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Stranden

S

tranden börjar rakt nedanför min gata.

Den, stranden, glider åter förbi Tyskland, passerar

Där ligger en sten. Så fortsätter den till

Balkan och kollar såväl Bottenhav som Bottenvik och

höger. Mot nordväst. Förbi brandstatio-

hela den svenska ostkusten.

nen, hamnen, Ransvik, berget, gör en sväng in mot
Ängelholm, innan den fortsätter norrut.
Om man bortser från å-, flod-, älv- och kanal-

mynningar, fortsätter stranden uppför svenska

Snart närmar den sig från öster, förbi Skånes
eroderande sandstup, når Höganäs, Lerberget och
stenen rakt nedanför min gata.
Men där är den sällan tyst.

västkusten, norska västkustens sevärda reklamfjor-

Jo, när Sundet fryser – men hur

Stranden sorlar,

dar och upp mot Tromsö och ishavet.

ofta händer det?

porlar, kluckar,

Där svänger den isklirrande mot öster tills den

Stranden sorlar, porlar,

kan ta sig ned genom Beringssund som bara är åtta

kluckar, fräser, brusar och till

fräser, brusar

mil brett, och innan det delade sig var ett bra över-

och med dånar när stormarna

och till och med

gångsställe för nordeuropeiska stammar att tassa

kommer från Fyn. Havet andas

över och bli indianer (sägs det).

med djupa vitskummande an-

dånar när stor-

Så fortsätter den genom ljummare vatten. Kina
passeras och Vietnam, som en gång var en mardröm, och når Indien, där Himalayas smältande

detag som täcker mina fönster

marna kommer

med salt.

från Fyn.

Den förflyttar sig också,

glaciärer tömmer ut sina heliga vatten innan stran-

stranden, kastar sig över när-

den raskt fortsätter runt Afrikas cirka sjutton mer

gången växtlighet eller drar sig

eller mindre instabila stater och åter är på väg mot

tillbaka och lämnar flera meter av havsbotten oblygt

norr.

öppen.

Kommen upp till Europa klarar den sig förbi den

Men står man vid stenen där stranden möts och

en gång så beryktade Biscayabukten (djup 5 000

vänder sig om ligger Mölle kvar där i vinterdvala

meter), tar sig upp förbi Tyskland och når Jylland

eller sommarinvasion. Med Berget som ett stabilt

där den svänger runt den mobila sandreveln Grenen

skydd bakom ryggen.

innan den börjar nå hemmavatten.
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Visst är det fint.
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