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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Nu har vi kunnat njuta av det uppfräschade hamnområdet, som uppskattas även av oss som inte har båt
liksom av turister och andra besökare. Sommaren har varit fin men
ett par regndagar med skyfall med
stora regnmängder har ställ till det
för en del.
Badbryggan har varit välbesökt med
fint klart vatten för det mesta. Vi
har tillämpat en ny metod att rensa
stränderna i år, som gjort dem väldigt fina och inbjudande. Ett par
stormar förde in mängder med tång
på sandstranden norr om hamnen
samt i hamnbassängen i juli och det
dröjde innan detta kunde åtgärdas.

framåt för medlemmarna i vårt Byalag. Detta har förhandlats fram gemensamt med andra byföreningar i
kommunen. Ett 10-tal eldistributörer
fick förfrågan och i slutändan valdes
Dalakraft, som hade den bästa offerten.
Derome har hunnit långt med sina
villor, som är under uppförande mitt
i byn. Man beräknar att inflyttning
kan påbörjas i november.
Ni som är nyinflyttade i byn är hjärtligt välkomna att bli medlemmar om
ni inte hunnit bli det.
Vi ses i byn!
Mats Strömgren,
ordförande

Vi delade i mitten av juni ut ett erbjudande om ett elavtal för perioden
från kommande årsskifte och tre år

HÄNDER I BYN
Quizkväll fredagen den 22 november kl 19.00
Inbjudan och anmälan kommer i brevlådan
Kransbindning med Stina tisdagen den 26 november kl 19.00
Inbjudan och anmälan kommer i brevlådan
Granutdelning till byns medlemmar lördagen den 7 december
Anmälan kommer i brevlådan
Julfest på hamnen söndagen den 15 december kl 16.00 - Alla välkomna!
Inbjudan kommer i brevlådan
Mer information kommer i brevlådan, på anslagstavlorna, Facebook Gamla Lerberget Öppet Forum och lerberget.se
Välkomna till våra arrangemang!

Tromben utanför Lerberget på torsdagen 8 augusti.
Omslagsbild: Björn Elmlund och denna bild av Mats Strömgren.
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Tipsa o m vad du tycker tidningen
ska ta upp! Önskas insänt material
i retur, kom ihåg att bifoga kuvert
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200 kr per hushåll, dvs boende i byn.
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Hänt vid Segelvägen
Under första hälften av juli stötte
jag på tre flitigt arbetande ynglingar i full färd med att rensa och ansa
vresrosraden längs Segelvägen. Jag
kände igen dem, för de hjälpte till
med strandrensningen för ett par år
sedan. Det är våra afganska vänner
som bor här i kommunen. Men nu
var de i full gång med att åtgärda
vresrosraden, och det behövdes
verkligen. Eftersom vresrosorna
sprider sig åt sidan ut mot asfalten
och in mot gräsmattan, måste dessa
skott klippas ner längs med marken. Dessutom slår det upp en hel
del ogräs i skydd av häcken. Detta
måste också bort för att det ska se
vårdat ut. Dessutom måste kvarstående häckplantor klippas in på sidorna och klippas upptill. Allt sammantaget ett ganska utmanande och
fordrande arbete. När vi satt på gräset och pratade med varandra hade
jag goda möjligheter att inspektera
arbetet på nära håll. Det var synner-

ligen välgjort
och förorsakade massor med
säckar på väg
mot tippen.
Det är åtta pojkar som gått
samman och
tryckt en broschyr med uppgift om telefonnummer, som man kan ringa om
man vill ha hjälp. Detta har fungerat, och förutom olika typer av
trädgårdsarbete har de även hjälpt
till med målning och städning. De
är skolungdomar och får tjäna upp
till 19 670:- per år utan skatt. Själva
får de 100 kronor per timme, vilket är välförtjänt och behövligt när
man inte har föräldrar i närheten
som kan stötta ekonomiskt. De berättade att de nu gått 4 år i skola här
i Sverige, och när de slutat Kulla-

Det bortglömda bäret.

Krusbär (Ribes uva-chrispa) är namnet på
både den fleråriga busken och de gröna, gula
eller röda bären. Dom kallas ibland för stickelbär och är tråkigt nog ett idag bortglömt
bär. Karten är stenhårda och sura men får
dom mogna på busken blir dom söta och
goda, speciellt dom röda och gula bären.
Visst minns vi hur vi rev oss på armarna för
att komma åt bären. Skörden serverades sedan som krusbärskräm. En del konserverades
och användes till vinterns efterrätter.

På hösten är det en utmärkt tid att plantera
bärbuskar. För många år sedan fanns det
många olika krusbärssorter i Sverige. Tyvärr
drabbade mjöldaggen beståndet och idag
finns det ett fåtal sorter kvar. Dessa är resistenta mot mjöldagg. Populära sorter idag är
Ribes ”Hinnonmäki Gul”, en sort med små
gulgröna tunnskaliga bär som mognar tidigt
och Ribes ”Hinnonmäki Röd” med välsmakande röda bär. Passa på att plantera några
buskar för en välsmakande skörd.
1968 var jag elev på Axelvolds Lanthushållsskola och då bakade jag denna krusbärspaj
och har därefter använt receptet flitigt. Det
går även bra att använda rabarber till pajen.

Text: Stina Arvidsson
Foto: Wikipedia

gymnasiet planerar en att han vill
bli bilreparatör och en annan att
han vill bli polis, två bristyrken,
tänk så bra.
Kontaktuppgift till ”Trädgårdshjälpen”: Ulla Bohlin 073-5007232
Text: Martin Werner
Foto: Åke Persson

Välkomna med flera recept till
Receptstafetten stina@lerberget.
se
Krusbärspaj m
ed
marängtäcke

Mördeg:
200 gr smör
50 gr socker
1 äggula
200 gr vetemjöl
7 skållade och m
alda bittermandl
ar
1 liter färska krus
bär ev socker
Garnering:
4 äggvitor
9 msk socker

Lägg mjölet i en
hög på bakborde
t. Gör en fördjupning och lägg
i socker och fette
t skuret i bitar.
Hacka ihop, tills
ätt äggulan och
ar
be
ta ihop allt till
en deg. Med förd
el kan man blan
da degen i matbe
redare. Låt dege
n vila kallt minst
30 minuter. Kavl
ut den till en stor
a
rundel och klä en
eldfast form.
Sätt ugnen på 20
0 grader och gr
äd
da mitt i ugnen
ca 10 minuter.
Blanda de snoppa
de bären med lit
e socker (ev lite
potatismjöl) och
häll dem i formen
.
Vispa äggvitorn
a med sockret til
l hårt skum och
bred marängen
över krusbären.
Grädda i 175 gr
der tills maränge
an fått vacker färg
.
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Så kom äntligen dagen
På själva nationaldagen den sjätte juni var det dags att högtidligen inviga den ”nya” hamnen efter 4000
arbetstimmar och en investering på 2,3 miljoner kronor. Hamnplanen fylldes av bybor och alla trivdes och
roades av de olika arrangemangen. Dessutom kunde vädret knappast varit bättre.
Flaggprydd hamn

Snäckorna underhåller
Klockan 16 var hamnplanen redan
välfylld och byns eget husband,
Snäckorna, var samlade på trädäcket vid segelsällskapets bod. Överallt var hamnen prydd med svenska
flaggor och på flaggstången fanns
ett flaggspel. För att hindra tillträde
till bryggorna och den nybyggda
södra delen av hamnen hade ett
gult och blått band spänts mellan
en stolpe och trädäckets räcke.
Programmet inleddes med att ”Sigge” presenterade orkestern Snäckorna, som nu spelat tillsamman i
två år. Äntligen fick vi förklaringen
till namnet. De hade ju en gång i
tiden betraktats som och kallats för
”snäckor”, så därav namnet. Att övning ger färdighet märktes. En bred
repertoar framfördes, givetvis med
sånger anknutna till båtar (jag hade
en gång en båt) och till fiske med
en lokal variant av Tore Skogmans
Storfiskarvalsen, där Janne råkade
bli huvudperson (vem annars). Den
sjungande orkestern hanterade förutom ukulele även banjo, gitarr och
tvättbräda. Under 25 minuter fick
vi lyssna till många uppskattade
sånger, givetvis också Taube, och
som avslutning framfördes Bachs
Bondekantat.
Mats Hallberg hälsade välkommen
och tackade alla som varit engage-

Mats Hallberg hälsar
välkommen

rade i 4 000 nedlagda arbetstimmar
för att åstadkomma den nya hamnen. Han överlämnade ordet till
Lasse Olsson som skulle hålla invigningstalet. Denne framhöll den
unika sammanhållningen som kännetecknande för Lerberget och den
nya fina hamnen också Hoddorna var
exempel på detta. Han uppmanade
till ett besök i Hoddan för att se foton tagna av Robert Nilsson mellan
1937 och 1945. Lasse kom till Lerberget 1947, bor numera i Höganäs
men räknar sig som ”lerbergare”.
Förr i tiden var det mest dy i södra
delen av hamnen. Lasse berättade
att han hoppat på bryggorna och

följt med Einar Johansson ut och
fiskat. Som barn hade han många
gånger suttit på gräset och lyssnat
på gubbarnas fantastiska berättelser, och han framhöll Ruffens betydelse för samvaron på hamnen.
Johannes Bodelsson, en äldre man
med pipskägg och ”lommeklocka”,
hade berättat att en gång när de seglat till Anholt för att fiska, hade de
överraskats av is och inte kunnat ta
sig därifrån. De hade gått över isen
in på ön, upp till fyrplatsen och
mött fyrvaktarens fru, som menade
att de borde ha pisk som gett sig
ut under sådana förhållanden. De
fick stanna ett bra tag på ön. Några
möjligheter att kontakta familjerna
Lasse Olsson invigningstalar

5

Nr 2-3 2019

fanns inte. Till sist kunde de ge sig av
mot Halmstad, och eftersom fisken
var fryst kunde de sälja den och återvända hem. Lasse förutspådde att nya
gubbar och gummor kommer att sitta
i Ruffen och fortsätta med att berätta,
och om en del år kommer det bl.a. att
handla om när man byggde den nya
hamnen.
Lasse berättade om när han i sin ungdom tillsammans med kompisar snikade till sig ”groparens” flatbottnade
båt, eftersom den bara låg oanvänd.
När de hade målat den fint och tjärat
bottnen, kom ”groparen”, tackade för
att de hade målat den och rodde sedan hem den. Att Pauli Ohlsson inte
fick uppleva denna dag tyckte Lasse
var synd. Pauli kunde så mycket om
Lerberget och berättade om det i
många år i Byabladet. Till slut framförde Lasse en förhoppning om att
den fina sammanhållningen i byn
skulle fortsätta och gratulerade till
den fina nya hamnen.

Elise klipper bandet
Mats Hallberg presenterade därefter
den person som dagligen inspekterat
arbetet under byggtiden, nämligen
lilla Elise, som försågs med en rejäl
sax och med lite hjälp klippte av bandet. Därmed var hamnen vederbörligen invigd.
I tältet söder om Ruffen bjöds det
på två olika sorters pinnmat samt ett
glas läskande cider. I tältet framträdde senare också Trulsson trio med
Anna Pauline som vokalist. Härliga
kända jazzlåtar framfördes och välljud spreds över hamnen. En person

Tilltugg till alla

som jag mötte framhöll att denna trio
gott kunde vara här varje kväll då
vi har sillgrillning, för denna typ av
musik gillades verkligen. I Hoddan
var bilder tagna av Robert Nilsson utställda. De skildrade livet i byn under
1930-talet och in på 40-talet. Tacka
vet jag analoga svartvitbilder, vilken
fantastisk gradation. Gråskalan är så
omfattande att man absolut inte ens
tänker på att det inte är färgbilder.
Jazzorkestern spelar

Att det var liv och rörelse på hamnen
märktes på långt håll. Men det var
det också i hamnen. Lerbergets Segelsällskap hade ordnat en ”prova på
dag”. Två Optimistjollar och en Fevajolle var flitigt utnyttjade. LSSs elmotordrivna ribbåt for omkring med
imponerande fart i beredskap för att
assistera om någon jolle kapsejsade.
Ville man åka riktigt fort var det
bara att kliva på Sjöräddningssällskapets Rescuerunner, där man sittande
bakom föraren kunde uppleva fartens
tjusning. För min del valde jag att
följa med sista turen med LSSs C55a.
Full aktivitet i hamnen

Utrustad med en flytväst för mellan
60 och 100 kilo klev jag ombord tillsammans med 3 barn. Både rorsman
och gast var vana seglare och tävlar
normalt i klassen 49er, en snabb och
extremt överriggad jolle med vingar
utanför skrovet och med besättningen
oftast hängande i trapets långt utanför för att hålla jollen på rätt köl. Jag
fick därför en känsla av att det var lite
som att köra traktor för dem att segla
C55an. Eftersom vinden var sydostlig var vågorna obetydliga. Ändå klagade en av flickorna och förklarade
att hon tyckte att vågor var ”läskiga”.
Vi seglade ut till den röda pricken
och kom så nära att vi alla kunde röra
vid den. Därefter gick vi över stag,
hukade under bommen och satte oss
på andra sidan. Tillbaka inne i hamnen var det trångt. I sista stund flyttades en Optimistjolle åt sidan så att

Fartupplevelse med Sjöräddningssällskapet

vi kunde lägga till och torrskodda gå
i land och tacka vår besättning.
Efter en eftermiddag i strålande väder och med fina arrangemang måste
ett hjärtligt tack framföras till Mats
Hallberg och alla de många som på
olika sätt medverkade för att ordna
ett oförglömligt minne för oss besökare. Ett stort och varmt tack!
Text och foto: Martin Werner
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Snäckorna

Agneta Hoff Norrman, Sigbritt Gunnarsson Lundin, Ulrika Holmqvist, Birgitta Steijner, Kerstin Berggren,
Lena Juelsson och Marianne Alfredson. Saknas Lena Nilsson
De gör succé vid Hamninvigningen
i Lerberget på Nationaldagen liksom när de förgyller Sillafredan i
början av augusti. Sillen får vänta,
medan man njuter av Ukuleleorkestern Snäckornas framträdande.
Åtta härliga damer i sina bästa år,
som med sin häftiga sjömanslook
utstrålar charm, glädje, humor och
positiv energi, medan de sjunger
och spelar av hjärtans lust. Många
klappar takten och sjunger med i de
välkända sångerna, och minnena
fladdrar förbi. Vem minns inte Sånt
är livet, Fröken Fräken och Pärleporten?
Namnet Snäckorna tog de p.g.a.
närheten till Öresund och snäckorna där samt snäckor i betydelsen
flickor med fördelaktigt utseende.
De kom verkligen på ett passande
namn.
Två av tjejerna bor i byn – Agneta
Hoff Norrman och Sigbritt Gunnarsson Lundin.
Varje söndag träffas de i Ruffen.
Den träffen prioriterar alla. De har
ingen orkesterledare utan alla hjälps
åt. Gemenskapen är viktig liksom
att man utvecklas musikaliskt. Det

krävs mycket träning hemma, något
som alla ställer upp på. Repertoaren är t.ex. sånger av Sven-Ingvars,
Danne Stråhed, Benny Andersson men också båt- och havlåtar,
Hawaiisånger och Irländsk musik.
Många sånger är gamla allsånger,
som publiken känner igen. Sigbritt brukar uppmana publiken att
sjunga med.
Det började för några år sedan med
att några av tjejerna gått en ukulelekurs och ville fortsätta spela. De
andra kom in efter hand som ryktet
hade spridit sig. Alla har musikalisk bakgrund. De flesta har sjungit
i körer, så det blir mycket stämsång.
Utöver ukulele – som är förhållandevis lätt att lära sig och lätt att bära
med sig – spelar man gitarr och
banjolele (en banjo som är ukulelestämd). Orkestern använder också
maracas, tvättbräda och skedar.
Snäckorna har olika scenkläder.
När de sjunger sånger från Hawaii,
framträder de gärna i bastkjolar.
De spelar för att sprida glädje. Att
glädja andra ger dubbel glädje tillbaka. Vem minns inte den gamla
allsången Den som glad är gläder
andra…

Snäckorna spelar en hel del på äldreboenden i Höganäs och i Ängelholm samt på Gubbadagiset i
Höganäs hamn. I augusti ska de
framträda på Vikenparkens dag.
Bokningarna blir fler och fler, något man verkligen förstår. Vem vill
inte må bra, känna glädje och tanka
energi?
Visst håller vi alla med Lill Lindfors om att MUSIK SKA BYGGAS
UTAV GLÄDJE.
Att musik dessutom är friskvård råder det ingen tvekan om.
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iskor, som drabbats av
stroke och de som fått
ADHD-diagnos. Inom
Höganäs kommun har
hon arbetat som musikoch rytmikterapeut på
Snäckans (obs namnet)
fritids för personer mellan 13–21 år, som har
funktionsnedsättning.
Hon har också arbetat
inom Daglig Verksamhet. Där spelade de in en
skiva, som ofta hördes
på Höganäs Lokalradio.
Att Agneta utstrålar
glädje och livslust tackar hon musiken för. Hon
är musikalisk allätare
beroende på i vilken
sinnesstämning hon är.
– Det finns musik för
alla sinnesstämningar,
säger hon.
På frågan om vad hon
tycker är viktigast i livet, svarar Agneta: – Att
få vara frisk och kunna
fortsätta med musiken. Eftersom musik är
friskvård har
hon bra odds.

Agneta Hoff Norrman

Agneta är uppvuxen med musik.
Pappan var musiker och spelade
flera instrument. Han startade Helsingborgs Dragspelsklubb och var
med i Svängis orkester. Mamman
sjöng mycket schlagers. Agneta
spelar piano, ukulele och gitarr.
Hon har sjungit i många körer t.ex.
Pearls of the Sound (kvinnlig barbershopkör), Lerbergets Kyrkokör
och Lerbergets Gospelkör. Sedan
några år tillbaka sjunger hon i
Joyvoice i Höganäs.
Agneta arbetade inom hotell- och
restaurangbranschen i många år.
Men efter en tuff period beslöt hon
sig för att byta yrke. Hon tog då
kontakt med jazztrummisen Ronnie
Gardiner, som skulle starta en utbildning inom musik-och rytmikterapi. Agneta gick denna utbildning
och specialiserade sig på männ-

Sigbritt Gunnarsson
Lundin

Sigbritt har arbetat på
Arbetsförmedlingen i 25
år och i lika många år
har hon bott i Lerberget.
Hon började med klassisk balett som sjuåring.
I tonåren valde hon istället modern dans. Hon
har alltid sjungit och i
mellanstadiet
spelade
hon mandolin. Under
några år sjöng hon i Lerbergets Gospelkör men
nu är hon liksom Agneta
med i Höganäs Joyvoice.
Sigbritt var med i Senilteatern tillsammans med
kompisar hon träffat, när

hon gick på Sundsgårdens Folkhögskolas 55+ linje. Hon skrev en
del av teaterns texter. Senilteatern
gjorde många framträdanden, bl.a.
– som en del av er säkert minns –
på Skogsbrynet i Lerberget i Byalagets regi.
Som 70-åring startade Sigbritt en
egen Stand-Up Comedy: Tanten
Lever – Leve Tanten, som handlar
om en tant i Sigbritts egen ålder.
Inför 500 personer hade hon premiär på The Tivoli i Helsingborg.
Det blev också framträdanden på
klubbar/restauranger i Malmö och i
Lund. Sigbritt gillar att bjuda på sig
själv, gärna skoja friskt men aldrig
slå under bältet. Hon vill alltid ha
”knorr på grejerna”.
– Att sjunga är bra träning för att
utöka lungkapaciteten, säger Sigbritt. Sången och musiken kan ha
rena läkemedelseffekter. Det frigörs mycket dopamin – ett av kroppens s.k. lyckohormoner – som får
dig att må bra. Och bra ser hon ut
att må Sigbritt!
Text och foto:
Maria Falkborn Sandemyr
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Lerberget den 7 augusti 2019
Jag fick en trevlig pratstund med
Björn Elmlund om hans resor men
framför allt om fåglar.

Björn är Lerbergsbo sedan 1987, är
fyllda 67 år, gift med Mia och har
ett brinnande intresse för fåglar.
Fågelintresset började redan som
liten gosse. Björn berättar, att enda
chansen att få honom att sitta still
på pottan, var när han fick bläddra
i en kortlek fylld med fågelmotiv.
Sedan 10-årsåldern har Björn fört
anteckningar om vad han sett och
det är inte lite. 370 fågelarter bara i
Sverige, och kanske det mångdubbla på alla resor runt om i världen.
Björn höll även kurser om fåglar
innan han började på gymnasiet.

Krokodilväktare
Övre Gahana
Björns första fågelbok var skriven
av Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige, och kom ut 1953. Han ärvde en
kikare av sin morfar och köpte sin
första tubkikare när han var 13 år.
Jorduggla
Grekland

fågelintresse och det är hon som
hör fågelsången bäst om det hörs en
sällsynt sång.
Som ni kanske vet är ornitologer
personer som inte vill vara ensamma om vad dom ser och hör.
Så fort någon spanat in något sällsynt går alarmet och folk från hela
landet kommer strömmande för att
se en art, som till exempel aldrig
tidigare setts i Sverige. Björn beCape Sunbird
Cape Agulhas Sydafrika

rättar om när någon spanade in en
”svartvingad glada” på en liten ö.
Bonden i närheten passade på att
tjäna lite extra pengar på att skeppa över fågelskådare till ön på sin
flotte. Björn har idag slutat med sitt
alarm då det blev alldeles för stressande. Han poängterar under hela
vår pratstund: ”Jag är ingen nörd”.
Flamingo
Södra Spanien

Hans fågelområde växte när han
fick moped och idag är Björns fågelområde hela världen. Björn har
besökt mer än 50 länder och fler lär
det bli, men det är inte bara fåglar
som intresserar honom utan även
landet han besöker. Björn läser
noga på om landet innan han åker
för att få en helhet av vad han ser
och hör. Fru Mia har också ett stort

Foto: Pelle Lindblad

DEN BERESTE ORNITOLOGEN

Björn är också en mycket duktig fotograf och när vi träffades hade han
med sig ett USB-minne med över
300 fantastiska foton av fåglar han
sett. Tyvärr får dom inte plats i Byabladet men några smakprov får ni.
Om man nu vill börja med fågelskådning eller utöka sitt intresse,
föreslår Björn att man skall börja
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Om intresse finns i Lerberget skulle
det kanske gå att övertala Björn att
hålla en nybörjarkurs.

Afrikanska Pingviner
Simonstown Sydafrika

Jag säger tack till Björn för att du
ville dela med dig till Byabladet en
del av ditt otroliga fågelkunnande.
Vid pennan: Pelle Lindblad
Foto: Björn Elmlund
Härfågel
Krim

på vintern då antalet arter är begränsat. Titta och lär er arterna vid
fågelbordet eller gå en promenad
längs stranden.

När vårfåglarna kommer kan man
börja med sitt närområde, vad hör
jag, vad ser jag? Häng upp sången
du hör på någonting.

BADBRYGGAN 2019

Förra årets badsommar var fantastisk med höga temperaturer och
massor av badare. Ingen trodde väl
att det kunde toppas, men det har
det gjort. Inte vad det gäller höga
temperaturer men var det gäller antalet badare. Förra årets toppnotering var den 29 juli med 25,9 grader
på eftermiddagen mot årets den 30
juli 23,2grader.

Vår fina brygga i Lerberget har
blivit en social mötesplats dit folk
vandrar från tidig morgon till tidig
kväll. Särskilt vid halvniotiden på
morgonen är det nästan så att ett
kösystem behövs.
Det är inte bara Lerbergsbor som
badar, utan folk från campingen,
släktningar från när och fjärran
samt utländska gäster.
Alla är överens, Lerberget och Lerbergets brygga är ett paradis.
I år har två nya parametrar kommit
till på vår populära tavla vid trap-

pan till bryggan. Ett instrument att
mäta salthalten som mäts i promille
(om det nu är viktigt?) och kvaliteten på badvattnet på en skala 1-10.
Kvaliteten är naturligtvis en subjektiv bedömning men ett bra initiativ
som kom från vår trogne badare
Ingemar.
I skrivande stund (9 aug) återstår
säkert många härliga bad.
Bryggan tas upp som vanligt i början av oktober och vi hoppas på
hjälp av alla flitiga badare.
Vid pennan: Pelle Lindblad

”Åke instruerade oss hur det nya
instrumentet fungerade och att
salthalten mäts i promille”.
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Resa norrut mot vardagen

Vår resa i år gick norrut till grannlänet Halland. Programmet lovade som vanligt att bli både innehållsrikt,
omväxlande och trevligt. Bussen fylldes till sista plats av 34 förväntansfulla resenärer, som i något molnigt väder samlats vid brandstationen för att invänta Joakim med ny och bekväm buss. Man förväntade sig en trevlig
dag med god mat samt trevliga saker att titta på.
Inget var sig likt när vi samlades vid brandstationen klockan
8. Denna syntes knappt för alla
byggcontainrar som placerats på
parkeringsplatsen, och ett stängsel tvingade oss att stå på Byavägen och i mynningen på Havsvägen. När vi erlagt vederbörlig
avgift och fått var sin lott, var
det skönt att få stiga på den bekväma bussen och fara iväg. Via
väg 112 hamnade vi på E6 i riktning norrut. Efter att ha passerat
Hallandsåsen vek vi av mot höger
in i Laholms kommun, där vi i
Ålstorp skulle besöka ”Vardagsmuseet”. GPS:en visade in oss på
en gård där en ensam kvinna stod
och väntade på någon, men helt
uppenbart inte på oss. Av byggnaderna att döma inrymde de inget
museum. Stina och Joakim gick
ut för att förhandla, och damen
pekade i alla möjliga riktningar.
Färden fortsatte och så småningom dök skylten Ålstorp upp, varefter bussen vred in på en så smal
väg att möte var otänkbart utan
att utnyttja omkringliggande sädesfält. Efter någon kilometer låg
en gård framför oss, där en äldre
dam satt i en permobil i dörröppningen på gaveln till en ekonomibyggnad. Någon skylt fanns inte,
eftersom svensk byråkrati bara
ger museet tillstånd att sätta upp
skyltar på lördagar och söndagar.
Detta ”vardagsmuseum” har fått
pris av både Kommunen och Hushållningssällskapet.

Handelsbod

Förmiddagsfika i
vardagsmiljö

Vi bänkade oss vid tre långa bord,
omgivna av diverse vardagsföremål, för att inta medhavt förmiddagsfika. Damerna vid mitt
bord fick plötsligt syn på ett
livstycke, vilket uppenbarligen
väckte många minnen från barnoch ungdomstiden. Museet startade 1999, och mottot måste vara
mycket av allt. I tre byggnader
fanns en mängd vardagsföremål
från förr att beskåda. Detta väckte
många minnen bland oss, som alla
får räknas tillhöra de övre tonåren. I ett före detta hönshus var
olika rum inredda från drängkammare till finrum, samtliga angivna
även med tidsepok, ett uppskattat
inslag. I andra hus fanns damfrisering, snickarverkstad, loge
med gamla jordbruksmaskiner såsom lokomobil, självbindare och

självavläggare m.m. I loge och
verkstäder sprang fyra moderlösa
källingar runt benen på oss. Det
verkade faktiskt som om damerna
intresserade sig mer för dessa än
för gamla jordbruksmaskiner. Givetvis fanns också gamla fina bilar och traktorer, bl.a. en modell
som jag körde för 65 år sedan.
Imponerande var samlingen av
alla de vardagsföremål som används och har använts i hushållet
samt en handelsbod med rikligt

Hushållsplast
med varor. Att känna igen gamla
förpackningar och redskap väcker
många minnen. Allt hann man
inte se och ta in. Mest beundrade
jag den hydrauliska väduren, som
stod utanför och tickade medan
den pumpade upp vatten. Mycket
vatten in i pumpen från låg fallhöjd gör att den kan pumpa lite

Matrum 50-tal
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Vädur
vatten 18 meter upp. Detta exemplar hade stått i Lagan där strömmen var stark nog för att driva den.
I 40 år hade den pumpat vatten 18
meter upp till djuren på fälten omkring. Fortfarande efter 40 år är
ingenting slitet och behöver repareras. Normalt håller en vädur i 100
år. Nästan en evighetsmaskin. Den
uppfanns av Montgolfier i slutet av
1700-talet, samme man som uppfann varmluftsballongen.
Lokomobil

Efter en intrycksrik förmiddag
på Vardagsmuseet bar det strax
före middag av mot Gästis i Kvibille, där kyckling m.m. väntade
på oss. Gästis har funnits där sedan 1600-talet då Christian IV var
kung. Förutom att ha ensamrätten
att hålla hästar för transporter till
nästa Gästis fick man också sälja
brännvin, vilket gav goda inkomster. I början av 1900-talet värnade
gästgivaren i Kvibille så hårt om
sina rättigheter att järnvägen aldrig

Ost i långa rader

drogs förbi samhället. Detta är förståeligt eftersom han sålde 26 000
liter brännvin år 1906 på Gästis.
Samhället är idag mest känt för sin
osttillverkning som började 1916,
och en ostbutik finns på Gästis.
Efter måltiden som givetvis avslutades med en pepparkaka med
ädelost, gavs tillfälle att köpa ost.
Tyvärr blev kön så lång att det gick
ut över nästa programpunkt, nämligen en kulturpromenad på fyra
kilometer. Dock kämpade en del av
oss på och klarade lilla kulturpromenaden som gick till Milstenen
från 1666, Tingshuset, Fängelsehålan, Kyrkan (tyvärr endast utvändigt) och Runstenen.

Runstenen i Kvibille kyrka
Färden gick sedan vidare mot Skintaby Smedja, ursprungligen startad
av Martin Berntsson som lanserade
trätulpanen, men också känd för sin
vindflöjel i form av en Strandskata.

Ägaren Bodil
presenterar
Skintaby
Smedja
Nuvarande ägaren Bodil Strandh
anställdes som medhjälpare, men
när Martin gick i pension övertog
hon och hennes man Kenth smedjan. Bodil designar, och mottot är
unik design av utemöbler och inredningsdetaljer i små serier. Redan utanför möttes vi av stolar
gjorda av delar av badkar. De var
faktiskt riktigt bekväma och upphängda så att man kunde gunga i
dem. Inne i utställningsrummen
fanns diverse unika skapelser,
bl.a. en ”hängmatta” som närmast
liknade en båtbotten tillverkad av
träribbor. Säkert mycket bekväm
och en konstruktion där man ligger säkert, vilket inte är fallet med

Båtform eller hjärtform?
vanliga hängmattor. Där fanns
trädgårdsbord i rostfritt underrede
och med vacker stenskiva ovanpå.
Verkligen inga lättstulna pjäser. En
verkligt stor vedkorg hade formen
av ett båtspant, vilket jag råkade
säga till några kringstående damer.
Detta förde omedelbart till en intressant diskussion om manligt och
kvinnligt, eftersom de såg det som
ett hjärta, förståeligt eftersom den
staplade veden gjorde en nedbuktning i mitten. Tänk så olika associationer en vedkorg kan ge upphov till. Gamla järnsadlar, sådana
som fanns på jordbruksmaskiner
förr i tiden, kombinerades med metallryggstöd och hängdes upp i en
ställning och var faktiskt riktig bekväma att sitta i. Men även mindre
och lättare transporterbara inredningsdetaljer tillverkas. När dessa
inhandlats var det dags att fara mot
sista programpunkten för dagen,
nämligen Göstas Café och Restaurang alldeles vid kusten i Steninge.
Med vacker havsutsikt mot väster
njöt vi av en god paj och kaffe.

Hängmatta
Fortsätter på sid 12
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Kattegatt från Göstas Café

Bekväm trädgårdsstol
Efter en solig och vacker dag i Halland mötte vi en regnskur på hemvägen, vilket förstärkte känslan
av hur bra dagen och vädret varit.
Under hemresan hölls sedvanlig
lottdragning, och lyckliga vinnare

fick kaffepaket eller godis. Joakim
avtackades med en välförtjänt varm
applåd, varefter Ulla Andersson
tackade Stina Arvidsson och Christina Falkman för en verkligt lyckad
dag och överräckte var sin bokpresent. Punktligt klockan 18 stannade

Joakim bussen vid gamla brandstationen, och alla skingrades åt.
Våra förväntningar på dagen hade
verkligen infriats, så än en gång ett
stort och varmt tack till Stina och
Christina.
Text och foto: Martin Werner

Vad gömmer sig på det gamla mjölkbordet?

Det brukar stå på skylten, olika
för årstiden. När jag besöker Gunilla och Karl-Åke Jönsson har det
hunnit stå: Jordärtskockor, squash,
sparris, jordgubbar och potatis.
Snart kommer bönor och kanske
morötter och potatis igen. Mycket
av det är flera sorters grönsaker
som ryms på den lilla odlingen på
gårdssidan. Allt ekologiskt. Allt tas
till vara och komposteras på eget
vis. Man sår, driver upp och planterar ut. Ett litet växthus har kommit
till senare för ömtåliga plantor, annars odlas allt på friland. Allt ser ut
att trivas och växer i strikt ordning i
odlingsbäddar. Några plantor växer

lite som de vill som små ostyriga
barn. Tomatplantorna i skottkärran
trängs om utrymmet och bär klasar
att plocka.
Bäddarna växlar innehåll allteftersom. Jorden ska också vila. Rosenskära och ringblommor blandas
med blåklint och vilda blommor
som lockar till sig fjärilar och bin.
Kryddlandens dofter bidrar till
mångfalden.
De tre bikuporna är nya för i sommar. En av dem kom till i en hast,
när ett av de första samhällena
behagade svärma och den gamla
drottningen gav sig iväg med sitt
hov. Lyckligtvis flög de inte så långt

utan landade i grannens fruktträdgård där de fångades in och vips
blev ett nytt samhälle.
Detta är en försmak av paradiset,
tänker åtminstone jag. Kärleken till
det som växer garanterar fortsättning, en liten tröst i dessa tider av
oro för miljön. Gunilla och KarlÅke utstrålar glädje och förnöjsamhet och vilja att föra sitt arv vidare.
De har båda växt upp på lantbruk,
haft yrken i den kommunala världen men ägnar sig nu efter många
turer åt det som ligger dem varmt
om hjärtat.
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”Det var Guds mening att vi skulle
ta över efter att vi länge letat efter
en gård”, säger Gunilla.
”Nu blev det till slut min egen fädernegård vi fick ta över, så som far
ville”.

Nisse Rudolf Karlsson kan vara
nöjd i sin himmel.
Det är inte bara jorden de brukar
med sina händer. Båda är duktiga
hantverkare, Karl-Åke med trä och
slöjd, Gunilla med textil. Ingen risk
att det blir tid över att rulla tummarna när vintern kommer. Då planeras förstås också nästa odlingssäsong.
När jag går där med Gunilla bland
odlingarna och hon berättar hur
hon tänker och planerar, rullas tiden tillbaka. När jag var barn gick
jag varje dag förbi gården på väg
till skolan. Då sträckte sig ägorna
långt bort mot Esperöd och det som
nu är villor och golfbana. Skogen
var stor och mörk och snön var djup

och tung att trampa igenom men på
vårvintern svämmades fälten över
så man kunde kana på isen långa
sträckor. På våren såg jag hur man
gick på fältet med ändan i vädret
utmed kupade rader och skar med

en lång kniv ner i jorden. När jag
frågade far, sa han: ”De skär sparris”. Det var vit sparris, på den tiden
en delikatess som inte var för vanligt folk. Hos Gunilla odlas grön
sparris, överkomlig för alla. Just
idag blommar den fritt i stora gröna
skyar i väntan på att skäras ner inför vintern. Vad står det på skylten
nästa gång vi går förbi och känner
doften från kryddlandet?
Text och foto: Ingrid Hallberg
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April i
Strandskogen

Den första april var det dags
att påbörja vårens plantering i
Strandskogen. Den skulle omfatta
600 tallplantor, 100 björkplantor
och 100 ekplantor. I höstas planterades dessutom 100 tallplantor,
alltså en rejäl satsning. Trots alla
ansträngningar är som vanligt resultatet helt avhängigt av att det
kommer tillräckligt med nederbörd på den genomsläppliga marken samt att plantorna får vara
ifred.

Helt ny planteringsmetod
prövad

Den första april prövades en helt
ny unik planteringsmetod i Strandskogen. Nyfikenheten var stor.
Runt Camping- och naturkommitténs sammankallande, Göran Dreveborn, samlades en mindre skara
för att se den nya plant-bazookan
i aktion. Den är utvecklad och
patenterad av en ingenjör i Mellansverige med ett förflutet inom
försvarsindustrin. Medan andra
planteringsmetoder är enmansarbete, är detta en tvåmansmetod. En
person (skytten) bär den rörformade anordningen på axeln och håller
vänster hand på avtryckaren. Den
andra personen (laddaren) stoppar
in förladdningen och därefter plantan som ska planteras. När detta är
klart siktar skytten över trädtopparna och trycker av. Plantan far då
upp i en båge över trädtopparna och
landar sedan med så hög hastighet
att rötterna borras ned i marken.
Elevationsvinkeln måste vara större än 45 grader för att plantan ska
slungas iväg i en kastparabel med
hög hastighet. Plantorna letar sig
nästan alltid ner genom grenverket,
endast ett fåtal fastnar. Man kan
inte använda vanliga plantor utan
måste ha s.k. täckrotsplantor där
roten alltså är täckt och skyddas när
plantan borrar ner sig. Genom att
skytten skjuter varvet runt och flyttar till nya utgångsplatser får man
arealen täckt med plantor. En stor
fördel är att plantorna inte hamnar i
de traditionella tråkiga raderna utan
i ett stokastiskt mönster så att re-

Göran Dreveborn skytt,
Eve Nilsson laddare
sultatet liknar ett naturligt bestånd.
Planteringsresultatet ser lovande
ut, men överlevnaden hänger som
alltid på att det regnar med lagom
mellanrum. Göran Dreveborn testade utrusningen som skytt och
Eve Nilsson som laddare. Båda
var nöjda med både arbetsställning
och resultat. Smällen från förladdningen låter mer som puff än pang,
eftersom den består av en form av
bomullskrut, en fransk 1800-talsuppfinning. Metoden krävde mycket mindre fysisk ansträngning än de
sedvanliga planteringsmetoderna
med spade, hacka eller borr.

Största planteringsprogrammet sedan Strandskogen anlades

Redan i höstas kompletterades
skogsbrynet mot havet med ca
40 bergtallsplantor så att nu hela
sträckan är klar. Marken består av
fin sjösand, så det blir fort extremt

Ulf Janbo markbereder
med grävmaskin

torrt. Eftersom gräset tar upp regnvattnet, bör man ha en gräsfri ruta
att plantera i. Normalt gör man rutorna med spade eller hacka. För
första gången prövades en liten
grävmaskin till detta. Ulf Janbo
satt en knapp dag på grävmaskinen
och åstadkom ca 150 ”markberedningsfläckar”. I dessa planterades i
höstas 100 barrotsplantor av tall. I
de ca 50 återstående fläckarna fortsatte planteringen med barrotsplantor av tall den 1 april. Då gjordes
också marberedningsfläckar med
spade, och återstående plantor av
tall samt björk- och ekplantor planterades. Totalt planterades denna
dag 100 barrotsplantor av vardera
tall, björk och ek. Dagen efter planterades 500 täckrotsplantor av tall.
Idén med detta var att ”peppra”
marken med plantor, samt att testa
täckrotsplantor eftersom dessa går
snabbare att plantera.
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Fr v Göran Dreveborn,
Bo-Göran Norlin, Eve
Nilsson, barrotsplanterare med spadar
Planen med de plantor som nu har
satts, är att de ska bilda det framtida
beståndet. Det nuvarande beståndet
har börjat glesas ut genom stormfällningar, torka och skador. Därför
är det viktigt att ha nya träd på gång
för framtiden. Allteftersom plantorna övergår till att bli ungträd, måste
äldre träd som hindrar de ungas utveckling, successivt huggas bort.
Det nuvarande beståndet innehåller endast björk och tall. I framtiden kommer också ekar att med sin
stormfasthet armera beståndet.
Det stora problemet med att återplantera i Strandskogen är bristen
på såväl vatten i marken som regn
uppifrån. Det verkar nästan som
om vårmånaderna april, maj, allt
oftare har nederbördsunderskott.
Detta är olyckligt, för med tilltagande vårvärme skjuter knopparna
på plantorna. I knoppen bildades
redan under föregående sensommar alla barr och blad. Dessa ligger helt färdiga, komprimerade och
väl förpackade under vintern. När
sedan knopparna spricker på våren,
och barr och blad kommer ut, bildas
inga nya celler, utan alla redan färdiga celler pumpas upp med vätska
(cellsaft). Till detta åtgår det en hel
del vatten som behöver tas upp via
rötterna. Om då inte rötterna klarar
av denna uppgift fullföljs inte bladoch barrutvecklingen, och därmed
får inte plantan det ”maskineri”
som gör att den kan fungera fullt ut.
Tyvärr dröjde regnet för länge efter
planteringen. För att försöka rädda
resultatet vattnades därför samtliga
plantor precis efter påsk. Hur det
hela har lyckats får vi vänta med

att se. En någorlunda säker bedömning av planteringsresultatet kan
göras först kommande vår.
Torkan är inte det värsta
Torkan får vi acceptera för vädret rår vi själva inte över. Men det
som nästan får oss att tappa sugen
när vi gör allt för att ge skogen en
framtid, är att vårt arbete saboteras.
En plantering har faktiskt skydd i
svensk lagstiftning. Det är alltså
straffbart att dra upp planterade
plantor. Ändå sker detta. Det kan
väl inte vara våra egna fina ungdomar som gör något sådant? Nej
det är säkert några som kommer
långt bortifrån och som går längs

stigarna och gör detta. Men det
räcker inte med detta. På ett ställe
i skogsbrynet har någon – är det
möjligen någon campare som anser sig behöva plats även bortom
tilldelad uppställningsplats – lagt
tillbaka torvorna i planteringsgroparna ovanpå plantorna så att dessa
inte ska ha en chans att överleva.
Vi lever uppenbarligen i ett samhälle där det bara gäller att ta för
sig och inte respektera utan förakta
allt gemensamt. Att vi är moderna,
”civiliserade” människor har vi
också märkt genom alla de skärvor
från sönderslagna glasflaskor, som
kommit upp när vi gjort våra planteringsgropar.
Trots att de naturliga förutsättningarna för att återbeskoga byns områden är besvärliga, finns inget annat
alternativ än att fortsätta plantera
tills tillräckligt många plantor
överlever och övergår till att kunna
räknas som ungträd. Det är alltså
tålamodsmetoden som gäller. De
trädslag vi planterar självföryngrar
sig inte i någon omfattning under
våra förhållanden. Det enda trädslaget med markant självföryngringsförmåga är rönnen, som också
kommer att få vara ett inslag i det
kommande beståndet.
Text och foto: Martin Werner

Alf Månsson planterar täckrotsplantor
med planteringsrör,
Eve Nilsson (i bakgrunden) assisterar
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Den gamla bilden av hamnen då
sjöfarten stod i fokus för försörjningen i vår by.
En trygg välkänd plats men ingen
fyr, ingen ruff, inga stejlor. Redskapen klara att användas. Först
ser man inga människor men om
bilden zoomas kan man se liv och
rörelse.
Vad den ugnsliknande byggnaden
till höger användes till vet jag inte,

en rök kanske?
Bilden andas lugn och vila från
långa resor ut till Kattegatt och
Nordsjön, varifrån de stora fångsterna hämtades hem. Efter långa
dagar och nätter i alla väder får
manskapet vila ut, fira helg, för att
snart dra ut igen. Kanske blir det
första resan för några av byns unga
män. De skulle följas av flera och
om allt gick väl, ett långt och hårt

Krabbor
Krabbor lever farligt i Lerbergets
hamn som i alla tider. Gjorde så för
länge sedan och gör det fortfarande.
Kanske nappar de bättre med olika
kvalitet på agn och man släppte
säkert ut fångsten efter att ha visat
upp den, då som nu.
Tiden är en annan vad gäller klädstil och fototeknik, men barnen le-

ker samma lekar under samma sol
som om den svartvita bilden också
den vore i färg.
Robert Nilsson tog den för mer än
femtio år sedan.
Text: Ingrid Hallberg
Foto: Robert Nilsson
och Ingrid Hallberg

liv till sjöss. Alla kom inte hem.
Havet krävde då som nu sina offer.
Kanske fann man någon möjlighet i
någon annan del av världen. Många
brev och ting i byns lilla hamnmuseum bär vittnesbörd, andas äventyr men också hemlängtan, om man
tar sig tid att lyssna till de tysta berättelserna.
Text: Ingrid Hallberg

