Nr 4

LERBERGETS BYALAGS MEDLEMSTIDNING

Vardagshjältarna på hamnen
En förgylld kväll i Hoddan
Höstens färger i naturen
Galleri Hoddan 2019

2019

2

Nr 4 2019

ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Jag hoppas att de flesta av er medlemmar, som vill ha en julgran i år
har mailat in beställningen.
Som ni har sett i det senaste utskicket i era brevlådor, kommer vi
nu att gå över till att skicka ut information, inbjudningar mm med
mail i största möjliga mån i fortsättningen. Bakgrunden är dels att vi
vill sänka kostnaden för att trycka
upp flygbladen, dels miljöskäl samt
att spara tid för hantering och distribution. En fördel är dessutom att
alla medlemmar får informationen
samtidigt.

Styrelsen har även fattat beslut om
att starta en ny sluten FaceBookgrupp enbart för medlemmarna i
Lerbergets Byalag, där styrelsen
kan informera och vi kan diskutera
frågor som rör föreningen. Namnet
på gruppen är Lerbergets Byalag.
De digitala kanalerna blir nu hemsidan, mail, Byabladet och facebookgrupperna. De medlemmar
som inte har någon möjlighet att
använda dessa kanaler uppmanas
att ta kontakt med Ulla Andersson
på tel 073 1591205 för att hitta en
lösning.
Jag önskar er alla en riktigt God
Jul!
Vi ses i byn!
Mats Strömgren

HÄNDER I BYN
Onsdagen den 27 november kl 14.00
Café Lerberget: Julfika och kyrkomusiker Marie Brandt Wilhelmsson sjunger
julsånger med oss i Lerbergets kyrka.
Lördagen den 7 december kl 10.00-11.30
Utdelning av julgranar till Byalagets medlemmar på Mellanskolans gård.
OBS! Anmälan via mail senast 30/11.
Söndagen den 15 december kl 16.00
Traditionell julfest på hamnen. Vi firar in julen med jultal, musik och dans kring
granen. Tomten kommer med godispåse till alla barnen. Alla är välkomna!
Söndagen den 15 december kl 17.00
Luciakonsert i Lerbergets kyrka med Vokalensemble och barnkör under ledning av
Marie Brandt Wilhelmsson och Helena Andersson.
Annandag jul torsdagen den 26 december kl 16.00 och 18.30
Julkonsert i Lerbergets kyrka med flera körer och solister under ledning av Marie
Brandt Wilhelmsson.
Torsdagen den 2 januari kl 12.30
Byns seniorlunch på Skogsbrynet. Inbjudan kommer med mail eller i brevlådan!
Onsdagen den 26 februari kl 14.00
Café Lerberget: ”Mellan himmel och jord”, Kurre Anderzohn berättar om fallskärmshoppning i Lerbergets kyrka.
Onsdagen den 25 mars kl 14.00
Café Lerberget: ”Präst och författare”, Joel Jarbo berättar om sitt författarskap i
Lerbergets kyrka.
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Onsdagen den 29 april kl 14.00
Café Lerberget: ”Kulla pastorats Holy honey”, Mia Paulsson berättar om biodling i
Lerbergets kyrka.
Inbjudan till flera evenemang under våren kommer att meddelas per mail
men håll gärna ett öga på www.lerberget.se och FB Gamla Lerberget Öppet Forum för aktiviteter och ändringar.

Hälsningar från TyRckFelsNisse

I förra numret 2019/2-3 i artikeln
om invigningen av hamnen på sidan 4 i mittenspalten, råkade ett
ord falla bort. Det var meningen
att meningen skulle lyda: ”Denne
framhöll den unika sammanhåll-

ningen som kännetecknande för
Lerberget och den nya fina hamnen, också Hoddorna var exempel
på detta.” Så stämmer det lite bättre
med vad Lasse Olsson sade, och det
blir också lite mer begripligt när
alla orden finns med.
Martin Werner

Tipsa o m vad du tycker tidningen
ska ta upp! Önskas insänt material
i retur, kom ihåg att bifoga kuvert
med adress och frimärken!
Nya medlemmar hälsas välkomna
till byaföreningen. Medlemsavgift
200 kr per hushåll, dvs boende i byn.
Boende utanför byn kan ansöka om
att få Byabladet mot portokostnad
75 kr per år.
Omslagsbild: Pelle Lindblad
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Soppa och umgänge
Få i Byn tycks känna till att klockan 12.00 den
första torsdagen i månaden serveras soppa med
tillbehör och kaffe med kaka för 40 kronor i
församlingssalen i Lerbergets kyrka. Ett utmärkt tillfälle att umgås med varandra för oss
daglediga. Undantag är dock januari och under
sommaren då verksamheten tar paus.
Sedan många år tillbaka serveras
soppa en gång i månaden med syfte
att göra det möjligt för daglediga
bybor att träffas och umgås. Soppa med tillbehör är huvudrätt och
därefter serveras kaffe med en god
kaka. En tänkvärd berättelse brukar
också läsas som andlig spis, men
under huvuddelen av tiden flödar
samtalet fritt vid de olika borden.
Det är många ämnen som hinns
med. Givetvis avhandlas alltid vad
som hänt och händer i byn, för trots
att byn är ganska liten, händer det
alltid något som behöver diskuteras. Man delar givetvis också en del
av sina egna upplevelser med andra.

Det råder en
otvungen stämning, så denna
träff kan varmt
rekommenderas. För att vara säker
på dag och tidpunkt kan man kontrollera i tidningen Hallå Höganäs
under Lerbergets kyrka eller på nätet: https://www.svenskakyrkan.se/
kullapastorat/lerberget.
Kom och ge det en chans. Du kanske också gillar det.

Höstrecept med skogens guld

Martin Werner

Välkomna med flera recept till
Receptstafetten stina@lerberget.
se fryst kommer den att förvandlas till
Höstens skörd av svamp är bärgad. Antingen som torkad eller förvälld och
Text: Stina Arvidsson
Bilder: Jenny Warzén

smakfulla rätter. Denna gång blir det ett recept med kantareller. Receptet är hämtat från Jenny Warzéns bok
”Middagstipset”. Detta kan vara en rätt som passar fint till helgmiddagen. Den är lätt att förbereda och dubblera
så den fungerar också bra till kalas där man blir lite flera.

Till ser vering
Ugnsrostade potatisklyf tor och mo
rötter
Kokt brysselkål eller broccoli

Skogspanna
4 – 6 portioner
Ca 200 g färska eller frysta kan
tareller
2 msk smör att steka i
2 fläskfiléer á ca 500 g
1 dl vatten
2 ½ dl vispgrädde
2 ½ dl crème fraiche
2-3 msk kinesisk soja
2 msk koncentrerad ox- eller kal
vfond
Ev maizena majsstärkelse
2 msk lingonsylt
Salt och peppar
Garnering
Några lingon och lite färsk timjan

Dela svampen i bitar. Hetta upp
smöret i en
stekpanna och fräs svampen tills
det mesta
av vätskan har förångats. Plocka
upp svampen och ställ till sidan.
Putsa fläskfiléerna och skär dem
i skivor.
Skär sedan varje skiva i tre bitar.
Lägg ner
köttbitarna i pannan och bryn dem
tills de
har fått fin färg och är nästan gen
omstekta.
Tillsätt vattnet och låt alltsamma
ns sjuda
i 5 minuter. Blanda ner grädde,
crème
fraiche, soja och fond och låt bla
ndningen
koka upp. Låt sjuda i 15 min und
er lock.
Red eventuellt med maizena för
en tjockare
konsistens. Rör ner lingonsylt och
smaka
av med lite salt och peppar. Tills
ätt sedan
svampen. Garnera med några färs
ka lingon
och lite timjan. Ser vera tillsamma
ns med
potatis och morötter samt brysse
lkål eller
broccoli.
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EN TREVLIG PRATSTUND MED TVÅ KÄNDA ANSIKTEN FRÅN LERBERGETS HAMN

Vi träffas i Ruffen nere vid hamnen
en fredag förmiddag, Janne Lundin,
Eje Ivarsson och jag. Vi skall ha en
pratstund om livet nu och tidigare i
Lerberget och så klart en liten presentation av dessa båda herrar.
Bor man i Lerberget kan man
omöjligt ha undvikit att se dessa
kända ansikten, som i praktiken
nästan varje dag (förutom vid resor
i Sverige och till utlandet) vistas i
hamnen.

Janne kom till Lerberget för 25 år
sedan och att han hamnade här var
kanske en slump. Fru Sigbritt som
kommer från södra Skåne ville inte
flytta till Jannes hemort Ljungby i
Småland och Janne inte till södra
Skåne. Det fick bli en kompromiss,
Lerberget, och det har dom aldrig
ångrat säger Janne.

Janne har sysslat med bilar i olika
tappningar i hela sitt liv, bland annat med kostnadsberäkningar av
skador för försäkringsbolag, innan
han blev pensionär för sex år sedan.
Vad vi inte visste förutom att han
När jag säger vistas i hamnen menar jag inte att sitta på bänken vid
Hoddan, utan att utföra arbeten av
alla skiftande karaktärer.
Det handlar inte bara om långtidsplanerade arbeten utan också om
när någonting behöver fixas snabbt,
så är Janne och Eje på plats. Exempelvis i augusti när vi hade tredagarsstormen och en del av badbryggan slet sig och även badstegen
längst ute på piren slets loss var
dom där och drog det tyngsta lasset.
Några kommer säkert ihåg bilden
från Facebook när Eje i badbyxor
med tång upp till midjan säkrade
bryggdelen.

varit ”tung” back i tio år i Troja/
Ljungbys ishockeylag, på den tiden
division två (idag allsvenskan), utan
också aktiv i två andra sportgrenar.
Framgångsrik rallyförare och högklassig seglare i Finnjolleklassen.
För fyra år sedan fick han frågan
om att komma med i hamnkommitén. Det blev ett snabbt ja, då båtar
och havet alltid varit ett stort intresse för Janne.
Att Janne klipper gräset nere vid
hamnplan vet alla, men att han har
gjort det i 23 år är imponerande.
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Eje Ivarsson är en ”riktig” lerbergare
som går tillbaka hela sex generationer med dagens barnbarn. Endast under korta perioder har familjen bott
på andra ställen i Sverige.
Ejes yrkeskarriär har hela tiden varit
banken på olika platser i Skåne. Sista
kontoret var Höganäs innan han gick
i pension för åtta år sedan.
Ejes stora intresse är havet och fiske.
Hans far var en riktigt hängiven fiskare, vilket har smittat av sig. Eftersom Janne också har ett stort fiskeintresse stannade vi länge vid detta
ämne, om hur det har förändrats under åren. Kanske en särskild artikel
om detta i nästa Byabladet?

Eje har varit i hamnkommittén i 15
år och även suttit 11 år i styrelsen
för Lerbergets Byalag. Specialområden har varit campingen, skogen och
stranden.
Det senaste stora projektet som upptagit Jannes och Ejes tid är den lyckade ombyggnaden av hamnen. Där
kunde vi se herrarna på plats från
tidig morgon till sen kväll.

Vi började runda av vårt trevliga
samtal efter att vi flyttat oss till Hoddan, då Ruffen fylldes av kaffesugna
farbröder.
Både Janne och Eje säger att det är
alls ingen uppoffring att engagera sig
så som dom gör i hamnen. Tvärtom
en glädje att få vistas i en sådan trevlig miljö och trevlig gemenskap i
hamnen. Som Mats Hallberg brukar

Vi skall inte glömma alla andra frivilliga medarbetare som la ner mycket
tid och gjorde projektet till en succé.
Vill också nämna två andra stora
projekt som engagerat Janne och Eje:
Ombyggnaden av piren och utprickningen av den ”trixiga” inseglingsrännan till vår hamn.

säga: ”Hamnen är Lerbergets vardagsrum”.
Jag tackar Janne och Eje för deras tid
till vårt samtal och säger tack från
alla i Lerberget för ert fantastiska
jobb.
Vid pennan och kameran:
Pelle Lindblad
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Binas historia förgyllde en kväll i Hoddan

År 1973 fick österrikaren och etologen Karl Frisch nobelpriset i medicin för sin kartläggning av binas
dans. I Svenska Dagbladet den 19
oktober i år skriver språkforskaren
Mikael Parkvall: ”Biets informationsdelning påminner mest om
människans av alla de djur som
finns! Spanarbiet utför en dans för
att förmedla sina rön och använder
kombinationer som är oändliga”.

Lars Rosenqvist vägledde nu i oktober på ett kunnigt och medryckande sätt en intresserad skara i Hoddan om biodling, både sin egen och
i allmänhet. Som rutinerad biodlare
kan han det mesta om bina och deras liv och om hur nyttiga och intelligenta de är och faktiskt en av
förutsättningarna för naturens överlevnad ända sedan tidernas begynnelse. Fruktträd och växter gynnas
av binas arbete med pollinering, så
har du en bikupa i din trädgård och
sköter väl om de små husdjuren, har
du med tiden (ett par år) ett blommande paradis.

de hälsosamma produkter som
kommer från bina, honung och bibröd till exempel. De senare ganska
dyrbara att ta till vara men bra för
vår hälsa. Det mesta vad gäller bin
är bra för människan utom bistick
som avskräcker många. Man vänjer sig, sa Lars, dessutom sticker de
bara i försvar. Det gör däremot inte
getingar, de går till angrepp och är
en av binas värsta fiender.
Vi har i huvudsak tre slags bin i
Sverige, tambin, vildbin och humlor.
Arbetsfördelningen i ett bisamhälle
är rigorös. Drottningen är störst
och hon ensam lägger ägg efter
att på våren ha blivit befruktad av
drönarna i en vild dans utanför ku-

pan. Drönarna dör och drottningen
lägger ägg i de sexkantiga vaxcellerna som arbetsbina tillverkar med
hjälp av ett enzym i sin egen kropp.
Drottningen bestämmer vilka ägg
och larver som ska bli antingen ny
drottning, arbetsbi eller drönare.
När en ny drottning kläcks flyttar
den gamla ut tillsammans med ett
”hov” av andra bin. De svärmar och
kan ge upphov till ett nytt samhälle.
Arbetsbina samlar nektar och pollen och kan flyga långt för att hitta
sina blommor. Information sprids
från bi till bi genom DANS.
Allt ett stort mysterium som uppkommit i Tidernas morgon.

Lars har sina kupor utplacerade
både långt borta och nära, hemma
i sin trädgård eller vid ljungbackar
och rapsfält. Nu finns det kupor på
kyrkogårdarna vilket är helt i sin
ordning. Inga klosterträdgårdar utan
bikupor.

När jag var barn hade vi bin. Visst
blev det ett och annat bistick men
det gick över och var glömt när det
blev tid att slunga honungen. Vi
skrapade av locken på vaxcellerna
innan de sattes i slungan och när
den rinnande guldgula honungen
rann ner i behållarna kunde man
inte låta bli att smaka. När någon
svärm flugit iväg blev det ofta min
uppgift att cykla ut i byn och leta,
för det mesta utan att lyckas. Däremot var min lycka gjord när jag på
ett biologiprov i skolan fick redogöra för binas liv! När mina föräldrar
reste bort gömde min mor värdesaker – gissa var?

Vi fick också provsmaka några av

Text och foto: Ingrid Hallberg
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Galleri Hoddan
Efter tre säsonger lämnar Lena och
Alf Månsson sitt uppdrag som ansvariga för utställningarna i Hoddan. Eftersom de är intresserade av
konst och har en del kontakter, såg
de med spänning fram emot uppdraget.
När de nu summerar verksamheten,
tycker de att utställningarna för det
mesta varit välbesökta och konstnärerna nöjda. Intresset för att ställa
ut i Hoddan har ökat för varje år.
Flera vill återkomma och bokar sig
direkt inför nästa år. Men det finns
också många nya utställare.

Lena o Alf Månsson
såväl lokala som från övriga Skåne
och även från andra platser i Sverige. Det har också varit utställare

Anita
Brandt
Kostnaden för att ställa ut en vecka i
Hoddan är 1500 SEK. Vernissagerna under sommaren sammanfaller
de flesta fredagarna med sillagrillningen. Utställningarna annonseras
på Lerbergets hemsida.

från andra länder.
Även om målningarna dominerat,
har Lena och Alf haft som mål att
konstarter som t.ex. keramik, brons,
glas, trä, smycken och textil också
ska finnas med.

Utställningarna har pågått under
påskveckan, valborgs-, första majhelgen samt under större delen av
sommaren. Konstnärerna har varit

När jag frågar om någon utställning varit speciellt populär, blir
svaret att förra sommarens utställning med Jonas Högströms brons-

skulpturer var särskilt välbesökt
och uppskattad.
Lena och Alf är mycket nöjda och
tycker att det varit en rolig och spännande tid med många intressanta
möten och utställningar. Nu hoppas
de att någon annan i byn vill ta över
uppdraget. De har många tips och
idéer, som de gärna delar med sig
av. Bokningarna inför nästa år är så
gott som klara. Är du intresserad,
tveka inte att ta kontakt med Lena
och Alf Månsson tel. 0729647300.
Tack Lena och Alf för ert arbete!

Några av
Mats Müllers
verk

Text: Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Maria Falkborn Sandemyr
och Mats Strömgren

Mats Müller visar sina verk
för Monica Strömgren
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Trafikljuset finns i naturens höstfärger

När naturen övergår i höstfärger är det som att stanna för ett trafikljus. Rött, gult och grönt är färger
som förekommer i stor omfattning. Det är lätt att stanna upp för att betrakta färggranna bär och löv.
Kanske en följd av vår vana att noggrant observera mötande trafikljus. Man behöver inte gå långt för att
möta den färgsprakande hösten. Trädgårdarna prunkar i höstfärger och en promenad i Lerbergsskogen
räcker faktiskt för att få se det mesta.
fröna väl paketerade i avföring,
vilket ger en perfekt gödsling av
de groende fröna. Men när det
gäller lövens färgförändring är
det frågan om rena rama sparsamheten och återanvändningen.
De under vegetationsperioden av

klorofyll grönfärgade löven har
ju den fantastiska egenskapen att
kunna bilda socker med hjälp av
endast solljus, koldioxid och vatten. Klorofyllen syntetiseras på
våren genom en kedja av kemiska
steg där olika ämnen passerar förbi. Vad som händer på hösten är
i grova drag att klorofyllen bryts
ner samma väg. Beståndsdelarna
lagras sedan in i stammen på träden. Det är när klorofyllen bryts
ner som färgerna skiftar. Xantofyller ger gul färg och karotenoider röd, ibland gul färg. När löven
tömts, faller de ner på marken genom att det bildas ett lättavbrutet
korkskikt i bladskaftet invid grenen.

Text och foto: Martin Werner

För att illustrera trafikljuset med
naturens höstfärger använder jag
nypon, tysklönnslöv och klibbalslöv, som med sina höstfärger
passar väl in. Naturens höstfärgning är inte i första hand till för
att vi ska njuta, utan till skillnad
från oss ofta slösaktiga människor
hushållar naturen med sina resurser på ett föredömligt sätt.
Visst är den klarröda färgen på
rönn- och oxelbär främst till för
att locka till sig fåglar, som genom att äta bären senare sprider
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När löven, såsom björklöven på
bilden, hamnar på marken, sätter nedbrytningen in och färgen
övergår som regel i brunt. Men
återvinningsprocessen är inte slut
för nu bryts löven ner av svampar,
insekter och mikroorganismer.
Härigenom tillför de jorden mineralnäring och organiskt material
som bygger upp ett humuslager,
och därmed förbättras bördigheten.
Men det finns undantag. Alen
hoppar över all höstfärgning och
släpper gröna löv fulla av nyttigheter rakt ner på marken. Detta
slöseri beror på att den har rotknölar med kvävefixerande bakterier. Dessa binder luftens kväve
och tillhandahåller det direkt till
trädet. Andra träd får ta upp sitt
kväve via kväveföreningar i marken, en betydligt mer omfattande
process. Alen är skogens ”gröngödslare” precis som ärtväxterna
på åkern.

På hasselbuskens blad ser man
tydligt hur höstfärgningen börjar
i kanterna och arbetar sig in mot
bladets huvudnerv.

Man upplever inte bara höstfärger
utan också nedbrytande verksamhet i naturen genom svampar som
ger sig på stubbar för att bryta ner
cellulosan och ligninet i veden.

Höstfärgningen av eklöven slutar i brunt innan löven faller till
marken. På unga ekar kan de sitta
kvar över hela vintern.

Innan de dallrande asplöven gulnat helt skiftar de i ljust grönt och
svagt rött.

Fågelbärets eller ”körsens” blad
strävar mot rött, men når inte upp
till bärens färg. Skador på bladet
försenar processen, därav de gröna fläckarna.

Även buskar gör sig redo inför
vintern. Skogsolvonets blad lyser
helröda och syns därför redan på
avstånd.

Men det är inte bara trädens löv
som höstfärgas. Den parbladiga
och under sommaren så högvuxna
och stolta getramsen tar också
vara på vad den kan och skickar
ner till roten. Med sina parallella
bladnerver tömmer den en bladhalva i taget.

Björktickan är än värre. Den ger
sig på försvagade träd och dödar
dem. Den ser kanske oskyldig ut
med sina horisontella tickor ut
från stammen. Men under barken växer svamphyferna i trädets
kambielager och täpper till och
fördärvar. Så visst är hösten också
en dyster tid av förgängelse trots
färgprakten.

Det är därför inte att undra på att
en björk plötsligt står med ett trött
öga med många rynkor under och
betraktar sin nerbrytande omgivning. Den hoppas kanske på att
snön ska komma och bädda in allt
under ett vitt luftigt täcke.
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Bilder av Mats Müller

Nybyggnationen vid gamla brandstationen börjar ta
form med stenläggning framför entréerna, beräknad
inflyttning i de sju bostäderna är under vintern i kvarteret Garngården.

Efter en regnig höstdag blir spindelnätet till ett mästerverk!

Tunnlarna i Lerberget har fått en färgglad målning med Höganäs siluett i den
norra och vid skolan som en regnbåge.
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Stå upp, var ljus, o mänsklighet!

Stå upp, var ljus, o mänsklighet!
Så lyder en strof i psalmen 120 i
vår psalmbok. Den psalmen får nog
räknas till de mer sällan sjungna av
alla julpsalmer. Ändå är budskapet
viktigt eftersom hela idén med julen är att inte hålla den för sig själv
utan dela med sig. Ljuset från Betlehem lyser in i världen. I detta ljus
samlas vi till gudstjänst i kyrkorna
kring jul.
Julens evangelium handlar på ett
sätt om något obegripligt som blir
begripligt. Vårt perspektiv på tillvaron kan sträcka sig längre än vi
någonsin hade kunnat ana. Och en
stjärna hjälper oss att förstå det.
Jag tänkte försöka mig på ett experiment. Låt oss låtsas bygga en modell av universum med jorden, månen, solen och stjärnorna. Jorden
ska vara 1,3 cm i diameter i stället
för 13 000 km. Då ska vi också förminska allting i detta modelluniversum lika mycket både i storlek
och avstånd. När jorden är på plats
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sätter vi upp månen, jorden, solen
och polstjärnan som vi alla känner
till. Månens plats blir 38 cm från
jorden, solens 150 m och polstjärnans 1150 mil bort. Så ser det ut i
ett miniuniversum. Det är ganska
fantastiskt. För att göra något begripligt måste vi ibland göra det
mycket mindre och mycket enklare
än det egentligen är. Det är inte fult
eller onyanserat, ibland bara nödvändigt. Nu förflyttar vi oss till Bibelns värld. På samma sätt kan väl
inte Gud rymmas i en berättelse i
en skrift? Men Gud blir begriplig först som människa. Att ha en
relation till Gud blir på något sätt
begripligt när vi läser om hur Gud
stiger ner till jorden som Jesusbarnet. Men problem kan uppstår när
vi nöjer oss med modellen och tror
att den är hela sanningen. När vi
fäller ner vår blick och låter den
förmörkas av allt som går emot, i
stället för att låta våra liv också fyllas av detta obegripliga. Julen kan

få handla om hur vi kan få hänföras
av Guds storhet i det lilla barnet Jesus i stallet.
De vise männen blir våra förebilder, de som följde ljuset vi talar om.
Kanske var de stjärntydare vid de
österländska hoven. Man har funnit
planetkalendrar som kan ha använts
för att tyda de historiska händelserna. Dessa visar exakta beräkningar
över planeternas banor. År 7 före
Kristus som kan vara Jesus födelseår möttes planeterna Jupiter och
Saturnus i Fiskarnas stjärnbild och
blev för betraktaren en stor stjärna.
Men det viktiga med detta är inte
astrologin därför att våra liv inte är
bundna av stjärnorna. Stjärntydarna
leddes inte till att tillbe stjärnorna
utan till att tillbe det lilla barnet, Jesus. Att de kände vördnad inför det
som var större än de själva, stjärnorna, kan vi kanske förstå men
att tillbe inför ett barn var nog lika
obegripligt för dem som det är för
oss. Men det lilla gör det stora begripligt. De vise männen reste långt
för att deras perspektiv på tillvaron
hade vidgats.
Idén med julen är att inte hålla den
för sig själv utan dela med sig.
Världen är större än bara vårt sammanhang, våra tillgångar och våra
liv. Om vi låter Guds storhet vidga
våra vyer så finns det nog ingen
gräns för vad som kan ske också i
våra egna liv.
Roland Alm, präst i Lerberget
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Det skulle röjas i den gamla källaren. ”Bäst före” hade gått ut till
och med för ”bra att ha”. Skolbänkar, planschskåp, tavlor och gamla
böcker var på väg till sista stationen, soptippen. En container var
fylld till brädden. Utrymmena behövdes till annat. Förbipasserande
stannade till, kikade försiktigt över
axeln innan man slängde ett hastigt
öga på innehållet i containern, men
skyndade vidare innan frestelsen
blev för stor. Det är något visst med
ting som tjänat ut, finns det verkligen inte något liv efter detta? Det
gäller att ha rätta längden för att
nå upp. Man kan känna igen vissa
sakletare på långa ben, livlinor som
hänger utanpå. Det kan ibland vara
fara för livet allvarligt talat, dock
inte i det här fallet. En vän av gamla ting gjorde en sista inventering.
Planschen på Sankt Bernhardshunden och den med solrosen räddades,
så även tavlan på Jesus välsignar
barnen. Allt som senare hamnade
på den årliga kyrkloppisen.
Bortglömd vid grinden stod en tavla med guldram och glas. Ett foto
av en sjömatros av okänt ursprung,
omgivet av applikationer och broderier på siden och flaggor med
text: ”In remembence of my cruise
to China and Japan”, symboler som
säkert har betydelse. En stämpel på
det tunna, spröda underlaget bakom
en plywoodskiva visar en japansk
text och ”Nagasaki”. Fotot är taget
på en fotoateljé i New York. Inga
namn, inget årtal.
Vem är den unge sjömannen, vilken
är hans historia och hur har bilden
hamnat här? Handlar den om en av
de unga pojkarna som tidigt gick
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till sjöss och lärde sig det svåra sjömansyrket? Han som så småningom blev skeppare på egen skuta
med hemmahamn i våra trakter?
Eller var han en av alla dem som
på väg hem försvann i en storm på
Atlanten. Kanske satt han under
mörka kvällar i främmande hamn
och längtade hem och skickade
broderiet som en julhälsning till sin

käresta. Hon som kanske gett upp
hoppet om att träffas igen. Han som
skrev brev hem om spänning och
hemlängtan, brev skrivna med sirlig handstil, nästan oläslig idag, ett
brev bland många andra i museet.
Den här gången en julhälsning till
en gammal by från en svunnen tid.
Ingrid Hallberg

