommer den att synas för alla som
vandrar eller cyklar på Segelvägen,
som utgör en del av den nyöppnade
Kattegattleden.

Jonas skiss av
“Pappa kom
hem”

Skulpturen som gjuts i brons föreställer en mamma som med sin
son går för att spana ut mot havet.
Pojken vill sitta på mammans axlar
för att kunna se längre och har en
kikare till hjälp. Han är klädd i sjömanskostym och har en vegamössa
på huvudet. Mamman är klädd i
kjol, jeansjacka och stövlar.

Jonas har gjort ett 20-tal offentliga
skulpturer och avbildat bl. a. Nils
Poppe, Selma Lagerlöf, Fritiof
Nilsson Piraten, Åke Holm och Göran Karlsson i Ullared.

Var är du?,
Landskrona.

Fritiof Nilsson Piraten,
Bombi Bitt, Eli och katten
Skorpan, Vollsjö.
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Byaföreningen har öppnat ett speciellt bankgirokonto just för detta
ändamål. Ett inbetalningskort bifogas detta nummer av Byabladet,
och vi hoppas på många och generösa bidrag till skulpturen.
Avsikten är att skulpturen ska komma på plats nästa sommar och avtäckas under högtidliga former.
Har du frågor kontakta gärna:
Ulla Andersson tel. 91205
Rune Bergman tel. 342157
Lennart Ohlsson tel. 341670
Hejsan, Skönborg och Stolpe, Vimmerby.
Lennart Ohlsson
Foto: Jonas Högström och
Lennart Ohlsson

Jonas skiss av placering av
“Pappa kom hem”
Akut akvedukt, Helsingborg.

Med stavar – gå!
Redan den 26 april fick vi de första instruktionerna i stavgång av
Friskis & Svettis. Därefter har en
grupp lerbergsbor vandrat runt
och längs med
byn två gånger
i veckan. Inget
väder har hitintills varit för dåligt. Lite blåsigt
ibland, men då
är det skönt uppe
i skogen. När det
är lugnt och soligt knallar vi på
längs kuststigarna. Vi har följt
årstidernas växlingar och knutit
nya bekantskaper. Visst kän-

ner man sig lite duktig också. Själv
kan jag plötsligt vrida på huvudet
igen när jag ska titta bakåt. Skönt!
Se tiderna i kalendariet och kom
med ut i valfri takt.
Text: Monica Strömgren
Foto: Mats Strömgren

Det ska vi fira!
Namnsdagsfest på piren den 1:a
augusti. Grattis Pelle Lindblad &
Per-Magnus Eriksson!
Streching

Text och foto: Maria Falkborn Sandemyr
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Seniorer på luffen
Årets seniorutflykt gick till Boda i Småland och blev en tur på hela elva timmar. Glaset och dess historia samt luffarlivet var teman för dagen.

Frukost i det gröna.

Nästan prick åtta lämnade bussen med vår egen chaufför, Joakim, gamla brandstationen på väg
mot 112:an och sedan norrut på E
4:an. Vädret var mulet trots att väderlekstjänsten lovat ganska soligt
väder. Efter att vi norr om Ljungby
vridit österut mot Växjö, kom det
fina vädret med solsken som belyste ett sommarfagert landskap med
blommande lupiner längs vägarna.
Det dröjde ganska länge, men så
blev det stopp för medhavd frukost
på en för lerbergare lämplig plats.
Visserligen var det vid en insjö men
dock med utsikt över vatten och
över stränder som var mer variationsrika än vår egen strand.
Efter att ha passerat utkanten av
Växjö, Lessebo samt avtagsvägen
mot Kosta kom vi fram till Boda där
vi togs emot av ”Luffar-Per” och
”Hönsalotta” utanför Hönsalottas
glas- och luffarmuseum, till musik
av gitarr och dragspel. Efter en välkomstdrink bänkade vi oss i glasmuseet, och Luffar-Per berättade
om glasets historia och visade prov
på olika glasföremål från diverse
småländska glasbruk. Sveriges för-

Maria Falkborn Sandemyr
graverar i glas.

sta glasbruk tillkom under 1500-talet på Kungsholmen i Stockholm på
order av Gustav Vasa. Att Småland
blev ”Glasriket” berodde på god
tillgång på ved till ugnarna, ”vannorna”, samt till en början även
tillgång till lämplig sand. Kosta är
Smålands äldsta ännu i bruk varande glasbruk från 1742. De föremål
man tillverkade under läroperioden

(när man sölade) var alla avsedda
för spritdrycker som fyllehundar,
fyllesvin och fyllekajor. Konsten
var att lära sig sätta ben och öron
m.m. på glaskropparna. Det mest
oväntade glasföremålet var dock en
enkelkupig takpanna, först beställd
av en bonde som ville ha in ljus i
sin loge.

Göran Nord, med en
takpanna av glas.
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”Backning” av ostkaka med luffarmålad konst i bakgrunden.

Efter ett föredrag av en släkting till
en luffare som bl.a. var duktig på
att måla, var det så dags för luffarbuffé. Det var rejäl, småländsk husmanskost, och man fick skylla sig
själv om man inte blev proppmätt.
Efter måltiden fick vi höra luffarnas historia. Luffarperioden började 1885 då vi fick en lösdriverilag men också en angiverilag. Man
anser att perioden upphörde 1957,
även om det funnits luffare senare.
Lösdriverilagen gjorde att det var
svårt att livnära sig bara på att tigga. Man kunde då bli anmäld och
hamna kring fyra månader i fängelse. Angivaren fick betalt av staten
som tack för hjälpen. Det gällde
alltså för luffaren att hitta på någon försörjning. Kvasttillverkning

Luffaren Nils Rundgren med prov
på hans konst.

olika småländska glasbruk samt på
massor med trådtjack och ”konstverk” förfärdigade av luffare. När
ostkakan och den sista kaffedroppen svalts ned, var det sedan dags
för uttåg mot bussen till musik, och
sedan färd tillbaka hem genom ett
Småland med väldigt mycket skog
trots alla stormar. Har man lätt för
att intressera sig för nya okända saker, finns det alltid mycket nytt att
lära som väcker funderingar. Glasriket har krympt ihop till betydligt
färre glasbruk. Luffarna har ersatts
av hemlösa, och tiggarna är nu inte
bara svenskar utan ”tack vare” EU
även från andra länder. Vi är med
andra ord kvar på ruta noll, trots
allt tal om tillväxt,
välfärd,
framsteg
och
”utveckling”.

Luffararbeten,
”trådtjack” och
siluettklippning.

var vanlig, och materialet tog man
gratis i skogen. Kvastar behövdes
i både uthus och boningshus, så de
gick lätt att sälja. Ståltråd gick att få
tag i och av den kunde man tillverka
”trådtjack” det vill säga allehanda
bruksföremål, såsom olika sorters
vispar, värmeunderlägg för grytor
och strykjärn med mera. Några luffare blev nasare, viket innebar att
man sålde diverse varor under en
meters längd som t.ex. skosnören.
Luffare med lite mer konstnärlig
ådra livnärde sig på siluettklippning, på att måla tavlor och att göra
blommor av kräppapper. En klassisk försörjningsstrategi var också
att bli skärslipare, som med cykel
förflyttade både sig själv och hela
sin utrustning.
Före eftermiddagskaffet fick man
pröva på att göra mönster i glas med
en ”tandläkarborr” samt gå omkring
och titta på föremål från en mängd

Tack Gunilla och Stina för ännu en
dag som gav nya intryck och erfarenheter.
Martin Werner

Fullt utrustad herrcykel av
trådtjack.
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Poesivandring i Lerbergets hamn.
Under flera år har Författarcentrum
Syd anordnat Litteraturrunda i
Skåne. För andra året i rad har evenemanget också spritt sig till det
nordvästra hörnet av landskapet.
Programmet varierar från poesi,
prosa till fritt berättande. Författare medverkar med uppläsningar,
många passar på att släppa sina nya
böcker. Man för intressanta diskussioner om litteratur, gärna med anknytning till platsen man befinner
sig på.
Kulturföreningen Poetisk Plattform från Helsingborg och Höganäs medverkade för andra året i
rad. Programmet har haft anknytning till medlemmarnas hemorter.
Förra året hade vi ett poesiprojekt
tillsammans med elever på Tornlyckeskolan som redovisades på
Lerbergets bibliotek.
I år inbjöds allmänheten till po-

egna och andras dikter, berättade
om sin poesi och om den verksamhet som man samlas kring under
året. Det var fritt fram för alla att
läsa sina alster och många kom

och läste. Flera hade aldrig vågat
läsa upp något offentligt, men här
lyckades alla bidra med det i en tilllåtande atmosfär.
Många stannade utanför och lyssnade innan vandringen drog vidare
hem till fika i min trädgård. Allteftersom dagen led fylldes min ateljé
med spännande övningar inom litteraturens värld.
Förhoppningsvis har poesin öppnat
sina dörrar för fler intresserade. Vill
du vara med och skriva egen poesi
eller diskutera andras, så hör gärna
av dig!
Ingrid Hallberg,
medlem i Poetisk Plattform och
Författarcentrum Syd

esivandring i Lerbergets hamn lördagen den 25 april. Efter en kort
inledning utanför galleri Hoddan
där det fanns informationsmaterial
och böcker till försäljning vandrade
man i sin egen takt runt på hamnen,
ut på piren. Ett vandringsspår med
dikter hade hängts ut som var och
en kunde läsa och begrunda i lugn
och ro.
Vinden blev efterhand lite snål så
de flesta sökte sig in i Ruffen och
värmen. Det blev trångt men fungerade. Staffan Svensson från Höganäs bidrog med vackert klassiskt
på gitarr och Gerd Hackberg, sångerska från domkyrkokören i Lund,
sjöng fantastiska sånger till våren.
Medlemmarna i föreningen läste
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Vanlig arbetsdag på hamnen, men ändå ovanlig.
Lördagen den 18 maj inföll årets första arbetsdag på hamnen. Hamnkommittén samlade båtägare för arbeten vid hamnen,
och Camping- och naturkommitténs mindre skara rensade stränder och lekplats. Den senare skaran var förstärkt med byns
flyktingpojkar. Mest ovanligt var dock att inte mindre än 49 arbetsvilliga samlades, ett rekord!

fyllningsmassor och rester av cementplattor tippats på stranden.
Detta är både onödigt och tråkigt.
Det är lätt att göra sig av med sådana massor på tippen. Först efter
en rejäl storm kan man förvänta
Reningsverksförorening.

Borden på hamnen vid frukost.
Det var inte så många år sedan vi på
en arbetsdag var bara runt 25 personer. Då tyckte många att båtägare
som aldrig hjälpte till borde få betala i stället. I år skulle som vanligt
frukost serveras klockan 10, men
alla tjuvstartade utom vi två som
var längst borta på stranden. När vi
kom precis på klockslaget 10, var
vi nummer 48 och 49 och fick de
två absolut sista bullhalvorna. Borden var fulla av en imponerande
skara arbetsglada och hungriga,
och samtalen omfattade som vanligt allt möjligt.
Arbetet på fyren låg helt nere i väntan på en ny. Däremot påbörjades
målning av Hoddornas nordsida.
I övrigt var det som vanligt, målning av gröna bänkar, målning av
bänkar runt Ruffen, och som vanligt var det också en massa saker
som behövde flyttas runt i hamnen,
kanske inte bara för att skapa sysselsättning. Lerbergets segelsällskap (LSS) passade på att lägga ut
flytbryggan, ett tydligt tecken på att
båtsäsongen närmade sig.
Margareta och Abdullavid
plockar skräp.

Längs stränderna fanns det som
vanligt förvånansvärt mycket skräp
av allehanda slag både från Sverige
och Danmark. Värst var det precis
norr om piren. Där var kollektionen

Kämpar på lekplatsen.
imponerande och låg långt upp på
stranden. Jag och hustrun gick norr
om hamnen och fick hjälp av Abdullavid från Eritrea. Han tyckte att
svenska var ett lätt språk, vilket han
också visade prov på. Hans kamrater hjälpte till på lekplatsen, där
det pågick en kamp mot inväxande
gräs, över den med EU-godkänd
grus försedda planen. Utöver det
vanliga sortimentet med skräp dök
det i år upp många hundratals vita,
runda plastbitar, invändigt försedda
med en bikake-liknande struktur.
Vid frukosten fick vi reda på att de
tillhörde det biologiska steget på reningsverket, och hade spolats ut när
belastningen med regnvatten blivit
för stor. Även reningsverk kan uppenbarligen bidra till nedskräpning
av stränderna.
Dessvärre, nytt för i år var att jord,

sig att dessa spår börjar försvinna,
men tills dess ser det väldigt trist
ut. Mycket grova träpålar som grävt
ner sig i sanden fick ligga kvar, liksom en presenning som var täckt
av djupa sandlager. Den var omöjlig att få bort helt och hållet. Skräp
som kastats långt in i buskagen vid
campingplatsen fick tyvärr också
lämnas. Tänk så mycket bättre vi
alla fortfarande kan bli på att minska nedskräpningen.
Arbetet avslutades klockan 12 då
flera redan lämnat hamnen. Men
då bjöd Lerbergets segelsällskap på
korv med bröd. Där var tilldelningen riklig, och efter två korvar kände
man inte något behov av lunch. Att
hamnen är en samlingpunkt för arbete kombinerat med trevlig samvaro framgår väldigt tydligt under
arbetsdagarna, och det finns möjlighet för ännu flera bybor att uppleva detta.
Martin Werner
Tippade massor på stranden.
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Här har Robert Nilsson fångat en
livlig hamnbild från 1930- talet. Båten på bilden är Johan Johanssons
HG 1339, “Benny”. Framme i fören
står sonen Birger. Mannen i aktern
är säkerligen Valfred Jönsson, som
under många år ingick i fiskelaget.
Är de på väg in eller skall de ge sig
iväg? Männen på kajen, där man
skymtar Ville Johansson, Johannes
Hasse och Sven Andersson m.fl är
på väg in på kajen, och därför tror
jag att man har lagt ner svingelänkar i “Benny”, allt medan man diskuterat med gubbarna på kajen. På
däcket skymtar man t.o.m. en stor
dragg, som man ankrade upp de tre
närdingarna med. Nu är klockan tre
och man har druckit kaffe, och då
är det tid att gå ut till kanten och
sätta länkarna. Johan har satt fyr
på blåslampan, och när kulan lyser
röd drar han igång den gamla “Limhamnaren” och snart är man på väg.
Innanför” Benny” ser jag en gammal bekant. Det måste vara “Måsen” en av hamnens tre båtar av

kostertyp.” Måsen” ägdes vid denna
tid av tre höganäsare: Helge Kroon,
Rickard Svensson och Åke Paulsson. Sedermera köpte kustvakten
Valter den och överlät den på bröderna Gärtner, som var sommargäster hos honom. Sista ägarna på
1940 -talet var min bror Olle och
jag, och vi hade den några år innan
vi sålde den till Lydström på Vikens varv. Den var förvisso ingen
snabbseglare och särskilt tråkig att
kryssa med, eftersom den var trög
att gå över stag med, och ofta fick
vi “bräcka” med focken för att få
henne över på rätt bog. Irma och jag
råkade en gång ut för en händelse,
som kunde ha slutat illa. Vädret var
vackert och i en frisk västlig bris
var vi på väg mot Viken, då vi får
se ett modernt motorfartyg på väg
nordvart med god fart. Vi förstod så
småningom att det var “Bernhard
Ingelsson”, som var på provtur från
varvet. Hon rev upp stora svallvågor
som kom emot oss. Jag lovade förstås upp och lade av storskotet för
att få ner farten. Den första svall-

vågen klarade hon fint men den
andra gick grön in över fören och
fyllde på bra i sittbrunnen. Det blev
till att ta fram spannen och ösa för
brinnande livet och allt gick bra.
Text: Pauli Ohlsson
Foto: Robert Nilsson

LERBERGSBO.....
Har du några uppslag eller
tips med anknytning till vår
by, tveka inte utan hör av
dig till någon i Byabladets
redaktion eller via mail till
byabladet@lerberget.se

