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Aina Berg t h och väninnan Gus Lundgren t v
på seniorutflykten till
Skarhults slott.

Konsten i Lerberget
Pauli Ohlsson, byns son
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

Sensommar

När jag skriver detta har sommaren tagit en paus som förhoppningsvis blir kort. Tidigare har den varit
fantastisk. Jag har aldrig sett så
många människor på en gång runt
och på badbryggan eller i vattnet.
När jag går till hamnen med vår
hund Abbe brukar jag också räkna
in ungarna i de olika kullarna av
änder och svan. Jag kommer inte
ihåg något år då vi haft så många
kvar långt in på sommaren. Ändå
har jag mött minkens ungar som är
välvuxna och verkar ha fått bra med
mat. En förklaring kan vara att det
fantastiska varma vädret i maj gjorde att ovanligt många fågelungar
klarade den kritiska tiden just efter
kläckningen.
Det fina vädret har också gynnat
vår camping som går mot en tangering av förra årets många besök. Jag
stötte på en gäst som var och badade på bryggan. Han kunde inte nog
berömma vår Camping och hade
skrivit upp sig för säsongsplats. Vi
har inte flest stjärnor, men en unik
miljö och stämning.

Hoddan 20 år

För drygt 20 år sedan stod de små
bodarna i hamnen färdiga att tas
i bruk. Alla utom en kom snabbt
till användning. Styrelsen enades
om att den skulle bli galleri, Sveriges minsta. Så blev det. Där skulle
konstnärer från byn och runtomkring få möjlighet att visa sina verk.
Först ut var Kjell Högström och
därefter kom Annika Bryngelsson
och Susanna White med sina målerier, Hans Hägg och Jonny Hallberg, silver, Gerty och Per Asklund
båtmodeller, Titti Persson, keramik,
Robert Nilsson och många fler.
Det har blivit många utställare
genom åren med många olika tekniker. Flera har kommit tillbaka.
Allteftersom har Hoddan blivit
känd och efterfrågad också som turistmål.
Utställningsavgiften har också bidragit med en liten slant till bya-

På stranden står nu skulpturen av
kvinnan och pojken utan namn och
spanar efter maken och pappan. I
magen som putar ut lite under det
söndriga blixtlåset växer ett blivande syskon. Jag stannar ofta till och
betraktar dem från olika håll och i
olika ljus. Än en gång ett stort tack
till Jonas Högström som gjorde den
och till alla i byn som lämnat bidrag.
Kommunen äger området mitt i
byn med storskolan med tidigare
skolgård, brandstationen och före
detta smedjan. De avser att utveckla
området med ny bebyggelse och
första steget är att göra en ny detaljplan. Byaföreningen har varit aktiv
i att ta fram historiskt material och
vi har också lämnat våra synpunkter under samrådet med kommunen.
Mer om planerna finns på annan
plats i detta nummer.
Aktiviteten på Lerberget Öppet Forum är fortsatt mycket hög.
Många publicerar, kommenterar
och gillar. Gå med om du inte redan
är det.
Vi ses i byn!

Lars Wiren
ordförande

kassan som en tidig insats till det
nya dubbelt så stora galleri som vi
så länge sett fram emot.
Bättre sent än aldrig. Nu firar vi
20 år med en liten jubileumsutställning i hamnen i samband med det
traditionella julfirandet. Förhoppningsvis kan vi visa upp några av
de konstnärer som var med från
början.
Mer info kommer.
Ingrid Hallberg och Kerstin Hanell
Bild: Mats Müller

Lagom till galleri Hoddans 20 års jubileum står bodarna klara efter diverse
restaurerings- och måleriarbete!
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Tipsa o m 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: Mats Strömgren
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Planer för gammalt och nytt på skoltomten

Höganäs kommun och tidigare
Väsby kommun har ända sedan
1800-talet ägt området runt storskolan som begränsas av Mellangatan, Havsvägen och Lerbergets
Byaväg. För något år sedan köpte
man även in fastigheten som kallas
smedjan med boningshus mot Byavägen. Området är 4950 m2 stort
och det finns fyra fastigheter på det,
skolbyggnaden, brandstationen, boningshuset smedjan med uthus och
en privat fastighet. Skolbyggnaden
som kommunen vill behålla är hem
för ensamkommande flyktingbarn.
I övrigt vill man bebygga området.
Första steget är ny detaljplan
För att kunna bygga tätare och enligt nya normer behöver den gällande detaljplanen från 1970 som
reglerar hur man får bygga göras
om. Kommunen startade detta arbete under våren 2016 och i början
gjorde man en antikvarisk förstudie
för att inventera och dokumentera
byggnader och miljöer som är värda att bevara. Byaföreningen och
bybor hjälpte till med foton, information och granskning.
I juni hade kommunen ett förslag
klart till ny plankarta och planbeskrivning för området. Den gick i
enlighet med bestämmelserna ut på
samråd. Det hölls ett samrådmöte
i kommunhuset den 5 juli som var
välbesökt och det visade sig att
kommunen hade missat att skicka
ut förslaget till många grannar som
var direkt berörda vilket man lovade att rätta till.
Förslaget till ny plan betonar vikten
av att bevara områdets karaktär i en
gammal bebyggelse och både sko-

lan och brandstationen föreslås få
rivningsförbud.
Man öppnar för
en förtätning av
området med exempelvis radhus
och en maximal
byggnadshöjd på
8,5 m, lika högt
som skolan. Tanken är att den del
av Mellangatan
som tidigare var
skolgård och som ägs av Byaföreningen skall bli en del av området.
Man vill också i planen öppna för
möjlighet till att använda skolhuset
till vård eller mindre affärsverksamhet i framtiden.
Byaföreningens synpunkter under samrådet
För att ha rätt att föra vår talan och
om så behövs överklaga när planen beslutats är det nödvändigt att
lämna synpunkter på planförslaget
under samrådet. Detta har Byaföreningen gjort.

Vi betonar vikten av att den nya
bebyggelsen noga anpassas till utseende, form och material så att den
passar in med den gamla. Vi tycker
att nockhöjden 8,5 m är för hög i
förhållande till övrig bebyggelse
och vill att skolbyggnaden skall
vara högst och dominera gatubilden som nu. Vi vill att området inte
blir för tätt bebyggt genom att man
sätter en gräns för hur stor del av
marken som den nya bebyggelsen
får uppta. De nya bostäderna bör
anpassas till äldres behov utöver
lagstadgade krav så att bybor kan
bo kvar i byn så länge som möjligt.
Vad är nästa steg och den fortsatta processen
Att ta fram en ny detaljplan följer en
lagstadgad process som slutar med

att ett slutligt planförslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Detta förväntas ske 2017. Först
då vet vi hur det slutliga förslaget
ser ut. Därefter kan Byaföreningen
eller berörda grannar överklaga om
vi är missnöjda.
Parallellt med den formella behandlingen av förslaget kommer
kommunen att utlysa en markanvisningstävling för att få in så många
kreativa förslag från entreprenörer
som möjligt om hur området kan
bebyggas.
Det verkar klart från kommunen
att man vill ha en sammanhållen
bebyggelse i området och inte har
några tankar på att stycka det i tomter och låta var och en bygga som
man vill inom planen. Upplåtelseformen blir därför troligen bostadsrätter eller hyresrätter.
När byggnation tidigast kan starta
är oklart idag. Byaföreningen kommer fortsätta att aktivt delta i den
fortsatta planeringen för att så långt
vi kan påverka projektet på ett bra
sätt för byn.
Inga beslut är fattade så ännu är det
tid att göra din stämma hörd.
Förslaget till detaljplan finner du på
Höganäs kommun:
https://www.hoganas.se/Invanare/
Bygga-bo--miljo/Detaljplaner-ochoversiktsplaner/Detaljplanering/
Pagaende-detaljplaner/Lerberget62102-m-fl/
Lars Wiren
Foto: gammalt vykort och Mats
Strömgren

Tack Christina Svärd för daglig
information om badtemp! Hoppas den blir högre nästa sommar.
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Familjesöndag med kyrkan på hamnen

Söndagen den 11 september ordnar kyrkan en familjesöndag på hamnen.
Det börjar klockan 10 med en gudstjänst för barn och vuxna, därefter
följer aktiviteter för både barn och vuxna.
små (utan nattvard) på Lerbergets hamn den 11 september, kl.
10.00. Vid dåligt väder flyttar vi
in gudstjänsten till Lerbergets
kyrka. Vi kommer att få lyssna
till barnkören Soul Children, samt
mer sång och musik. Broder Boris
kommer att predika.
Broder Boris, är det någon känd
predikant?

Vi intervjuar Therese Bjerle,
präst i Lerbergets kyrka
Den 5 juni hade Lerbergets
kyrka en nattvardsgudstjänst
på hamnen och nu ryktas det
om ytterligare en gudstjänst på
Lerbergets hamn, stämmer det?
Javisst! Vi skall ha en enklare
Friluftsgudstjänst för stora och

Enligt honom själv så är han välkänd, men enligt mig snarare
ökänd. Han är Kulla pastorats
egen lilla munk (inte Donut som
man äter utan en fransiskanermunk). Han bor för närvarande
i Lerbergets kyrka och har blivit
kompis med barnen där, och han
är även tjenis med seniorerna i
kyrkan. Kom med och se!
Okej, men händer det något mer

i samband med detta?
Ja, vi kommer att ha en del aktiviteter, roligheter för stora och små.
Vi har inget vanligt kyrkkaffe på
hamnen, så man får gärna ta med
egen fikakorg om man vill, däremot blir det korvgrillning. Det är
tänkt att vara en förmiddag i gemenskapens tecken, träffas och ha
roligt tillsammans.
Får vem som helst komma, eller
är det bara för kyrkfolk?
Å nej, VEM SOM HELST får
komma! Alla är välkomna!
Tack Therese, det ser vi fram
emot, och det är klart att vi
kommer även om det inte vankas kräftor.
Therese Bjerle/Martin Werner

Att ställa upp för byn
Många trivselskapande insatser
i vår by bygger sedan urminnes
tid på att vi bybor ställer upp ideellt och gör insatser, när och där
det behövs. Detta är långt ifrån
en uppoffring, för arbetsgemenskapen mellan bybor bygger upp
samhörigheten och känslan av
stolthet för vår by. Dessutom har
man väldigt trevligt tillsammans
när man ”jobbar”.
Det finns många olika typer av insatser som behövs. Någon av dem
passar helt säkert även dig. Man
måste inte vara dagledig för att
hjälpa till. Lördag förmiddag är en
lämplig tidpunkt för de flesta, och
arbetsdagen är sällan lång, ganska
ofta bara mellan 8 och 12. Dessutom hinner man ofta med en gemensam frukostpaus i halvlek, då
man språkas vid om allt möjligt,
lägger planer för framtida insatser,
och tar reda på hur många som är
på hemmaplan och kan hjälpa till
vid nästa insats.

Det är en särskild känsla av tillfredsställelse och ibland även
stolthet man kan uppleva, när man
passerar en plats där man själv
medverkat och gjort skillnad. Att
göra något gemensamt för att underhålla och förbättra sin hemmiljö är också en bra motpol till
den självfixering som drabbat vår
tid och vårt samhälle. Frivilliga
insatser från byborna är dessutom
helt nödvändiga för att bevara den
fina miljö vi har och som inte bara
vi själva har gagn av, utan som
dessutom ger ett positivt intryck
för alla som passerar på Kullaleden och Kattegattleden.
Det finns en stor variation mellan
de insatser som behövs inom olika
områden och kommittéer. Det är
bara att välja och kontakta respektive kontaktperson:
Namn och telefonnummer finns i illustrationen, men man kan också kontakta styrelsen via info@lerberget.se

Vi behöver förstärkning!
Byn behöver fler som engagerar sig i kommittéerna.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi bybor
underhåller &
vidareutvecklar
hamn, camping & mark.
Bevarar byns kulturarv.
Anordnar gemensamma
aktiviteter.

Gör slag i saken och kontakta någon. Vi behöver bli fler! Lycka till
och välkommen i gänget. Du behövs.
Martin Werner

Poetisk trädgård
kring tacksamhet. Tänk att vakna
upp och känna att man lever. Varför gör vi inte listor på sådant. Om
finkultur och krig tycker han, att
de är bäst, när de kommer av sig
(men inga likheter i övrigt). De,
som blir författare, är de som inte
kommer på, vad de ska säga, förrän de kommer hem och skriver
ner det. Ja, han kommer väldigt
nära, Bob Hansson. Mjuk, oförställd, med glimten i ögat, värme
och humor berör han, väcker empati, tankar och känslor.

Till min stora glädje har Birgitta
Allroth efter fem års uppehåll åter
dragit igång sin Poetiska trädgård
i Lerberget. Detta är ett efterlängtat inslag i byn under onsdagskvällarna i augusti.
Här samlas poesi- och musikälskare för ett par timmars samvaro i
den mysiga medelhavsinspirerade
trädgården bakom Solgården. Inbjudna gäster framträder, men det
är också fritt fram för publiken att
dela med sig av sin kreativitet. Du
kanske rentav blir en kändis, om
du vågar ta steget att medverka. I
pausen fikar man och hittar ofta en
trivsam människa att prata med.
Under sommarens andra Poetiska
trädgård framträdde poeten och
författaren Bob Hansson och
trubaduren Björn U Dahl.
Björn, som varit här några gånger
förut, sjunger och spelar gitarr. Vi
får bl a lyssna på hans finstämda
tolkningar av Dan Anderssons Jag
är spelman, Jag väntar vid min
stockeld och Omkring tiggarn
från Luossa samt Evert Taubes
Min älskling du är som en ros.
Bob gör sin debut i Poetisk trädgård. När han välkomnats, passar han på att tala om hur centralt
välkomnandet är. Säger du välkommen till en annan människa,
känner du ofta dig själv också välkommen. Vi får höra Bob läsa ur
några av sina böcker, bl.a. debut-

n på
cebook
18 Växjö

romanen Gunnar. Gunnar är byggjobbare men förlorar sitt arbete
och tappar sin självkänsla. En natt
bryter han sig in på jobbet… får
tillbaka sin självkänsla… och vågar bjuda ut dagisfröken Anna. Vill
du veta hur det går
får du läsa boken.
Det lär vara en bok,
som man blir varm
om hjärtat av.
Sen läser Bob kärleksdikter,
fint
a ckompa njer a d e
av Björn. Han har
också funderingar

Så faller skymningen över den poetiska trädgården. Medan brasan
sprakar och fördjupar stämningen,
tar Björn fram gitarren och sjunger avslutningssången Som stjärnor
små på himlen blå de blinka till
varann.
Vilken underbar kväll jag fått
uppleva!
Maria Falkborn Sandemyr

Litteraturrundan i Skåne
17 – 18 september 2016
Arrangeras av Författarcentrum Syd runtom i Skåne.
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18 september, Lerbergets hamn.
Tid. 13 – 15.30

texter, eller sång och musik är välkomna.

Kulturföreningen Poetisk Plattform bjuder in till:
Poesi, sång och musik med Staffan
Svensson och Gerd Hackberg.
Presentationer av nya diktsamlingar och novellsamling.
Bokbord och boklotteri.

Efteråt samvaro i litteraturens
tecken i Hallbergs trädgård, Lerbergets Byaväg 39.
Ta gärna med utflyktskorg.

Alla, som vill medverka med egna

Välkomna!
Kontakt, Ingrid Hallberg för Poetisk Plattform.
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Pauli Ohlsson, byns son

Det finns personer som är intimt förknippade med sin hemort. En sådan är Pauli Ohlsson som både är född och
uppvuxen i Lerberget och dessutom har varit lärare här. Han har varit mångårig ordförande i både Byamännen och Lerbergets Missionsförening. Givetvis var han också med och startade Byabladet för 30 år sedan, och
i detta har han ända tills förra numret ansvarat för sista sidan ”Gamla bilden”.

Jag träffar Pauli på Vikhaga där
han nu bor. En måttlig och inte onaturlig förflyttning från Lerberget.
Efter många år som folkskollärare
i Lerberget, tjänstgjorde Pauli som
tillsyningslärare i Viken när skolan
i Lerberget lagts ner. Vårt samtal
kommer in på skillnader mellan
förr och nu, och om Paulis bakgrund och uppväxt i byn.
Pauli är av sjömanssläkt. Hans far
var 1:a klass skeppare, som seglade
med frakter på Göta kanal, först på
tremastade skonaren Zeus, sedan
på maskindrivna fartyg. Redan i
koltåldern fick Pauli följa med sin
far ombord. Detta har satt sina spår.
Han är medlem av Vänföreningen
för kanalbåtarnas bevarande, och
han har många gånger färdats med
dessa. När lastbilarna tog över kanalfarten hamnade Paulis far på
Rederiaktiebolaget bensintransport
som befälhavare på båten BT 5. Då
var andra världskriget i full gång,
och Paulis far transporterade råolja från Stettin till raffinaderiet i
Nynäshamn. När båten låg i Stettin ljöd ett flyglarm. Båten var en
bakladdare så man satt och drack
kaffe i aktern. Paulis far sa till att
besättningen skulle springa fram
i det väl skyddade pumprummet i
fören. Alla lydde skepparen utom
tre yngre besättningsmän som blev
kvar och omkom av en bombträff.
Uppväxten under andra världskriget var en dramatisk tid i Lerberget.
Trädgårdarna längs Segelvägen var
uppgrävda och försedda med sandsäckar som skyttevärn för militären. I värnet precis söder om Lars
Påls väg, hade man slagit i två stora
spikar i bröstvärnet mellan vilka
man skulle lägga pipan på vapnet,
för att även i totalt mörker säkert
kunna träffa hamninloppet. Pauli
berättar att hans mor och andra
husmödrar ibland bjöd militären på
kakor, vilket uppskattades mycket.
När militären inte hade några sär-

skilda uppgifter, övade de
prickskjutning med luftgevär vid Rosengrenska huset. Byns pojkar fick också
prova på detta. Vid ett sådant tillfälle kom plötsligt
ett tyskt jaktplan, Messerschmitt, inflygande rakt
mot stranden. Alla fick order att kasta sig på marken.
Den dubbelpipiga kulsprutan bemannades och sköt
mot planet som började
ryka från aktern. Alla pojkar sprang upp mot skogen,
säkra på att det skulle störta, men det gjorde det inte.
Pauli berättar också om det
ubåtsnät som låg tvärs över
Öresund men som var öppet vid Viken. Nätet hölls
upp av rombformade bojar.
En av dessa ligger nu nere
på hamnen.
Paulis stora fritidsintressen var segling och fiske. I sin ungdom ägde
han tillsammans med en av sina
bröder kosterbåten Måsen. Den var
sjösäker men inte särskilt snabbseglande och svår att gå över stag med.
Med beundran i rösten talar Pauli
om den snabbaste båten på hamnen,
Bris, som ägdes av Per Philipsson.
Bris var byggd på Råå liksom båten
Toy, ägd av en ungkarl från Falun
som var lektor i engelska. Denna
båt, byggd i ek, var enligt Pauli
hamnens finaste båt.
Trots att Paulis håg stod till sjömanslivet blev han lärare. Detta
berodde på faderns upplevelser till
sjöss under kriget. Han blev avrådd
på det bestämdaste av sin far, som
tyckte att han kunde bli lärare liksom många släktingar på hans mors
sida. Men fisket bestod som hobby.
På senare år ägde Pauli en Råå-snipa tillsammans med sin bror Lennart. De fiskade i många år, ända
tills besvär med ena knäet gjorde
det svårt för Pauli att kliva ombord.

Han hade också en mindre roddbåt i aluminium som försvann för
alltid i en av de hårda stormar som
drabbade kusten på det nya milleniet. Det man mest strävat efter är
att fånga lax, men även flatfisk har
kommit väl till pass. Innan det blev
förbjudet vandrade också Pauli ut i
vadarbyxor och lade rusor.

Varmt tack Pauli

Att Pauli gjort mycket för byn är allom bekant. Han har dessutom varit
enormt uthållig. Han har t.ex. bidragit med ”Gamla bilden” i Byabladet
ända till och med första numret i år.
Denna sida har varit mycket uppskattad och efterfrågad eftersom
den knutit ihop förr med nu. För
denna betydande och uppskattade
insats vill vi alla framföra ett varmt
och hjärtligt tack till Pauli och önska honom allt gott för framtiden.
Martin Werner
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Skulpturen ”Pappa kom hem” avtäckt
Fredagen den 8:e juli var en märkesdag i Lerberget, för då avtäcktes byns första och hittills
enda skulptur skapad av vår egen
skulptör Jonas Högström. Ett
drygt hundratal bybor samlades
i en ring runt skulpturen i spänd
förväntan för att få se den för första gången.

Klockan 18 hälsade byns ordförande Lars Wirén alla välkomna och
presenterade dagens huvudperson
skulptören Jonas Högström, hans
skolkamrat Anders Ohlsson som
skulle hålla tal samt dennes far,
Lennart Ohlsson som tagit initiativ
till konstverket. Lars framhöll att
det var hög tid för en skulptur av
Jonas, som redan är rikligt representerad över hela Skåne och även
utanför. Han avslöjade att Jonas nu
håller på med en skulptur, föreställande Putte Kock, som ska stå utanför Friends Arena i Stockholm.
Denna information förorsakade
vissa missljud från närvarande
HIF-supporters. Finansieringen av
skulpturen har delats mellan Jonas
med en tredjedel, insamlade gåvor
en tredjedel och slutligen resten
från Byaföreningen.
Lars överlämnade till Jonas
syster Camilla
att
avtäcka
skulpturen. Efter några rejäla
lyft av tygkåpan stod hon
där, kvinnan
med sin pojke

på axeln. Han håller en kikare i
ena handen, har en käck skärmmössa på huvudet och stövlar på
fötterna. Kvinnan tittar längtande
ut över Kattegatt bort mot Anholt,
medan pojken mest är koncentrerad på sin kikare.

Litteraturvetaren Anders Ohlsson
anknöt i sitt tal till skulpturens titel ”Pappa kom hem”, en välkänd
sång av Evert Taube, bakom vilken
det ligger både en längtan och en
önskan. Han framhöll att flertalet
män en gång i tiden var beroende
av fisket för sin och sin familjs utkomst. Detta innebar bland annat
seglatser norrut mot Kattegatt och
den danska ön Anholt. Oftast gick
det bra så att pappa kom hem, men
1892 var det tre fiskare som inte
kom hem och 16 barn blev därmed
faderlösa i byn, och detta var inte
enda gången. Anders konstaterade
att farorna till sjöss långt ifrån är
över. Alltför många flyktingar har
på senare tid omkommit på Medelhavet. Han underströk att skulpturens kvinna inte är klädd som
en fiskargumma från 1800-talet,
vilket är konstens frihet, och det
innebär att den inte är bunden till
en viss tid, samt att man som betraktare, när man går runt skulpturen, kommer att uppleva den på
olika sätt beroende på väderlek,
ljusförhållanden och tid på dagen.
Anders framhöll att upplevelsen
kommer att bli helt annorlunda en
varm solig stilla dag, jämfört med
en dag med storm och oväder. Det
är konstens uppgift att väcka våra
tankar och känslor och att ge upplevelser. När Anders talade, började stora regndroppar att falla från

himlen, vilket tydligt illustrerade
att väderleken påverkar våra upplevelser.

Sedan var det Jonas tur att komma
till tals, men på grund av regnet
bad han att först få hämta en parasoll i sin bil. Därefter tackade
Jonas Byaföreningen för hjälp med
både kranbil och manskap vid installationen av skulpturen. Slutligen presenterade han sin kamrat Magnus Jarlbo som avslutade
ceremonin. På trumpet spelade
Magnus Evert Taubes ”Pappa kom
hem”, medan han i mycket långsam
takt gick ett varv runt skulpturen.
Jonas cirkulerade med i innervarv
med den skyddande parasollen.
Därefter bjöd Jonas alla välkomna
till Hoddan, där han ställt ut ett antal skulpturer, och där man också
kunde beställa en miniatyrkopia
av den nyss avtäckta ”Pappa kom
hem”.
Köpenhamn har visserligen sin
”lille Havfrue”, en skulptur av en
mytologisk skapelse utan verklighetsförankring. Men vi har något
mycket bättre, två människor med
ett budskap, nämligen en stark önskan om att familjen ska bli fulltalig. I förlängningen ett budskap om
att vi som människor är beroende
av och behöver varandra.
Jonas, ett stort och varmt tack för
en fantastiskt fin och tidlös skulptur som väcker tankar om den viktigaste insikten som mänskligheten behöver ta till sig.
Martin Werner
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Sommarens seniorutflykt
Årets utflykt gick från cirkustält till
slott och däremellan leksaksmuseum och gästis.
Med andra ord bjöds byns seniorer på ett mycket varierat program,
komponerat och lett av våra fantastiska trivseldamer Gunilla och
Stina.
Som vanligt var det morgontidig
och munter samling vid gamla
brandstationen.
Förutom kaffekorgen bar många på
regnkläder eller paraply, eftersom
det (äntligen) ryktats om regnväder
denna torsdag i mitten av juni. Som
extra bonus fick vi varsin lott, innan
vi gick på bussen.

Vår trevliga och trygga chaufför
Joakim styrde bussen mot vårt första stopp Hasslebro rastplats utanför Stockamöllan, där det var tänkt
att vi skulle njuta av vår medhavda
matsäck. Desto närmare rastplatsen
vi kom, desto mer regnade det. En
riktigt blöt frukost var kanske inte
vad de flesta hade allra högst på
önskelistan, men allt går ju…
Då berättade Joakim, att han fixat
en regnfri rastplats till oss. Och det
var inte vilken rastplats som helst.

Det var ett cirkustält i Stockamöllan, där Gunhild Carling & Co
skulle ha jazzfestival till helgen.
Vilken överraskning! Joakim, som
blev vår räddare i nöden, hade
nämligen varit hos Gunhild med
ett gäng pensionärer dagen innan,
så han hade kontakten… Nu var
visserligen inte Gunhild på plats,

men vi var glada ändå. Tänk att få
sitta i Carlings cirkustält och ha sin
förmiddagsfika. Det kändes speciellt och lite häftigt. Några av oss
fick nog lust att återvända dit under
jazzfestivalen.
Vi åkte vidare till Eslövs Leksaksmuseum. Där togs vi emot av Stig
Sundberg 86 år, som skapat detta
museum. Stig berättade entusiastiskt om sitt livsverk, som började
med ett växellok för 55 år sedan.
Nu fanns här 450 kvadratmeter
modelljärnvägar i olika mer eller
mindre kända miljöer. Man blev
imponerad. Här kunde man stå och

titta länge och hela tiden upptäcka
nya detaljer. På museet fanns också
2000 Legosatser. Vi fick t.ex. se Taj
Mahal, Tower Bridge och Eiffeltornet. I taket hängde flygmaskiner och
hyllorna var fyllda med leksaksbilar, Barbiedockor, tennsoldater och
”snöflingor”(små plastkuber eller
klot - med någon inbyggd miljö som när man skakar på dem, bjuder
på snöfall). Egentligen skulle man
kunna stanna här en hel dag bara
för att titta på Barbiedockorna, 700
dockor som alla förvarades i sina
originalkartonger. Många föreställ-

de kändisar både från verkligheten
och sagans värld. Varenda docka
bar kläder/kostymer, där inte en detalj tycktes saknas. Besökare från
USA hade skänkt Barbiedockor föreställande Harley Davidsonförare,
som bara var helt otroliga. Vilken
fantastisk nostalgitripp vi bjöds på!
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faktiskt krävde en del kunskap och
fantasi. Det är nuvarande slottsfrun
på Skarhult, Alexandra von Schwerin, som tagit initiativet till dessa

utställningar, som rönt mycket stort
intresse. Hon har velat visa, att de
verkliga ”herrarna” i slotten var
kvinnor. Efter rundvandringen serverades vi fika i slottskällaren.
Sen tog många en promenad i
slottsträdgården och njöt av blomsterprakten.
Under hemresan blev några extra
lyckliga efter dragningen på lotteriet. Inte dumt med en mumsig
chokladkaka eller ett paket kaffe att
stärka sig med efter turen!
Tack Stina och Gunilla för denna
fantastiska utflykt!!
Alla var jättenöjda!

Lunchen avnjöt vi tillsammans
med många andra sällskap, t.ex.
mc-gäng och firare av olika slag, på
Hurva Gästis en kort busstur från
Eslöv. Här bjöds vi på vällagad stek
med många goda tillbehör i trivsam
miljö. Även detta blev en nostalgitripp, för det kändes nästan som
barndomens söndagsmiddagar.

Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Maria Falkborn Sandemyr
och Martin Werner

Mätta, belåtna och förväntansfulla
kom vi till vårt sista stopp Skarhult,
ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott. Här togs vi om hand av
kunniga guider som ledde oss genom den spännande utställningen
Den dolda kvinnomakten. Denna
utställning berättade om 20 starka
slottsfruar, som bott på Skarhult
under de senaste 500 åren. Ny för
året var utställningen om kvinnornas hemliga älskare och älskarinnor, om njutning och åtrå under lika
många år. Denna utställning fick vi
dock klara av på egen hand, vilket

Receptstafetten fortsätter …
Det kom ett brev från systrarna
Elsie och Astrid f Karlsson:
Vi är 2 tjejer från Lerberget
födda på 30-talet. Vi såg att
ni ville ha recept från förr till
Byabladet. Då kom vi ihåg att
vår mor ofta brukade servera
”bönesö”, sö = soppa, kokt på
bruna bönor. Hon kokte gärna
med en bit av den rökta skinkan, som fanns i alla hem, från
grisen som slaktades till jul.
Där var nog inte så mycket kött
kvar men den rökta smaken var
ju god.

Välkomna med fler recept
till Receptstafetten
stina@lerberget.se
Bönesö
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Smaklig måltid!
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”Bettan” har fått ett nytt liv
Båten Bettan ansågs inte längre sjövärdig, varför Göran Swensson skänkte henne till lekplatsen 2012. Tidens tand
har fortsatt att påverka henne och det har talats om att köra henne till tippen. Men då grep Göran Axelsson in och
räddade henne till ett nytt liv.
kontrollerade att båten i övrigt var
säker så att man inte river sig på
något. Sedan var det dags att måla
båten både ut- och invändigt, och
då kom Eve Nilsson och Arne Sandemyr till hjälp. Den svarta innsidan målades om, relingen fick blå
färg och utsidan glänser i vitt. Nu är
båten i bästa skick, och barnen kan
stiga ombord igen och i fantasins
värld ge sig ut på haven och drömma sig bort. Kanske grundläggs här
ett intresse som kommer att leda till
fler ungdomar i LSSs seglarskola i
framtiden.

Båten är en plastöverdragen träbåt, och efter några år på lekplatsen hade spikar börjat sticka fram
ur det ruttnade träet och båten var
inte längre säker för sitt ändamål.
Då kom Göran till Bettans räddning. Han rev bort relingen och en
ruttnande toft (sittbräda) och bytte
ut det mot nytt färskt virke. Han

Tack Göran för att du ställde upp
och gjorde en behövlig insats. Tack
också till Eve och Arne som hjälpte
till att måla och till Ulf Janbo och
Lars Wirén som tillsammans med
Arne lade båten tillbaka tryggt i
sanden efter reparationen. Vi behöver bli många fler som hjälps åt i
byn. Det finns alltid uppgifter som
behöver utföras, och det är alltid
trevligare att göra det tillsammans.
Text: Martin Werner
Foto: Göran Dreveborn

Nyrenoverade och utökade Galleri Hoddan lockar många utställare
De nya lokalerna invigdes av Birgitta Lindestam från Helsingborg.
Hon visade sina fina oljor med landskapsmotiv under påskhelgen. 30
april och 1 maj ställde Mats Müller,
Lerberget, ut akvareller och oljor,
bl a på bräda. Flera av konstnärerna
känner ni som brukar titta in i Hoddan igen men några är också nya.

Till midsommar visade Karin Nilsson från Höganäs sina oljor på linneduk. Veckan efter var det Kerstin Sjöström, Laröd, som ställde
ut brukskeramik, träskrin och en
pulpet efter Carl von Linnés skiss.
Jonas Högström, Utvälinge, invigde sin fina bronsstaty ”Pappa kom
hem” den 8 juli och ställde sedan
ut mindre bronsstatyer i Hoddan.
Därpå följde en vecka med akvareller av Kajsa Garvell, Strandbaden, Tinah Hallberg, Göteborg,
men uppvuxen i Lerberget, hade
fotografisk utställning under temat
”Homeland”. Det fanns flera bilder

Kerstin Sjöström
Karin Nilsson

med vackra motiv från Lerberget.
Penseldraget visar åter sina fina akvareller. Denna gång är det 5 personer från Lerberget, Höganäs och
Jonstorp.; Jeanette Croona, IngaGreta Hedberg, Britt Waiman, Tina
Hallgren och Gunilla Lind. När jag
skriver detta återstår ytterligare tre
bokade utställningar. Två helsingborgsbor, Olof Sjöstrand och Ellari
Almgren ställer ut akrylmålningar
respektive keramik i stengodslera.
Katarina Ljungkvist, Höganäs och
Rickard Ljungkvist, Ingelsträde
återkommer med olja och akvarell
respektive olja och digitala bilder
producerade med Photoshop. Om

inte någon ny utställare dyker upp
avslutas även årets sommarsäsong
med LarsHolger Zerman från Höganäs. Han ställer ut både akvareller och oljor med hembygdsmotiv.
Samtliga utställare har gillat vårt
nya galleri. Många har utnyttjat
möjligheten att göra reklam för sin
utställning via Facebooks Gamla
Lerberget Öppet Forum. Tack för
hjälpen till Monica Strömgren.
Det är trevligt med utställningar
även övriga tider på året.
Datum och öppettider hittar ni på
vår hemsida lerberget.se under rubriken Galleri Hoddan. De som är
intresserade av att ställa ut eller har
andra tips och idéer är hjärtligt välkomna att kontakta mig på kerstin.
hanell@telia.com eller per telefon
072-7118198.
Kerstin Hanell
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Konsten i Lerberget sommaren 2016

och ett fotomuséum. Deras arbete
har burit frukt in i vår tid och foto
har blivit erkänt som konst. Några
av bilderna i Smedjan var speciellt
spännande, dvs de som kallades
”photic”. Färgen började smyga sig
in i fotovärlden. Man laborerade
med olika metoder på många håll.

Jag sitter och vaktar i det som länge
varit Sveriges minsta galleri. Den
tiden är förbi. Nu får konsten rymd
och ljus och mycket ytor på väggar och golv. Ljusinsläppen från
de ”öppna” taken ger fin komplettering till elbelysningen. Här kan
man ställa ut på ett sparsamt, smakfullt sätt.
Köksdelen är precis så stor som
behövs och den gör att rummet säkert kommer att bli en tillgång för
möten även utanför konstsammanhang. Utställningarna har rullat på
till både konstnärernas och publikens förnöjelse. Tillströmningen
har varit god, särskilt fredagskvällar då det bjuds på sillamacka och
gemytlig samvaro utanför Ruffen.
Besöken blir fler framåt kvällen.
Konsten har som alla vet också tagit marken utanför i anspråk med
skulpturen som nyinvigd står stadigt förankrad bortanför lekplatsen. (Separat reportage).
Hos Mats och Pys på Segelvägen
var vi inbjudna till vernissage. I
Smedjan visades Pål-Nils Nilssons
intressanta och skickliga fotografier i svart-vitt. Den vackra lokalen
skänker en speciell stämning åt
verk som man vet har en lång process bakom sig och som dessutom
vilar på en tidigare generations
konstnärskap, dvs både foto, måleri, keramik och textilkonst. ( Robert
Nilsson och Barbro Nilsson).
En grupp fotografer med Pål-Nils
Nilsson i spetsen, Tio Fotografer,
hade bildats sen länge och blivit
mycket omskrivna och medverkade
i många fotoböcker och reportage.
Pål-Nils Nilsson blev för övrigt
Sveriges första professor i fotografi.
Gruppen kom att bli banbrytande
för fotokonsten, bidrog också till att
Sverige skulle få en fotohögskola

Photic utvecklades av Pål-Nils
Nilsson tillsammans med fotokollegerna Yngve Gustavsson och Per

Wiklund och kom att stå för gruppen som ett sätt att förädla bilden,
fotografiet. Med hjälp av kopieringsmaskin, sax och klister, färger
som lades till och drogs ifrån och
med hjälp av overheadteknik, allt i
en enda (säkert organiserad) ”röra”
fick man fram ett helt annorlunda
fotografi. Detta trycktes sedan upp
på finaste Lessebo handgjorda papper och blev till slut en Photic-bild.
Tala om handgjort! Långt före digitalteknikens snabba framfart!
Sommarvärmen håller sitt grepp
och badandet vill inte ta slut. Ute
på piren njuter man så länge det
går på de varma stenarna och från
badbryggan hoppar barnen i ström
ut i böljorna. Det gäller för oss mer
räddhågsna att hålla undan.
Text: Ingrid Hallberg
Foto: Mats Strömgren

HÄNDER I BYN
OBS! Varje vecka stavgång onsdagar kl 9 och söndagar kl 10,
samling på hamnen en stund innan
Vecka 40
Samlingsutställning med Svenska Konstnärsförbundet i Hoddan.
Vernissage lördagen den 1 oktober 13-17.
Mer info efter hand på www.lerberget. se
Utöver gudstjänsten på hamnen den 11 september och Litteraturrundan den 18 september (se separata notiser) är inga programpunkter för hösten spikade ännu. Se därför även under ”Aktuellt” på vår hemsida www.lerberget.se och i vår Facebookgrupp
Gamla Lerberget Öppet Forum. Nya aktiviteter anslås också under
rubriken ”Det händer i byn” på våra anslagstavlor.
Välkomna till våra arrangemang!
ALLA KAN SPONSRA LerSS – DU MED!

•

Vi tar tacksamt emot City Gross kvitton som ger oss en sponsring med 2% av det du
handlat.
- Samla dina kvitton, räkna samman dem och lägg i ett kuvert med
sammanställningen på kuvertet. Lämna i brevlådan på hamnplanen eller på
Fregattv. 10 – när som helst, hur många gånger som helst.

•

Panta Mera
I speciellt avsedda kärl på hamnplanen samlar vi in aluburkar – även icke pantbara–
för återvinning. Lämna gärna dina burkar här.

Lerbergets Segelsällskap / Carina Lundqvist
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När Pauli Ohlsson nu drar sig tillbaka från presentationen av Den gamla bilden är vi glada att kunna
berätta att vår mångåriga medarbetare Ingrid Hallberg tar över sysslan. Därmed får Ingrid ordet:
män tjänstgjorde där om de inte drog iväg längre ut i
världen ombord på något skepp med hemmahamn i Höganäs.

Byavägen en söndagseftermiddag någon gång i början
på förra seklet. En man kommer gående mitt på vägen.
Trafiken minimal, bilar sällsynta, det skulle i så fall
vara ett hästekipage från någon av gårdarna i byn. Men
det är söndag och om möjligt gäller tredje budet för alla
varelser.
Mannen kanske är på väg till huset på Byavägen dit
han är bjuden på söndagskaffe med nybakad äppelkaka
och vaniljsås. Det är dukat med bästa porslinet under
det stora äppelträdet, det som bär frukt tidigast av alla.
Av Transparente Blanche gjorde mor Celia den bästa
äppelkakan i byn och gyllengul äppelmos som höll sig
länge.
Mannen som är på väg är kanske en av sönerna till
Otto och Celia Fröjd. Han är hemma på permission från
jobbet på fyrskeppet Svinbådan. Många av byns unga

Den blå stenen.

Skulle skriva om något ur ”Byakistan”, d.v.s om något från gången
tid. Något egentligt grävande i den
vägen har det inte blivit. Har dock
fått en gammal kartbild från den
norra delen av byn, där resterna av
en stengärdsgård visar byns gräns
mot kommunens och lantbrukarnas
mark. Till gårdarna i Esperöd och
längre in åt landet hörde remsor av
strandmark så att man bl.a. kunde
hämta tång till sina åkrar.
Stenen längst ut mot väster har vad
jag förstår gett upphov till funderingar och frågor, bl.a. om det är
just den som är ”Den blå stenen”.
Jag har frågat många som levt länge
i byn och inte fått något egentligt
svar. Det är många stenar som använts som varningsmärken och
riktmärken på olika sätt, var man
skulle sätta garn, eller stampa orm.
En del tror att Den blå stenen är förtrollad och är synlig bara vid vissa
tider på året och att utanför finns

Idag är allt lugnt. Föräldrarna och systrarna väntar,
alla söndagsklädda. Otto i plommonstop och bonjour.
Flickorna i sina bästa hattar. Man har kanske just kommit från högmässan i Väsby kyrka, åkt med någon hästskjuts dit.
Snart är familjen samlad och kan utbyta de senaste nyheterna. Någon var där och fotograferade, men vem?
Fria funderingar av en som är lycklig ägare till ett annat
gammalt äppelträd i samma trädgård
Ingrid Hallberg

farliga hålor med kvicksand, som
gör att man sjunker ner och försvinner i sanden. Någon trodde att stenen fått sitt namn från en man som
hette Blåsten och som för länge sedan cyklade runt i byarna och sålde
”En rolig halvtimme” och andra
veckotidningar och som för övrigt
har gett upphov till andra skrönor.
Min ”blå” sten finns på riktigt men
den tiger om sina hemligheter. Och

den är för övrigt bara blå i ett visst
bestämt ljus vid en särskild tid på
året.
Kanske du vet mer om ” Den blå
stenen”? Hör gärna av dig till Byabladet och
undertecknad.
Ingrid
Hallberg

