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

EN OVANLIG HÖST I EN OVAN-
LIG NORDVÄSTSKÅNSK BY

Det har varit en ovanlig höst i en 
ovanlig by. Vi lämnade sommaren 
med många ljusa minnen. Ett bad-
väder som inte gick av för hackor, 
och ett coronasäkrat myllrande 
folkliv på strand och hamn. Ja, Ler-
bergets hamn hamnade verkligen 
på mångas sommarkarta — och 
glassförsäljningen, den gick till 
både historien och mångas hjärta. 
Men hösten kom och det var inte 
bara vädret som kanske inte blev 
som det brukar. Vi hade nog alla 
sett med tillförsikt fram emot en 
höst med mild väderlek. Kanske 
framför allt var vi nog många som 
både hoppades och trodde oss se 
en höst utan vare sig storm eller 
våldsamt stigande pandemikurvor. 
Vi fick både ock. 

Covid-19 som närmast kan liknas 
vid ett väsen gav inte upp — den 
har likt en Mårra fortsatt att skug-
ga oss. Mycket av föreningens 
verksamhet har pausats, men elän-
det har inte stått oemotsagt. Till 
mångas glädje ser vi flera exem-
pel på hur vi tillsammans försöker 
upprätthålla det mänskliga, i en 
tid där vardagens mest grundläg-
gande behovs prövats. Bybor som 
promenerar tillsammans, handlar 
åt och tittar till varandra, regel-
bundna filosofiska samtal på 
Bänk 3 i hamnen. 

Men ovädret kom det också. Många 

beskriver gamla Lerbergets by som 
både ovanlig och speciell. Ovanlig 
för att vi har förutsättningar som 
få om ens något byalag i vår del av 
världen. Och speciell med tanke på 
att den skog, hav och hamn vi har 
tillgång till, sedan länge har gjort 
att vi både kunnat förvalta och 
utveckla vår närmaste omgivning. 
Både skydda till eftervärlden men 
också investera och säkra att plat-
sen Lerberget följer sin samtid. 

Utveckling betyder förändring, att 
göra saker annorlunda helt enkelt. 
Efter årsskiftet amorteras det sista 
för hamnbygget — ett enastående 
bevis på den speciella utvecklings-
kraft som uppbådats i byn, återi-
gen ett tack till alla som bidragit till 
detta. Styrelsen har under hösten 
ifrågasatts för sitt arbete med att 
inför den kommande stämman ta 
fram ett förslag till eventuell bygg-
nation i hamnen. Det ideella enga-
gemanget har verkligen prövats. 
Kanske är tiden här när Lerbergets 
gamla by måste bli en by som alla 
andra, när utveckling och föränd-
ring sker någon annan stans. Vå-
rens stämma får visa. Men först 
jul, frid över den, även om den blir 
ovanlig i år den också.
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Mats Hallberg  

Ulla Andersson, tel. 0731-591205 
Lilian Hjertkvist, tel. 0709-909352    
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• Allmänna flaggdagar.
• Byns festdagar.
• Vid bybos frånfälle, om närstående 

så önskar. Anhöriga ombeds kontakta 
“flagggruppen”. 

FLAGGNING PÅ HAMNPLANENFLAGGNING PÅ HAMNPLANEN

V I  H JÄ L P E R  T I L L  M E D  F L AG G N I N G: 
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En samlingslokal på hamnen? 
Frågan har stötts och blötts i oli-
ka omgångar under många år, 
och nu arbetas det på ett förslag 
att förelägga stämman nästa år.

Denna gång kommer idén från 
folk som rör sig mycket på ham-
nen, och via hamnkommittén 
landade den i fjol på styrelsens 
bord. Kerstin Stenberg och Tony 
Martinsson fick då uppdraget att 
tillsammans med arkitekten Pierre 
Dupont arbeta fram ett förslag. 
Häromveckan fick alla medlem-
mar därför en broschyr i brevlådan 
(och i mailboxen) där det senaste 
förslaget presenteras.

Varför en broschyr?
— Vi hade egentligen planerat för 
ett par informationsträffar i höst, 
men med hårdare coronarestrik-
tioner gick de inte att genomföra, 
berättar Kerstin och Tony.
— En broschyr är kanske inte sam-

ma sak, men nu hoppas vi på re-
aktioner på den för att kunna gå 
vidare.

Höganäs kommun är i princip för 
att det finns samlingslokaler i by-
arna, och man har också ställt sig 
positiv till föreslagen placering på 
hamnplanen. 
— Det fanns en diskussion om 
den så kallade tremetersnivån, att 
man inte ska bygga för nära vatt-
net, säger Tony.
—  Men detta är inte en bostad, och 
därför har kommunen inget att in-
vända. Även försäkringsbolaget har 
ställt sig positivt till placeringen.

Det förslag som presenteras i bro-
schyren är det andra Pierre Dupont 
har tagit fram. I det första förslaget 
knöt siluetten an till hoddorna, men 
närboende tyckte att det blev för 
högt. Det nu liggande förslaget har 
en avsevärt lägre takhöjd och mer 
transparens i själva byggnaden. 

En part i diskussionerna är förstås 
segelsällskapet, och med dem har 
Kerstin och Tony haft en bra dialog. 
Tanken med det nya förslaget är att 
seglarna bygger nytt samtidigt som 
Byalaget och att huskropparna har-
monierar med varandra.
— En samlingslokal på hamnen 
har goda förutsättningar att kun-
na användas flitigt året om, menar 
Kerstin. 
—  På sommaren har seglarna sina 
största behov, på vinterhalvåret är 
det Byalaget som behöver en för-
eningslokal. Det är viktigt att ham-
nen kan leva året runt.

Många positiva kommentarer till 
förslaget har nått projektledarna, 
som nu förbereder frågan inför 
stämman. Då kommer också mo-
tioner med alternativa förslag att 
diskuteras.

Ingemar Hertting

Samlingslokal i brochyr nu ute för diskussion Samlingslokal i brochyr nu ute för diskussion 

Höjden på den tänkta samlingslokalen har sänkts från tidigare 5,1 meter till 3,6 meter. Byggnaden får därmed 
en låg karaktär med väggar av träpanel och glaspartier samt sedumbelagt sadeltak med 7 graders lutning. 

Pierre Dupont Arkitekt SAR MSA
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Sundet fullt av segeljollar i mit-
ten av oktober!? Inte självklart 
för några år sedan, men jol-
leentusiasterna tänjer på sä-
songen. Helgen 10-11 oktober 
stod Lerbergets Segelsällskap 
(Lerss) värd för DM i sex jol-
leklasser: Optimist, Zoom8, E-
jolle, Laser, 29er och Feva. 

Vädret bjöd på mycket sol och 
växlande vindar när närmare 
etthundra unga seglare tävlade 
utanför Lerberget i dagarna två.
— Uppslutningen blev vad vi 
hade hoppats på, och DM blev 
en fin avslutning på säsongen, 
berättar Mikael Nilsson, segel-
sällskapets ansvarige för di-
striktsmästerskapen, och fort-
sätter: 

 — Vi har fått en fantastisk fin re-
spons från deltagarna och höjd-
punkten blev att de fick se säl!

Lerss har sakta arbetat sig upp 
till en stark position inom skånsk 
jollesegling, och att få ansvara 
för DM får ses som ett kvitto på 
framgångarna. Hemmaseglarna 
Douglas Dahlin och Noah Hav-
gaard vann Feva-klassen, och 
sedan tidigare har två tjejer från 
klubben — Maja Larsson och 
Liv Häggström  —  tagit plats i 
landslaget för optimister.

Men DM i Lerberget satte ändå 
inte riktigt punkt för säsongen. 
Helgträningen tillsammans med 
andra skånska klubbar fortsät-
ter så länge vädret medger, så 

punkt sätts nog inte förrän fram-
åt jul. Nu sker träningar på hel-
gerna, både i Lerberget, Råå och 
Lomma.  

DM i oktober blev samtidigt en 
final på en mycket framgångs-
rik säsong för klubbens bredd-
verksamhet. Klubben har bland 
annat tillgång till två Access-
jollar, speciellt framtagna för 
funktionshindrade. Mängder av 
grupper för alla åldrar har varit 
igång i seglarskolan, instruktörer 
och tränare har utvecklats i sina 
roller och allt fler ungdomar och 
vuxna har fått möjlighet att fin-
na tjusningen med segling. 

Text Ingemar Hertting 

SEGELSÄLLSKAPET I STARK MEDVIND SEGELSÄLLSKAPET I STARK MEDVIND 

Karin Berg seglar sedan några år en så kallad 2.4:a — ofta även kallad minitolva eftersom proportionerna 
är hämtade från den klassiska 12:an. Hon har ms, och för att komma i och ur båten tar hon hjälp av den nya 
liften längst ut på B-bryggan.
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Mer information om Lerss 
och dess verksamhet hittar 

du på www.lerss.se. Stöd 
klubben genom att lämna 
dina City Gross-kvitton i 
brevlådan på klubbhuset 

samt tomburkar och PET-
flaskor i de särskilda tun-

norna på hamnen. 

Färgglatt på Sundet untanför Lerberget. 
FOTO: MATS NILSSON

FOTO: MATS NILSSONFOTO: NICHOLAS GREGORY
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Lerbergets Byalag har ett omfattande arkiv från 1800-talet och framåt. Det handlar 
förstås om protokoll, men också korrespondens, fastighetsärenden och mycket annat. 
I detta och kommande nummer hoppas vi kunna erbjuda smakprov från denna skatt-
gömma. Arkivet har digitaliserats under år 2020, och originalhandlingarna ska nu över-
föras till Skånes Arkivförbund för ett tryggare förvar. Här ett exempel från det ”Förslag 
till reparation och förbättring av hamnen vid Lerbergets fiskeläge 
i Malmöhus län” som togs fram efter 
julstormen 1902 (här yttre delen 
av norra piren).

HITTAT I HITTAT I 
ARKIVETARKIVET

Byalagets arkiv har blivit digitalt under 2020Byalagets arkiv har blivit digitalt under 2020
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”Vi är nöjda, den kommer ”Vi är nöjda, den kommer 
att ta sin plats i vardagsrum-att ta sin plats i vardagsrum-
met”, säger Johan Wittström met”, säger Johan Wittström 
om den gran han och dottern om den gran han och dottern 
Moa just valt ut på Mellansko-Moa just valt ut på Mellansko-
lans gård.lans gård.

Granen ingår i medlemskapet Granen ingår i medlemskapet 
och bonusen har gamla anor, nå-och bonusen har gamla anor, nå-
got oklart hur gamla. I år har 204 got oklart hur gamla. I år har 204 
granar beställts, och som vanligt granar beställts, och som vanligt 
sker hämtningen runt andra ad-sker hämtningen runt andra ad-
vent, i år lördagen den 5 decem-vent, i år lördagen den 5 decem-
ber.ber.

Även granhämtningen får ske på Även granhämtningen får ske på 
pandemins villkor med separe-pandemins villkor med separe-
rade in- och utgångar, i förväg rade in- och utgångar, i förväg 
tilldelade hämtningstider med tilldelade hämtningstider med 
mera. Inga långa köer, alltså. Vid mera. Inga långa köer, alltså. Vid 
entrén prickar Kerstin Stenberg entrén prickar Kerstin Stenberg 
och Maria Falkborn av, Ulla An-och Maria Falkborn av, Ulla An-
dersson bjuder på traditions-dersson bjuder på traditions-

enlig glögg och inne på gården enlig glögg och inne på gården 
hjälper andra byalagsmedlem-hjälper andra byalagsmedlem-
mar till med ett av årets absolut mar till med ett av årets absolut 
svåraste val – vilket gran är den svåraste val – vilket gran är den 
rätta hemma hos oss? rätta hemma hos oss? 
Själv är jag nöjd med mitt val, Själv är jag nöjd med mitt val, 
men sanningens minut kommer men sanningens minut kommer 
när granen hamnar i sin fot i var-när granen hamnar i sin fot i var-
dagsrummet.dagsrummet.

Text och bild: Ingemar Hertting Text och bild: Ingemar Hertting 

Granhämtning i god ordningGranhämtning i god ordning

När stjärnorna tänds i muse-När stjärnorna tänds i muse-
ets fönster och julgranen är på ets fönster och julgranen är på 
plats på hamnplanen och vid plats på hamnplanen och vid 
Ruffen, då är det jul trots allt.Ruffen, då är det jul trots allt.

Vad gör folk i coronatid? Kulturen Vad gör folk i coronatid? Kulturen 
tar time out, som så mycket an-tar time out, som så mycket an-
nat. Allt är tyst och stilla, väntan nat. Allt är tyst och stilla, väntan 
på något förlösande står skrivet på något förlösande står skrivet 
i osynlig skrift överallt. Trots allt, i osynlig skrift överallt. Trots allt, 
tack vare hjälpande händer, goda tack vare hjälpande händer, goda 
tankar och arbete i det tysta hop-tankar och arbete i det tysta hop-
pas vi på en ny tid då mycket posi-pas vi på en ny tid då mycket posi-
tivt har hänt.tivt har hänt.
Jag tog en titt i arkiven på byns Jag tog en titt i arkiven på byns 
museum för att hitta inspiration museum för att hitta inspiration 
till mitt skrivande. Officiellt är ju till mitt skrivande. Officiellt är ju 
museet stängt nu men öppnas museet stängt nu men öppnas 

förhoppningsvis igen till somma-förhoppningsvis igen till somma-
ren, när pandemin är över. ren, när pandemin är över. 
Museekommitten håller allt i bäs-Museekommitten håller allt i bäs-
ta ordning allteftersom nya ting ta ordning allteftersom nya ting 
som skänkts kommer in. Det är ett som skänkts kommer in. Det är ett 
grannlaga arbete att dokumen-grannlaga arbete att dokumen-
tera och visa gamla ting, bilder, tera och visa gamla ting, bilder, 
skrifter och litteratur av olika slag skrifter och litteratur av olika slag 
som byns medlemmar bidragit som byns medlemmar bidragit 
med under årens lopp, som böck-med under årens lopp, som böck-
er av lokala författare.  Här finns er av lokala författare.  Här finns 
också alla årgångar av Byabladet, också alla årgångar av Byabladet, 
där många kända bybor medver-där många kända bybor medver-
kat t.ex Pauli Olsson och Lennart kat t.ex Pauli Olsson och Lennart 
Ivarsson. Vårt hamnmuseum är en Ivarsson. Vårt hamnmuseum är en 
guldgruva både för gamla bybor guldgruva både för gamla bybor 
och nyinflyttade. och nyinflyttade. 
Inger Göransson, f Bodelsson, från Inger Göransson, f Bodelsson, från 

Rydebäck  besökte sin barndoms Rydebäck  besökte sin barndoms 
by i somras och överlämnade två by i somras och överlämnade två 
digra verk, om byns sjömän, fiska-digra verk, om byns sjömän, fiska-
re och sjökaptener samt om byns re och sjökaptener samt om byns 
hus och gårdar och deras ägare.hus och gårdar och deras ägare.
Senaste gåvan till museet är en Senaste gåvan till museet är en 
bok som är en sammanställning bok som är en sammanställning 
från olika källor om byns historia från olika källor om byns historia 
som Britta Nilsson, tidigare bybo, som Britta Nilsson, tidigare bybo, 
har gjort på eget initiativ. Där kan har gjort på eget initiativ. Där kan 
man läsa om människor som satt man läsa om människor som satt 
sin prägel på byn, många av dem sin prägel på byn, många av dem 
i det tysta. Bokens titel är ”En liten i det tysta. Bokens titel är ”En liten 
berättelse om Lerbergets historia”.berättelse om Lerbergets historia”.

Text: Ingrid HallbergText: Ingrid Hallberg
Foto:  Martin Cox Foto:  Martin Cox 

EN LITEN EN LITEN 
BERÄTTELSE BERÄTTELSE 
OM LERBERGETSOM LERBERGETS
HISTORIA   HISTORIA   

I  Sverige omtalas julgranar tidigast 
på 1740-talet i högaristokratiska hem 
(Wrede-Sparre och Bonde), och först 
hundra år senare började seden spri-
das till bredare lager, ofta förmedlad 
av prästgårdar och herrgårdar till 
storbondehem. (källa NE)

Fakta om julgranar 

Moa Wittström och pappa Johan är 
nöjda med valet av gran. 

Vid insläppet prickar Kerstin Stenberg 
och Maria Falkborn av beställningarna. 
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Milda vindar sveper in över Lerberget! 
Hösten 2020 har onekligen varit lätt-
sam rent vädermässigt, men det är lite 
svårt att njuta fullt ut när de bakomlig-
gande mekanismerna tycks vara mer 
djupgående än bara väder. Klimatet är  
på väg att förändras; växt- och djurliv 
söker sig nya vägar, arter försvinner, 
polarisarna smälter i allt snabbare takt 
och Vellingeborna får bereda sig på  
skyddsmurar mot havet. 
Att bygga murar vill vi förstås helst 
slippa, murar bygger vi för att skydda 
oss mot yttre hot eller för att markera 

gränser mellan ”vi och dom”. Att stär-
ka vi-andan är viktigt i tider när pan-
demin håller oss i ett fast grepp, utan 
att för den skull bygga murar. Här kan 
gemenskapen i en by som Lerberget 
göra skillnad.
Byabladets roll är förstås blygsam i 
detta perspektiv. Utgivningen är all-
deles för sporadisk för att vi ska kunna 
spela en aktiv roll i diskussionen om 
byn och dess framtid. Byabladet syn-
liggör snarare de längre trenderna, 
och har givetvis också en viktig funk-
tion i dokumentationen av byns liv 

och utveckling. Kanske är vi som arbe-
tar med tidningen också lite av arkiv-
arbetare?
Och vi vill bli fler! Många av skriben-
terna har hållit på länge. Vi välkom-
nar nya skrivsugna och fotokunniga 
medarbetare som vill vara med och 
utveckla Byabladet. Slå en signal eller 
sänd ett meddelande med eposten. 
Telefonnummer och mailadresser 
finns i faktarutan på sidan 2. 

God Jul & Gott Nytt År!
Ingemar Hertting

VÄLKOMMEN ATT UTVECKLA BYABLADET!VÄLKOMMEN ATT UTVECKLA BYABLADET!

Ingemar Hertting, Byabladet. 

Bild till vänster: Byabladets re-
daktionskommitté samlad i au-
gusti: sittande fr.v. Pelle Lindblad, 
Ingemar Hertting, Maria Falkborn 
och Ingrid Hallberg, sittande Anna 
Anklam Schmidt och Mia Cox.

Har du tidningserfarenhet?
— Jag är utbildad journalist vid Lunds 
universitet och har jobbat på City, 
som då ägdes av Helsingborgs Dag-
blad. Jag har även vikarierat på HD.

Vad arbetar du med nu?
— Jag är marknadsansvarig på ett 

industriföretag i Helsingborg där 
jag tar fram annonser, kataloger, 
trycksaker och är i sociala medier.

Hur länge har du bott i Gamla 
Lerberget?
—  I tio år. Vi spontanköpte det för-
sta huset vi tittade på, vi blev kära 
i området. Vi kom då från lägenhet 
i Helsingborg, och ursprungligen 
är jag från Hyllinge.

Hade du kontakt med Lerberget 
innan ni flyttade hit?
— Ja, jag hade en pojkvän i 20-årsål-
dern vars mormor och morfar bodde 
här. Ett år sommarjobbade han på 

Skogsbrynet, då var jag här en del. 

Saknar Lerberget något?
— En restaurang vid hamnen! 
Glasskiosken har varit fantastisk 
för sommarkänslan, idealisk för 
barnfamiljen. Både barn och vux-
na träffar kompisar spontant. 

Har du några fritidsintressen?
— Under hösten ska jag lära mig 
crawla i simhallen. Min man vill 
ha segelbåt och då vill jag kunna 
simma bättre. Har två barn, de tar 
sin tid. Och så släktforskar jag.

Text och foto: Ingemar Hertting

Ny i Byabladet och i simhallenNy i Byabladet och i simhallen    

Anna Anklam Schmidt redigerar Byabladet. 
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Sista oktoberveckan, det är runt tio Sista oktoberveckan, det är runt tio 
grader i såväl luften som i vattnet. grader i såväl luften som i vattnet. 
En vit snipa lyfts upp ur hamnbas-En vit snipa lyfts upp ur hamnbas-
sängen, annars andas frid över sängen, annars andas frid över 
hamnen i Nyhamnsläge. Axel Ber-hamnen i Nyhamnsläge. Axel Ber-
genfelt har haft byn som sin fasta genfelt har haft byn som sin fasta 
punkt i princip hela sitt liv, alltse-punkt i princip hela sitt liv, alltse-
dan föräldrarna skaffade ett som-dan föräldrarna skaffade ett som-
marhus här i Axels tidiga barndom. marhus här i Axels tidiga barndom. 
Nu har han yrkeslivet bakom sig, Nu har han yrkeslivet bakom sig, 
och är sedan drygt tio år ordföran-och är sedan drygt tio år ordföran-
de i Nyhamns Byförening. de i Nyhamns Byförening. 

Eftersom vinden drar lite snålt från Eftersom vinden drar lite snålt från 
söder sätter vi oss i Byalagets lokal söder sätter vi oss i Byalagets lokal 
nere i hamnen för en pratstund. nere i hamnen för en pratstund. 
Byalaget?Byalaget?
— Det finns både en byförening — Det finns både en byförening 
och ett byalag, säger Axel och och ett byalag, säger Axel och 
skrattar åt min frågande min.     skrattar åt min frågande min.     
— Byalaget äger och förvaltar — Byalaget äger och förvaltar 
hamnen, byföreningen ordnar ak-hamnen, byföreningen ordnar ak-
tiviteter som Valborgsbål och mid-tiviteter som Valborgsbål och mid-
sommarfirande. Dessutom förval-sommarfirande. Dessutom förval-
tar vi den långa badbryggan med tar vi den långa badbryggan med 
tillhörande badflotte söder om tillhörande badflotte söder om 
byn. Efter en storm häromåret de-byn. Efter en storm häromåret de-
monteras den nu varje höst, ett stort monteras den nu varje höst, ett stort 
arbete. Och så ger vi ut Nyhamnsbla-arbete. Och så ger vi ut Nyhamnsbla-
det ett par gånger om året.det ett par gånger om året.

Byföreningen äger också marken Byföreningen äger också marken 
kring badbryggan, resultatet av kring badbryggan, resultatet av 
ett strategiskt köp av föregånga-ett strategiskt köp av föregånga-
ren Nyhamns Badortsförening ren Nyhamns Badortsförening 
upa år 1947.upa år 1947.

— Området köptes för att byn — Området köptes för att byn 
skulle vara säker på att slippa skulle vara säker på att slippa 
framtida bebyggelse där, berät-framtida bebyggelse där, berät-
tar Axel, som tycks kunna sitt Ny-tar Axel, som tycks kunna sitt Ny-
hamn på sina fem fingrar. Nyhamn hamn på sina fem fingrar. Nyhamn 
och Nyhamnsläge, förresten. Var-och Nyhamnsläge, förresten. Var-
för är det två namn i svang?för är det två namn i svang?
— Ursprungligen hette samhäl-— Ursprungligen hette samhäl-
let Nyhamn, men när järnvägen let Nyhamn, men när järnvägen 
drogs fram fick det bli Nyhamns-drogs fram fick det bli Nyhamns-
läge. Nyhamn var redan upptaget läge. Nyhamn var redan upptaget 
som stationsnamn någonstans som stationsnamn någonstans 
längs ostkusten.längs ostkusten.

Byföreningen har egentligen bara Byföreningen har egentligen bara 
medlemsavgifterna som inkomst-medlemsavgifterna som inkomst-
källa plus lite kommunalt stöd till källa plus lite kommunalt stöd till 
skötsel av toaletten vid badbryg-skötsel av toaletten vid badbryg-
gan. Axel tycker att kommunen gan. Axel tycker att kommunen 
satsar väldigt olika i byarna och satsar väldigt olika i byarna och 
kan vara lite njugg ibland. Det kan vara lite njugg ibland. Det 
som är självklart i centralorten är som är självklart i centralorten är 
det inte i Nyhamn. Som exempel-det inte i Nyhamn. Som exempel-
vis granen vid vägkorset. Den har vis granen vid vägkorset. Den har 
kommunen tidigare både rest och kommunen tidigare både rest och 
klätt  med ljus. Nu får byförening-klätt  med ljus. Nu får byförening-
en en gran av kommunen och får en en gran av kommunen och får 
låna en ljusslinga men sen får man låna en ljusslinga men sen får man 
sköta det praktiska själva. Något sköta det praktiska själva. Något 
som man saknar erfarenhet av. som man saknar erfarenhet av. 
  
Liksom flera andra byföreningar Liksom flera andra byföreningar 
saknar den i Nyhamn en samlings-saknar den i Nyhamn en samlings-
lokal, och styrelsen hoppar runt lokal, och styrelsen hoppar runt 
lite för sina egna möten. Kommu-lite för sina egna möten. Kommu-
nens planer på bebyggelse vid ICA nens planer på bebyggelse vid ICA 
Skeppet skulle kunna medföra en Skeppet skulle kunna medföra en 
lösning, eftersom man där ritat in lösning, eftersom man där ritat in 
en lokal i anslutning till Brunnby en lokal i anslutning till Brunnby 
FF:s klubbhus.FF:s klubbhus.

Axel ser ljust på Nyhamns framtid. Axel ser ljust på Nyhamns framtid. 
Byn lever året runt och är populär Byn lever året runt och är populär 
att bo i. Här finns bra samhällsser-att bo i. Här finns bra samhällsser-

vice i form av bland annat butik, vice i form av bland annat butik, 
goda bussförbindelser, grundsko-goda bussförbindelser, grundsko-
la, förskolor och äldreboende – la, förskolor och äldreboende – 
kort och gott familjevänligt. Bygg-kort och gott familjevänligt. Bygg-
planerna vid fotbollsplanen skulle planerna vid fotbollsplanen skulle 
bland annat ge orten fler mindre bland annat ge orten fler mindre 
lägenheter, vilket efterfrågas av lägenheter, vilket efterfrågas av 
såväl äldre som ungdomar. Vad såväl äldre som ungdomar. Vad 
som saknas är en riktig krog i byn.som saknas är en riktig krog i byn.

Det finns ett rikt föreningsliv i Ny-Det finns ett rikt föreningsliv i Ny-
hamn, inte minst segelklubben hamn, inte minst segelklubben 
Röde Orm, som är en underavdel-Röde Orm, som är en underavdel-
ning till Byalaget. Liksom för LerSS ning till Byalaget. Liksom för LerSS 
utgör jollesegling en stor del av utgör jollesegling en stor del av 
Röde Orms verksamhet. Bastun Röde Orms verksamhet. Bastun 
sköts av en egen förening och sill-sköts av en egen förening och sill-
grillningen av Hamnens vänner, grillningen av Hamnens vänner, 
ytterligare en gren på förenings-ytterligare en gren på förenings-
trädet.trädet.

Vi går ut i den förhållandevis milda Vi går ut i den förhållandevis milda 
höstvinden för en bild vid norra höstvinden för en bild vid norra 
vågbrytaren. Axel poserar vid ett vågbrytaren. Axel poserar vid ett 
nyuppfört rött hus inte olikt Hod-nyuppfört rött hus inte olikt Hod-
dan i Lerberget. Här finns numera dan i Lerberget. Här finns numera 
den fasta bastu som ersatt bas-den fasta bastu som ersatt bas-
tuvagnen, handikapptoalett och tuvagnen, handikapptoalett och 
en mindre kiosk. Slutorden från en mindre kiosk. Slutorden från 
Nyhamn skulle kunna vara de-Nyhamn skulle kunna vara de-
samma som efter besöket i Arild i samma som efter besöket i Arild i 
förra numret: en känsla av att by-förra numret: en känsla av att by-
arna runt centralorten, med några arna runt centralorten, med några 
undantag, inte känner att de är undantag, inte känner att de är 
en integrerad del av kommunen en integrerad del av kommunen 
och dess satsning på infrastruktur och dess satsning på infrastruktur 
med mera, trots att man betalar med mera, trots att man betalar 
samma kommunalskatt som i cen-samma kommunalskatt som i cen-
tralorten. Plus att hamnliv, bastu tralorten. Plus att hamnliv, bastu 
och bad tycks vara något som och bad tycks vara något som 
förenar byarna längs kommunens förenar byarna längs kommunens 
långa kustlinje.långa kustlinje.

Text och foto: Ingemar Hertting Text och foto: Ingemar Hertting 

RIKT FÖRENINGSLIV I SILLGARNENS NYHAMNSLÄGERIKT FÖRENINGSLIV I SILLGARNENS NYHAMNSLÄGE
Norr om Höganäs går kustvägen längs stranden ända fram till park-
landskapet kring Gyllenstiernornas Krapperup. Det finns vackra, 
furuplanterade sandmarker utmed havet, innan man når Nyhamns-
läge. Redan vid 1700-talets början hade Bräcke by silfiskeplats vid 
Nyhamn, där det nu inte finnes mer än ett par yrkesfiskare och ett 
tiotal, som har fisket som binäring. Då Linnerhielm reste här förbi 
år 1803 var Nyhamn “ett stort fiskeläge, där en otrolig mängd 
sillgarn i flera rader hängde på tork”. 
(ur Skånes kust av Albert Eskeröd, 1960)

På besök i 
Kullabygden 
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  gröna 
grannar 

Doften från växten blandar sig 
med vällukten av nygräddade pep-
parkakor och varm glögg som hälls 
upp i små koppar. Ett bidrag till att 
den där mysiga julstämningen ska 
infinna sig. Blommorna som växer 
upp på stänglarna kan bli vita, rosa 
eller blå och det är så klart hyacin-
ten som är i fokus den här första 
juliga omgången av växtserien 
gröna grannar .

Hyacinten kan växa både inomhus 
och ute i det gröna. Inne går det ut-
märkt att placera löken i en kruka 
med jord men också i en glasvas 
med vatten. Borsta av så mycket 
jord som möjligt från löken och 
rötterna, om inte allt försvinner 
som skölj av jorden försiktigt. Pla-

cera sedan löken i en vas där röt-
terna hamnar i vatten men löken 
förblir torr. 

Ett juligt tips är att dekorera den 
stora löken med glitter. Det går bra 
att använda glitterlim som sprids 
ut över löken. 

När julen är över, kasta inte dina 
hyacinter. De kan planteras ut när 
frosten har släppt i marken. Kanske 
dyker det inte upp några väldof-
tande hyacinter i din lerbergsra-
batt samma år — men ha tålamod 
och kika efter dem året därpå. 

Hyacint 

FLER JULIGA VÄXTER: 
Amaryllis, fin både som 
snittblomma och i kruka. 
Julros, som också går fint att 
plantera ut i trädgården efter jul. 
Rumsgran, en mini-ljusslinga i, 
och julen är fixad. 
Julstjärna, tänk på att inte utsät-
ta den för kyla!
Azalea, vill gärna bli duschad ofta.

Hyacint, vetenskapligt namn: Hya-
cinthus orientalis.

”Gröna grannar” 
är en ny serie med fokus 

på det som gror i Lerberget. Har 
du en tjusig ros i trädgården, en 
ovanlig klematis eller något an-

nat spännande grönt? 
Hör av dig till Byabladet:
byabladet@lerberget.se

Brevduvan är en klassisk sym-
bol för kommunikation. Den 
har använts i minst 2500 år men 
sannolikt mycket längre. 

Svenska armén höll brevduvor till 
efter andra världskriget. En brev-
duva kan flyga 90 km i timmen un-
der bra förhållanden och när man 
tävlar med duvor flyger de sträck-
or på upp till 100 mil! Vad har brev-
duvor med Lerberget att göra? Jo, 
en husägare i byn frågade Stina 
Arvidsson om hon hade börjat dela 
ut posten i byn när hon stod vid 
husets brevlåda. Stina svarade att 
det var inte Posten utan en brev-
duva som kom med Byabladet. Ett 
perfekt namn för utdelarna.

Vi har varit många Brevduvor från 
byn under åren, som  i ur och skur 
har delat ut inbjudningar till ar-
rangemang och aktiviteter. Vi har 
kommit med medlemsinformation, 

nyheter, påminnelser, beställningar 
av julgran och så klart Byabladet. 

För ett år sedan tog en epok slut, 
när föreningen ersatte brevlådele-
verans med  e-post. Det blir min-
dre papper och alla får informa-
tion samtidigt. Vi fortsätter såklart 
att leverera Byabladet! Vet du om 
att Byabladet finns digitalt på ler-
berget.se? Byabladet flyger också 
långt utanför byns gränser till alla 
prenumeranter runt om i Sverige. 

Tack för prenumerationerna och in-
tresset för byn!

I somras träffades några brevdu-
vor (nuvarande och dåvarande) 
med några från redaktionen (nu-
varande och dåvarande) på ham-
nen. Även om det var en av som-
marens varmaste dagar så fanns 
det gott om energi med massor 
av kvittrande från byns Brevduvor. 

Text: Mia Cox, Foto: Monica Strömgren

Byns brevduvorByns brevduvor  

Från höger; Ulla Andersson, Stina Arvidsson, Rune Bergman, Ingemar Hertting, Mats 
Strömgren, Ingrid Hallberg, Maud Nilsson, Mia Cox. Monica Strömgren bakom kameran. 
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 ”...och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom 
och lade honom i en krubba, ef-
tersom det inte fanns plats för 
dem inne i härbärget.” (Luk 2:7)

Vem hade kunnat tro att Gud 
skulle födas som bäbis? Och vem 
hade kunnat tro att det skulle ske 
i utkanten av Betlehem, på hård 
mark bland råmande djur inuti ett 
skitigt stall?
Maria är trött efter den långa fär-
den på åsneryggen och den ar-
betsamma förlossningen men 
hon är ung och stark. Smärtan har 

försvunnit och kvällen börjar bli 
sen men Maria vill inte sova. Hon 
kan inte slita blicken från sin bäbis 
som ligger och slumrar stilla i hen-
nes famn.

Vid den här tidpunkten i män-
niskans historia är det hon (en 
tonårsflicka i smutsiga kläder om-
given av djur och halm) som bäst 
förstår vem Gud är. Maria vet vem 
Jesus är, det är Gud som hon vag-
gar tryggt i sin famn medan hon 
upprepar ängelns ord: ”hans väl-
de skall aldrig ta slut.” (Luk 1:33) 
Barnet ser kanske inte ut som en 

kung, Maria kan nämligen inte ge 
honom en krona, kläder eller slott. 
Ändå är han kung, sänd från him-
len till att födas som ett barn på 
jorden.  

Om du vill veta mer om Jesus och 
julens budskap är du varmt väl-
kommen till Lerbergets kyrka! Jag 
hoppas vi syns där snart. Till dess 
önskar jag dig en God Jul och ett 
välsignat nytt år.

Joel Jarbo präst i Lerbergets kyrka

JULHÄLSNING FRÅN KYRKAN I LERBERGETJULHÄLSNING FRÅN KYRKAN I LERBERGET

Stadgar för Lerbergets Nödhjälpsförening
(förr kallad Lerbergets Frivilliga Postkassa)
§ 1
Föreningen har till ändamål att med medel ur sin fond hjälpa och understödja sådana oför-
vitliga medlemmar och familjer inom samhället, som genom inträffad olyckshändelse, så-
som eldsvåda, storm & drunkningsolycka e.d., sjukdom, familjeförsörjarens invaliditet eller 
frånfälle blivit försatta i en sådan ekonomisk ställning att ovillkorlig hjälp är av nöden.
§ 2
De medel, SJUHUNDRASEXTON (716) KRONOR 3 öre, som föreningen är i besittning av, 
skola fortfarande för att förräntas innestå i Kullens Sparbank.
§ 3
Utaf årliga räntan får högst sjuttiofem /75/ procent användas till i §1 angifna ändamål. 
De öfriga tjugofem /25/ proc skola tilläggas kapitalet. Dessa bestämmelser få ej ändras för-
rän kapitalfonden uppnått en sådan storlek att årliga afkastningen af samma medgifver en 
större barmhärtighetsgärning efter de i §1 angifna grunder.
§ 4
Fonden skall handhafvas och förvaltas af Sjökaptenerna Peter Andersson och Olof Peter Ols-
son samt fiskaren August Becker, alla i Lerberget. Då någon af dessa med döden afgå, skall 
Byfogden inom samhället ingå i dennes ställe. isittarna i Lerberget skola, sedan ännu en 
af de tre afgått, tillsammans med den öfverlefvande och Byfogden förvalta medlen. Någon 
förvaltningskostnad erhålles ej. Eventuella donationer tilläggas fonden.
§ 5
Dessa stadgar äro af föreningens samtliga medlemmar undertecknade och godkända.
Lerberget den 8 mars 1916

HITTAT I HITTAT I 
ARKIVETARKIVET

Ett glesare skyddsnät vid olycka för 100 år sedan
Vård, skola och omsorg var redan på 1800-talet socknarnas/kommunernas huvuduppdrag. Om 1847 års 
fattigvårdsförordning var präglad av viss liberalism medförde 1871 års förordning tydliga försämringar 
för de nödlidande. Nödår, industrialisering och urbanisering innebar en hårdnande attityd mot offentliga 
sociala insatser, vilket på många håll ledde till privata initiativ och insatser från frivilliga krafter.  Lerberget 
tillhörde sedan gammalt Väsby socken, men efter 1862 års kommunreform blev det istället Väsby kom-
mun som fick ansvar för de världsliga frågorna. I Lerberget inrättades en ”nödhjälpsförening”, en fortsätt-
ning på Lerbergets Frivilliga Postkassa från 1870-talet. För att få en bild av dess verksamhet redovisas 
nedan stadgarna i samband med namnbytet 1916.
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Den här bilden tog mig långt ut 
på landet först, men så kom jag 
till slut på att det var inte så långt 
bort. Det som först verkade vara 
skog var istället det öppna havet 
och horisonten i väster och nord-
väst, ut mot stora världen.

Lerberget hade nu egen väg både 
åt norr och söder, en bygata ibland 
kallad Gadan. Innan dess var byn 
isolerad och kallades ibland ”ut-
rikes” i folkmun. De hus vi ser på 
bilden ägdes av Charles Nyberg, 
en känd profil på sin tid. Husen 
på bilden närmast finns kvar, väl 
vårdade av nya generationer. Till 
höger ägor mot öster, tillhöriga 
gårdarna i byn, men också ägor 
tillhöriga Långarödsbönderna och 
Brännan.

Det var i denna del av byn som 
de allra första byborna byggde 
sina hus på tomter de erhållit 
som s.k. Enrolleringsbåtsmän för 
att livnära sig på bl.a. fiske. Alltså 
på Kronans mark. Detta var efter 
1759-1760. Innan dess fanns ingen 
bebyggelse i Lerberget. 1764 finns 
tre hus enligt mantalsuppgifter. 
Hus nr 1, Per Kilberg, hus nr 2, Nils 
Flensberg och hus nr 3, Elisabet 
Pålsdotter. Detta var i samband 
med storskiftet 1759.
Längst ner vid stranden låg för 
mycket länge sedan ett hus byggt 
i vinkel öster-väster, som i början 
av 1900-talet rasade samman av 
ålderdomssvaghet. Årtalet 1690 

lär enligt uppgift ha varit inskuret 
i en bjälke. (Charles Nyberg) Tro-
ligen var den allra första hamnen 
Lilla Bro.

På grund av läget var byn isolerad, 
inga vägar fanns till omkringlig-
gande byar. En körväg till Väsby 
kyrka fanns eftersom byn tillhörde 
Väsby församling, som var avskild 
från Höganäs Bruksförsamling. 
Det var ett stort företag att ta sig 
till kyrkan och gudstjänsterna och 
frakta sina döda över åkrarna, sär-
skilt vintertid.

Efterhand blev Lerberget själv-
gående på många sätt, man tog 
försorg om sina fattiga, underhöll 
hamnen och tog gemensamt an-
svar för allt som rörde byn. Väck-
elserörelsen fick så småningom 
anhängare här och man tog ge-
mensamt itu med svåra livssitua-
tioner, såg till att skolan kom till 
byn, byggde missionshus och god-
templarhus, byalag byggdes upp.

Så kom de olika s.k. skiftena som 
staten stod bakom, allt i syfte att 
samla gårdarnas spridda ägor 
kring en och samma fastighet 
(gård). Alla skulle ha rätt till strand-
mark dessutom. Fleninge gård fick 
då strandmark i Lerberget (detta le-
ver f.ö kvar i fastighetsbeteckningar 
i byn). Detta stödde sig väsbyborna 
på år 1839 då de önskade slippa 
”sörja för” Lerbergets invånare!

Det blev stor uppståndelse bland 
Lerbergsborna när man fick veta 
att några ”himmans-åboar ” inom 
Väsby församling anhållit hos 
Höga Befallningshavare att Fiske-
läget Lerberget i fortsättningen 
borde tillhöra Välinge församling 
och ej längre försörjas av Väsby .
En lång och utförlig protest gick 
från Lerbergets samtliga invånare 
och till slut avgjorde Luggude Hä-
radsrätt 14 april 1840 att Lerberget 
låg på kronans mark och borde 
tillhöra Väsby församling med sär-
skild skyldighet att sörja för sina 
fattiga och sjuka.

Den speciella byandan finns ännu 
idag. Man hjälps åt att på bästa 
sätt värna om byn och se framti-
den an precis som de första ”båts-
männen”. Och fortfarande sköter 
man en stor del av byns angelä-
genheter, som hamn, gator m.m 
på egen hand med eget arbete. 
Inte minst värnar man om varan-
dra vilket kan vara en utmaning 
idessa minst sagt märkliga pan-
demitider. Viktigare än någonsin 
är att ta vara på alla goda krafter 
som driver Lerbergets byanda in i 
ett nytt decennium.

Byn växer både åt söder, norr och 
öster, vägarna byggs ut och bybor-
na tillhör än idag Väsby församling 
i Höganäs kommun tack vare ett 
väl fungerande byalag.

Text: Ingrid Hallberg 

Gadan, den nya 
vägen i Lerberget

Bild från ett gammalt vykort. 

”Innan dess var byn iso-
lerad och kallades ibland 

”utrikes” i folkmun”


