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

Vilken sommar vi haft

Vi kan se tillbaka på en fantastisk 
sommar för semesterlediga bybor 
och turister där vattentemperatu-
rerna ute vid badbryggan vanligen 
legat på medelhavsnivåer. Så många 
badande har vi sällan sett. Däref-
ter kom eldningsförbudet p g a den 
långa torkan, som innebar förbud 
mot grillning även på privata tomter. 
Sommaren 2018 kommer att vara en 
sommar att minnas länge.
Nu ser vi fram emot en fin höst och 
många nya aktiviteter planeras.

Vi ses i byn!
Mats Strömgren

ordförande
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H Ä N D E R  I  B Y N

Lördag och söndag den 22 och 23 september
Informationsträff med eventuell byavandring för alla nyinflyt-
tade i byn
Mer information kommer i inbjudan.

Lördag den 22 september Grillkväll med Quiz
Mer information kommer i brevlådan.

Onsdag den 10 oktober kl 14.00 Café Lerberget i Lerbergets 
kyrka 
“FRÅN NOAS ARK TILL QUEEN MARY II.” Fartygsdesigner Anders 
Johansson, Viken, ger genom bilder intressant information hur fartyg 
ritas och fungerar. Anders Johansson har sin bakgrund i kända “Tillberg 
design”, Höganäs.
Cafévärdar är Lennart Uddling och Lennart Ohlsson.

Onsdag den 14 november kl 14.00 Café Lerberget i Lerbergets 
kyrka 
“SLAGET VID POLTAVA – EN SLÄKTHISTORIA.” Kyrkoherde Gösta 
Imberg, Örkelljunga, visar bilder och berättar om kriget 1709 där den 
svenska armén under Karl XII besegrades av ryssarna ledda av tsar Peter 
den store.
Cafévärdar är Lennart Uddling och Lennart Ohlsson.

Berättarkväll hos Ingrid Hallberg i november

Lördag den 8 december Julgransutdelning till medlemmar
Mer information kommer i brevlådan.

Söndagen den 16 december Julfest på hamnen

Mer information om dessa och andra arrangemang under året hittar ni 
på lerberget.se, anslagstavlorna i byn och på Facebook Gamla Lerberget 
Öppet Forum.
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Pappa kom hem
För många år sedan tog Len-
nart Ohlsson initiativ till en 
insamling, som skulle ge byn 
ett offentligt konstverk av Jo-
nas Högström, skulptör med 
rötterna i Lerberget. Som-
maren 2016 kunde bronssta-
tyn ”Pappa kom hem” invi-
gas och den står nu till både 
bybors och besökares glädje 
och spanar ut över sundet. 
På försommaren i år kunde 
också en förklarande plakett 
sättas upp i anslutning till 
utsmyckningen, även denna 
gång framtagen tack vare 
Lennart Ohlsson.

Text: Monica Strömgren
Foto: Mats Strömgren

Ingredienser:

4 ägg
3 dl socker

3 ½ dl vetemjöl

1 tsk malen kardemumma

2 tsk bakpulver

2 hg smör

3 äpplen

Att strö över: 

2 msk råsocker + ev 1 msk mörkt muscovadosocker

1 msk kanel

Beredning:

Sätt ugnen på 200°.

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda mjöl, kardemumma och 

bakpulver och rör ner detta i smeten. Tillsätt det smälta smö-

ret och häll nu smeten i en välsmord och bröad form (2 liter!). 

Skala och skär äpplena i klyftor, därefter i skivor och lägg dem 

över smeten. Blanda de två sockersorterna med kanelen och 

strö det över äpplena.

Grädda kakan i ugnen  i cirka 30 minuter.

Välkomna med flera recept 
till Receptstafetten
stina@lerberget.se

Monicas äppelkaka
Så här i äppeltider och ett 
år med förväntad rik äppel-
skörd delar jag med mig ett 
recept som följt mig i alla 
år. Jag har hunnit utveckla 
det något så att jag idag 
tycker mig kunna kalla det 
för ”mitt”. 

Text och foto:
 Monica Strömgren
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Inför säsongen 2018 tog Peo Nils-
son och Madde Bernaxel – båda 
boende i Höganäs – över arrendet 
för Lerbergets Camping. De skrev 
då ett tioårskontrakt med Lerber-
gets Byalag. Båda kände till vår 
camping väl, eftersom de tidigare 
varit anställda här och även på Möl-
le Camping. De har stor erfarenhet 
av branschen. De driver nämligen 
också Råbocka Camping i Ängel-
holm, Osby Camping och Sjötorpet 
i Markaryd. I Lerberget har de sju 
personer anställda.

SCR, Sveriges Camping och Stug-
företagares Riksförbund, har klas-
sificerat Lerbergets Camping som 
tvåstjärnig. Här finns 150 platser 
med ström, varav hälften är fasta 
platser. Husvagnarna dominerar 
stort. Husbilarna är få. I år har det 
p.g.a. den varma sommaren varit 

”Tältarnas år”. Det finns tre områ-
den att välja på för tältare.

Campingen öppnar till påsk och 
stänger i slutet av september.

Priset för säsongsboende är 11 
000–11 800 SEK.  Husvagnar kos-
tar 310–340 SEK/natt. För tält är 
priset 210–270 SEK/natt.

Beläggningen i sommar har varit 
hög. Kattegattleden har varit posi-
tiv för campingen. Många vandrare 

och cyklister har övernattat här.

Säsongsgästerna ”Långliggarna” är 
väldigt viktiga. Bland dessa råder 
en trevlig stämning och de är posi-
tiva och hjälpsamma.

Korttidsgästerna stannar i genom-

snitt 3 dygn. Många av dessa åter-
kommer.

Bland de utländska gästerna domi-
nerar holländare, som anses vara 
Europas campingfolk nummer ett. 
Här finns också många tyskar och 
belgare.

Madde och Peo tycker att säsong-
en har varit fantastisk. Alla har 
mottagit dem med öppna armar. 
Här är trivsamt och lugn och ro 
på kvällarna.

Inför kommande säsonger har de 
många idéer som de vill förankra 
hos kommunen. Att erbjuda mobila 
stugor står överst på önskelistan. 
Upprustning av befintliga facilite-
ter kommer att ske kontinuerligt. I 
sommar har två duschar renoverats.

Vi i byn är glada och stolta över 
våra nya campingvärdar och 
önskar dem LYCKA TILL!

Nya Campingvärdar – Nya & Gamla Gäster
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Gästerna har ordet

För Marc, Nicola och Hendrik 
från Tyskland är det första Sveri-
gebesöket. Efter att ha kört norrut 
längs norska gränsen och sedan 
söderut via Höga Kusten har de 
gjort ett stopp i Lerberget innan de 
återvänder hem. Eftersom tältet är 
hopbyggt med jeepen, nöjer de sig 
med promenader i närområdet. De 
njuter av naturen och havet och kla-
gar inte på värmen.

Martin och Kate med hunden 
Molly kommer från Orust och har 
just anlänt till Lerberget. Det är 
första gången de är här och de tän-
ker stanna några dagar. De tycker 
campingen är fin och verkar väldigt 
trevlig. De gillar sol och havets vin-
dar, så de trivs gott här.

Birgitta och Roger från Hyltebruk 
har säsongsbott här sedan 2015. De 

blev inspirerade av Rogers syster, 
som bott här i 13 år. Eftersom de 
fortfarande jobbar, är de här under 
semester och helger. De gillar detta 
livet, för det är enkelt och ganska 
problemfritt. Med bad, sol, cykeltu-
rer, promenader samt besök på vårt 
galleri och museum fördriver de 
dagarna. De lagar så lite mat som 
möjligt. Äter gärna på restaurang 
och älskar våra sillamackor. I Ler-
berget känner de sig jättevälkomna 
och tycker att alla är så trevliga. De 
tycker att miljön är helt fantastisk 
och fascineras av havet. Ett önske-
mål är att buskarna klipps, så att de 
ser havet från sin uteplats.

Betty och Gunnar från Söder-
hamn bor på första parkett. Här har 
de bott varje sommar sedan 1975, 
då de kom hit helt apropå. Betty 
nämner Katja, som gick runt med 
en väska på magen och tog upp be-
talning. I Rosengrenska huset bod-
de en gammal dam. – Tänk, hon 
bodde där mitt bland oss campare, 
säger Betty. Hon berättar också att 
hon genom åren kommit i kontakt 
med många lerbergsbor, framförallt 
hundägare, eftersom de själva har 
hund. Paret lovordar Lerberget och 
tycker, att denna underbara plats 
blivit beroendeframkallande för 
dem. Det är värt den långa resan 
från Hälsingland.

Kenneth och Ann-Christin från 
Hässleholm tillhör veteranerna 
bland ”långliggarna” på första par-
kett. De kom hit första gången 1969 
och har återvänt varje år. De har 
aldrig varit intresserade av resor. 
Här har de alltid trivts. De tycker 
här är så lugnt och skönt. För det 
mesta lagar de själva sin mat men 
då och då blir det ett restaurangbe-
sök i Höganäs. Det händer att de 
gör en dagsutflykt i Kullabygden, 
på Bjärehalvön eller tar en tur till 
Helsingör. Kenneth berättar, att på 
70-talet sattes det upp en dansbana 
bakom husvagnarna i talldungen. 
Det kunde bli både midsommar-
dans, lördagsdans och dans vid an-
dra tillfällen. Han har filmat myck-
et under somrarna här.

När jag sammanfattade min efter-
middag på Lerbergets Camping 
kom jag på, att jag sällan träffat 
så många trevliga, positiva, härliga 
och hjälpsamma människor på så 
kort tid.  Nästa år blir det kanske 
campingsemester även för mig??!!!

Text och foto: 
Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Mats Müller

Onsdagskvällar i augusti kl.19 bjöd Birgitta Allroth in till Poetisk 
Trädgård på Solgården.
Det blev sång, musik, poesi, berättande & fika i mysig miljö.

Här är det duon INSIDE INFORMATON SOUTH, som består av 
Jennifer Thompson & Cecilia Skog, som bjöd på sig själv och sina 
kompositioner.
Vi njöt av fina texter & härlig musik.

Text och foto: Maria Falkborn Sandemyr

POETISK TRÄDGÅRD
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Vår badstrand i Lerberget tillhör 
inte kategorin ”värsta” badsträn-
der, med omfattande klitter. Den 
består endast av en liten brant 
av sand ned mot själva stranden. 
Denna brant eroderas av vågorna 
vid stormar, så att sand flyter ut 
mot vattenlinjen. Stormvindar tar 
också tag i sanden så snart den 
torkat upp och förflyttar den i oli-
ka riktningar. Det är endast på ett 
ställe i denna brant som en egent-
lig sanddyn reser sig upp mot höj-
den. Stränder med rejäla områden 
med sanddyner finns till exempel i 
öster i Furuboda, i söder vid Sand-
hammaren och nära oss vid Äng-
elholm.

Även om sanddyner är en tillgång 
för badlivet så finns det också all-
varliga nackdelar med företeelsen. 
Sandflykt ställer nämligen till sto-
ra problem för både landskap och 
samhälle. Därför har man sedan 
flera hundra år försökt komma till 
rätta med problemet. Om man inte 
lyckas, fortsätter sanden att vand-
ra inåt land och kväver vegetatio-
nen i sin väg. Ett bra exempel på 
detta finns några kilometer söder 

om Skagen, Råbjerg mile, som är 
Europas största vandrande sand-
dyn och som ger en förkänsla av 
hur öknar bildas. Sandflykt kväver 
inte bara vegetationen utan utgör 
också ett problem för samhället. 
Den igensandade kyrkan i Ska-
gen är ett välkänt exempel på hur 
sandflykten inte har bemästrats. 
Lite längre söderut på Jyllands 
västkust ligger fyrtornet vid Rub-
jerg Knude, som utgör den högsta 
punkten på den cirka 12 km långa 
Lönstrup klint. Mellan fyren och 
vattnet ligger en mycket stor klint 
av den finaste sand. Redan 1899 
när fyren började byggas var man 
medveten om problemet med 
sandflykt. När fyren släcktes 1968 
hade man förlorat kampen mot 
sanden, och nu ligger stora delar 
av fyrplatsen under sanden. 

Trots att sanden kan ”äta upp” 
vegetationen, är ändå just växtlig-
heten bästa motmedlet mot sand-
flykt. Klittväxten framför andra 
är Strandråg (Leymus arenaris). 
Den är verkligt väl anpassad för 
uppgiften. Den har rötter som kan 
gå flera tiotal meter ned på dju-

pet och är dessutom försedd med 
krypande jordstam som gör att 
den breder ut sig. Stråna blir ca 
en meter höga, den har styva grå-
gröna blad med hårda spetsar, och 
axen är tvåradiga. Den växer lite 
varstans på vår strandbrink. Även 
Sandröret (Ammophila arenaria) 
är en utmärkt sandbindare. Den 
bildar tuvor, har smala ihoprulla-
de blad med vassa spetsar och en 
centimetertjock axliknande vippa. 
För att plantor av dessa sandbin-
dare ska hinna etablera sig får inte 
sanden röra sig för ofta och för 
mycket. Plantor av både strandråg 
och sandrör planterades på den 
förstärkta strandvallen vid norra 
Segelvägen för några år sedan.

I nordvästra Jylland, där sandflyk-
ten är ett ännu större problem än 
hos oss, har vidsträckta ”klitt- och 
hedeplantager” anlagts sedan bör-
jan på 1780-talet på initiativ av 
danska staten. Det enda trädslag 
som gick att etablera på dessa san-
diga marker var bergtallen (Pinus 
mugo), som också vi har i kan-
ten av strandskogen. Bergtallen är 
ganska lågväxande med kraftiga 
grenar, och även om tillväxten är 
långsam kan den bilda ett trädskikt 
som skyddar marken mot vinden. 
Först sedan bergtallarna fällt barr 
under många år och rötterna trängt 
ner i sanden, har ett marktillstånd 
skapats som sedan möjliggjort att 
man kunnat plantera främst tall 
men i viss mån även gran. Många 
årtionden senare har det dock visat 

Sanddyner tillgång och problem
Den perfekta badstranden är en strand där man måste passera åtskil-
liga sanddyner eller klitter, som de också kallas, innan man når fram 
till vattnet. Ett sådant landskap rymmer många solande badgäster och 
ger lä från kylande vindar från havet. Det är därför inte förvånande att 
Tylösand är den svenska badstrand som ligger etta på favoritlistan med 
Skanör/Falsterbo på 5:e plats. Sanddyner bildas av vinden som för sand-
kornen i vindens riktning. De faller ned av tyngdkraften när de svept 
över en höjdpunkt och vindstyrkan därmed avtar. Många små sandkorn 
kan forma, och forma om, landskapet i stor omfattning.

Dynlandskap vid 
Sandhammaren

Vår sanddyn



Nr 2-3 2018 7

sig att granen var mindre lämplig. 
Dessa skogar drivs fortfarande som 
”fredsskov”. Avkastningen i pengar 
är liten, men det viktigaste är att be-
hålla marken bevuxen.

Även i Sverige har vi haft kate-
gorin ”skyddsskog” i vår skogs-
vårdslag. Men med all avreglering 
som skett inom många områden 
under senare tid, så har denna ka-
tegori försvunnit. Ett område som 
haft stora problem med sandflykt 
finns i vår grannkommun Ängel-
holm. Hela staden brändes ner av 
en dansk expeditionskår 1678 så 
när som på den provisoriska kyr-
kan och tre hus. Eftersom dessutom 
området mellan havet och staden 
avskogats, hotades ortens existens 
av sandflykten. Först på 1730-talet 
beviljade riksdagen pengar till att 
hejda sanden. I april 1739 började 
man bygga gärdsgårdar parallellt 
med stranden (som snöstaket längs 
vägarna). Detta fick sanden att 
samlas i långa åsar som, när dessa 
blivit tillräckligt höga, planterades 
med gräsen sandrör och strand-
råg. Om detta berättar Linné från 
sin Skånska resa den 16 juli 1749. 
Han framhåller också ”att flyg-
sanden ingenstäds i riket varit så 
ymnig och gjort så stor skada som 
vid Ängelholm”. Därför uppehåller 
han sig nästan enbart vid flygsand-
sproblemet i sin skildring av Äng-
elholm. När gräsen etablerat sig 
påbörjades skogsplanteringen med 
tall, och in på 1800-talet var Äng-
elholms strandskog ”Kronoskogen” 
på god väg att växa upp. De långa 
åsarna som räddade staden, kan 

fortfarande urskönjas i skogen. På 
den tiden då Domänverket (numera 
Sveaskog) ännu fanns, förvaltade 
Ängelholms revir många statsägda 
strandnära skyddsskogar i Skåne 
och södra Halland med främsta mål 
att hindra sandflykt.

Inte bara i Ängelholm utan också 
i Lerberget har man behövt vidta 
åtgärder för att hindra sandflykten. 
Våra klitter finns i någon utsträck-
ning i strandskogen men märks tyd-
ligt i Lerbergsskogen om man går 
från campingplatsen norrut på mo-
tionsslingan. På detta område, idag 
huvudsakligen bevuxet med tall 
och björk, planterade skolbarnen i 
Lerberget tallplantor på 1920-talet 
för att binda sanden. Tall och björk 
självföryngrar sig nu och ytterli-
gare trädslag har tillkommit. Det är 
numera bl.a. stormfällningar som 
gallrar skogen så att den inte blir 
för tät.

Mänskliga värderingar ändras med 
tiden. Även om det fortfarande 
finns klitterområden i vårt land, 
upplevs denna naturtyp idag som 
en bristvara. Som en följd av detta 
har man börjat inse att den biolo-
giska mångfalden minskat och att 
arter inte bara minskat i antal och 
omfattning, utan också kan vara 
utrotningshotade. Därför finns det 
idag projekt med målet att åter-
skapa förlorade naturmiljöer och 
naturtyper.

Vid Sibirien i Ängelholm, kan man 
uppleva sandflykt. Visserligen har 
de senaste stormarna skördat hårt 
bland träden, men längs stranden 
har man också av naturvårdsskäl 
tagit bort alla vresrosor och silat 
sanden för att bli av med rötterna. 
En dag då pålandsvinden är stark, 
blir man blästrad i ansiktet och ser 
tydligt hur sanden nu fortsätter att 
flytta sig in mot skogen. Orsaken 
till åtgärden är att strandskogen nu-
mera ingår i EU:s Natura 2000-om-
råden inom projektet ”SandLife”, 
som har som mål att återskapa för-
svunna naturtyper. Sanden kommer 
nu att successivt ta tillbaka förlorad 
mark. Många trädslag, inte minst 
björk, tål inte täckning av nederde-
len av stammen i alltför hög grad, 
eftersom träd också andas genom 
barken. Följden blir träddöd. Även 
markvegetationen kommer att för-
svinna och ersättas av sandrör och 
strandråg. Men det är detta man nu 
eftersträvar för att gynna försvunna 
arter av bl. a. insekter.

Sanden vandrar 
in i skogen

Vegetationen 
börjar täckas
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Ytterligare ett ”SandLife”-projekt 
pågår runt Skånes kuster men 
också norr om Halmstad i Harp-
lingebukten, där Hallands äldsta 
naturreservat Haverdalsreservatet 
ligger, ett flygsandsfält med Sveri-
ges sannolikt högsta sanddyn på 36 
meter över havet. Där har man lyck-
ats alltför väl med att täcka sanden 
med vegetation. Om man låter vege-
tationen tätna för mycket, påverkas 
både jordmån och ljusklimat och då 
försvinner vissa växtarter och nya 
etablerar sig. Reservatet innehåller 
knotiga tallar från en plantering i 
början av 1900-talet då också björk, 
al och bergtall samt gräs plantera-
des för att få stopp på sandflykten. 
Nu när skogen har tätnat och mar-
ken är täckt med gräs och buskar 
är sandflykten inget problem, men 
sandmarkernas växter och insek-
ter har försvunnit. Därför ska man 
också här med hjälp av Eu-projek-
tet ”SandLife” skapa områden med 
bar sand och förhoppningsvis få 
tillbaka sandmarkernas växt- och 
insektsarter igen. Det kräver myck-
et planering och omtanke att göra 
ett sådant ingrepp så att sandflykten 
begränsas i lämplig omfattning.

Även i Lerbergsskogen kommer 
man att försöka gynna sandbero-
ende insekter som vildbin, hum-
lor och steklar, men på ett mycket 
smart sätt. När man gallrade senast, 
tog man upp två gläntor som nu hål-
ler på att växa igen med lövsly. Här 
kommer man att gräva så att san-
den ligger bar. Eftersom en glänta 
är omgiven av träd som skyddar 
mot vinden, blir sandflykten inget 
problem och marktemperaturen 
dessutom hög. Med dessa begrän-
sade ingrepp når man ändå säkert 
det eftersträvade resultatet.

Vi ska vara tacksamma för att våra 
sanddyner ligger där de ligger och 
att de inte rör på sig. Visserligen har 
vi ingen badstrand på djupet, men 
det går lätt att öka längden genom 
att utöka tångrensningen från ham-
nen och norrut mot Höganäs. Detta 
skulle skapa fler attraktiva platser 
för sol och bad. Hade vi haft ”vär-
sta” badstranden hade vår by inte 
sett ut som den gör idag med ett 
flackt brett område längs stranden 
med en förträfflig sundsutsikt.

Martin Werner
Civiljägmästare

EU-projekt i Lerbergsskogen

Vilken badsommar vi har haft med 
ständiga rekord i vattentemperatu-
ren. 
Så många människor man mött på 
bryggan som sagt: ”Så här mycket 
har jag aldrig badat en sommar”. 
Det har varit fantastiskt att se 
strömmen av badare på morgonen, 
middag och kväll.

Vi tar det från början:

Den 27 april kom våra vänner från 
NBC Marine som ansvarar för i- 
och upptagning av vår fina brygga. 
Det är ett danskt företag och vår 
kontaktperson bor i Åstorp och he-
ter Thomas Halby.

Grabbarna från NBC Marine är ena 
riktiga akrobater och kan hålla an-
dan under vattnet nästan lika länge 
som pärlfiskarna i Söderhavet. Bara 
detta är värt ett besök när bryggan 
tas upp och sätts i.

BADBRYGGAN SOMMAREN 2018
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Temperaturer
Ett av de vanligaste samtalsämnena 
på bryggan är ju naturligtvis tem-
peraturen i havet och den 12 maj 
satte vi upp en sprillans ny tavla vid 
trappan upp till bryggan. Ambitio-
nen är att den skall uppdateras 2 
gånger per dag. Den som inte finns 
på piren, kan avläsa temperaturen 
på vår Facebook-sida ”Badbryg-
gans vänner i Lerberget”. Det är en 
sluten Facebookgrupp men vi väl-
komnar nya medlemmar hela tiden. 
Just idag är vi 142 medlemmar som 
tycker att det är ett riktigt bra ini-
tiativ.

Första noteringen i år var den 28 
april då vi mätte 9,3 grader och i 
skrivande stund har vi fantastiska 
20,4 grader.

Några noteringar denna otroliga 
sommar:
12 maj 12,2 25 maj 18,8 
1 juni 22,4      15 juni 19,3 
21 juni 16,4 4 juli 25,2
28 juli 24,3 3 aug 25,9 !!
15 aug 18,4

Det är ju inte bara vi Lerbergsbor 
som uppskattar vår brygga utan 
också alla våra gäster från alla de-
lar av Sverige och även från utlan-
det. Japaner, engelsmän, fransmän 

etc. och alla öser beröm över Ler-
berget och vår brygga.

Antalet besökare på bryggan i år 
slår alla rekord och det ser man inte 
minst på antalet cyklar vid pirens 
början vissa dagar.

Bryggan kommer troligen att tas 
upp i början av oktober och vara 
redo igen i slutet av april 2019.

Text och foto: Pelle Lindblad

OMBYGGNAD AV HAMNEN
Planerna för ombyggnationen pågår 
för fullt. Kommittén jobbar vidare, 
men Länsstyrelsens slutliga till-
stånd för rensmuddring saknas. Se-
dimentproverna som är tagna visar 
mycket goda resultat. Vissa offerter 
är ännu inte slutbearbetade.

Så fort vi vet mera, ber Byabladet 
att få återkomma.

Text: Pelle LindbladBild: Mats Müller
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Bybor på TT-utflykt

Med vår egen Joakim vid ratten på 
en 32 personers buss från Starbuss 
i Ängelholm (bolaget 50-årsjubile-
rar i år) lämnade vi brandstationen 
precis klockan 8 med kurs längs 
kustvägen mot Ängelholm. Första 
målet var Valhall Park, där med-
havt förmiddagskaffe skulle intas 
utomhus i sedvanlig ordning. Bus-
sen stannade utanför Flygmuséet, 
och några av oss satte sig i slänten 
och började inmundiga medhavd 
föda, medan flertalet irrade runt 
i sökandet efter bord och bänkar. 

Efter en kort stund stod det klart 
att utflykten skulle börja som ”in-
flykt”, så det var bara att packa ner 
fikat och flytta in i lektionssalen där 
Bengt (bl.a. räddningshelikopterpi-
lot under 25 år) berättade om F10:s 
historia och Flygmuseets tillkomst. 
Flottiljen byggdes ut och förbered-
des för att ta emot JAS Gripen, och 
två plan kom verkligen dit, men 
fler blev det inte för flottiljen skulle 
omedelbart läggas ned. Endast tre 
av 21 flottiljer finns kvar idag. Det 
var svårt att inte falla i beundran 
för våra politiker som slösar med 
skattepengar och fattar beslut med 
verklig bäring på framtiden.

Den guidade rundvandringen i mu-
séet var mycket intressant och fak-
taspäckad. De flygplanstyper som 
funnits på F 10 finns utställda. F 10 
började på Bulltofta men flyttades 
sedan till Barkåkra. På 1950-talet 
kom det första svenskbyggda re-
aplanet Saabs J 29 ”flygande tun-
nan”. Av detta byggdes i olika ver-
sioner 661 flygplan. Tyvärr omkom 
99 piloter, vilket delvis berodde 
på att ingen tvåsitsig skolversion 
fanns tillgänglig och att den nyin-
troducerade pilvingens egenskaper 
inte var fullt kända. Sverige hade 
det 4:e största flygvapnet i världen, 
och Tunnan deltog i strid i Kongo. 
Planet satte också hastighetsre-
kord. Sedan kom J 35 Draken, 

första flygplan med den svensk-
konstruerade efterbrännkammaren, 
som tog 320 liter bränsle i minuten. 
Planet hade dubbel deltavinge, och 
kunde passera ljudvallen samt stiga 
relativt snabbt. Det byggdes också 
i en tvåsitsig skolversion. Lik-
som ”flygande tunnan” såldes det 
också till ett mindre antal länder. 
Totalt byggdes 664 exemplar. Det 
tjänstgjorde under 46 år och nådde 
dubbla ljudhastigheten i planflykt. 

Det häftigaste av alla plan var J 37 
Viggen som kom under 1970-talet. 
Det var byggt för att kunna stiga 
direkt upp till 10 000 meter. Därför 
hade det en trestegs efterbrännkam-
mare som tog 900 liter flygbränsle 
i minuten. Planet kunde dessutom 
reversera, vilket möjliggjorde land-
ning på korta banor, t.ex. vägbaser. 
Det hade deltavinge samt nosvinge 
och vägde 18 ton. Slutligen kom så 
J 39 Gripen, mest känt som JAS, en 
lättviktare på 10 ton tack vare bi-
kakskonstruktion i skrovet. Planet 
har sålts/hyrts ut till några länder 
och är fullt modernt eftersom det 
även kan lufttankas, vilket lett till 
att piloterna behöver blöja. Gripen 
användes som spaningsplan vid 
konflikten i Libyen. Sverige har 
varit framstående på allt utom he-
likoptrar. Den pensionerade rädd-
ningshelikoptern ”Johan 94” är en 
Augusta Bell, alltså en hybrid mel-
lan Italien och USA.

Stridsledningscentralerna låg i 
atomsäkra bergrum, och flygplat-
serna bestod också av en mängd 
vägbaser. Ett plan som startade på 
en bas fick via hemlig kod veta var 
det skulle landa, aldrig på samma 
ställe där det startat. På muséet 
finns också ett antal simulatorer, 
vilket några av gruppmedlemmar-
na utnyttjade. Tyvärr störtade en av 
dem med en J 35 Draken i vattnet 
utanför Kastrup. Trots detta såg 
vederbörande både glad och nöjd 
ut. Att flyg handlar om mycket av-
ancerad teknik stod klart för oss när 
vi lämnade Valhall park vid 11-ti-
den med riktning mot Norrvikens 
trädgårdar.

Årets utflykt ägde rum den 11 juli i strålande vackert väder. Det var en 
ovanligt lyckad dag som bjöd på både TEKNIK och TRÄDGÅRD. Både 
intressant och lärorikt! Till skillnad mot tidigare år var vi dock bara 24 
stycken som fick uppleva dagen, men det gjorde den inte mindre min-
nesvärd.

Senior i cockpit

Hela gruppen

J35 Draken

I simulatorn
I lektionssalen
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I Orangeriet på Norrviken intogs 
en förträfflig måltid med mört kött, 
nypotatis och grönsaker. Mätta och 
nöjda gick vi ut i värmen för att gui-
das runt bland de olika trädgårdar-
na. Vår synnerligen kunniga guide 
Ingrid Persson Skog berättade om 
Rudolf Abelin, som köpte fastighe-
ten Lilla Båstad 1906 och började 
med anläggningsarbetet. Egentli-
gen ligger Norrviken i Bråviken 
där Abelin redan anlagt en trädgård 
som starkt kom att påverkas av den 
nya järnvägen, varför han lämnade 
både trädgård och sin familj. Abelin 
var extremt trädgårdsintresserad re-
dan från barndomen och dessutom 
en riktig arbetsmyra. Detta kostade 
honom två familjer som övergav 
honom. Han försökte leva på frukt- 
och hasselnötsodling men lyckades 
inte helt, varför han ständigt led 
brist på pengar. Dock var han inte 
”vem som helst”, för på världsut-
ställningen i Paris 1900 fick han ett 
pomologpris (fruktodlingspris).

Längs Norrvikens längdaxel lig-
ger först Barockträdgården som 
man möter innanför ingången, och 
på andra sidan om Villa Abelin, 
Renässansträdgården. Dessa träd-
gårdar är ganska strikt utformade. 
Även Vattenträdgården är formad 
men mindre strikt. Den ligger upp 
mot åsen och är omgiven av rhodo-
dendronbuskar och vid vårt besök 
blommande Hortensior. Huvud-
elementen är vattenspeglar i olika 
nivåer längs sluttningen med en 
damm med guldfiskar längst ner. 

Allra överst ligger en mycket li-
ten byggnad som ibland används 
vid vigslar, möjligt med endast två 
vittnen närvarande. Intill denna 
trädgård ligger den Romantiska 
trädgården. Denna saknar regel-
bundna former och omges också av 
ett rhododendronbuskage. Längst 
ned finns en damm och en solitär 
kopparlönn på en kulle, ett vik-
tigt element i trädgården, i vilken 
man känner sig innesluten. Ganska 
många vigslar äger rum i Roman-
tiska trädgården.

Bortom denna trädgård ligger Bi-
gården med arkitektritade kupor 
påminnande om Villa Abelin, och 
bakom Bigården ett nyuppfört vik-
torianskt växthus som kommer att 
invigas i höst. I Renässansträdgår-
dens förlängning ligger en damm 
som sedd från huset tycks fortsätta 
ut i Laholmsbuktens vattenyta och 
spegla himlen. Den bortersta delen 
av dammen är byggd med ”Trompe 
l´œil-perspektiv” för att verka läng-
re än den är. På andra sidan om cen-
trumaxeln ligger den Österländska 
terrassen med växter planterade i ett 
mönster som en persisk bönematta. 
Nedanför sluttningen i ett före detta 
sten- och grustag finns den Japan-
ska trädgården. Denna planterades 
med en massa exotiska arter, som 

råkade ut för krigsvintrarna och 
sannolikt frös bort till visst antal. 
Men två Katalpa- och ett Ginkoträd 
växer nere i svackan som givetvis 
också har en bäck med en bro över. 
Det mest imponerande var dock en 
minst 300 år gammal Vresbok som 
växer precis nedanför sluttningen. 
Dess grenar och lövverk bildar ett 
verkligt slutet grönt rum, en härlig 
plats på en varm dag som denna.

Fastigheten såldes 1942 till AB 
Nordstjernan, varefter det följde en 
rad ägare fram till 2013 då den gick 
i konkurs. Efter konkursen köptes 
fastigheten av en femmannagrupp, 
men att utreda hela ägarkomplexet 
kräver en astrolog. Hur som helst 
så restaureras nu allt, hus och träd-
gårdar, till glädje för alla. Känslan 
är närmast att det plöjs ned mycket 
kapital, mer än vad som kan täckas 
av inkomsterna, så tack för denna 
välgärning.

Efter ett uppiggande kaffe med 
läcker mazarin gick så färden mot 
Boarp där vi fick 45 minuter på oss 
att verkligen shoppa loss. Hemfär-
den gick sedan delvis i störtregn, 
men när vi stannade i Lerberget 
konstaterade vi att vägarna här var 
torra och att vattning av utekrukor 
skulle stå på agendan senare på 
kvällen. När vi for på väg 112 av-
tackade Ulla Andersson på sedvan-
ligt sätt Stina och Christina för en 
mycket trevlig och välorganiserad 
resa. Givetvis fick också Joakim ett 
varmt tack och en brakande applåd. 
Tack för en i alla avseenden perfekt 
dag!                          Martin Werner

Vattenträdgården

Villa Abelin

Vresboken med Göran Dreveborn
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Inga Brand målade denna bild när hon som ung växte upp 
i Lerberget som Inga Brorsson, konstnär i förskingringen 
närmare bestämt Göteborg,
Hon bodde med sin familj i huset på Lerbergets Byaväg 
102. Grannar mot havet var då familjen Andersson, fis-
kare m.m. De byggde eget elverk och anlade också en 
egen stenbro att lägga till vid med sin fiskebåt. 
Inga målade av elverket och tavlan finns kvar i hennes 
hem på Carl Grimbergsgatan i Göteborg där hon bor med 
sin familj, en av döttrarna, också konstnär, och maken Er-
land Brand. Båda är sen långt tillbaka mycket etablerade 
konstnärer och arbetar fortfarande med sin konst. Inga 
väver och målar akvarell, Erland målar porträtt i akryl 
alla dagar i veckan. Båda ställer fortfarande ut vid fyllda 
nittio år, bl.a. hade Erland en stor utställning häromåret 
på Göteborgs konsthall. 
År 2008 ställde Inga ut sina akvareller i Galleri Hoddan 
till stor glädje för oss bybor och för alla dem som kom 
och besökte utställningen. Gamla kompisar träffades 
igen. Några finns fortfarande kvar men ”leden glesnar” 
som Inga säger. Hon håller kontakt med Lerberget bl.a. 
genom Byabladet och per telefon. Det är en fröjd att få 
komma till deras hem som speglar ett genuint konstnärs-
liv, helt inrett i allmogestil. Här är deras fasta punkt och 
rofyllda arbetsplats.Text och foto: Ingrid Hallberg

Inga med 
”elverket”

Det är fantastiskt roligt att upp-
leva hur många familjer, bestå-
ende av barn, föräldrar och mor/
farföräldrar samt andra släktingar 
och vänner, varje år vallfärdar 
till Lerbergets hamnplan på mid-
sommaraftons eftermiddag för att 
fira traditionell svensk midsom-
mar med dans kring majstången 
samt lekar och glassutdelning 
till barnen. Ännu trevligare hade 
det varit om fler även hade del-
tagit i förberedelserna på mid-
sommaraftons förmiddag. Som 

traditionen bjuder ska då hela 
hamnplanen lövas med björkar 
och majstången med kransar ska 
kläs med blommor och blad samt 
blågula band. I år var det endast 
ca 10 vuxna och ett mindre antal 
barn som aktivt deltog i detta ar-
bete och det var betydligt sämre 
anslutning än tidigare år. Som vi 
ser det, borde det vara både roligt, 
spännande och lärorikt för fler 
barn att vara med om dessa tradi-
tionella midsommarförberedelser. 
Inte minst är det viktigt för att 

barnen i framtiden ska vilja och 
kunna hålla traditionerna levande 
tillsammans med sina egna barn. 
Nästa år hoppas vi därför få se 
många entusiastiska föräldrar och 
barn som med liv och lust deltar 
i förberedelserna på Lerbergets 
hamnplan på midsommaraftons 
förmiddag.
Väl mött kl 10.00!

Reflektioner från några som bru-
kar vara där – 
Kerstin, Gunilla, Margitta och Jan

Om midsommarfirande i Lerberget INSÄNDARE


