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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
EN OVANLIGT HET SOMMAR
Sommarens inledning tedde sig
kanske lite osäkert men högtrycket
kom och höll sig kvar hela sommaren. Vi är en del av en värld som
just nu brottas med ett coronavirus — och det sätter oss på prov.
Vi förutspådde att ett Byalag som
vårt också behöver ställa om och
bidra i en svår pandemitid. Och
jag tycker verkligen att vi lyckats
i sommar. Föreningen har på flera
sätt visat generositet och dragit
sitt strå till stacken när vår kommun, precis som andra kommuner,
har ett pressat läge. När Höganäs
kommun efterlyste hjälp med sommarjobb för de unga var det ingen
tvekan. Vi erbjöd närmare dussinet unga jobb i sommar — tack
för insatserna alla ni som ställde
upp som handledare och tack alla
sommarjobbare — det är ovanligt
putsat i hamn, skog och strand.
Och det gamla byaarkivet digitaliserades, ungdomarna skannade
in makalösa 6000 dokument och
höll museet öppet. Nu kan snart
alla och envar komma åt de spännande skrifterna över byns historia.
Och hamnen, den har väl aldrig
varit så välbesökt. Visst, vid vissa
tillfällen har det kanske varit trångt
men vi måste säga att det har fungerat överraskande bra. De flesta av
bryggans gäster tog allvarligt på
uppgiften att hålla avstånd och tog
skräpet med sig hem — och sicka
bad det blev, Pelle! Men hett om
öron hade också familjerna Ivarsson och Olsheden som glatt drog
igång sommarens succé — glasskiosken — det blev ett lyft för oss

alla. Ett stort tack till er, ni förtjänar
verkligen all uppskattning. Det var
med kort varsel och utmanande
förutsättningar ni drog igång. Men
inte bara brygga och kiosk har varit
välbesökt, sommarens segelverksamhet verkar så här lite från sidan
vara mer omfattande än någonsin
tidigare. Det är bara att konstatera
det blev som vi hoppades, den där
gången för snart 20 år sedan. Stort
tack alla seglare, små som stora; ni
är viktiga för oss alla i byn.
Hettan och högtrycket kom till
slut, vi fick de där heta dagarna
och ljumma kvällarna vi så väl behöver. Men det blev hett på lite andra sätt också. Vi måste alla ta oss
en allvarlig funderare på vad vi kan
begära av en ideellt arbetande förening och hur vi ska uppträda mot
varandra — och hur ska vi balansera enskildas intressen, när vi som
förening har uppgiften att värna
alla byalagets medlemmar. Skog,
strandängar och hamn är allas och
måste så vara — allt vi gör i denna
förening går ut på att värna dessa
gemensamma värden men också
följa tiden och bidra till en framtid
för de som kommer efter oss.
Nu ser vi fram emot en höst med
fortsatt högtryck i form av klar och
hög luft även om vi vet att den annalkande hösten också kan innebära en och annan kuling.

Nästan alla byns trivselaktiviteter
är inställda under rådande
omständigheter, på grund av
covid-19 pandemin.
Skulle situationen förändras och
nya rekommendationer ges så
kommer höst- och vinteraktiviteter annonseras ut via e-post
och Facebook.

Hoddans kiosk — en fullträff i byn

En aktivitet som går att ovid-19
-anpassa är:
Kransbindning med Stina på
Mellanskolan, med två mindre
grupper.
Datum och tider skickas ut via
e-post och Facebook.

också vädergudarna på ett ovanligt soligt humör denna augustisöndag. ”Hoddans glass” blev
snabbt ett begrepp när luckan
slogs upp första gången i samband med skolavslutningen. Och
det fina vädret i juni hjälpte till att
få igång ruljangsen, längtan efter
glass var stor bland alla badande.
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”Över förväntan”, summerar
Fredrik Olsheden när hamnens sommarkiosk stänger för
säsongen.
Sett till omsättningen slår avslutningsdagen rekordet, men så är

När vädret blev lite kärvare i juli
var kiosken redan etablerad.
— Egentligen utvecklades kiosken till något annat än vad vi tänkt
oss, menar Fredrik.
— Vi har haft spontana musikkvällar, som vi på grund av pandemin
inte vågat annonsera ut i förväg.

Vi har också haft barnkalas och
bröllop här.
Idén föddes i vintras när Fredrik
och kompisen Magnus Ivarsson
med familjer satt och klurade
på vad som fattas i hamnen. En
kiosk! Frågan gick till Byalaget,
som bollade vidare till Segelsällskapet, som tidigare ställt frågan.
Men seglarna passade, och när
flera utställare i galleriet backade
på grund av coronan fanns förutsättningarna för en kiosk där. Och
kanske mer än en kiosk, under
sommaren 2020 har hamnplanen
verkligen blivit den naturliga samlingspunkten i byn.
Text och bild: Ingemar Hertting

KAMPEN MOT VRESROSOR

Minst tre meters djup krävs för att vresrosorna inte ska föröka sig.

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: Martin Werner

Vresrosen (Rosa rugosa) är en
växt som sprider sig med rotskott och har därför invasiva
egenskaper, den sprider sig fort
och tränger ut andra växter.
Den bildar efter hand ett ogenomträngligt buskage.
Vresrosen är tålig, har vackert röda
eller vita blommor och nypon
som frukter. Därför tycker säkert
många om den. Den finns att köpa
som plantor i handelsträdgårdar.
Trots dessa goda egenskaper har
den ingen plats på våra badsträn-

der. Dess spridningsförmåga och
de ogenomträngliga buskage den
bildar, kan ses vid sopstationen på
campingplatsen.

slag från vresrosorna måste man
gräva ända ner till 3 meters djup.
Ända dit ner letar sig rötterna för
att få tag i tillräckligt med vatten.

Men att bekämpa den kräver en
verklig insats. För att säkra området från hamnen norrut till campingplatsen har de områden där
skott av vresrosor förekommer
markerats med rödfärgade streck
på marken. Med bidrag från kommunen har Byalaget låtit en grävmaskin ta hand om problemet.
För att säkert förhindra nya upp-

Efter uppgrävningen har områdena återställts och nu kan man tydligt se de rena sandområden där
aktiviteten pågått. Så småningom
kommer sanden där att bindas av
strandråg och sandrör, två växter
som har ännu djupare rotsystem
än vresrosorna.
Text och bild: Martin Werner
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Byalaget om läget med samlingslokalen
Byalaget ger en nulägesbild
av arbetet med en framtida
samlingslokal. Kerstin Stenberg och Tony Martinsson i
styrelsen berättar om processen framåt.
Bakgrund, syfte och nuläge
Förslaget om, och utformningen
av, en möjlig gemensamhetslokal
som presenterades under vårvintern har engagerat många. Tyvärr
har riskhantering och restriktioner
i samband med coronapandemin
som bekant satt stopp för mycket
av föreningens arbete under vår
och sommar. Något som självfallet också påverkat denna process.
Från första stund sedan de första
skisserna och idéerna presenterades har diskussionerna varit livliga, därför är det viktigt för styrelsen att beskriva den kommande
processen så som den faktiskt är
tänkt. Dels här i Byabladet och
framöver vid kommande informationsmöte för medlemmarna
i Byalaget inför ett möjligt beslut
på stämman.
Pausen, som coronapandemin
innebar, har inte bara varit till
skada. Förslag till förbättringar
och synpunkter som framförts till
styrelsens arbetsgrupp, har ökat
kvaliteten i arbetet med, och tankarna kring, en eventuell lokal för
Byalagets medlemmar och seglarna i byn.
Styrelsen för Lerbergets Byalag
har nu, efter en på många sätt
speciell vår och sommar, haft möjlighet att sammanfatta situationen och åter ta upp arbetet med
ett fortsatt planeringsarbete. När
styrelsen samlades i augusti efter
sommaruppehållet kunde därför
en enig styrelse lägga fast sin plan
för det fortsatta arbetet gällande
förslaget om en ny samlingslokal. Men också att bereda arbetet
med den motion om Folkskolan
som lämnats in inför kommande
stämma.
I samband med att vi nu fortsätter
vårt arbete med en samlingslokal

finns det skäl att åter tydliggöra
syftet med hela projektet. En samlingslokal är tänkt att tillgodose
Byalagets långsiktiga behov. Vi behöver, precis som med de nyligen
gjorda investeringarna i hamnanläggningen, förhålla oss till hur behoven ser ut och inte bara nu, utan
också med ett perspektiv på 20
- 30 år. Behoven som identifierats
för Byalagets medlemmar, våra
olika kommittéer och den omfattande seglingsverksamhet som
bedrivs i Lerbergets Segelsällskap,
måste ta hänsyn till de som kommer efter oss, inte bara för de av
oss som har förmånen att bo här
just nu. Så har Byalaget alltid arbetat och tagit ansvar för framtiden,
en tradition vi verkligen hoppas vi
kan hålla fast vid. Medlemmarna i
Byalaget är aktiva och det pågår
en mängd aktiviteter under hela
året, inte bara några fagra sommarmånader — aktiviteter som
under en mängd av år begränsats
av bristfälliga lokaler.
Coronasituationen, som vi kommer att få leva med länge, har
också understrukit betydelsen
av vettiga möjligheter att samlas.
Byggnaden och dess lokaler har
inte som syfte att vara en lokal för
uthyrning till allmänheten — lokalen är till för Byalagets medlemmar och Lerbergets Segelsällskap,
för en verksamhet som pågår hela
året och inte bara sommartid.
Den tänkta lokalen i hamnen ger
också en utökad estetiskt kvalité
för hamnområdet. Det är inte bara
funktionella lokaler förslaget vill
uppnå — det är en ganska trist
miljö just nu på södra hamnplan,
det tror vi att alla kan vara överens
om.
Tid och processplan
Utifrån bland annat det som framkommit vid vårens informationsmöten och påföljande diskussioner så ser det planerade arbetet
nu ut som följer:
Ett arbete med att bearbeta underlagen och skisserna för en
eventuell byggnad har påbörjats

av arbetsgruppen, främst med
avseende på takkonstruktioner
och höjder men också placering
och konstruktionen i övrigt. Möjligheterna till genomsiktlighet
kommer också att kunna övervägas. De synpunkter och förslag till
förbättringar som kom i samband
med informationsmötena under
vårvintern och därefter i direkta
kontakter med främst några sakägare vävs nu in i arbetet. Dessa
underlag kommer att presenteras
i dialog med sakägare under hösten, samt vid kommande informationsmöten med Byalagets övriga
medlemmar. Förslag och idéer har
därmed möjlighet att ytterligare
förädla det slutliga förslaget.

Sommarjobbarna Abdir, Amir och Hassan rensar i fågelskogen....

...och på stranden.

Victor och Max sopar på piren. De
har också oljat bänkar och varit på
museet.

Abdir målar på muren längst ut på
piren

Förslaget kvalitetssäkras och uppdateras fortlöpande också gällande kostnadskalkyler inklusive
finansiering och tidplaner.
Styrelsen har som en parallell
uppgift med utvecklingen av förslaget till nybyggnation på hamnen, också att bereda den motion
som en grupp bybor lämnat inför
kommande stämma. Det innebär
att överväga förutsättningarna,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt, förslaget om att som ett alternativ till nybyggnation ta över den
gamla Folkskolan på Mellangatan.
Motionärerna önskar att styrelsen
undersöker utsikterna för att förmå kommunen att fritt lämna över
alternativt hyra eller köpa skolan.
Ett svar och förslag till ställningstagande på denna motion förbereds således också av styrelsen
inför stämman i mars 2021.
Summa summarum, de bägge
förslagen som nu bearbetas med
dess i sina stycken väldigt olika
förutsättningar kommer således
enligt styrelsens plan att läggas
fram för medlemmarna att ta ställning till vid den ordinarie stämman i mars 2021.
Av: Kerstin Stenberg och Tony
Martinsson, Byalagets styrelse

Sara arbetar på piren och i museet, där hon fotograferar inför
digital arkivering.

Sopa, rensa och digitalisera som sommarjobb
Byn fick under två treveckorsperioder hjälp av kommunens
sommarjobbande ungdomar.
Veckan efter midsommar kom
det första gänget. De arbetade
sex timmar per dag. Uppgifter
och instruktioner fick de av sina
handledare (frivilliga från byn),

som sedan skulle vara tillgängliga
på telefon under dagen och möta
upp i slutet av arbetsdagen för att
stämma av med ungdomarna.
De har arbetat på piren, museet,
hamnområdet, stranden, campingen samt i strandskogen och

fågelskogen. I början hade ungdomarna på sig sina röda tröjor, som
de syntes väldigt bra i. Men av
någon anledning försvann denna
färgklick så småningom.
Text och bild: Maria Falkborn
Sandemyr

Flaggning på hamnplanen sker: allmänna flaggdagar, byns festdagar, vid bybos frånfälle, om närstående så
önskar. Anhöriga ombeds kontakta ”flagg-gruppen”.
Vi hjälper till med flaggning:
Ulla Andersson tel. 0731-591205, Lilian Hjertkvist tel. 0709 909352 Åke Persson tel. 0705-416474.
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TOVAT, FOTOGRAFERAT OCH MÅLAT I HODDAN
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SUCCÉN FORTSÄTTER FÖR VÅR BADBRYGGA

Byns galleri har genom åren blivit en mycket populär utställningslokal bland konstnärer. Redan i februari var sommarsäsongen så gott
som fullbokad. Men tiderna förändrades. Corona kom och de flesta
utställarna avbokade. Under juli fick vi i alla fall möjlighet att se två
olika utställningar i Hoddan.
Text och bild: Maria Falkborn Sandemyr

Det blev 30 tovade karantänfåglar
under 79 dagar, med start 15 mars
2020.

Eva Hane ställde ut fåglar i Hoddan.

Temperaturen har varit enormt
varierande under sommaren och
den är ju inte slut än. Men under
juli höll vi på att tappa sugen med
låga temperaturer och mycket
blåst. Vi mätte 13,8 grader den
8 juli. Vår facebook-grupp, ”Badbryggans vänner i Lerberget”,
skrev med stora bokstäver på bil-

En av Håkan Kallins fotade fåglar.

24-30 juli: Eva Hane och Håkan Kallin
Båda ställer ut fåglar. Evas är tovade och Håkans är fotograferade.
Under de 79 dagar, som Eva var i
karantän på Costa del Sol tovade
hon 30 fåglar ur minnet och i fantasin. Besvikelsen över en inställd
fågelexkursion gjorde, att hon redan var fokuserad på fåglar. Så då
blev det fantasifulla tovade fåglar i
stället. Fåglarna är placerade i kro-

nologisk ordning med början 15
mars, då utegångsförbudet startade i Spanien. Hennes fåglar återspeglar känslor, som karantänen
och nyhetsrapporteringen förde
med sig. Med utställningen vill Eva
få oss att förstå, hur det var i Spanien. Exempel på titlar är:
Stranden är stängd, Isolering i aprikos, Dödstal, Hoppet återvänder,
Vad ligger framför oss.

Den 27 april sjösattes bryggan
och vi var 22 tappra byggare tillsammans med NBC Marine (Skånebryggan). Badandet hade då
redan varit igång ute på piren.
Jag talar inte om bastubadarna
utan ett rejält morgondopp.

Utegångsförbud i Spanien blev till
känslofyllda fåglar.

5 svettiga år
ute på piren

10-23 juli: Ingvar ”Jison” Stendahl och Lars Holger Zerman
Ingvar målar olja på duk och gör
bordstabletter med motiv från
olika platser bl.a. från Kullabygden.
Lars Holger målar i både olja och
akvarell. Medan Ingvar ställt ut i
Hoddan i nästan 20 år, har Lars Holger ”bara” varit här i tio år.
Idén att ställa ut tillsammans fick de
för några år sedan, när de var med
på en julutställning i Hoddan. Nu
har de haft gemensam utställning
här under tre säsonger. De är nöjda
med antalet besökare liksom med
försäljningen, som blev ungefär
densamma som förra året. De vill
gärna återkomma nästa sommar.

Ingvar ”Jison”Stendahl och Lars
Holger Zerman ställde ut sina verk
tillsammans i Hoddan.

Bara fem år men redan en institution i Lerberget — bastun
på piren!
Ett riktigt lyft för hela byn, anser
många. I oktober 2015 slog bastun upp porten för första gången,
och den blev snabbt en succé
bland byns många vinterbadare.
Det började med ett upprop av

den bredvid tavlan: NEJ; NEJ NEJ!
Apropå vår facebook-grupp, har
den vuxit hittills i år från 237
medlemmar till idag 324 stycken.
Mycket ”likes” och kommentarer,
jättekul tycker administratören.
Vi har inte haft många utländska
gäster i år av förklarliga skäl, men
däremot gäster från campingen
och andra delar av landet som
tycker detta är paradiset.
Tillströmningen av badare är
enorm, från tidig morgon till sen
kväll. Tycker också vi har klarat av
uppmaningen att hålla avstånd
riktigt bra. Skyltarna som kom
Mats Hallberg i Byabladet på
hösten 2013, berättar bastukommitténs sammankallande Ulf
Holgersson, som var med i planeringen från början.
— Vi tittade på olika lösningar,
bland annat om det skulle gå att
ha ett vedeldat aggregat. Men
det slog vi snabbt ur hågen, det
skulle inte fungera med så många
användare.
Och många har det varit. Första
säsongen var det ett 60-tal betalande, nu är antalet upp i 75 familjer och det är ungefär vad organisationen klarar av. Enligt de nya
reglerna kan endast medlemmar i
Byalaget lösa bastuabonnemang.
Planeringsgruppen tittade på
olika byggnader, bland annat
Kvickbadets gamla bastu, men
den hamnade i Viken. Istället blev
det den gamla glasskiosken vid
Kvickbadet som 2014 transporterades till Lerberget för konvertering till bastu. Många bidrog med

upp har gjort susen och naturligtvis badarnas sunda förnuft.
Badsäsongen är långt ifrån över,
men torrläggning av bryggan är
planerad till den 2 oktober. Som
vanlig hoppas vi på stor uppslutning så allt går så smidigt som
möjligt, precis som vanligt.
Toppnotering på vattentemperatur var den 18 juni klockan 16.05
med fina 24,0 grader. De senaste
6 dagarna har vi haft 10 poäng i
vattenkvalité och vår slogan har i år
blivit: ”Man ångrar aldrig ett bad”.

Bryggchefen Pelle
både arbetstimmar och utrustning, och gör så fortfarande. Ett
antal förbättringar har skett under åren, bland annat en rejäl stege längst ut på piren samt bättre
belysning, nu senast till och med
under vattnet!
— Under det första året fanns
skilda bastutider för damer och
herrar, men det blev för rörigt,
berättar Uffe.
— Nu är det gemensamhetsbastu för hela slanten.
Det är inte så syndigt som det
låter, badkläder krävs eftersom
bastun är så exponerad. På önskelistan står ett större omklädningsrum, eftersom det nuvarande är mycket trångt.
Bastukommittén utgörs av Sven
Mårdh, Thomas Akner, Eva Wahlberg Hallengård samt Ulf Holgersson, sammankallande.
Text och foto: Ingemar Hertting
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Utegym för bybor och campare
Träning utomhus är på modet, och självklart ska vi göra
det även i Lerberget
Sedan ett par veckor finns ett
mindre utegym på campingens
sydvästra hörn vid korsningen
mellan Byavägen och Östra vägen. Redskapen har Byalaget fått
till skänks och de är tänkta för
både oss bybor och campinggästerna. En ny öppning har gjorts i
staketet mot Östra vägen.
— Olika placeringar för gymmet har diskuterats, säger Johan

På besök hos drottning och drönare

Stenmark, kontaktperson i Camping- och naturkommittén.
— Vi fastnade för denna, här finns
utrymme att expandera med fler
redskap. Vi tar gärna emot tips
och idéer på hur gymmet kan utvecklas, de redskap som finns får
ses som en start.
På plats är fyra redskap varav tre
för lyft. Monteringen har campingarrendatorn svarat för.
Text och foto: Ingemar Hertting

Johan Stenmark i Camping- och
naturkommittén testar ett av de nya
redskapen.

FEM ÅR AV SAMSTÄMMIG LÄSLUST

Listan över gemensamt lästa
böcker börjar närma sig 40
stycken. Lerbergets egen bokcirkel fyller fem år i år.

De åtta medlemmarna, som alla är
Lerbergsbor och har varit med från
start, har litteraturen som förenande
intresse. Dagens bokcirkelträff hålls i
delen av Kerstin Hanells trädgård, dit
den starka sommarvinden inte når.
Idén om en lokal bokcirkel föddes
hos Kerstin, som sedan hittade ytterligare sju litteraturvänner genom
ett upprop i Byabladet 2015.
— Jag tänkte att det skulle vara trevligt med en bokcirkel på hemmaplan, att träffa andra läsintresserade,
säger Kerstin Hanell.
Ingemar Hertting, Kerstin Hanell Maria Falkborn Sandemyr, Birgitta NilsÅtta medlemmar innebär i princip
åtta böcker att läsa per år och åtta
gemensamma träffar där böckerna
diskuteras. Cirkelträffarna inleds alltid med någon form av mat. Birgitta
Nilsson berättar att hon lagade rödbetssoppan Borsjtj för att matcha
den ryska-födda författaren Anya
Von Bremzen och kommer in på
bokcirkelns många behållningar:
— Många av de här böckerna hade
jag inte läst om det inte vore för bokcirkeln.
Kerstin Hanell håller med:
— Det är bra för man fastnar inte
i samma hjulspår. Vi läser relativt
nya böcker — ibland har det inte
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son, Jeanette Croona och Barbro Bergman är redo för bokdiskussion.

ens kommit ut på pocket.
Hur går urvalet av böcker till?
— Vi försöker göra så att alla i cirkeln
är med och bestämmer. Så att det
inte är en som styr hela tiden, men
jag har ofta en bok i baktanke, säger
Kerstin Hanell och skrattar till.
Cirkel-medlemmarna ger och tar av
varandras åsikter om böckerna.
— Vi tycker ofta ganska olika. Det
ger oerhört mycket att höra vad de
andra i cirkeln tycker, säger Maria
Falkborn Sandemyr.
Bokcirkeldeltagarna vill gärna uppmana fler till att prova nöjet av att

läsa tillsammans med andra. Ett par
av dem deltog på en workshop, i
mars, på Höganäs bibliotek. Efteråt
konstaterar de att i Nyhamnsläge är
bokcirklarna många.
Text och foto: Anna Anklam Schmidt

Fem böcker bokcirkeln
rekommenderar

“Ljuset vi inte ser”, Anthony Doerr
“1947”, Elisabeth Åsbrink
“Haren med bärnstensögon”, Edmund de Waal
“Hägring 38”, Kjell Westö
“Stoner”, John Williams

Vårens surrande och söta studiebesök gick till biodlingen i gamla Långaröd, vid flygfältet.

Vi är på plats där det egentliga
arbetet sker! Så kan man väl
säga om det förunderliga naturens underverk som sker här
i dungen där bina surrar i sina
egentliga domäner.
Nu är det sommarens blommor
som lockar och där nektarn bärs
hem till kuporna, för att så småningom bli till honung eller föda
till nya bin. ”Bibröd” har vi nu lärt
oss, är också det, mycket nyttigt
för oss människor.
Nu samlas vi omkring Lars Rosenqvist och hans Kristina för att få
veta mer om bina i arbete. Lars
öppnar kuporna i full utrustning
med rökpust och ”dykardräkt”.
Detta för att visa oss hur det kan

vara, egentligen behöver han
inte något skydd, säger han. Bina
är snälla och sticker bara i självförsvar och det får vi tro. I vaxkakorna som biodlaren sätter in
i kupan bygger bina sina celler,
somliga för ägg och larver andra
för honung och ”bibröd”.
Drottningen, envåldshärskarinnan, lägger äggen själv efter att
ha befruktats av drönarna som
dör efter att ha uträttat sitt jobb.
Några celler blir större och ska så
småningom rymma en ny drottning. Kristina är expert på att leta
upp sådana celler, skiljer ut dem
så att de eventuellt kan bli upphov till nya samhällen. Allt detta
är ett grannlaga arbete, se bild.
Honungen som så småningom

slungas i utbyte mot sockerlösning har olika smak efter årstidens blommor. Nu är det till de
gyllene rapsfälten bina söker sig.
Många funderar uppenbarligen
på det där att ha biodling, även
jag själv som är uppvuxen med bi,
men det är mycket att lära. Som
barn till biodlare var min uppgift
ofta att söka runt i byn och leta
efter försvunna bisvärmar.
Efter det engagerande mötet
med Lars och Kristina och fikan i
gräset med lämpliga avstånd (!)
blev det plats för många burkar
honung i ryggsäckarna. Alltmedan ”de små ”fortsatte med sitt
slit i naturreservatet i Långaröd.

Text och foto: Ingrid Hallberg

Bra campingsäsong trots allt
Det fanns en oro hur coronapandemin skulle slå mot campingen
då intäkterna utgör lejonparten
av Byalagets ekonomi.
— Inledningen av säsongen blev
också lite trög. Men det blev bättre
fram mot midsommar, berättar Peo
Nilsson, delägare i Nordvästra Skånes Camping AB som sedan några
år har arrendet på Lerbergets camping.
Det dåliga vädret i juli fick också

beläggningen av sjunka lite, men i
augusti tog det fart igen.
— En skillnad från tidigare år är att
utländska besökare nästan helt har
uteblivit.
Samtidigt som Peo fäller detta yttrande rullar en franskregistrerad
Citroën fram mot bommen, och Byabladets utsände frågar — på sin
bästa skolfranska — varför paret i
bilen valt just Lerbergets camping
för natten. ”Goda vänner rekommenderade Lerberget”, blir svaret.

Peo berättar också om en spansk
cyklist som var en entusiastisk gäst.
Han lovsjöng vårt klimat, i Spanien
är det alldeles för varmt!
”Hemester” i all ära, men den har
inte räckt för att kompensera bortfallet av utländska gäster. Samtidigt
tycker Peo att coronapandemin har
tydliggjort besöksnäringens viktiga roll för svensk ekonomi.
— Vi skulle behöva en turismminister som tillvaratar våra intressen, menar Peo.
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EN GOLFLEGENDAR FRÅN LERBERGET

Johny Andersson har fortfarande banrekordet på Mölle
golfbana. På bilden till höger ses pojkarna som gick caddie på Vikens golfbana. På 30-talet, fick de 50 öre rundan
för att bära bagar.
Bilderna publiceras med godkännande av Kullabygdens idrottsmuseum.

Johny Anderson på Vikens golfbana, där han en gång startade som caddie.

Från swing-övande caddie
med utplattat cykelstyre till
världsmästartitel, banrekordhållare på Mölle golfbana och
en gedigen elitkarriär.
Vi är många golfare i olika åldrar
som bor här i Lerberget. Kanske är
det inte alla som vet att vi har haft
en världsmästare i golf här i byn.
Här kommer en del av historien
om Johny Andersson som var född
och uppvuxen på Segelvägen 45–
47 och senare boende ca 35 år på
Per Jacobs väg 9:
På 30-talet när Johny Andersson
och hans kamrater från Lerberget
inte gick i skolan cyklade de till
Vikens golfbana. Där kunde dom
tjäna en slant genom att gå caddie
till redare, skeppsmäklare, officerare, professorer, läkare och grosshandlare. Att dom själva skulle
bära sin bag var en omöjlighet.
För besväret fick de 50 öre rundan
och ibland kunde de bära dubbla
bagar och öka inkomsten. Att caddies skulle får tillträde till klubbhuset, bli medlem eller skaffa egna

klubbor var det inte tal om. De fick
i den allra första början nöja sig
med cykelstyren som plattades ut
i lämplig loft i ena ändan med en
slägga. I det avsågade styret stack
man sen in ett träskaft. Så kunde
de härma gubbarnas swingar och
slå några golfbollar i ett obevakat
ögonblick.
Golfklubbor från Aberdeen
Johnys pappa var sjökapten liksom många andra i Viken och Lerberget på den tiden. När Johny
var elva år fick han följa med sin
pappa till Aberdeen och fick se

en av Skottlands stora golfbanor.
Det ökade naturligtvis intresset för
golf. Några år senare kom pappa
Adolf hem med riktiga golfklubbor från Aberdeen. En driver, en
baffy (mycket rundad sula och loft
18 – 24 grader), en järnfemma, en
järnsjua, alla med hickoryskaft.
Och så en järntrea med stålskaft!
Johnys direktimporterade klubbsamling väckte stor uppmärksamhet hos de övriga i caddiegänget.
De hade nu lämnat cykelstyreepoken och fått överta medlemmarnas ratade hickoryklubbor och i
bästa fall fått en kurant klubba av
någon medlem som haft en usel
rond. (det händer dagligen att en
golfare säger ”den här klubban går
inte att spela med).
Johny avancerade till caddiemaster som innebar att man fick välja
en caddie som skulle passa särskilt
”känsliga” spelare. Johnys karriär
är imponerande och att under ett
helt liv kunnat spela i stort sett
prickfri golf, som europamästare,
som världsmästare utan att göra
väsen av det. Hans landslagskam-

rater var annorlunda, utåtriktade,
världsvana. Men det var Johny från
Lerberget som blev bäste poängplockare när Sverige vann lag-EM
1961.
Räddande fiskbil
En kul episod i början av karriären
när Johny avancerade till finalen i
Junior-SM 1939. Där stod han nu
i Lerberget och hade inte ordnat
med transporten till Båstad. Han
fick tag i en kompis som fick tag
i fiskbilen i Viken, och i denna
stånkade de upp till Bjärehalvön.
Väl framme vid golfklubben ville
kompisen inte parkera den fiskluktande lastbilen vid välputsade
lyxåk vid parkeringsplatsen. Johny förlorade finalen på sista hålet
men det gav honom blodad tand.
Som nämnts tidigare blev Johny
europamästare,
världsmästare
för oldboys och representerade
Europa i en lagmatch mot England. Framförallt tänker vi på
hans osedvanligt långa karriär
som golfare på elitnivå. Johny har
fortfarande banrekordet på Mölle, 63 slag.

Sista rundan
En bra bit över 60 år var han fortfarande scratchspelare, och vem
utöver Johny kan se tillbaka på
över åttio år av golf. Sin sista runda spelade Johny 2013 på Vikens
golfbana tillsammans med dottern Monica och hennes man Pelle
Thomson. Han var då 92 år. Sex år
senare gick Johny Andersson ur
tiden 98 år gammal. Till sin familj
hade han uttryckt en önskan att få
sin aska spridd i det hav som han
levt intill i stort sett hela sitt liv.
Monica och brodern Lennart tog
båten till området utanför Viken i
höjd med 6e greenen, där han hålade sin sista putt. Så slöts cirkeln
för en av svensk golfs verkliga legendarer.
Detta är bara ett axplock av allt
som skrivits om den legendariska
Lerbergsgolfaren Johny Anderson.
Text: Pelle Lindblad, källor: Monica Anderson, Pelle Thomson, Lennart Andersson och boken: ”Golfbanan i Viken” av
Lennart Andersson, Anders Engström,
Claes Kvist och Jan Stewénius
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ARILD — EN PÄRLA VID SKÄLDERVIKEN
”Arild är en av de få orter i Skåne, där
idyllen tyckes ha fått förlängt uppehållstillstånd”, påstod en gång skalden
och akademiledamoten Anders Österling,
och många är benägna att hålla med honom. Sommartid har Arild länge lockat
konstnärer och intellektuella, det har i
konstnärskretsar till och med liknats vid
Skagen. Sedan börjar ju Arild på bokstaven A, och får därför inleda vår miniserie
om byalag i Höganäs kommun.

Efter en lång period av sol och
värme sker ett omslag i vädret
när jag en morgon åker till Arild
och dess utebassäng. Två ”sommarjobbande” tonåringar håvar
lite lojt efter skräp i vattnet, några badgäster syns inte till och
simskolan har ännu inte kommit
igång för säsongen. När Monica
Oldsberg närmar sig badet ökar
aktiviteten märkbart hos ungdomarna. Men varför Monica Oldsberg och bassängen i Arild? Det
beror på coronapandemin; utan
den hade Arilds Byalag kunnat
hålla sitt årsmöte och Monica
avgå som dess ordförande efter
fem år; Bassängen för att man
gärna träffas ute i dessa tider.
Arilds simbassäng byggdes i
början av 1960-talet med hjälp
av donerade medel från Måndagsklubben, som sytt, stickat,
virkat och vävt ihop pengar till
projektet. Bassängen skänktes
till dåvarande Brunnby kommun, men någonstans på vägen
föll ägandeskapet bort.
— Först häromåret insåg Höganäs kommun att bassängen är
kommunal egendom, och i fjol
kunde ett skötselavtal upprättas med Byalaget, säger Monica
med ett skratt.
Hon har lite svårt att förstå varför sådant som är självklar kommunal service i centralorten ska
behöva involvera frivilligkrafter i
byarna.
— Att hålla koll på klorhalten i
vattnet får Byalaget sköta. Här
borde faktiskt byarna gå samman och ställa gemensamma

På besök i
Kullabygden

krav på kommunen, menar Monica.
En tvistefråga Arild har haft med
kommunen är frågan om en
samlingslokal i byn. När posthuset hade spelat ut sin roll för
några år sedan framförde Byalaget önskemål om att få överta
huset för sin verksamhet, men
fick kalla handen av kommunen.
En egen mötesplats hade gynnat föreningslivet och samvaron
i byn, nu får man träffas hemma
eller ”på lokal”. Servicen i Arild
är synnerligen begränsad, men
vill man gå ”på lokal” finns tre
helårsöppna alternativ: Rusthållargården, Strand och Arilds
vingård. En imponerande samling krogar för en by med några
hundra bofasta invånare (mångfalt fler på sommaren, förstås).
Och så finns det fortfarande en
yrkesfiskare, som tuffar ut mot
Skälderviken medan vi sitter och
pratar vid bassängkanten. Närmaste livsmedelsaffär finns numera i Nyhamnsläge.
Arilds Byalag är en ideell förening till skillnad mot Lerbergets
Byalag, som är en ekonomisk förening. Byalaget i Arild äger ingen fast egendom, inkomsterna
kommer främst från den så kal�lade Arildsdagen som anordnas
årligen.
— I år har vi fått ställa in Arildsdagen på grund av pandemin,
och det innebär ett stort ekonomiskt avbräck, berättar Monica.
Likadant var det med midsommarfirandet, det brukar också ge

ett litet överskott. Pengarna går
främst till driften av bassängen.
After work på fredagarna, ”Kunskap och soppa” med föredrag
är några av Byalagets programpunkter. Arilds Byalag har ingen
motsvarighet till Byabladet, man
låter kommunikationen ske helt
och hållet digitalt.
— Tidigare har vi haft byarådet,
en paraplyorganisation för föreningarna i byn, men den blev
överflödig, anser Monica.
— Vi träffas ju ändå i hamnen
och kan avhandla frågorna där.
Utöver Byalaget finns en hamnförening, en vägförening samt
Segelsällskapet Sjöhästen. Hamnen är kommunal, men hamnföreningen står för driften enligt
avtal med kommunen. Vägföreningen är en samhällighetsförening som förvaltar vägar och
grönområden i byn. Sjöhästen är
en livaktig förening med framför
allt seglarskola för de yngre på
programmet. Dessa föreningar
samlas under vinjetten arild.se,
därutöver finns givetvis fler föreningar i Arild med omnejd.
Slutligen bör det nämnas att en
grupp arbetar för ett nytt kallbadhus i Arild. Ett sådant har
funnits längre tillbaka, betongfundamentet är det enda som
återstår. Hamnliv, bastu och bad
tycks vara något som förenar
byarna längs kommunens långa
kustlinje.
Text och foto: Ingemar Hertting

Göran Dreveborn lämnade över
stafettpinnen.

Göran Dreveborn, Peo Nilsson och Johan Stenmark vid campingen.

Samrådsmöte inför campingsäsongen
Årligen ska det hållas ett samrådsmöte mellan campingarrendatorn och representanter
för byn inför den kommande
säsongen. I år avhölls detta
den 30/3. Närvarande var Peo
Nilsson, arrendator, samt Johan Stenmark, Göran Dreveborn och undertecknad.
Efter att i många år ha varit sammankallande i kommittén för
camping och natur, var det dags
för Göran Dreveborn att lämna
över stafettpinnen till Johan
Stenmark. Vi konstaterade att
den planerade vårplanteringen
av 600 plantor, mest tall men
även ek, hade ställts in på grund
av coronasituationen. Som framgår av bilden höll vi ett betryggande avstånd till varandra, allt
enligt Folkhälsomyndighetens
order.
Viktigast av allt vid samrådsmötet är att hitta skadade och döda
träd som måste avverkas för att
inte riskera att falla omkull vid
stark vind och därmed skada
egendom och personer. År 2018
års torka visade tydliga spår i
form av döda och döende kronor. Att så är fallet beror på att
träden under många årtionden
stått för tätt. Vid trängsel kon-

kurreras de minsta och svagaste
träden ut genom att de inte får
utrymme och ljus för att bygga
ut sina kronor. Dessa försvagade
träd är inte stresståliga och blir
de första offren vid den stress
som ett torkår medför. Ett antal
träd utpekades för att omedelbart avverkas. Tyvärr har den
årliga noggrannare kontrollen
av träden inte genomförts på
grund av coronasituationen. Fler
träd kan därför behöva fällas.
Under senare år har både stora
trädplantor i kruka och mindre
barrotsplantor planterats på
campingplatsen framför allt i
luckor mellan befintliga träd. Tyvärr har överlevnaden varit usel.
Detta beror på de långa torrperioder som vi har upplevt inte
bara år 2018 utan också under
de följande åren. Därför måste
i fortsättningen större träd som
vuxit i kruka förses med bevattningspåse eller –säck, medan
de mindre plantorna måste bevattnas individuellt med vattenkanna eller slang från mobil
vattenbehållare. Ambitionen har
alltid varit att vårda plantorna på
bästa sätt.
Att detta inte kunnat genomföras beror på brist på frivilliga

som ställer upp när det behövs.
Till skillnad mot situationen vid
arbeten på hamnen där många
ställer upp, är det raka motsatsen vid arbeten i skogen. Hamnintressenterna bör dock betänka
att det är campingplatsen som
är byns kassako och som till stor
del möjliggör hamnen. Det kan
därför inte vara fel att ställa upp
ibland även för skogen.
Läget angående reparation av
servicebyggnaden i Strandskogen diskuterades också och en
del övriga detaljer. Båda parter
var nöjda och glada och överens
om allt. Till sist diskuterades hur
säsongen kunde förväntas bli
med tanke på den speciella situationen just i år. Ingen vågade
gissa.
Man tar sig för pannan
Torsdagen den 16 april fanns på
första sidan av HD en stor bild av
vår arrendator Peo Nilsson med
Rosengrenska huset i bakgrunden. I bildtexten refereras till ett
mail han fått med texten att han
ska: ”skämmas din jävel för att du
drar pandemin till Höganäs”. Av
artikeln framgår att han har fått
ytterligare anonyma hot hem i
brevlådan. Under säsongen har
inte vi bybor på campingplatsen
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att göra, för då är den uthyrd till
campare. Myndigheterna rekommenderar att vi tar ”hemester” i
stället för att åka utomlands. Vad
är då naturligare än att man tar
sin husvagn till favoritcampingplatsen på pendlingsavstånd till
arbetet. Där slipper man trånga
hissar och trappuppgångar där
det är omöjligt att hålla två meters avstånd. Att camparna i
högre grad skulle föra hit coronasmitta än alla andra som kommer till Höganäs från diverse
håll och av olika anledningar, är
en befängd tanke. Vi måste hjäl-

pas åt och unna även icke bybor
en bra och trygg sommarmiljö.
Anonyma hot är under all kritik och inte värdigt ett mänskligt uppträdande och dessutom
mycket dålig reklam för byn. Vi
får verkligen hoppas att något
sådant aldrig mer kommer att
upprepas.
Hur blev campingsäsongen
I massmedia har det funnits
uppgifter om att besöksfrekvensen varierat mycket mellan olika
campingplatser i landet. Vädret
är givetvis en viktig faktor. Peo
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Nilsson berättar att vårsäsongen
var katastrofalt dålig, men sedan
vände det i juni månad, då vi
hade temperaturer som nästan
var i högsta laget. Beläggning
var då bra och detta varade en
bit in i juli. Därefter kom långa
perioder med låga temperaturer
och blåst, och då minskade beläggningen märkbart av förståeliga skäl. Inte sedan 1962 har vi
upplevt en så kall julimånad.

rustning och några lag frivilliga
som utförare.

Text och bild: Martin Werner

LÄGET I
STRANDSKOGEN

Matjordsfylld planteringsgrop.

Avverkade döda träd i Strandskogen.

En liten glänta i skogen där
solstrålarna silar ner och belyser markvegetationen är
en välkommen syn. Men när
gläntan blir en stor solbelyst
lucka, hotar markvegetationen att övergå från gräs och
örter till betydligt större och
aggressivare växter. Tyvärr
har utvecklingen börjat gå
mot detta i Strandskogen.

sågen denna sommar för att avlägsna döda och skadade träd. I
flera omgångar under senare år
har vi planterat tall-, björk- och
ekplantor för att få nya träd som
kan ta över efterhand. Tyvärr har
planteringsresultatet inte blivit
det önskade beroende på vattenbrist (torka), viltskador och
även visst sabotage.

Som tidigare beskrivits i Byabladet, tog 2018 års torka särskilt
hårt i nedre delen av Strandskogen. Mycket har redan avverkats, men träddöden har fortsatt
i större omfattning än önskvärt
p.g.a. vårens torka. Därför fick
Göran Dreveborn göra ännu en
berömvärd insats med motor-

Att lyckas med planteringen är
nödvändigt för att behålla miljön. Därför är det dags att ta nya
tag och intensifiera insatserna:
Ett första steg i denna riktning
har tagits av Johan Stenmark, ny
sammankallande för camping
och natur. Sommarjobbande
ungdomar har gjort 1 000 planteringsgropar i den sydvästra

Eftersom skador av kaniner och
harar förekommer, oftast i form
av att årets topp- och sidoskott
bits av, måste man efter plantering bespruta plantorna med avskräckningsmedel. Detta gäller
också de plantor som planterats
tidigare år. Detta måste upprepas tills plantorna nått sådan
höjd att toppskottet inte kan nås
av djuren. Medlet är inget gift
utan ett avskräckningsmedel
som bränner som stark peppar
på tungan. Vitt färgpigment är
inblandat, så man kan se vilka
plantor som besprutats. Vi har
under åren testat andra metoder som skydd mot viltskador.
Nätburar var mycket arbetskrävande att tillverka och placera
ut, varför vi övergick till plastspiraler. Tyvärr saboterades båda
dessa metoder i mycket hög utsträckning och är därför inte något alternativ.
Ytterligare en viktig skötselåtgärd är att röja undan ogräs närmast plantorna de första åren
efter plantering. De trädslag
som planteras är tall, björk och
ek. I nedre delen av Strandskogen planteras tall, medan andelen björk och ek dominerar i
sluttningen upp mot Lerbergs-

delen av Strandskogen samt i
Fågelskogen (söder om Östra
vägen), och på Johans initiativ
har groparna fyllts med jord för
att förbättra planteringsplatsen,
så kallad fylljordsplantering, en
metod man kan ta till då planteringsförhållandena är ogynnsamma, vilket de är på grund av
att bestånden växer i sjösand.
Markberedningsgropen
fyller
också den funktionen att konkurrerande vegetation tas bort,
vilket varar det första året. Men
förutom markberedning kommer det att krävas ytterligare insatser.
Efter plantering krävs bevattning
under perioder utan nederbörd.
Detta kräver ändamålsenlig ut-
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Tall, planterad 2018.

Ekplanta efter sådd.

vägen. Det finns två huvudtyper
av plantor, barrotsplantor och
täckrotsplantor. Som framgår
av namnet är rötterna på barrotsplantor helt bara utan någon
skyddande lager av jord eller något annat. Täckrotsplantorna är
som regel odlade i torv i krukor,
och levereras med det substrat
de är odlade i. Detta gör att rötterna är skyddade och ostörda
samt försedda med substrat som
underlättar etableringen. Denna
planttyp är också mindre arbetskrävande att plantera, varför den
kommer att utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

som Johan röjt på ett föredömligt sätt. Detta innebär att det
kommer att finnas behov av frivilliga för både plantering och
vattning kommande år. Det är
uppenbarligen väldigt populärt
att ställa upp och hjälpa till på
hamnen. Men skogsjobben är
en viktig förutsättning för campingplatsens framtid och för vår
miljö. Dessutom svarar campingplatsen för byns största årliga inkomst.

Våren 2021 planeras, som framgår ovan, en ganska omfattande
plantering av framför allt tall i
Strandskogen och Fågelskogen,

Fler frivilliga behövs! Kontakta
därför Johan Stenmark och anmäl ditt intresse för att hjälpa till.
Vi ser fram emot just din insats.

Text och bild: Martin Werner

VALBORGSMÄSSOFIRANDE I CORONATID

Folksamlingar med mer än 50
personer blev förbjudna redan
i mars. Byalaget beslöt att det
traditionella valborgsmässofirandet skulle ställas in i år.

Eftersom man redan börjat samla
ris nere vid stranden innan någon
visste något om coronaepidemin,
fanns det ett bål som behövde
eldas upp. Göran Dreveborn,
sammankallande i camping- och
naturkommittén fann en lämplig
dag med måttlig till frisk sydlig
vind, nämligen den 25 mars, då
han efter anmälan till Räddningskåren med hjälp av Arne Sandemyr satte fyr på bålet.

Förutom mängder med ris, innehöll bålet även i år en del julgranar,
till och med en som inte var helt

avklädd sina dekorationer. Förhållandena var ideala, röken berörde
inte alls byn utan strök nedanför
campingplatsen rakt norrut längs
stranden in mot Höganäs.
Det blev också lite valborgsstämning trots allt, för två förbipasserande stannade till och började
oberoende av varandra sjunga på
de välkända vårsångerna. Däremot var det ingen som påbörjade
att hålla ett vårtal. Trots att det
inte hölls något valborgsmässofirande blev det ändå ett ”majbål”.
Text och bild: Martin Werner

Det firades också en digital valborgsmässoafton i Lerberget. Med tal av Anders Hellborg och sjungande kör som spelades in
av Kulturskolan. Firandet visades på YouTube, Facebook och lerberget.se.
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Kvällsvandring
i coronatid
Något osynligt har lagt en fuktig
filt över människorna, klocktiden
har justerats och våren är på plats.
Tystnaden är overklig. Gator och
gränder slumrar. Hur länge? Håll
avstånd, tvätta händerna, undvik
folksamlingar, ta emot hjälp med
handling.
Går väl sådär. Samtal per telefon,
följ rapporter klockan sex på TV.
Varje dag. Höga dödstal men är
det nära eller bara någonannanstans? Ont i halsen, feber, kli i ögonen-rör inte! Nåja, gå ut en runda
eller ta cykeln och håll motionen
igång. Visst men allt på avstånd,
jag kom att tänka på en bok jag
läst för inte så länge sedan, ”Väggen” av Marlen Haushofer. Den
osynliga väggen som man när
som helst utan förvarning kan stöta huvudet mot. Stanna i din trädgård om du är lycklig nog att ha en
sådan. Den är ovärderlig, ger tröst
och sällskap och pockar hela tiden
på uppmärksamhet.
Precis som katten, som känner
på sig att det inte är lika roligt att
jaga. Det verkar inte finnas något
att jaga heller. Bättre att stanna
inne och kolla vad matte har för
sig. Det kunde i och för sig vara
väldigt mycket men hon verkar
ha tappat lusten. Kvällsrundan får
hon ha för sig själv förstås. Den
som startar vid brevlådan som är
gammal och sliten men duger bra.
Där kan han, den fyrbente vännen
vakta tills hon är tillbaka.
Min post består oftast av enstaka
fönsterbrev, reklam och dagens
tidning. Ibland får jag riktiga brev,
skrivna för hand. Vänner från förr
skriver brev för hand, dyrbara gåvor. Man känner igen avsändarens
stil redan på kuvertet. Frimärket
säger ingenting numera. Ingen
samlar på frimärken nuförtiden.
Barnens frimärkssamlingar sover
på vinden och ingen vet om att de
ruvar på berättelser om världens

En bild att
fundera över till
nästa gång. Då
skriver Ingrid
Hallberg mer
om huset med
mansardtak som
brann ner och
ersattes med
ett helt modernt
”kvarter”.

alla länder. Att skriva brev är som
alltid för mig ett nöje även om
handstilen genomgått en metamorfos sen fröken Bengtssons
tid. Med hennes fasta hand om
min lärde jag mig forma de första
bokstäverna, först lilla i. Vackert
blev det i dubbellinjerad välskrivningsbok. Det var i småskolan,
huset som jag just passerar. Det är
tänt därinne. Förberedelser pågår
inför en ny skoldag. Välskrivning
står inte på schemat nuförtiden,
har jag läst nånstans. Synd, för
det har något meditativt i sig att
forma och hålla fast, nära intill.
Lyfter av gammal vana på locket.
Kan ha missat något litet brev, som
de små lapparna barnen brukade
skriva och lägga på köksbordet
med små viktiga meddelanden.
På Mellangatan står soptunnorna
placerade inför tömning nästa
morgon, alla med handtaget utåt.
En skuggfigur lösgör sig ur mörkret på hastig kvällstur med hunden. Ett diskret ”hej” på två meters
avstånd, minst och jag är ensam
igen. Fint med ett ”hej” även om
det inte är någon man känner.
Många konstiga hej nuförtiden.
Det lyser och lever i gamla folkskolan också, numera hem för pojkar
som flytt från kriget i Afghanistan.
Vid strandkanten flaxar några änder upp, flyttar en bit bort, försöker hitta nya viloplatser vid stenarna utanför där svarta skrakar
håller vakt. Fyren vid Nacke hoved
blinkar i tryggt samförstånd med
byns nya fyr och med den på Kullens yttersta spets. Med jämna
mellanrum sveper deras ljussken
över himlen. Det har varit ”ålands

vind” så stenarna på Lilla bro ligger synliga. Tankar och frågor far
iväg tillbaka i tiden. Lämnades
DNA -spår efter dem som steg
iland en gång för fyrahundra år
sedan? Ett årtal finns på en av stenarna. Snurrig tanke om DNA och
dagens oro kring farligt virus, den
som fått ett namn som betyder
”ljus”(gloria)! Där lergravarna tar
vid anar jag skuggor från förr som
staplade lertegel till tork i backen.
Tegel som man använde till de
första husen i byn. Bara dammarna är kvar, inhägnade. Förr i tiden
när vintrarna frös dem till is åkte vi
barn skridskor där, det vill säga de
som hade sådans dyrbarheter, eller på sin höjd med sillarör.
Gatlyktor lyser upp gränderna förbi kyrkan. Här gäller det att se upp
för barnens skymningslekar. Leker de kanske ” Burken” som våra
barn gjorde på hamnplanen förr i
tiden? Kallas nog något annat nu.
Tur att barnen leker och gör som
man brukar.
Det är riktigt mörkt nu så det får
bli kortaste vägen under tunneln,
längs skogskanten, där träden,
mörka och hotfulla, påminner om
min skolväg för länge sedan då
inga gatlyktor fanns. Än så länge
döljer skogen hemligheter att
upptäcka. Än så länge. Livet går
vidare, tar en annan riktning. Förändringar hör till. Den gamla byn
finns kvar men ändrar kostym i
lagom takt. Nya bebyggelse kommer till med nya invånare som tar
över och formar den framtid som
tycks så otydlig just nu.
Text: Ingrid Hallberg

