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J*g lnte svrlrå på med ett na.rnn s!i:;tl vldarer $en krä?er
&$tlveringr Je6 ter fiir givet ;rtt f ri.6; n ånte &lr{jåtr yttre Låkli*ter, eJ herler Ltv*ilsxådnlngr li*n se$*.re å('lånner Jng ånte aå,
iny€.get till iro* bsild€rn&r i;Iåg veterligt har å::gen å,v d.em bJ.ivlgr.
re,J"tgåil*t ;råverkr d i lre&änet, vi blev no65 sora b*"m för myeker
tviän6*rn*:,tade med en rerl6å{:nrBo{rx elmtss o*darrtr#r mo6eå6elre*
k*,n

frr *.tt b*6rl.pa*. ss*:.;:ojkr:r'k*iå
snå*rt
å ber#rln6-me*
'
"å
tv, nLisai r*,inxg*kor. I herrtmet he*e vi låkCIo:* en ty*t Svereu*l*on*
meLs* att ieke f,rcndera 6ck SSrs. våra filr:-ldri.,r Ledsnar uts.n ELtt
te trrårl€c'*ultnlngen so& en tiv$rgå***e *ri::vnlngr IFI crlekuterlade
Liverkuvud. lek* cåe ytt*rata tlngen etsd varrnd,ra;Yi1t,- Jag vet. Mlden oclt evsve}r#ken e6kte vl rliårern*t tååteoin tury{e ersl?a ifnån
då {å&tte, var niiJligt ut*.n ått våicke. r lltfär 6tor uppruå,årk*srn}re?*
$tr1*lg3:.eter *$ ved sonx stod i tur ett sråit*. f$rek*n.
ffir enda syster ha*de €rt *vårare otiillntngr 3{en settes reci+:n
under s$sltld*n å h*narbete xe€{å rrråbr$der och }auetråålr flden bl.ev
knapp fi:r henne att r*rngåe u*d ler:qr&tårr !i*n blev nog I vlse eån
f,-r"lås

åso}*rad uneer nin u3,'3rvlåxttfrtr. i{}årttl.}. bie}.rog kens&e bennes &uk*
ta3åtetåtro sök okrltåske läggnlng lnfirr den 3sl-å6li:*a färkunfl€1,-.
$ell* fios k*m ti{åi6t *,tt 13änstgiirå sfift txentotrt vld srg*l"n I m'lseoh koa'l åärfirr *,tt åtå på;r' Och :siealCnsvu'nn€vn& niir$å$nr,hu{:et

skllt nålra. ?len bl.ev ulirviii retiq;liået

1:l;ve{kså tc}r i{sra {}tt onfatt'

*2Abral:amer Is:,:kg; $ott i;,:irr:bc 1ro,

Ll,

:blnn-,. lr. rneti rien 1"*fsåtka l;.väo-

r0E,t,*"ffis3.rc;1vcte;c}r-.1::tme1,vl.'r*råisrl.;1it,3etrn* ft"viC, ill lr,ns oeh fte g*rnla l'rof-eterner loao år f. Kr. j.er* haae
hi-:g,g tl.:L;r&. j)erl:$ ätt:ln€&rr ssrä l:å fCIO-tr 1r:t f . :-r., i t,rr$bi;nri med
det ganmaJte*t*rncntlige rirets u;3J-i'ening bortfr'r':les tiIL lSabyl:n,
{"ic}d Ju fi'rsit d,{.r gär* beki;ntskLn r',led äorCIästers*S{xrn.thugtrae täf}r;(
ett Llv efter detta.
q svscr e.].ltså brij,i€ro[1s refi.ktionsmönster-fenotf,p€rnår
r,]'n I^rii,sa
Li"ichet innebi,ir Jii*rfärelse. Vi r:E*ete tlå först se 1:å;'ar och eiiårefter
på bröcåerna-sijn€rtl€r,r Ja6 tror +iå u,tt enda siåttet firr måg €åtr ge svat€t p:;, fråg;rn i{r c"tt göra några ex;:lock ur rnin minnesbild från nln
berndou! oQh r::lr,viåxttidrlrur nu ärvi cien bllden koisrn€r ett ee ut, fiirv&nskiis *sn den måste y&r;x på grund av milrup;;fn?tningar, hfireägner,
esen fantael sch åderfilrkr tlrningr ..{1n nn:rnnrua, mina syskon och lcrce Et!
minst nilJiin Er"åete glvetvls koffin$. med. I blltren. Beneen$re är f,iir
nlgr i aots;:t$ tt1l f,h'r nina brö<åer, t huvudeak fiirl*grå 1111 }JureCala.

Jag skulle beskriva rattt barncio*rs pelrr,dis och de*e nålnaaete
orugivningar så<ulle Jag siigr*. ungefåir så här; ?änk rilg ett Jätt,estort
kilotlr';t påiron , årygt en km. l;;ngt:n€ci skari:'t mr:rkerat huvudllii,ng
Om

s,v*nnLnri.nt1e }r;L]s

.'i'

oct{ tvåLrkrirkt sk;,rf't, KIyv näronet

/er*t'.r'c

i,

i*itt itu,

:iae

ta

bort den h;,lvr: cen inte i'ick r:krftet" Iågg dcn återetående htlvan rnlttytån neciåt - neC &roviinds.n vld syrl*p*t,seu *v *Jiin Juttesr. Rlkta ln 3räranhalvan *ir ntt haluen pekar r"r.t eyeioet' Sru"lctene hiigsta
d.el hE:r en a.vfaenlng i norr s:aä biLdår en llten pLatå, X|åLr ligger
iiJursdrilr-: leyrkar :Uytte dlg; omkrlng ech titta uå får eiu se nås:ot
v&akert,, tr nordvlåst e;:egLar $iS en l- inge t räekt v*.ttenyte son strliok*
er $1g ln I östergöt1und" I}efen åi,r begränsad ay höga oxogbernr:mru;stråååd,q:tr t€ ömee rldor oa hijjden ttär dr,l stårr?i,":nnar sig clJupa, uppociLade
delg;rngar med tilLfli:den tllL sJtinrl vååeter t$tordlksttrl österrÅar.
Sen senare ha.r ett för barn laeatiekt dJlpr å-*1 &eterr Dåi.r flnnE

*3'
kräf,torr ?i11 v*innter (nordväst) ni:dånf,ör :::-atån setr i1'u låa;"";tad.s
by oah llfLa ?t prlt*tgårci" ?tLf högerri n*rr oeh iisterrllå *e motsetta s}uttnlnöerlre byarna 3Jörki;niås1l{all.ersruurlrlnåetorp sc{Kloc*
k€tofsr f var och en *.v ijei,sa byn,r her clu mer eller nindre avLägunå. o]"iåktingar på ,i1"- farraers*l.d;i' I sy<l.oet vld päronets skaftkrök,
--*
Y.:;*-e'
rKrökerrrslqrntarl""$Juredel* byrri-enne" typlska kvs.rleva från tiden fS*
rs ekLfteele.garnås ttLLko&et. Rakt Sver och bortan ekaftet eer du
f
'4stors.$xogbevuxna höJdria, pA, hägsta tFFFerl f.i6ger ett €äptensboetä,1,le
I
{#F.storproksrr*t av Li;nne,r. Det, är ebknens högrta hiiJd neå en fantastl* utslkt över andra soekr:rr. JaS lnbll}ar nrig att gåraen har nå*
gct g*.nmr.;rhe.ng med de tnå l',tteskö1<lann&rsöTn inviÅneilgt pryder lJurcdnL* kyrka. Få hitre eLuttnln6en l"ågger bondgården }trögerum. I*år bor
mj"tt live filr*tå. $torrl kiårlekr3bba:.. lion är tre år åi,ldre ock går re*
C.*E t storukoLan. I{on vet lnte CIm ett jng ä}.*kar henne. får i:ldrig
IIetåi *et* 3{ästr,r år kom:ner J*g tv er: hs,noEjlBi;'$"tt en g*"ng få b,;r*
hennes ,ri,tl;;cxsk$r'g fr,n rlto}an ne:dfi'r blckrirna. let i'år aLlt vad
Jag lramner &tt tå_3: av den r*?n*.os€n. llet är br* Llt&. ?tL:. vänster
,J.i6z
ona tlng*torp tycker'nrii.n k; r Be ett båckkr$n. ?llL vlinster on detta
Iågger vår isohage med öCegårcten Sr*:.nsiorprso:n på $tCIre }:uset hlir en
*ån C:ir svaLe utefter 3:e1;:. långoX.d*n snvr Sustav Vaså hade 1 Dalc.rna
på sn tav1l, iiågra hundr* met*r borton Sranstorp ligger en Llten
b*ckctugi,i tsm heter SSeggetiåpparett bl"tvande tusculuxå fiir l"artin och
Ir;:ns i{ttllngarr F*:ggetåpp*. ligger inte *å 1"åan6t från vår kvarnpT&f,s
stsr& i$*1 d.r'ivs årv vftttnet från dr:n flsk- ach kräftrlka rla:nment,
varifrån råaf niin*iist ko'*ser. I'rån;,1i.tån diår vl nu står leder v?åga,r tlLl i:e ontalade byr rna.Ililgen tll"L SJursC*l"{å by li:per pr*, p$,ronh*Lvans ryggå1. i'å slut,tnlngar?år. där päronbuvudet övergår I hi:r.leen
ö vågens
..
.rrgger pa
västra sltta GÅnfiffi" Den är lnt* ay skånetyp. Ätt
kallr, de sl-uttnnde åkra:na fiir ff3iltt skulle tyda på ett hilgfårcilgt
sl*nel"ag. Det rrore ciärfilr lnte t<orrekt *,tt hiir ci.tera slraLden t Vlmmerby ltdnlngl rUppå $mål.r:nc.s fä}t :?'lagra olitr gåqplilJn Jorrieu snäL1t
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Btt få...'f.

Ar utflyttgd f,1dn rgerrg*lar l by*.
Yarf6r dan 6eF&ru kal,laa eårve? Jag tntci *r rrsldarar omcllertld
Sdors nämaeta byeläkttngar I r$tlaJongaseguät oah Kragttnr. Doal S,r

mågcr sk$rd

OÅnDtr

halvf,räL8tå clX.er retlglöet ostyldlga ooh har eåkert late genongstt
någon tkrlsl för att bll belfr€lstar ol,ssar att Mor r€,kraa tlr.l dea

$nrpfsnr rråra närEagtc tJooka oIäktlngar Sr al,Jest sErbror
tKreEtlar I rugebopan tttrn fettlgretenlg bondsåfi.

trahq,n oah

$ dr norr ou grr.

kanr

sur 3ar osh lor kon över cÅnilffi{ v6!- ssrtlnr Bör åtaln6toa# yötar Varken du eller dln pappa år å,nnu f$dde nou åat hlndrer Ju lnta
Btt Yl d låtEas gå,r nor ooh tar en tlrt tlllcemansr vtF,ämar grrkanrsom du får läsa ompnär eå där vld. Bese 50 år uar eåttr Bakon oss
har Yl ekolhusctr DEr bor tantorrlr?lttltsa lära,re !, storskol.ftrp
kyrlbaelcen syns lnga rcstetr'fu&n etoeken

eå många fO-taL

år

cller okanpall.nr"oi-{otr'

eedan utgJordc eönåagarnes

w?Större d,alen av
soeknen se,rnLae dock fortferande hår på söndagarttarlntt föruett höra
på pråtst6n ut8,n för att rå eet ay dagene ron dltr, präetst är on heånlngpeon låger upp sltt f,rån tuttlnger häntade peppcr på r8*2o ulnusi:
tGll lnkluslve d'ot på pappcret gkr!,vna ordet rslut I r Dä.rlfr€a te.leeättat rÅ slut sa Jössdatre präettr
Yid vägekätet trTr bor fröhret?6, Janny oeh nda f,tndbco&. B&d.a ärfrä,stan bal'vfr€'lstar Dcnr förra är Xiirarlsna I måakolanrdca andra Ba,.nar
f,ör postsn t socknenr Tuh. pa$gcrar vl skolläraronr fillskötta tt.s.å*

losrar

t fördlrvet blrnr ml,n bånlkaarat
å:rol I SalLemoc Ha,B badc,4 TtS ett nlndre gott- inflytand,croon förda
. Där trädgården slutar Llggår pa högär banå if,etilnlg I fördörrtt
E"
stuvarr !åir ltggcr sdhene fattlgbJonrgubbar ooh klårlngar I ea:Fre nq
går''alrson

a5rndlga ekolpoJkar

'

grälarr Tlldareon är f,öreetånderekarkonmEr ln lbland. n& tftr det tyatr ?llda ä,r tnte eniillrllon är 6cscuto&
Donr son orkerrakrlker och

eyndlg oo'h har loekat ekolläraren X fördärvetrDonar H,r fa.Erl1ofadar
ned två stotre poJkar. Han har lcke aktat för ror att göra tltda nsd
J s"aot)A /L7' 7* 4.* o.o 7å7 .-Jo rf,'.1n.;,|-:
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Vl paeaorar fattil,getngan och eer nu t.b. plironeta högsta
puokeL.Det är yaoker kuperad hagoartrbevuxen ned +åo*€i lfv- ook
barrakogr Den heter rlrmdr och är vår speclella Lelmarkr,Davldt
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har

hater lndtaner qch vltar ld, hortro si.dan Btullar
ffunasbergcttlodr{tt nedr DGt Tar hä.r gsa v!"klnganoe st$atsdc slg

tnfört
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lck

utför aär
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blov f,ör ganlar *r0vanför bcrgct Täxer llfJclonvalJer
g8habyxcr (prlnula)r tfå;''och vltalpporr llodanför flnns ott gr'ävllngbor Det är Bantrför Jag bar för intc så 1å8g6 gcdan aatt m
gr€vllng på rtg utr I lÅlnd homcr vl *tt ha vår nJöfBo på Boltler
reu då v!, fått arrondeGorr IIär lunenfbr tgrlanar rl.d dm dår stofe
bJörfcm kan du då ea dln fannorrsou al.tter osh aJötIarr ,Vl lägger
X.tts gröpcoJötr vld bJörketannen fiir att tkos ska stå sttltrtq t{är
gröpat är slutrf,år Jag ktia rkoat mcl.lan hornar Kenskc yl får hö*
ra saetldtgt att doa rlugcr helgaftoa I kyrkto;notr D& nr dct stän
nl,ngofulltl
su går v!, ncr för backcar Från grdndcn nerlnn två lönna.r rGr

rakt fte|lt epå ött arstånd av 6*f metarr?ryr
lteecr på, aluttnlngm en väLekört fruktträ,dgå.rår ?rh. akSrutar la-

du"nanbyggaadcm

gårtoUyggnadcn nedanför backen osh. där bortom autdJan, &cdcX.bart

trhr

oB osa

l{ggcr vlsthusbodenltboarl&€d^ geveln al,ldcloa tntill

vägcm, På byggnadegätttt och

det

vlrkrt kan nan sö Etttboer
oeh att d.en nåstp Taaa dltf,Urt-

Esrale

är nyehet äldre än övrtga byggnader
tad f,rån byn eller åtmlnEtone från en &nna^n gårÄr.Bakou höruo?(norl
om)pa tboat går den branta !örvägea aed ttll lagård ocb årrEtr[Br
det komer bllar cn såne I fnumtl,dcn får doa rntr ha d,rt 1Å cct
eEl?t€tr Oeh dct Xornner kanete lntc att dröJa så långc;ty rctlan ou
8-9 år frarnåtrnärnare beetänt år l9ffrhonr',ror dou att på, Bror cätta
tn €m såndär bllnasktn l stoctholna d.roakpark sah gedan dröJcr dct
näX tnte eå länge förrän vl har don bär. Dct där Jiiona dunka.r.rdot
som du bör nu är tröskslagorna son är I gång. Dot hör yara nlnst
'-Taz;
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a/e. r,k,s i J--'7re-#,.4r=
<:-ze
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trå nan för att hålta tekteu, precln som slä,ggoma. när ilrltt boryar
I stenr
$r$år vr ln genon verandan. rfuretlrn(tfärstet) etår en BDE&[gbrandepruta och en lförtlekenkannat. Dörrar trl'roch hr Trappa upp
rakt franr Genom dörren tr'tlr kormer vl ln t Ftt stort runrsou ultpr
tar halva bottenplanr Det hetap f etugar. Tryr lnnanfHr dörren atår
dcm bynå eorn Mor onllgt sod fört rnad elg f tEof.ovanl#, byrån etår
ett ev 3'ar ttllYerket Uokekåp. Dot lnneh&Llor I hurud,eak blblar,
i

psalnböckerrRoeenll dagbetraktslser ooh Stsrbseks svenek Hlstorlar
Ovanpå bokekåpet under taket stlc&er del,vle fras tyå Långptpor fr$n
d'eu

tia rar rökte och ett bJörkrle för

hueagao

I

rumrets eydöotra

hörn står en utdra,gseoffa;som rymer 2-3 trngarr ?dttt på rumets
eödra Savel står orgeln. I sydvä,stra hörrret åter e,n utdragasoffa,
för lfor och Far. Ifltt på norra gaveln on öppen spls flankerad av
t$å döma,rrtrhr deu eom vl kommlt ln genonp t v" dörr t,itl köketr

r e€r ett stort runt bord ned pl,nnetol.atrr MeLlan
bordet osh filräldraeängen hänger på en krok I takct en stor r&gger
ffir Ltgger alltld ett bam?u, går ut t kökatr Detta donÅneras ev
I;{ltt I

f

etugan

här
O_ch
här har vi fått in,rrurad
tarrrunfirtl
höser.
"C-ff:
"J-pT.spts
en rnodern
sak- som heter järnst:is. I{en d
rryu ss"*ä",a* x.** d{t **** -*rr-;;
a""å3$l%J#off$?"ti',ff*ff#
nea

kaffe'oetter på hä.t1s. är fortfarand"e i a:
do*äli€yl'. uppe s6, spreel,hjrlans urom
"afffffiTö;"#*$r" ff#r" By*yeltändstlckor så farllga, att du lnte 6ns får ta t douar Tryr på
kökete v&etra långstd.a står först ett Btort ekåprTld det nännestG
fönstret en utdrageooffa för plgan och Ännyo Vtd nåsta, fönetar ett

Btort matbordrl nordvä,åttra hörnet yettenså och ep$nnorr Det äF;.,bara att d.rlcka när man är törotlgr Du ser d.en där stors vattenskope,n
vld såkanten. PJinorra ki:ksgr:,vel.n eer du di'rren ut tlll köketrappii.nr
1näeta hörn t.h. om diirren står åter en utdragesoffa ftir rormöbLa-

rlngr av ungi{r oeh för t111.fäLLlga gäater eon nl&n lnte behöver krrea för. Vld eoffgaveln an di:rr eon Leder ln ttll. kanmarenr Ou du
tlttar ut genom }rökedörren aå har du bara några neter t,tll brunnen
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?7- V.aggan är^en båtfprmad, flatbottnad tvättkorg
av flätvert{.
'! {teSTTIitr }nurarö$
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"nsbfi.orar
T,än5d c:a $ raeter. II'öjd öner goLvet onvänt lropbrtionell mot barqqs r*{qf*t *d riEo.frf, rrfft,:-i€ .tsns*ednedråftiitr F3 liso s$l*rgabff€Td
n€ts åLder, inom vissa grä,ns€r* 3ra gunga i föräldrarnas frånvaro.
*qq$ Rgsrffifä å:o*c .f$e t sl lr:Egrod rve$ nt:rEöå troqf9$,+ssst? t{sl
Onr ordinarie vagginnehavare anres för spqd för att del.taga i, gung"',
g&Sr serr5å :titssnnl r,?.T .fågul"t *sterl rsg .trafgrrcaEd .stled tcE
nnngenrjgan ha.n uta-n rlsk'för att efterlänna doftande rnärken plaee.ras
rå*E c$n"gd
Fmslg:;åi-*ii,.å3ftäl*o*-,iååå''å""if"äiå ffiniffif *"**"n" som
:t.sehrlvård
t rattÄrtssn] io{i ,q.åCe*o? f,*f:pvlJtl zsL?a,tsa
rrs.[dld
söTa Bn egy'ptj,sl( mwxle för att växa rak oeh är i det närnaste
ia.t*ofr lH *anatB . c*ls dT*f E dp o T s :i fs f C"€ry * sdgsb^ l lns sofi . :sto ödenlsoq
IIan lcan bara röra litet på arzrar och huvud samt skrlka
g*:t togtqgnåiorör11g.
*pr äffir glvlsb rolctga $a*rr :ägnn **ixådedod Åq*d*yo
ooh .göra 1 bLöian i Cen rnån utryrnmet' räclcer ti1l *
ftb {po Es{.jT rsq bi$ rpå
*llrte*l$'ge eAs#r*ru f ocg#aei{ riit elrdrcl,d
'
\. ssesFi"irt fu *rttr +Tffi{ts [*$ l3B&E:":{ Erosret?aäsgrrsgl' nE :åta ffi?id
lottw*gat&$s @ n*tÅ fsilTi;d"satåS"årtE f .nfeg're råSe lov.*g $[.S.ja
' es Ssroffislt e&q.r nagqii ne d{s+eg €r'tstr åq'$äåsf +asä dn* raffi ttit
*$st$f, ldio xsöå *".k qpo$$g n.? als".Hrsd lv spa R{l5 .d"s1Tafitx;å ås$
sd{trIsH rl,Bfofdffi}q ba*r $rcd snut srcts $ti} :ålp lfig6ffSnf t $A}H
*s$Sl$ytofa fits eot'g$ ! #ft,** & tågai{d rlel:ln$sc:r&-t$ti'i c{ee.tsFted
tS
Ys såE*tr*d*oS sssäs rfs*öt I '$ru r Åg tY \med å,tä Så$IJ* xoe3Jf *iS
ts

I $$rå:l'iY ter{ tÄr{ rig0
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*"sgi{d t-tig:i *esd*d :ram etq_e Seq-qii :o*+!re
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.r.ge gå $oe pntnftÄvne i ebrrc:.ntJ:ot r.ö. nsl-täri j,r aetf,egs]t-slt
-srTa toggtl *aee tiflt Ifå6å#. rno,tÅr lngX,tgr{f*s}qe Äq sqqU *såE.**+lc.**}
:" , sq ,'rrf
"rtröå I sd t*! srre, ssftt iJå t$.s faällt.s3 .åq :g{eåå*$sål.Ssv
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: äåssfff$n rr$ åIY*gåla ,trsfie f*r fe:ät råge 'gåtsgaåt srfa.H" EtetäE
Sfs.''tsfFEffi steå* SåY cXtraÅ r,{ao rreBtq liit a?toergl$Sfr rs *c:gee$?
*å#9tS'te$ *tå€nå1a doe åsi!o$*sr t*ffiiir{ eu.teåfbtes f *S:*dig t*ESd
Aaq€gsfislSar .6*otä tä.8 fis.b rss åS *gl$e:ri3r råi *e*: ri"in sCslr$ i$s "*r
*Silci{.stsediig -tSå$ fn flstT:ib ii$ s.åa nfev*ge*.id e:zeusj.q "rgsfre*ii* åå.;
**f"tdsmror töl stloangs:bfi; qg tstfr ti.:re ns'cr:i;] Hs rd*f, rrrärf staHll I
otrrrd ra"6rfsd ctsl EaF lgoa:ele$6 *glffä'tlfif t5? r{go r^$Brg t.-3., tgg.tr
Årå sS rwlr€ffi:'ef II.tt n.t ts.bsd {Eos t":jr qrå rrlsv*lgtto+ ätY *tijt sE
'Aanmrrd IIåf, sst*s-. stg,Än st.sd så Esil{ ,ås ne::r5be{ii* wonog Srl:$Jt}fr
.*i ;* '. *k tL
't,,

-

t.t'

,.1..'
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stora svänggreJen ned etång och hlnk. Vi bar det ba-

I allmänhet lnte gå ut ned dlsk- och sleskvattcnr
Dst år bara att öppna fönstret Tld lcatbordctl
f kamuarea bor den av oeo avgudade snälle Örängen Konsten mod
eln ga,nle far, rtrH,rbrort, fasff;å vlnterkväIla.rna v111 3ärbror helst
sltta på Aen fasta v;ieetAn#n-;-#ä ba*r.,erruo I köket oeh värns algr
fien är gårdffif smed odå 3*g får lbl"and hJälpa honou osh dra blåsbälgen. Han ken berätta fhlsk€llgar hlstorler on YergarropökenrIå,
och nattmåtrB,nr De;n genare rlder hästanra på nätteuna så att de står
s&*tt 4a&
sv€ttlga p,,i mornarra I eplttorae,o (f*artng oalr Luftvä.xllng Bå d€a

kvämt och behöver

.

vlårdefull*r*r )
Nu går vl upp för trappan vld fförtlekenkannar. Under traBpan
flnns on garderob :- husets ond.al Dä[r uppe flnner yl en våningepLaa
Dan goe väruen Ys.r

Ldenttek ncd den nedrEc T,h. salen
sh:ry'.

mltt övcrtatugat. 16r tronar på

ett4ord huectg porsllnlglao tallvertoeh Brydnadsförcmålrpå

aen

öppna eplnens hy1La atå,r två del"vls fiirgylLda glBekattorr på väg-

gama ett porträtt av Jeeue med tömekrona, ett ay enrbrod.qr X, KrletorrWelln, earnt kungafarnllJen öär Wllheln I kortbSnror är den 3mg-

Btor TrY. lnnanför dörren etår en B,T 3ar tlllverkad flnegffa I Karl
Johan ooh vld södra geveln den av f'ar ttll bost aedflir,d.a byrå[rlikeom l,tore föraadd med lönnlådor. trörutoa att vara förrådsloka1 fylle:
tsalenrtnå ändanål nä,raL. plate för aga av 3ar då han koumer hen och
t
serserlngoLokal vld. kalae eoa förekourss s1 så OUr yartanaat år på
Bornmercn. över karsraren d"är nere har vl tllllka,ma*r thär uBper DSr
bor snäLla Moruorr Mltt över köket h,ar vl tlångkamatrnrr Där har
i{or eln vävatolrsplnnrocklkardor ooh en masaa eakerr Men snart får
hon ffytta över dessa t111 vlnde,tr över tboar. Sar ekall lnreda lång.
keuonarn ttll onlckerlverkstad och hobbyrun åt oes. Han är fuLlt utbtldad snlckaro oeh ken f.ä. allting.Ha.n lli,r oas göra kälkarreparkstöttlngarrvagnar, träcyklar, ekldor, elrlcief,orre,etgreJ cr urn. Han 1är
oee flskalelnmarköra häst ororyo Ytterllgare Gn trs,Bpa leder upp ttl

-

ti-

vindenr Där har vl kLädsr 1 taket ocb frukt pe golyE?. lfär det är
skorstenseld dundrar dst I hela huget. 3atr sprlnger Aå att upp msd
branåsprutan och ha.n ser rii.dd utr

Iåt oss so vad husete lnnevånare har för slg en vinterkrrä].l år
1S99. Klookan är vld pass Sroo em. elXer som vl korsner att säga I
framtlden 2O1OO. tr'ar är bstrta. Folket har fått, kyätLguål och t{ör
h&r slutat kvåLLsdlsken. irängen och plgan mod yar oln lJuelykta
är t lagårn och ger nattfoderr fFli,rbro! her gått osh La6;t sig I sln
kamnarer Martltr sover I vaggan. Det år snart läggdags för a11lhopar
Sraraför brasan I den öp1ina. spleen I f etugereltter i{orrsonnor ooh de
fyra iildeta ffiga,rn&,r Det är kal]t ute och drar thop tlll enöatoru.
Set värnor härligt fnån eplsen men kyl.er !, ryggcn från nnmetrVlnden
tJuter I skorstenspipan oeh ger då soh åå en stöt nedåt aå att det
det rykcr ln. Det bnrmar Lb!"and men det år lngaa fara ftir skoratgnE.
eldrty ået blev nysotat lnnsn Far restc.?den man nråete ändå Ee upB ty
det emåller t tJärvedekubberla och brlnnande kol skJutcr ut på golTst' Iar d,et eld så brlnner huget ner*LanpaR I tak6t övor bordet är
el'äekt. r}'örtlskenr koetar perrgalr $ptsen är lsckerad, I lJus gr&-blå
vacker färg I vl}ken hiir och r1är en ströppelborete usd. uörkb1ått
förts av sn eklckllg hand, och åeti:dkomnlt en konstnärJ.lg om&entlk.
har över hela opl.een svåra skadsr. stt av oss bal?
frågar hur de skadorna he,r uppstått. lfor berättar ooh yl lysenar *tn-

s{en la,ckerlngen

däkttet. Den t ctetalJ skildrad.e händelsen är 1 kortbet attpar var
bort* på F€sofr lriingen ned oxarara hade lnte hunnit hem ffån vodkiirnlng I okoge,n. ärd.a heamavarande manfork var ri'ä,rbrorr och han
rflr'ds
knappast rählae dlt.h tattarefa.alLJ hade konmlt åkande
och krävde
natth:ilbärge.l,for och bartr blev utkärda 1 köketc En tsttenurge
had.e
hlttat *1lara Lackstång, som tydLigen hn"d.s berett hsnom tåae syaoclsät-

tnlng och nöJe vlci episen. Då xfor eenare skullo avlägena bonårkena
fölJde spl'slackerlngen med.lifor flck känna på trur det k'nd.e vera f,ör
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en ensax! kvlnaa

att

a.nsvara fiir 6ården. Ur Sarg alnanacka från

resllgt& detta åtr tånder åretg La
nånader etår d.etrseurtrUr iuijano6 antal. dagar per rnå,nad I oråningl
L7 r7 rlrLor3riirOr419rl0r1lr11. Det gör sunma !l dagar undcr året,
L899 ken v!, läsa hans lnekrlvna

restld lnrälcred I
Brasen

desear

I

den Sppna eploen bar brunnlt ned, S1öden falnarr I{usets lnnevånare har knrptt ttll koJs. $åeot tJ&t på unganna att gå
acb 1ä6ga etg behsv$nter Det eköter kölden

o"Jkoo"€t onr $nart

husetr Inte ene tonten åtr vaken. Oil Jag ul,nna riitt ä,r han
inte ännu född. Hen nu tranpade Jag I kl.averetf let var Ju ylktor
FoYer

Eydberg uoru t##ä*r,

och hr:n

är död eed.an fyra år tir.lbakal

Jtåkla

Jennyl

Sär vl valrnar vld 7-j1den näeta morgon har verkesnbeten Få gården pågått t tv& txrmarr l{åtr,r vl tltter ut geaou de rlmfroetbexagfde
rutonna ser vL att gnön har bllvlt lnetåingd mollan gärdeegårde,raa
på päronrygg@n eå att end*.et stör8.me stlcker upF. vä6en1 rKörkga*

terar, är varken kör- eller gån&bar. tå6n franpå fönmtddagen får d.u
ee och höra något siom du lnte gJ,öwerr tr'örst ett barnekrXkr rDon
kormer, dora ko*raerf I Tto ps"r oxar I racl rör elg på oxvle l,*.rtgssrst
fraeåt. Vld varJe par pulear en bonde eller hans dräng utstötande
oxrop osh ovängande stn$ oxpl"6. Det är stora byplogen aom röJor
våg ttll kyrkan. S en br'äd.a I pLogspetsen sltter en bonde bakom
ekalmoxafrra Oeh bara r4:-!r,tr *
den ayundsväfdel HUr h,af han bUrlt
aig åt för att få den pLataen?
Ylntern är lugnet,e och vllane ttd för gård.en. Att folk, uton
barsr ekall sttge. upp och börJa arbetet kl.r 4roo på eomns,ren och
k1.5p0 på vlnterzr hör tlll anståndlgheten även om det Late akulle
flnnae så neycket att giira som brå"iekar. utonlrusarbetet bortår i
hemkörntng och huggntng av ved för åretrgödeelkörnlngrskötseL av
dJurrslagtröokning semt reparå,tlon och nytlllvorknlns a.v vegnerr

-1O-

kåtrkar och rnaeklnS:arkf

. Det gäriäre skcr I

Bnlekka,rek&run{rren

DGI_

lax fårk$,ttef&bch Logen samtil. smedJaa. Gri,rdene dJurbeaärtn1ng be*
etår ev 4-5 mJör.kande korrkalvar, cra tS fårren Lärt 1lbx.r ned fiil,
ett par oxer Bå:olt g:.'iear;och hönsr liattor inorahuerl lagård och vlst_
husbod hir,llre rent från råttor. f111 buedJur uton kg,tt,or kormer hslt
odreoseredo loppor och r.öeerv&rom mera n€dan under k*p, hygion oqh
hållsovård. Innornirusarbetet yintertld består I berednlng och tlllverk.
nlng av ul"Lgarn viC eplnnrockenrrnattorrvadiaaL och linne vid. vävsto_

len efter

föregåen<le behan4.ling

karrior och ekliktaleömnad ooh låg.
nir'l$ ev kläder och strunpor orsry. $ytlllverknlng av kläder utförd.eg
av vandrande skrädtiare och gesiiLlernvllrca nan had.e inackorderade under L-ä Yeckorr Detsann& gälIde nytlltverknllg erv lqnr ako1:r $koröprtratlöner gJordee d.els I hemruet av å'arrd.ele av r3ärbrorrrd.els av
mecå

I EJuretorp på andra sidan fÅar.
3Äan är lh

Ånders

tury tngalund"a

lsalerad från yttervärLden. En gång 1 veckan komer Vtrmerby Tl6ningr
Att ett större pertl brånnvln enl. å,nnona I d"enn* avlsa ev g/t1, IggA

far 6f-5S öre lttcrn hede vi ingen större gLädJG €.1r,r
Srlinnvln användes dock vlti. tlllredning av vlspa medlclner för folk
kunde köpae

och fä,. oenomflokalpressenrär man vä1 und.errättad on vad de har för
eltg t granngårdernar tokalBressen representeras av fattlgctugans

hjon $on ärrgångbarat.

De vand,rar enJ.igt egen uppgjord

turlista ttLl

Eocbnens gårdar

f,ör &tt få rnat oeh mateäck, Ett dyltgt beeök komer
soB en tglad överraslrrlngt och varar tlLLs eftennlddagekaffet eller
kvlillsnaålet har eerYeråtsr Vad man då inte vet om d6n farntLJ oom hJo-

net $enast gåstade har lnget nyhetsvärder ResSrekten f6r X.akalproeeeu
åi"3 stor" De hjon eorn tnte ärrgångbara! får plgan eller
vl barn besö*
ka. Bfter höstslakten ooh Jutbaket eka.ll yar ooh en (enltgt, Ånnylha
en rrijrtllmpa, en saffranEkrancr

ett stycke f,ärekt fläokru{eWntory,

flåtskkory c$t pellt företås.
Vt ungar har alltld evårt att få tldon att räska tlllrÅrbetst

en

trÅ,

*11gården måete fölJa.e och tusan oaker på långka.marn ?änter pa sLn

fuLlbortlan. YarJe nykonotruktlou uåste prövaer sten varJe nedaLJ har
an bakslda' Oeh den heter I det hlir fallet aöndag, Då skall loan

vara'lrctlllhetr ty annare bllr Sud s.rgr Och lnte no6 med detr l{an
skatl ha flnkläder på slgr ysrg tvätted I anslkte sch om händer och
hs vattenkanuaat lrår. DEt år hårda budl på eöndag efter kyrkdage
kan det t*inda ett Uor på albän begäran såirter olg vld orgetn och
sJungerr Hon kan en sång med ackomBegnemang ååi,rtllr.| Att hon på
grud av dövhe? lnte hör att hon håde ajunger oeh spelar falekt
har lngen

niimnvårå betydelesr

l'ien nu sl.utsr Hotr Hon

får fölia ned och vi

Vt ber

om råa caporr

skall besöka rKreetln I t Herrgårn.

låinnnae ensar$m&

ånny

ued nånga föru*nlngar ou gott

ontr är en ganmal regcl
redan då' Don där långptporna oyen$, bokskåpet hade låinge stucklt
oes I ögona. En tld.lgare utförd rekognoeerlng ha-de f,aetstäl,lt be*, i
ftntltgheten ay en påee röktobak I tsn e.v byråne lönnlådor. rnd.iancr
osx vlta *ytedhled.spipar rrarför lnte? En plps kom ned och etoppade
full ncd tobakr På evaveltänristlekoma I köket var eJ en tankernen
det brann I eptserlr I'radsarbetet ksts I gång oeh pipan yandracte laget runt enllgt rltuslen. Indlanern& börJade anegl.a på Ae vlta, oa,h
oöndageuppl"örande, Fåfling gå låi.rer uycket

tvärt

omr Det kändee eå underLlgt

I skalpen och an*lktgmaskern& p8-

danför börJade enta en grågrön färgton* Den und,ertlga känelan opred
elg nedåt' m t Eeg€Br En eft,er en börJade ttala rsed tungor? oqh

snart glck vl sem?lfga ned för rii,mlng och krärt€sr Juet

r1å kormer

Idor tlLLbakat
Den näruåst,e fölJden av;rrfore

lntråde

på, arenan

är höLJd t

gtöulr

dunkel. {vanl1ga fall tlIlämpade hon etåndrätt. Denna enkla o
och un:ildrlga metod franstod för o$e son naturlig oeh rättvls,
skn,ns

Straffet

brottet. Deu krappadel eom tr$ffadee
var den oom I-å6 nännast tiLl.. Sellnkventen hade 5å det sättet en
vlss rcilJltghet att döLJe" mer& känslige kroppedelarr En 1lten stund
kom onedelbart på

-L2'

efter

ä,vbasningen hadcr nen bara

att slå

anoamä, on hennes haler

1 soteken. Och eå var det klart tttL nästa
gång. l{sn detta fall var nog mera kornpl.lgetratr Kanske klarade vl
oss fnån stånårätten på grund av vårt illanående. Mcn vl hade på,
känn att f,örseelsen var alLvarJ.lg. I så, f,all skuLLe straffet urnl
ta.s av högsta lnstang*-3ar. Vl etod under rapportl
llon smäLte'då

Bouc

smör

loJelitet och sa-aanhåLlnlng nelLan föritldratrrs*rn nåete
flnnae för en kontekvent och god bernuppfostrå,n rar hos I'ar ooh
3$or utnä,rkande egenskapcr.Från båda nårf kon ofta frågenrryad h,ar
därqför
Pappa r€spr Sfamsa se.gt ora dert eakcn?t Det flnns nffrngä eT Bf,Fr
konen eonr uppf,attar sore repporter tl,Ll tr'ar som ekvallcrrdå hon
lnrapporterade en evår föresmdelse eLLer alltför nånga sanlade snå,
O1ädJene höJdpuntt stod för dörron då 3'arvänta.rtes hcnr Han
Ye.r dsn terkllgt goda Leklanratenrecm }ilor sällan harls tld att yer&r
Den

ver den storG läronästaren
oah berättsren ora omvärldeno Och åndå vleste unan att and,rå dageu
efter hans hernkolost skail. vlsa om och I vlLken utstrg.Etntng 3{or har
rapportera.t. Ett etnrggande norn drogi a1lteå över otyn den dageär t
plpfallet var läget utan vidaretkLattrt Man vlsete ootrså att nran
lnte behövdc bLt Grsesr R!,tr.rnlen sln{lle genorugåe av alla med11srkaude I tur'ooh ordnlngr SlJeat var Jrrg nog tyvä,rr ofta ergfl',nr tlllvägagångesä,ttot var fölJander Far tog bJörkrleet (X.engre ffan rotttngcn) t cna hanrden och gossen t den s,ndrer Färc(Lan ståtrldca upp
ttll salenr 3ar sättor etg på flnsoffan lnnanför d8rren. Man får
San

kor? ocb gott veta att man a;md.at !0öt Gudl tsot lfior geh not eye&s{lF

detalJcrl j.nge fdgor. tKrnäpp ncd bj6ornel| versa,nt f,år nan
lägga elg frå'ustupa, övcr Fare brH$r lllsct sätter l, gåug. Boelut oqh
handllng att lntc Ekrlka uåste ;nart åtcktlJeo tretr att bröd,Gnla
etår dH.r nere och 'tJSvlyasnarl I{år stJärtrvadan bt ls för Jå}x.te
xnga

flnre lnget

ett

göra än att skrlka oaUfrr&f*r MaE llgger s6E t
Gtt Btrrrvatädr Far bar högra banet son låt Bycr n{ilar Uen qtl,t har

em ä,ndat

annat

13-

får fatla p" knå vld flnaoffen oeh be Gud on förlåte].ec. Etåendr
ber aaan ft-r om 8as{nt& sak. 3ar räckcr handtn och suEker tlll Oud* Vl
går ner. $är ber men tfot op fö:rlåtolee och de,n åller de ryokon uå,n

trfan

sJmdat enotr IIoe någon av de eenare kan atundon ses eB s&ilrnt av efter
tankana kreuka brekhetroå fnrtåteleebönen åtföUeo uv en apeclelL

lnnebär tdu ekall ce urlg vld I''lllpptl t pör tr'are ,vl,d.komnande är ett streck draget över det hela
eldrlg bade funnl,tgr

bltnknlng

sorn

""å4"t
$et rollga kan börJat
& vlnterhal.våret kunde betraktas oom lugnete osh den relatl,va
vllane t1d så var soruarhel.nåret eå ntrrcker Jäktlga!€r 3rörutom ordi*
narle ekötEel ev huaet ned natlagnlng oeb dr.sk tlllxea utsplsnlng aV
tlL1fälltgt anställd pereonalsakötse1 av leke betcagåonde dJurr6JöL&nlng av kor pi bcte dryet t tgur från gård.enremilr- och ortttll,verhlng
resor ttll stad.en fär förså.tJnlng av suör och ägg samt utcarbete ev
frunt*mersna,turr Dlt hörde rBlfsnlng av hö- och gåideoåkrar, rupptagnl,gl
bakon Li eu sllngon-och körsbärsploclrrlngr lnlåggningr oyltnlng och torknlng av bär och fruk?lpotatLeploclcnlng, otärkeLseberednlng Gtor ?å hö|i
ten kon sl.a-ktefl rcod korlvstoppnlng osh p*ltkol*rtngpnedealtntng och
rökntng r:v köttrflä,ek och *orvrlnkolrnlng ey eyltor &rno }Iärtltl kon
sköteeL av oJuka ungerrttlltagande dövlret hos iilor och en nära nog
ertändlg gro8s€Br

Detta vår dln fartorl $an gå var hon ocheå ett sJus&rdelee frrrn
tlnrme3. Hon var kunnlg och fflyhäntt 1111 det otrolLge.Är d,et a,tt
und'ra på on hon någon gång t'yckte att 3ar bordc stanna. heffie nå6ra
dagar längre än

eom

blev fallot? Är det ett undre på att hon blev

utsLlren 1 eln bäeta ålaerå
f längden kunde detta lcke heller fortgår }'ar måete ss olg om cfter en arrendatorr Hur u*ånga år ]tror snsa& nåste sköta gård"n vet Jag

t ornkrlng eekeleklftet bler on arrendatorstuge uppförd" Arrendertor anakaffadee oc$fors arbetebör.rda bLer lättedr Vl levö
d.e dock alltJåmt t eJälvhuehållets tldevarvr Hået* ocfu oxata}lst lnlnte.$ågon retang
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till

fi:r nr*. Dtår hadc vi lllkoom Gft,er
lnfJ.yttnlng tlL{Vlmnerby ännu vld tiden fi}r min etudentexanegren
nJöLk* och en elaktkorgrlsarrhöns och får. ile sena,re glok tl,lLsa,n*
rn8rns ned arrendatoHrs. San första uJöLtrlan l DJursdala bar det y&okra nännetflllJar. Det gJorde hon slg lnte förtJänt avr Hon var llsken på folk I allmänhet och farllg för bann I e;mnerhetr Hon flok
därf,ör bära sltt kors 1 fonar arr en ganelfiireed,d brtda oon hii.ngde på
hornen fra^uför Bannen.Hon kunde bara se rätt nedr l{on tog lnts yatr.,i
nlng av detta s*r,raff och döndee därför t$,ill r1öden troto a.rt hon uJö1.
kade brar iF $om kompensatlon för d.en mlnekado arbetebördan med Jox
brrrket flck din famor en alltmer eväLtande barrb&a*a
ltn duktlga fa*nor hade ett gott påbrå. Enligt }ifartln odlad.e mLn
Lha.
Morfar blr&r llnr Detta bereddee av t{orrnor titlTti
reddes

undentagoLrgård

o

|W"#åt$toekhol.n,d1thanföretogenregaengångonåret.ncd
(Ai.*

.(/y'.).--t"r't Å*14.8
6*&rr r10 eädah

/.t--J. e{ct.t z zz2n,åP.t r-r&t ruLto 7-<.r"4;l

.

resa bör ha taglt nerä ?ih en nånao- 1 anepriåk. öyer/;.;/ y'&. : ..1.u4rf.n, i.* rp. :
nattnlng')-äTd ff ltaiE--AfT6i r"md.er yagnen btdrog vät tnte till
att förlä,nga hane llvraom t övrlgt förkortades av ?bse Eödahåndeleem
ncd lungblödning Liir vara det enda nlnne som Mor haöe från sin far.
<z_

Han hade dE hunnt

{ffi

arr gra,nngårdarna

I

6&'*

*

\/oru+r6

ått bhn hade köpt

orremåLa, Tirlpunkrerfio rA" hi':ns

1111 cn

ffiffit-så41[g.tr-

reer o€h h,enftes änkestånd knn läeas på splselgJutJärnehäIlarra aoo nu

pryder Ragnars Boda.
Den unga änkanrdin

fatuore Borrfortsatte Jordbruket på åe två

tre söner och en dotterr {;€nlbonde
I Ingeboråntonrskollärere I en grannsockenrAlexanderrskollä,rare I
trakten av Llnköplng och dln Fannorc Av desea yar Änton prototJrllen
för Auguet Bondessons rChroneah,ouglr Ätt se och höre honorn var obetalbarto on du tånker dig nånen då u"r#r{r+och förser d.en med ett
OrrecåLagårdarna och uppfostrade

par fra,nstående buekiga knävelborrar gå har du anelkt€tr Den Btotap
fetaropålnda kroppen

satt nedanförr l{öglJud"d.rglad;myndlgrundervl,aand.e
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frlmt,figl

Hans

allt

överskuggande tntresee

var sonen Va1demarl

av tekn!.kens
underr Valdem{tr studerade 1111 LokföT&r€r
"1&o
}fiorbror Antons te]. glck t preeens(eon du här ke.n se naed kvaretående
lntryck på hans systerson)repäctrat meqi. talltnogrr tnåvålr och tnota
b?i,rare

när h*:n skulle bevlttua med eln namntecknlng blev han
tletr Först 8träckte hsn på sln kroppshydd,arLutade elg eedan franåt
ueti ett ntönanderotödde vänster &nn mot border och biirJad" r;ttåä
cirkla över Fcplreret. När luftsvängarxe var färdlga eattee d.e nå
benet.

L{en

pränt oshdet blev en ni,rnntecknlug sou du lnte kan förfalska!
idonnor varrav vad Jag mlnnsrtystrtWnrsnällrrar och klokr

Ay

hennee konYerBatlonsbldrag komaer Jag meEt l1rr[gl t3arn låt maten täppe munl r och lHuvevärk ska ätee börtrnagverk oka syäLtes
r

bört.

Hur dan var ?.{orfar? }'{oxrnor Led under ur.ånga år av evår aot$lgr Hon
lnhal.erada röken från ett lllaluktande pul.yer eom tänd.ee Bå. Då hon
ekulle L graven hade prästen 1 1111a Vt gl.önt bsrt ett han skull.e gnl
Jordfäetar Jag htttade honom på årern dii.r ban gtck oeh plöJde med

slna stlrtsrr Han aläppte Etutarne frla fnån plogenrsprang ln och tog
på gln Bvs,rta präetkappar Den lösa-en gång vita-prtistkragen tog han
i näven och knäppte under vägeur *fcke utan stolthet återkom Jag ttll
,l"lyja *+./ eåsf
lfioruor och de sörJandäl'äveil öro 'Eunnee
stövlar var myeket lerlga.Vl

kört den långa och backlga vägen från vlmerbyr Frld över rfornorl Hon var den företa n&nnleka Bom tät nlg eaaka söt6å.n ay att
tJäna pBRg&Fr ifag flektrz okyx.Llngr för att Jag eågade ocb högg trå
famn ved åt benncptrollgen år 1903r Hon cldade ncd cgen ved på e1n
had'e

karnnafer

IIur var Öen nat gou Mor bcetod onkrl,ng selolcklftst? Joldm var
för dcn tlden god och aäraader I'ruhorten har Jag dåLtgt nlnnr arr

e1lcr rå6*affa.&ör och ågg ssrvered,ea tr
YerJe f,all Lnter Det nåste aäIJaa, t6 Jag heda alla Fenger fUr dci
saör ssh de ågg eon Jag rårt för rl2 akyllingr &nllen nå vora
Jag
fl}r, -"a'{-

Fönnodllgen br6d oeh uJölk

-f.6.t,l

\'1'r /t'z.y=-z

,:i e.'nf

&!i{*2 åå _#._,
i var-ags rer rtriiuli d?sr FeLt fläe*,

,'1,-

brukade Eor aä!a.J&örersättning

flottr SFar*aegnbordet klr 1?oo stod $kinnpo?etls och bröd.. flå
tenntallrlken Lad,e Mor upp en blt soyel ttll ver oeh snrgtora so&
emår Defranriga, YerJ.antern& rrar sll11aaIt f,låsk;ealt kiittrsålt flåe*oylte'lkabel.Jorrökt korvrgr;mkorvrpelt och kropBkakore De tTå ssnåra
ritttcrns rer läckerheter ty mltt lnutt faane statkt pspprgt fattr
$om efterrätt serverades frukteoppa;väl1ing e1ler kröoannJiilllr tJockpr
pannkoka stod på gråi.neen ttll kalsenat. lfätr koma, etod t el.n och det

var ont

om

mJölkrbeetod. raiölkerElittnlngen av olrapsvattenr trärs}mat

förekom endast

i

sl*kt

t forrn a? kötteoppi:.r D€n yer kokt p,i ben och innehöLL inga egentLiga kött- eLler
fLäskblt&L Kiittst oah fläexet på benen var I huvudeak orntråi,ndertsgot
ttll eyltar nEiremot fanne i eopp*n korngrynruorötter och tcål.ri,{tt6rr
samband med

ocUFå vanLlgen

KötteoJ:pä. Yar nära nn6 keiS.arsm&t. Bstmos vs.r en ontygkt g,*k, ]€,

te:n

hände det

ett

vln-

gårdfartrhancil.ande fr&n V?istervlk kom med. färek

strönmlng. Den koktee. Tre per män. $vagdrleka förekornrsi{,rskllt vld
Jultiden. Rågbrödet var gottr Det bakadee i stor& *ingd.er oeh blev

tlden frårt oeh lbtand. rni;gLigtr Hårciheten var bra. för tändennar
haS/
&depsa var dåIlga eon'f,Ionaor ochrFärbrorr kun*e det, bLötes uppo
l.{ögLet eades va,ra brar Det blev Bantstärktev. närf,ör har Jag ä,n 1
dag lngen säreklld rootvllJa. not aögligt bröd. Kl, 5 Gilr var tlden
filr kaff€oTlll detta ftek san eaunaLet dve. bltandat voto- ocb rågnJöLebrödr på sormarhatvåret ekulle kaffet btårag ut ttll de åkererbstande. Kvii,l.le&år.et, klr ? €rf,r på vlntern osh ktr I ffir på so$rtatrslt
bestod eå gott som alltld av elät8röt (svartgröt)rråg,JOr kokr I
Yatten' ?111 detta nJölk eller vtd urjölkbrlst elrepovattenr Grötfatet stä,lldes mitt på bordetr }{Jötken tlLldeladea l vare och cna talluGd

rlck.

to6 Yar och en föret ett gr6pp t grötfatet. Gröten fulrtad.es därefter aeå vätskan I esen sfåt inuan den stoppades
ln I anelktet.vfd pi:ltkolcntngen efter eLakt oeb vid raggnunkstralee
Med €gen eked

-LIefter den stora potatleplockningen var det frl åitning och tåvttng
i vem eom kunde Lägga in aeet. {Djuredala var känd för bra. poEetigc
3e$et,te t r8Jursd.rr* $6ffi*buk t och rvlrnserby krlnglor r. llkeom $ödertäI$e samt tviwnerby pllenerf företåErvårt lande dåvarande bii,ata
4-:.2
trtck vare den tyake brygguxåistaren llagenr) Ies;
I
Lz*zt-s--."- ;f lzEäa.å,y.t/c* Eor .A-*ä.-/e
(^*-^":-"/:t;--:?.ffl*::!'-jf
för att, göra öss- snäUå. $iir hon sku:ff e
eå tn t vlsthusboden och flek ee någon ensa& Sttltng f nl[rheten

slg ostentatlYt o*rkrlng för att övertyga etg on ett ättli'ngen var eusal[. Hon gav aed,an ett tcckeu att man skulls akynda
8lg. Irnkorsnen fick nan skära och äta av de I tak6t biingande sklneåg hon

korna oeh kor:narnå* t3oat ekulle llinnat med gtörcte förfiktlghatr
Han trodde elg vara engq,n rgynnad nati,onf . Ax.La bröder har uppJ-evt detea,r*nali fortsättnl.ngen

Även

I

i

Ladugård oeh

I det l.åEta skafforiet I

stal]. uåste

vlrunerbyr

eparoa,mtret laktta€e,Br Korns.

flcl

råg- och havrehalmr Den $enetre var fhalvhö| och utgJordc
höersättnlng.I en havreåker växer alX.tld o6rti,s oom fötJer ned vld.
huvudsak

ekördenl Rent hö flek endaet häeten vld nattfod"ringen och d.e kalvar
eom skulle slaktaso Hästens foder rar eUest hackelee dvs t en ttii_
ränna p& fötter korte*utren hal.n(ned lnlv på gånsJärnlrHaLmen fuktades med Yatten och blandadea rsed havre och något nJöl fråarelöeåldfr
Dcn flirdlgblandad.e rättcn kalladee raöraerr0xan*a eom eku].le dra,

flck

h6. tråren på kgtte flck aeplöv oeb berk från
grcNrama earot halmr Liivtä/kt hörde 1111 ekörd.earbetenar
Haeklnparken f,ör jordbruket I mln tldlgaote barndon beetod
halrn bLandad ned

&Y Gn Jänrokodd tl€plogrträård.crrmert Järnekodd

biLlrhemar mcd träplnnar av ekren ny harv ned Järnplnnar(egeu tlllverblfne)p€rf ttr€,sLad,d aed stor eten på s&mt en vält dvs. 6Nn a-3 Eetcr Lång
rtJoek
eketook ned Jänrdubbar 1 ändarne Egn nöJllggJordc att den kunde
{;: med foteieg-":åc1,-et"g
" z1::
nrlx.a baksm ox&rn&r Eu bräda
-4-:qe"ffid
på Järn-

(:n't*r:

c

dubberrra
\ ö2/./uo.ro

161Gfrr-;

'tE/z

att

!fu

k*de;'

<_1\-?w

-

den körandEiifels utgöra tyngande

Ta; Kfr{{;;tråffikE!#;#;T;TKåw;,{ekeu
z,onNtt

-18dyoggrep med

triiplnnarrtnå- och tre &renad hötJuga å aaturllgt vux-

ud, träpinnarrupgrtagningskrok( ekåira) ss,mr Fot&.tl8hacke, och lijvknivr 3ör tröBk tllltqon sl&gorrsädeeskyfftar åy trä,
slktvannor och måttkärl av 'trä från lrlZ-gsnne ulp tj.ll tunnar För
en bJörkrhandr!åfea

träarbete hand-1 hugg- och slcrädeoyxar Stoy-r och f,tneåg saet ha6l.>,:v
nnri"i,-.Eb tång, $oro oplk &nyändee träplnnar eller, då större styt'ke
kr$.vdenr

I

sroedJan

tlllverkade JänrbultarrBorrhåt

upptoge med glöd-

garl Järnpt nner

'Illlverknlng och under håll av denne asaktrpark lnkl* arbetefordon höråc ttll ?lnter-arbetetr Järrr, o&gbladrfll.f flnsele ooh lättTegn(trllla och glgg) utSJorde t huvud.eekdet son hördc tlL1 köpcgodo.
tldoåIdem ra,r på vH.g. Ångpteetot?re biirJade hö*
ras bå.de hiir oeh #u". Från sågar coh snlckerlfabrlker kon både ohlry*
ladu och thyfsadet trräder Tl ftck ou.lcrlng sekeleklftet båq: arylkaplog av Järn,fabrlksfranetäLld-vlseerllgen mJuk-Järnsnl,k,rnodenra
högaf,fler och dynggrepar samt lcke nlnet tröskv€rk, Ått fåttörat dc
vtd tröekverksvandrlnpten uppbund.na gxema, dvs. hlndra den från att
Hen den telsrieka

:l+.;

stalrna, yå,r ett ärorlkt förtroende för €n Z-årlng. tsarfota I den
tllltagance höetkyla.n kii.ndes det underbart att få trenpa 1 den nJulcap
Yanna oxeplllningen.

Hyglenleka bbgrel,p var

t våra dagarl I'otbsJuXdomen tuberkuloe hade dock börJat bekämpas, fränot gsno6 upplyanln6r Ålmenackan fh'r år rgox tnnetrålLer Lnte mlndre än la sldor om
tUpi:Lygnlngar oeh råd tllt förekonmande av tuberkuloe och lungootr;
De bör ha bldraglt tlllatt nan eå enånlngom upphörde med att äta gröt
ur $anttta, fat" Sskterier t allrniinhet vsr åär.euot ett okänt begrepp
för de fleet'ar ftlte Lort rensar nageaf är ett uttryck eo:a a,nvänd,ea
än I våra dagar, även här konn alrn;rne"ckan med upplyanlng oeh råd tltl
bättre filrhållandeu. I 19oI års aLaacka r@.ae för grävde brunnar
6lvetrie

annorlund.er li,n

utanför husknuten oeb rekomraenderae borrbrunnar på större avstånd
från hueet gch frla från elaskvatten eom kaetas utr aAtt llgga vtd
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*ttf.igga vid vår

grävd,a brunn

utanför kökGt och bettalta al]"a de in-

sekter ooh st!ådJur sour flöt på, vattnet ocb kräLade Bå brunnsväggar
av sten och trä ver {s $om att upgiLeva en e,nnan värld l ,qlnanaskanutom Vlu:aerby Ttdning- den enda profana

ekrlft scn stod ttLl budop
hade tydllgen bll.r'it lii,etr Den ganla brunnen och fylldes lgen oah
hushåtlsYatten härntadee I forteättningen från brrrnnen ned.anför bac1en vld l.agåru. Att kreaturene förorenlngar vld yattnlngen eipprad,e
neo I den brunnen etod det lngenttng onr I almanackanr
L{or var al.lniint känd för att hårte etr$ngt på renltghetrnsnt lnnebar emellerttd att man lnte eåg nå6on lortrAtt anvä,nd,a gaffel utom I
den het'a gryta,n var herrekapofasoner eonr lnte hörd,e ses tlllr tdatbe*
stleket beetod av knlv och sked, den senare vanrlgen av trär sär Mor
rlade fört anvH,nde hon tumraen och pekflngret. Blev hon alltför eolktg
om flngranna fanne Ju munnen att t111gå. Det stände ockeå ued rcgeln
att lntet flck förkonmaer rs\lå smulor är ockeå brtid.I I
ltlu6or fe.nne på sorffraren som myggor I Tånneå. De var beevlirllgar DH,r;
för <ioppade vl peppersremsor I slrap och håingd.e,upp I takct. Attflu8or kunde medföra $altta stod lnte L almanae&anr troppor oeh löse hijn,
de Liksonc fl"ugorna 1111 odreseers,d,e huedJur, Lopporna kon från lagåra.
Sär de blev för många och för svå,ra rnåste de pLockas ochrknäppasr.!tron
då flck man yars enabb I fl.ngraffi&r Löes kom från nänntglrorf Donrd.vel
löseenr kantnades bortp helst utoahus. $kedde det lnonlrus måete även
de rlaräppaor el}er överantvardas åt elden. Då arbetet var Elut f,ör
dagen och Mor bade en rmge I knät eLler vld. sldanrvar lusunderaöknlng,
.

plocknlng oeh knäppnlng en rogivande frltldseyooeleättnlng. Trots don
'"iff:ffiVtlfätle på etr orovsckande sätt. vld eökandet
na verkeanheT
efter käLlan upptäcktes att håret, på plganp hos vllken Anny 1ågr vs,r

rörlå8t,. ?lgan var full.ständlgt nerLusad, ÅtfötJd av en rad ungar tog
Hor -försed.d raed kara bch en väteke. I en butelg- plgan nec sig t1l1
r$tenen r på betryggande avetånd från hueet.
Avluanlng ä,gde rr.un osh
luopJ'ågan bI'eY åtulnstone för en ttd franåt rtl!.lfred.setällander.

_äS-

Under so:anarhalvåret

ftck vl dagLlga bad I tÅar

våra elmövnlngar och den I samband dånaed bedrlvna kräft,fångrtönr Under vln*
terhalvåret skulle anelkte, hs"l.e och händer yara tvärtade oah hå,und.er

ret va,ttenkarmatrföruton på otindagarp Dät nnan gick tlll skolen hiiloade på fint frii,meande och då man fl.ck f;ilJa ned bort. &,gsn före
Julafton tog Far ln en Etor träbal.Ja I köketl vri:mde vatten och tog
stg et,t julbadr &irefter yer der vår tur.
$ä,r det gällde sJukdon experiruenterade nan föret ued de hustsurer som var aLlnänt kända. Feber va.r en FrlnäraJnld,om. Den febersjuke bäddadee ned med nånga täcken ochttäppteot tll}. I[är uan hö11
på att kvävas gä1Lde att göra elg hiird, genon att EoB&r Säakcna drogr
bort varpå föLJde en haetlg torknlng rncd frottorlngr Eftor byte av
ekjorta lntoge norrnalt c$ngläger On f,ebereJu&dsnen fortsatte föLJande dagr elJordee behandlingcn omr ffi dotta leke ledde tlll båttring anlttades entklok gubbef. Kort tld efter vår tnflyttntng tll!
Ylrmerby 1907, brev Ånny sängllggande t hös feberr Då denna trotg
hus&uren Bteg, tllLkalladee kvackssly&c€rtr Denne tog fram ett förotoringoglasr Efter ett ohörbart nranl.ande ayltlste he,n t bennog ögon
dlagnoeenr som tiidl f0nd bloglt fVad gör aaa åt det?t sade 3err
tJag har sedellt sade kvackenr och tog fran rtt sntar. blodlglar,
fyra on Jag nluns rätt. Iglarna, cettes I verkgsrahet och flck b&å1Las sono Lår tllt d.ese gubben skuLle återkomar &ellertld steg tc6pere,turen över det avläsnlngsbare p{i torooneterlt-41?- 3ar fattade
då beelutet

att tillkal]"a provl,natalläkaren

som bodde JOO ueter

frår

o8sr Dcnne konetatered,e dubbclsldtg lunglnflawaatlon och tog hand
om f,alletr Anny klarade sigrför hon Lever än !. dagr

Ett annat exempet yÅ kvaokeal.verl har bsrättets av Horrotr. Hon hijll
på att, ltl bllndr Då tnga huekurer hJäIpte bcslöt trorfar att tepänna f,ör närrar. Färden ställdee ttlI UppseLa,l; där d.et f,anna or l;rildergör&f€r lf0mlor ordlncrades av denne grarts6n8 Blrltsr s3rnen kon
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tlllbake. Åttffetta

var Ju uppenbartr Sara.rruons
snus blev därofter i:fonnorg huekur. Iå -torfar hade hug6lt eig nycket
tIla i låretr fyl}de hon eåret ned snus och lede €tt furband. $åreg
läktes och Morfar blev brat
3'ar levde lnte bara I qyudetna under slna f€Eorr Ätt han b,sde &tminstone en fot på :rarken då och då fra.ngår ay hens kortfettade antecknlngar I aLmanackorn&r 3rån 1899 kan vl. l.äear rMedol mot ö"orr"ffi
V?irm mandelol.Ja

berocide pä snuset

och dryp

ln,

McdeL mot hafvandeverkrÄlrtlpurlnkapElar.

3ör kvark hos häetarll Jonfnr honingrJJomfm,r ndölk. LJurnrao och

r llan haåe tydllgen funnlt bättre medel än de gamle, beprövade, eom anvä,ndes ev }{or och d,rängcn . ]dor satto ena bröetvårtan direkt t örat och oprutad.er ffi,r fanno d.st aXltld
va,nn mJöLkr Den gav åtrnlnstone alg ouedelbar 3.lnd.rlngr Drtingcm höångad-e hä'etenr då denne fåt,t kvarka. Precl.e sa.rrgna uetod eom Jag sen&re återfann i Soldatlnst,ruktlon för artlllertet, r}fed.el nrot håravfal].r
F.Paullg ÄzyrnolstLmulusr, har tr'ar antecknat I almanaska för såv&l
f8gg som 19Oo, Sannol tut,uff aetta av$ett för x{or, sorn börJad,e förlora sitt tiital vackra hår, oom engång verlt eå långt a,tt det l.är. upp*
föst, ha nått nära no6 t111 golvet då hon stod rekr i{en I'ar förrrär.r'ada
under sln stora konta^kt red ouvärlden lnte bara råd oah crfesenhatcr
om hur sjulca raänniekor bör behand"laer tl,fans sana ln corpore E&gotvar
honom lnte frärurnande även om han lnte uttryckts det på tatdn ot!.cr
hade våra dagaro fyeleka tränlng I t&nkarrrar 0nkrlng aeke!.oklf,tet
flck vl banr erferenb,Gt on hur det onda I en frlek kroBp kunde fördrlvag Bå ett rel. enkelt sättr Vt ftck 1 rkogen borton Stordlker Bå
ItlLa Vls nrarker bHata grener av bueken tlbaatr Ay bsrken från denna
bueke skar Far ut en platt& ar 3-4 sa. I fyrkantr Sarkplattan ladee
nled lnsld.an mot överanarene hud oeh fästee lced ott förbandr Att tlbaet
bör tlll de mera gifttga värterna var det lngen som vl,sets. Efter rtågon tidr kanake två Oygnp togo förbandet bortr Glf,tet hade hunnlt verkar eklnnet var borte och ett tJockt elenmlgt lager en var skrapadoa
bLanda.e

ned

urinr

HiiLL

i

häBtenr
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bort från töttet. tHä$a.n nl Be så uycket rrnörJa tlbssten kan d.ra
ut ur kropponf r sacle I'atr. Då upprepa,c behandl"tng lcke fömlnekade
tsraörJanr ulan två'rrt, om och då därt,lll vert< börJade lnställa eig
kors denna frlskkur ur bruk' Efter vad Jag nyllgen h,ört ev någner
åtenrpBtogn kuren cla 1O år ecnare med de 3mgre bröderna I Vlrmerbyr
Ytterltgare entkurtfrån denna tid fiirtJänar ått ounä,mna6. Det var
vår l.riga souo sa,tt lnne med kunakaperaae tsnder körsbärspLockntng på
ödegården Granstori, vareeblev Jag en vårta på ea s,v mlna fln[rerr
rDen kan Jag ta bortfEade plgan. llon ftirde mtg tlll en sten som hon
välte uppr rlckte bort ett hår*trå från mitt huvud, placerade håretrået 1 gropen och Lade stenen tlllbaka på aln plats och läate cn
råmsa som Jag nu glömtr tSär håretrået har ruttn&t bort är vårtan
bortar sade h*n. Vld påföl.Jande års kilrobärepLockrring var vårten
bortår Jag kun,åe tnte återf,lnna hårstråetl
ie soclala förhåLtandena vld cekaleklftet f AJuredaLa företedde
vli"l inga ctörre ollkhcter nred de oornpådde t and.ra liknande socknarr
$ågot herresäte med therrskapt fanns lnte 1 vår socken. Intc Erls
någon Bturre gård ned torp Ters lnnehavare etod p.å gritneon tlll
therrska.prr $tatskyr.kopräeten och hane hustrur hur ae nu än raf, b€*
skaffader representerade det andllga atåndet ued hiigre bokltg blldning oeh va.r därfijr eJåi,Lvekrr,vne som eocknenerhögsta hiinsrt Skolläreren tllltka klockare och kantor semt lärarlnnan hade Ju också
högre boktig bildning och höreie halvt on hal.vt t'11L det andliga
ståndetr I tvrlgt fanns be,ra bänder1 drängar och plgorrbackatugu-

rittare(eom kunde va,r& hantverkar$fatttfbJon neci ekötercka semt en
pootf,räken och två handlare, en 1 vardera av byna utkanterr Hoe bön'

glvetvls en Järntrårå rangordntngr eam bestå'mdes &Y
hur rlka dc aneågs vara I förååtlande t11"1 varandra. Stsrkast tog
depe elg utt,ryck vtd bJudninsarr c,.d 1å*8"å3åoåIffitliffi8$"*gå tgt"iå-gråä?t#il*g$ågl"åöä&'3ähä?ffi'#*"tå"?8tt?å"i*fr äåöå"?3gvär
med arr få gästernalatt gå framjoch
d.erna härekadie
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krnLlnerCe. Prästen g:i.ck dock

]ifter

först sila sJäIvskriven gudsreprssentFlRt.

honom lcom präetinnan l1kaså

utsn krue. ?tren sed.an börJade krusandetr Och ändå vlsete alla n$ir det va,r dsr&s turrt varJe fall d,a I
eom hörd.e ttt.t rären, lltrr u-;tt;lls;ldn"ri hade värdtnnan sJorr sttr
och fknapadelntftck sJäLva ordna ln alg 1kön. $en d.å kundo tblend

rtk

"
något uppoeendeviickande lnträffa. Antlngen kunde en rntndrå4önagring avslrctli8;t och uppenbart presse slg framför en rlkarel so& vs.r

hennes ovän

lLsfa

eller

oakså k'"rnde en blckgtugugunrna m€d hurnor

eller av #

filre en bondkäring. liocknen haqie fårt stt Lntres8€rni sarrtals6.moe p:i. eplnneldan en rld franöver; I detaq återglvet
av flokalpressen t,
hoppa fram

l.icor fitrt,Jännr etL s:iirskilt onnåriln'rnrie. Deras arbetsförhåLlanden och etäl.Lnl.ng I det cåtlda earrhåLl"et får väl anFriångar och

ses vBra uttömman$e behandLade av virra tproletä.rl.ltteräre, 'fötrfattare. Dåtldens aLlrnä|nna syn på ol.lka nåi.nnlekor och deree värda

franglok ev $ar.orcos 0rdsprr ?2t2, vll.ket hörde ttll det första man s1
som bam flck sl$ ltrumfat genom katekegen reöan I enåsfolanr. tntka
ocli fattlga nnåste våtr& lblnnd varandrar llerren hater gJort dem allal
Detta bltrelne ord uppfa?tadee I al.lmänh.et så ett fettlgetuguhJonenl
b*ckstuguelttaxra.rdrängar och plgor härde ttlL de $ärskilda grupper
nv männl8kor Herren hede slcapat ffr att var& och f,örblt vad aoat$fi

fatti.ge och behövande skull"e glvetvla hJätpae om Jn.g har råd och
möJlt6bet ett så giirn. llär drängen ocir pi.gan hade tagit rtädJa betraktadee rle eom husbondefolkete egeudoml naturl.lgtv{s på. varl€r4ot;i. <iä4.4
de eätt hos olika bönderr l{iir det lnte fanns något nera, ett-gfräI'på
en 6ård. sro8 sigi drängen och plgan tltlbaka t111 slna reapr kalnrarr
3ör drängen va,r ctenna lcke säIlan belägen I lariugårdsbyggnad.en o€l*
lan bägt- oeh nötkreaturen eå att värmen från d.Juren kunde utnyttJac
i{oe bättre bönd.er fanne drängetuj.:E rned eldstadr f vant lge fall före1åg lnga frlttdsproblemo Belrovet av vlla och eönn gJorde olg nog
ganska snart gäL1ande l vardage, ifien Lördagokvällen var +as d.cn efDen
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efterlängtedi Och rnatta ä mlr, sa,de pigan. D&hråoaee dansen oout
3röding ekaldat oulr Hoe ose var det inget problen för dr#,ngcr1 KE[stan. Jag tror lnte att han var road å.v att d.ansar De plgor Xor anetäLlde togs från troende henr Dett& lnnebar att rnattat lnte ägden
av vår pl.ga ty Mor skuLle a,nsvara även för hennes sJåiL Eå att tlllfälle tlll synd icke uppetodr $ågon d.ans bort I vtigen på lördagenatte etod lnte pi-: det progrannetr In av rie våra gjorde eme1lertid.
en gång ett försök. Hon bl.ev haffed och etåingd,eo ln. }Iågon av ors
blrn tog upp frågen em rned Kor, varft;r lnte vår plga likeom de andras kuncie få Lite egen frtttd och gåi t11,1 byn, tYad oäger drr ? I sa,eå
de $or, tllar Jag någon frltld?t. Och'var den frågan s].utdlskuteradr
Far behövde nog inte ta stiillning till detta probleu. Jag har ett
aktue[ varJe !rgg!
ninne s.y att plganställningofrågan v;.ffie
I hennetr
lnverkan

har rlint okadf.lg lfEn-eer närbel&igna
#ci;ergtitland oah detta I så hög grad att inte ens m1n srarka. Lokalpatr{otlsn har kunnat fömå ralg ett flnna något Täfuud 1 min banndons ciialektr $onr en lntreeee,nt t<orsnlng mellan *nålanas och öctenDJuroda{abosnas sirråk

götlanda dlaLekter kan kanske betecknns behandlln6en av r-konsongltr
tetr i ett f4LL. R i börJan av ett ord uttaLae silållin*skt(t,ungrote*r)

lauti sLLer I slutet av ordet östsötskt(tungepets-rlrtrGXr röra
rar& rlegrynogrtitntr, l{ln ringaktnlng av östgötadlilLekten gäLler dock

&en

lcke tungspetcs-€tr

*om Jag

tvärtoa tyoker frametår eoa en fönnlld*

rande onständighet då don öppnar munnen I Sorrköplngr

f mfii barndoms pa radla med emå häuceLeer h,iir ovan
bltvlt belyst så hände dock större snker son bröt vardagen och ytterllgare förgyLl.er mln minnesblld någon gång tyrilrr tvärt oar
Ifärnaet ttll f.igger väl då de regelbundet återkomaneio belgernac ty
deeea ii.r det blstt Julen eom hos mlg efterlännat nå6r* cgsntllga
mlnnen. Ifyåravaka fiirekom. leke I bermet, Fåek och plngst var rcrnt
kyrkllga bögtt.der. 0m vi ftok ära 1Åotägg 1 DJursdala hsr Jag lnget
nrinne ar' i'ggätnlng hörde emellertld. ttlL påettrad.ltlonen sfter tnCln vard.agen
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fLyttningen tlll vil'ru:rerby.fM, var det fri ätnlng ooh täv1an CIm \rem
som kunde äta nle$t, ]{ltt, rekord^, sånno}lkt oslaget, var tB ä&g.

Slffran var offlcleLlt godkiind.. å{en nntln6len nåste det väl hs, varit
snå kyckLlngägg eller fuak I rälrning€flr f DJurudsla hade tngA. påe&*
kliringar sett dagens lJus" tfldeoffrmar flradeg ned kalas antlngen h€rum{: eller hos $1äktlng6trrf blm dansade de oguriaktlga nrnt maJotången.
Lucla ned lJue och kaffe yarokänd.. lten Ju1en var,;iegto aera känrl
och efterl$"ngtad. Granen utsågs och hämtadeg I egen BKog av Far ned
eL}er utan bar'n*irLLokap beroentie på väder coh onöctJup. f klådseln
av granen deltog hela farnllJen mea 1{or son Led.nre" Ifrrvuddekofåtloner'rts var äpplen och flna karameller I papper ned långe frsnsarr I
tollpen en 9Lltter*tJiirrta elLer sven$k f1ag6a. JulkJ"apBsutdeLnlngGn
skedde t sernbancl rned kvältseåLet och fiirbered"des av }.ar och l{or I
rotuganrlnom

l .sti* d.örrar* F,iireilk att, tJu"titte

vr:r legl?latr l{ii.r (åi:rrcn öj?pn&des

ta}l.ritk.

t"r:rE

genon

"y

m

krapparnå, up-rriigija vlci vare

bara ftck två lclapFetr en för nytta och en
fi:'r nöJe. Äv förstniimnda fte* Jag sannollkt å.r l8gg ttlr mln h,äpned.
ett par hängeLen. Jåg blev berusad av glädJe och -",tor någte s$ kpappar i byxLåXnrnsrtta 'rlcl Julborrletr Efter rnaten son yar fkalaet med b1r
och ens

trlny3e

år tutflsk och gröt

Far Julevnngellet uten Roseall långa utLäggnlngarc ?å Jullneirgonen lned biirJan vld 4-tlden ekulLe al.la fijneter
eom kundepes från vägen vara fiirsedd.p. ned brlnnande Uus. Den etora !
lå{,ete

g_qåq

folkva.ndrlngen t111 kyrkan från byn och dese omglvnlngar börJeder
t'|..1 .4,-Zg tu/**At* <d r'c4-7* a.Uc&;*G
4;a...
på hösten år 19oo börJade Jae; crnåekolanr &d)
:!dan flck då

8,J-42 !y'e*.r e/ata4ia /-*
J-qre
-lrted
Loekr nJöLk

"!dt;:ickaI flaeka och ett väudotert ägg aeLl"an två stotre
bröql"

s};j.vor med snör på"Bartren granekade noga varandtarl oatsäck. Dct gäLl.

da att vlsa lrur man hade det heumal lor och Davld had.e red.sn fönrt
l'rl,rt ut bokstäver och slffror saat meddelat någon kunekap I stavnln6
och r"'iknlng. l{an }<unde därför från börJan inrlkte slg på d.et vålsent-

Llger lekar och orynne, I s;rnnerhet sou undervlantn6en

efter

d,e eom hade

enpassades

svårast förbfe. som Lärobok I stavnlng och

t$,en1ng

*2(len "'"'ilnd eE

Bibllsk lil$torle och LiLLa Ka.tekesenr t räkniug ad.dl,-och
t,

8:/"/;a< 4/:

ault lBllkat,1 on s tab eLl ea r
hade ett rikt btldmaterlall
av vl,lket patrlarken Abrah*m meri sln bunclna son på Cen retian rykande

altaret

knlv I sln högra hr*nd" tlJ.Lclrog stg
nia särskiLda upi'måirkaarlhetr Konetigt att Gud tycker sm att aan sLak
ter och och eteker nlinnl$lcor åt honom, då han Ju änuå lnte äter denr
l6åtte lnte }'ar komnå på sar&rs, ldå *om Abrahrrn, viLkcn han tycker så
myclcet o&. ?anken fiirbteEnade så u:*nlngcmp ä€o &{a}1 åunrie lnte kännu. slg f,tktlgt eiiker, ty ciå det qgFille e Sucl I kunae ;rar vara håru.
År XgOI biirJacle Davle,l p,å laroverket 1 Vfumerby, lnackord.erad
hoe Arrguste te.reson på $torgatanr llon, ivsr Auguota, Levåe på inaclcord.etrtnger.av e rolpoJkarr llon -var.snäLl ocå rar oeh åtrnlnstone
halvfråi,Lst men ut&n stt d€ blev $tört"e, .Det sictnännda kan man nog
l"nte uäga om henne. Yarje 1örcia6 gick vl stora yngre 5 h*tllL $öc!rn Vl stetl.on oeh rnötte &avld sou &{-,& hw över veckoeki trc& l-ravld.
hade ett brinnande studlelnt:ess.e och var ruycket skötsau. IIan kund.e
berätta från den l.ärds värl,den srn b.tr&r dct tl.ogleke horuelutetr,
rtiånk på ett talf och unycket anna.t roli.gtr Vl var ilocta lyeanare och,
gtudler. ilan Lntressetr&ue ose för botanlk
he':$ g&Y oss ltupulser tlll
son blev mitt starka limner
Släktsannanhåtlnlng oeh slåi.l{tlntresee var påfal.Lande p* tåOe
i;[org- och lrarssldan. ?å lf0restdan hace vl, föret Ingebo son Lä9 rtäTBlästr -i,{orbror Johen var eå gammal eå,t,t, h&n ål.derseässlgt kunde yatrs,
fi:,r till l,forr $näL11 talför1e€h 11te nerr'ös oah ctawmando, nå"6ot
gråtnll.d ren tyst då moeter tKrestln r var ned, ty då var det hon
som förde ordet. Hon kunda Brata, gråta oeh elrrattå s&ntldlgtr $Ju
ki"ielnerl fern poJkar och två fllekorr De tre äLdete pojkarna var tngr
1*JorE älderr llur clen LIlla eöenlga och fattlga gården kunde åstad.icorma fyra folksi{oL!.ärere oeh en J.ä.rfarS.nnapUraaår Jeg Lnte. tVl r
skrev väl på, åt var*ndra inoro eLiilrten. i(örebäreträd.gårcten 1 Ingebo
hade en leke oväsent}lr: del l gårciene lnlroesterr 3äyen plockadea
9)
veden på

och mect en Lång
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I untnut.
jöre Lltenr I partl och 4-5 öre llternTee
torget i Viuaterbyr l.{orbror Ånton, elro}.l8årare I en Sranncockenr är
cch pl++x*d.es erllCes f$r

1 eamband meel i,{omsrr Kuein Yaldemare iildre
broder HJalnar blev sks}lärare och ke,ntorr Han lever iån I dag 6on
penoåoniir I Kalaar, varlfrån han fi;r ett 3r sed.&n gav elg ut på. en
reri.an I1La behcndl*ci

långreea och ilverr;:skilde de alälctlngar ban kunde rr;,:epåra. Fa6'ter
#reta var ens&ru heinrua aå nan koa t111 ossr !{cn va.r tvetr$är{ i bfrJan
on ho:r skulLe be h*nora stige ln men rrrn på andm te,nksr då HJnlnar

flrl.Lt ei.n:örgtå repllkttji 6ar1 di*7tr Tl,-ien ansåge d.lr lnne för öneesieåig pr€8ent&'tiCInr 1]å dutta var evkLåret kon i{Jalraare nästa f'råga
scnr Löd:rÄ han fr'T.lat?f r {ireta föreet"og att Jag eJäLv b$et, kunrie beovarr:$en fdgan cnr liJtlraar kunde ,komn& titlbaka senå.re på kväLl,en.
lljalmar kora oeh Jag bJöd tå grogg som han tt1l unln'sverrasklrlng ac*
ee;)ter&de. Han tror:tr obgerverad,e etfke?tea so& ut:rleaderått dyrt
mi,irker. lnga teclren tydde d.ock på att bruket av;rlirohol hlir.de ?i11
ha.rre va.nQrr $amtnlct kön näetan orceaelbart ln pi reLiglon och Jag
fiek rnln ertnnesbl.L':.1 från berrndonen I detta avgeende uupf,rtskp.d under
€tt per !.ntressanta tlmer. Jng har en känsl a^'2(rtt, HJal.mar ned, beevtkeLee fann n5.g eorc äppLet som falr.it vål långt från trädetr
l:iorbror Alexander bodde eå tångt bort atr besiik I den fantUen hörde tiLl oäJ.X.eynthet€r sora Jag lnte ha.r någnt atnne av. $e besökte
d.ock ooe gå slä,ktkalae. l,[orbror Å].exsnder lar flnt gtf,t raed erdn3reket fännö6en bonridotterr SanllJen ftck ciärför ett skiwler åir hetrr*
ckep över olg. Enda tarnot..sonen trtLLls.b,1ev släkt€ns förare läkaro
efter att ha haft en tsturm und Drangl- perfod" bakon slg. $an avLed
t unge, år orakrlng 1927.
Fars eläktingar bodde !.ängre bort ned nlnd.re miiJllgheter ttLL
ungänge. Sarbrtirierna bodde { Ekenäe, delat på två går*,nr :1ed g$o€r1eam g;lrdsplan. Åkrarrra var så e;nå och stenlga att plog och harl'Bxtd,ast ned svårlghet kunde använd"as. Enpel låglänt mark LråS ,nademal
1åg utned strenåen al aJön Hulingen.-lfederna gav vliS något v!,ldgrä,o*
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foder aen y&$s-ekiirden t eJiin var$ett ylktlgt eou[ersrbete eom 3ar
talade om från etn ungdomrtidr Ekenäs hade varlt utgårdar t111 IIa*
6eJ.arum

- lratce af l{agelstutu- enllgt uppgift av dees Ben&.re ä6are,

mln skolka.nrat Vii,rner EkeLund. Både 3'arfarpeh.#'a.rnor levde cIå Jag
fijrsta gån6en var L Ekenäe I elutet av eekletr .Ia6 mlnns Farfar Blt-

I köket . Hsn lrade stort ekii.gg och eåg ut preals eom Jag föreetältde nlg Oudr llan var reapektlnglvande och kunde oekeå bll &rgr
Jag hade hlttat hane lryrkkäpp och fick kännbart yetå,, d,oek önte av
f,arfarr att den k&ppen var ts,bu. Hnligt Ragnar var 3'arfar en stor
ninrodr$ans käråste syereleättning llir hs varlt att ya,ndra I skogan ned bögsa oeh htmdo Kanekc blev det llte för nyoket för Faruor
och barnenrty jakt var något son Sar lnte tyakte om_ trots att han
äl.skade ekogen oeh tydllgen ylsste En hel del om Jaktr Andra giingen
jag var ned I trkenäs stod l,'arfar Llk I den för ändnqåLet lordnlngstäLlda tboar, yars €loly var täalct av flnhaekat enrlsr Enpn- el"Ler
granrisnåtta täakte gårdsvägen ut tllL den em&:"a. landovägen, där det
obllgatorlska enriskorset yer plaeeratr Stt dyltgt enrlerore 1d, en
granrtsu,atra ev vtss rängd ekutrE atlttd ri;ffiii**ärn* vår porr,
Llksorr utanför andrasr 1 DJursflala då ett begrevnlngaföIJe årog förbl.
tande

Sarmor, farbröderna och fastranrs(g*Ldap SeLme, Ännandal$ofla och
Hulria) var de gladasterLivS.igaet,er enälleete och neet hJärtegode

nännlskor som Jag träffatr Älla Llknade de 3ar l det aveeendet meci
det tll.Lägget att de var gudfnrktlga Bå eå sätt att någon frukten

lnte framträdder nå Cet var storkelas Bå nfenas var

d.e

fleets,

Sare systcon och svågrar nS,i,rvarande. Sarg systcon pårnlnde

om

&v

i;litt-

i rllrel"ser soxn talr }'arbror l(all{den hetaote av brödern*, fast,rarnå, $elnr I Sergebo, den LtLla puckelryggtge
$ofta och Hu1da I Stcåne öyert,räf,f'ade varandra t etagflirdtgbet och
godmodlg hu:nor. 5tt eläktuäte l Ekenäs var glädJens och hunornri aöte,Ett nnoln drog doek tiver Bkyn eom regel två gånger on dagenr F&rrande kvickalLver såvii.L
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bror KalLe och faeter Therb$ yar barnLöse och hade en fo$terson I
nin åIder. Han hette Hflmsr. Iieln arn*ågs v€ltr& beevä,rllg; och ukulle
elåe tt11 rättår iletta gjordee metodlekt och grymt,, varefter poJken
e?S,ngdes ln I en naörk gareierob' Han var märlrrädd. Ihcler elessa förrä.ttntngar avbröto gläeijen I granngården hoe Farbror Johan*Erikrdår
de fl"esta ä.T gästerna boctde. Ån l dag kan Jag fhöref lillmers förtvlvlade nödropr PoJken låir ha bllvlt ett nerwrak. Åv &usi"netrna
var Gustaf I n1n åLder. -övrlga av Ssrbror Johan-3rlks då fildda barn
koamer Jag endeet thåg som snoruägaf,i Farbror Joban-Erllc

håU.are. Husaren lnfann ei6 fi:r prunderlngslnopektlon en
dag , lkliådd eln revbeneuniforn ftir Småfands Huearetr.

var ru$t-

eomru.a,reön-

Få, gr*sneetts,n

prxrlar, oadeLp stlgbyglar, stång och brldong
Frrflr Putsen var godl ]lästen var gårdenatbllr, so& må.n fLck s,vstå tfrån under den korta tlden för bevärln$saöt€tr
Äv sL$,ktbesök och kalee kou 6lvetyls Bergebo högt på rangekalan
Farbror Yslfrld hade brädkörraing åt ett eågvertr ,. traldten Bo& 6rtr&förtJli,netr Och d"et kunde beh$vaer ,Jorden var stenigl nagor och delyle eank. Farbror Valfrtd hacte lnte de nöJLlghoter eono blev hans
radade hann upB sina

,/u-*e- -

eon John beskärda' eLtld.t.nyttJå krlgskonJunkturen

tlLI ln}ronstbrlng-

affärer. Vt flck beeöka Krlstdal.a kgrkar SabElsköldanraa åitt*
Lingar ftcf på den tlden gLunra L elne gra,ver ostörde ay eläktforE-

ande

kares mlnnesandatrr

fs,ster Ånands. och farbror Kal.Ler Han var ett
te}rnlskt genl och byggde b}r&r vårt trögkverk t DJursdala. Älaote
kusinen IIJalnar var lngenJör oeh enlgrerade tllJ" Änerlka. F"arnllJen
flyttade tl.rl. Vallräs I Vfunmerby, Där blov roånga bamr h dottetrdo?ter har, son Jag fijrut berättat för dlgs nyllgen glft elg med

I

RumskuLla bod.de

HamarekJ$Ldarnae lrulrudman på ,,*f,unar Det

är tld för

Harnrqarsköldarna

ett putea upp och konnplettera sln ätteskö}dl
}i[in ä].dsta faeter1Hlldal och hennes nran bodde på en gårt L utkanten av Vlnrnerby. oården hette 3org. Faster

lltlda var mlldr tyst

c

*]0och enltgt Anny den lareste ey alLe fastramar !'arbror $ven var
J
rlk och ansedå Bom en a.y de snåleste a,v bönderne I &nålenä.
fis.dir-

##';'*#;,t!:;{*,

,"orfi#ffi*råd

Brt råna nie nera
hundra kronor då Jag erulle resa ttll Lund för att studerao Jag
hi*,mtade sJälv pengame som han pLockade frao ur eln rönnlåda I
tekyffanerenl. I{an rä}made dem flera 6ånger och såg ut, soaa ou d,et

var hane hfärtablod eom blev avtappatr
Saster l{ulda var glf,t ned farbror Alfred lindqvl,et 1 ffäganäeo
IIan var bonoe ocb hade deseutou åkart ned flera häetarr yeu eom var
gladaet ev de t.i
Jag gäetade deua und,er rnin krls.
tlanetadstld oah Lyckadee någorlunda rlda ln ea någoi beevärllg u1g.
;7ie -*
håist, vtlkeV-ötjc3 ulg i ovanskllg ärar
fvå store händeleee tnträffade regeJ.bundet varJe år anltgt aL-

I Vlranerby. Den'förra L mltten av maJ
den sen&tre I elutet ay olrtoborr Vl barn flck lnte begå d.eesa Btora
eYeneea,ng I annan mån än att föl.Ja förberedeleerna och ned spännlng
lnvänta hur de utbytte korna och rnöJLlgen hästen skul1e se ut och
uottege ilen obllgatorlska rnartffiadskararaellen, com fel.aktlet fått
nsrnnet polkagrls. }'öret efter vår lnflyttnlng ttll Vlmmerby ftck vl
ttil.fälle att fi;LJa deeca nsarknader på nära håll. $ärekllt höetts&rk
naden företedde ett Jåtttelikt uppbåd av fotk oeh fä från store del.al
av vårt landr Ått brännvlnepriset had.e årt upp ttll 25 örc Litern
kunde lnte förmärkae. PoLlser ooh fJärdlngoaåi,n hade aibeteant med
att lnskrida vld staganaäl eom åsankat llvef&r&r Att för enbart fyLlerl ornhänderta6a folk var lnte ens tänkbartr Or[ bl.od inte l7&r: 6gpf.igt 1 Btörre kvantlteter på den redlöee och om han inte kändes allfi
för kall.r flck han Ligga där han 1åg elter fösas åt etdrån om han lå5
mltt 1 vägen. Och glädJen etod högt t tak 6ller rättare sagt under
manackan, vår-cch höetmarkned
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Slvlra Madlgan :oEh mhlrda.ren Ånderr Drängarrra ha,de fått ut Lnneetående d.el av stä,deloLönen oeh tbyttc böndert, HSmene bgnd vävd,ss
för tlllfällct eller för framtlöenp dryc6o för bondsönerna koug endast d.et filrra l fråga. Det genare skötte d"* fijräLdrar olgr D6t
oeh

Y&r en ekonoralsk angelägenhet.

(nefleUtlonr Bortsett från ko- och hi{,Etsi:lllntngen ka.n nan fråga elg
our folknöJena uer än ett h&lvt eekel senare föratc någon nllmnråirt
hiigre kulturell kulturell stnndarå. )
på sommsren 1904 drabbadee faulljen &y ett fruktansvärt sJ"agr
Davlci dog. .ilagnosen var tbenrötaf efter öroninfLarmationr Trots

s,tt slutet var väntat bleh heLa f*miLJen l.lksom förlanadr sedan börJade gråten. och vad d.et grätst Att vt b'arn grät och att ISor grlit
var Ju lngenting underllgt. ],{en att ee och höra hur den store och
s?a,rke Fa.r gråi,t och ekakade

var något scul verkade hJärtslitande och
aäetan hemekt. I,åingre f'rarn skulle Jag få ee detsa$xne, vtc dödsfall.
l{ed barns fönuåga attplilrnrna sorger kom vl ayskon efter Davld.e d.öd
relativt snert åter i norr.nala gåi.ngor ehuru saknaden efter *ir li1dute bror -vår {do].- var oerhörd. Iar återflck ochså fattnlngen ef-

ter

tfd. i{en ldor grät und.er år framåt. TlLl seden t våra kretsar hörde tyvärr att man skuLle visa eln sorg ocb eina känelor eå
&ycket lom:nöJltgtr Ju raera ohlinnet desto rlEtigare. A.tt, visa söorr-'
het I ea'målnbttcn tyst sorg betraktad.ee som hårdhet, käueLol.öshet
och nära. nog onoänskllghet. "Sore oläktlngar hade ockeå för.rnå6an att
I:ita tårarna rlnna av eåviil med.känsla som artlghet. fu l{orbror Johan osh Sloster tKreetlnt l.nte hade släppt, på frr ful.lt reden crå de
Eteg ln över tröskeln under d,et första eorgehalvåret ekulLe de av
,i,lor ha betraktats med häpnaci och föraktr }fen till 6råten hörde att
någon

varJe besökare varJe gång skuLle åtröra Davlde sJr,rkdonrsför1opp 1 deh*le
tsU oeh näetan all.t vad DavlAi6agt på aln sJukbiidd. Det y&tr froe-

serl I sorgl rå bortgångna ha blivtt eå saknade som vår bror

Davld

_32-

oeh

få har fått

eå nån6a besök

åiildrar och syskon

sorn

han

vld

och

lLomor 1å sln grav av för*

flck.
tur att

fijr att
börJa på det treklaeetga läroverket I Vlnnerby. tr'ar körder Vl hade
påeserat det krökta päronskaftetroeh vägek&llet, i byn och var på väg
utfijr backen mot ån, diår häeten allt ofter rådande törstkänela hade
ett yäUe på att gå över bron eller över vadetr &r 1/-årlg yngllng
ned en Lte t högota hqg vlnkade åt osr från aluttnlngen ovanför
vadet. Det var Srlta Johane8onp efter nanmbyte Srltz Dahlborar sora,
on ett par dagar skuLle återvända ttlL g;rmnaotet ttlL llnköplng.
rtier dur sa I'ar, lvllka kraftlga axlar och rörelsetrl Det ä,r sJäJ.va
På eftereorunaren 1904 var det rain

Lämna henscet

Ilovlundtr. Den sens"tre va.r JrnglXngene morfar och byno Btora. rn&toll!*
tiska begåvnlng I buvudräbrlng. Iår ?ar& avl.ägoen släkt tlll ose 5å
morseldan. Föge anade Jag då att den 7 åtr äIdre Srltz skuil.e bLl en
av mina båsta vänner genom Llvet ned nyekel gemen$afilt ända tiil. hane

år sedan. Vl $a;nuanstrå:.ade på treOje battcrlet
Ä 7 på Ootland då första viirldskrlget bröt ut 1914.$rltz y&r r€sarvofflcer ooh Jag offloereaeplran?r Frltz blev eedermera en frametående oråförande I $veneka Arneng Rcservofflcereförbund, dlir Jag t många år under mtn stoa.t(åoLnstld hadc bleyoela som l.ärare I taktlk oeh
Ledare I rnllltär ldrotto Frlts var Jurlst och sLutade som lcanalfråd
I försvarsdepartementet. Ilane yilgre bror, Guetef Dahlborn, blev ska,pare av Svenska GuLf 011 Cornpany och nin arbetsgiyare und.et å,ren
bortgång fö{några

1948-L959 eed.an Jag hade Läulat rnin

mllltåira verkcanh,ot.'

f Vivmerby lna,ctrorderadee Jag llkeom Da,vld boe Augusta lerEsorlr
Vect<osl.ut och sorryaarferler flck Jag fortfarando tlllbrlnga t barxdomeparadieet lntill" deee familJen tnflyttade I det nybyg;gda husst
I ctaden$,r f9O7. lilya kamraterr rJfå lntryck och lntressen börJado
så rnåningour tänJe på farullJebanden ävcn ora uågon rlsk f,iir att dc
skulle brlsta aldrlg förelåg.
Det v11{syna6 sorn om Far lcke eaknade ekonomlskt glnnes ävcn
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blott ett end"a exenpel av rolg kan anförae härpår l{ans lnköp av
marken i Vlrroaerby var en god affäro Det, flnnE å andra sldan bestämda teeken på at"t d"enne goda affär lcke utförts t npekulatlvt oyfte,
Vtd ff;rrätJnlng av tomtnerk llksom vld bea*innende av hyresbelopp
,
1 vårt store hue var han nyaket noge mod att håfta slg under gs,llanom

s6r.z-

de raarhadoprlserr Det reLativfi'frarkoarådetr

so?n.

ned tlden föryand.-

ladee t,t11 byggnadstoatcrf bes.tod" av åkerrsoa gs,T foder åt mjöLk*
sch slcktkorgriear och höner sou ftck nedfölJa vld flyttningcrtr

prlnctp gäll.de fortfarande. Den torde I etort
ha varlt gällande ända ln I ttden fiir, det f,iireta rrärldekrlgetr Under skolferlerr& hrr.de 5'ar god erbetskrafr. Han hade eR förunderltg
ftnuåga att få denna ntt fungera eå e.rt yl fann gtåi.d.Je l Jobbetr
i{ågot' tiet ou &tt Yl ekulle arbeta har Jag aldrtg hörtrHan föreglck
sJåilv raed ggtt cxemBelr OEh änd.å kunde ms,n klart genouatåAo hane
rLkt,iga tanke att arbete f;rrhlnårar nånget tllrfälle ttll alrnd. ?A-tlfi
tJuvpoJkset{tlgt Leende kuride han på trvalten näg*.lrYad. e$,ger nl FoJkarr Tänk om vl ekulle börJa I raorgon blttt kL.4r00. åå skuLLe yl
klara hela rovLandet oeh hlnna få ln allt hö 1111 nldda6en. Det ser
ut att bll vackert väder och på efteruidrlagen har vl tn$et, ett 6örar
Yem krunde raot$tå charrnen i hans eätt som arbetsleciare? tr'ör lcke oren l bsnsu*iitt sou* erbet
dlnerrle arbeten trexr grävning fijr vatten och avLotr)p utgtck vlse eroå{ttningr $rk. f'lckpeng&r ver okända. begreppr i{en kloka affH,rer med
.kaniner nöJf fggJorde en reffilvt hög levuad.setand *r{ För huggnlng
av ved för farallJene behov utglck t ett för allt 4O öre per vecka
tlLl den eller de som utförde Jobbetr ifor var lntresserad av blornnor och arbetade 1 bLomrabatterna på kvällarnar iiven Jag var intre$seraci av t,rii,dgårdsskätsel och pvstod ofta från att sml.ta tllL Eäst*
gtvarehagens d-ansrsom vå,r eå mycket xrere frectande filr broder &usta{,
Ioke sällnn tog han v!-igen ut genon fönetret L tf,r uFFr då. Far yar
$Jäl.vhuetråtlntngeno

_U v.j.v
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vl väl

banr och ungdon är aest i. en stor
brödraeko.r'ä,r $togs och klvadee och blev vänner igen. Den å1dete ev
brUderrrs, föroökte nog ofta opela rliktatorr oed och utan framgingr
eom

TlLl den förut beekrlvna uppdelningen I eoclaleklkt 1 DJuradala kom en tudelnlng av niännlskoma L troende och rellglöst Llkgiltigar Deesa grutr)per höll slg vad um6änget beträffar I 6tort sett
återllda. Efter inflyttnlngen tlLL staden flck vl göra bekentckap
ned. dåvarande srårstäders uppspaltnlng av männlskof,o&r

överst på
rangskalan flnner vl socleteten, I Vfiunerby repreeenterad av borgmäetaren, bryggerldlrektören med rltJhäst och två vfnthund.ar,
lååkneer Y&r&v en

adllgr

,två
€n veterlnär, en postnräst&rer cB närboEnd.e

två sv d.e Btörste hanclandofl&r De seR&re utgJord,e
<iock en pseudogrupp för slgr Den ene sLog vantar?& i bordet, Den
godaägare samt

andre gjorde detsarnna oeh

flck sii.llskap med d.en nya brygger!.dlrek-

tören på två raånader. Kyrlroherden och hJälpprästen representerade
det andllga ståndetr Rektor 1ärover'&elli,rare oah Lärarlnnor vld det
nu tlLl ssuekoLa ned realskoLeex&nen förvaneilade J-l1aoelga 1åroverket.'GepreBenterade kulturen. Folkskoll.ärare utgjorde und"erllgt

l dag en grupp

höl.llslg för etg oJäLv..$edan kon
ern"åborgar?a som mest beetod av handlande och hantvetrkarer $vaneen
på ilomo sapleng var den lägsra kesten eLler dräggenr $orn poJkar

nog som väI" än

I

eom

vl snart I berörlng och
umgänge rned semtllga grupper. I hemet hörde givetvlo föräLdranra,s
umgängeakrets tlll[e troende' $ågon känskr ay att T&re $a.n lldnanE I
Gude bs,slbarn erhöL1 vl varken från våra vldeynta förä,Ldrar 61ler
från vårt urngänge utanför den rellglöea kreteenr

med karnr&ter av båd.a könen

ea.mskolan kom

al.lteftergom mlnnena faL11t på, vtll Jag nu försöka att på vanligt apråk
samanfatta något av dlna farföräLdrars struktur o$h utyeEkLlngr
Det bllr dln sak att översätta dett,a språk tiLi. d,et vetcnskapllga
Hed denna rapsodlska mlnnesbtld oon bakgrrurd, återgiven
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få frers, kanske efter saumenft
stäLlnlng av rnlna lntryek ued mlna eyskons I den mån du kan Lostra
fran åe s€nat€r Onödiga upprepnlugar får du I fortsättnlngen öyerse med. Vl börJar ned dln farmor.
Som f,Ilcka. hade hon uppenbarLlgen fått en grundllg utbtldning
I al.it son hörde ttLL ekötseln av en dåtlda bondgård t Snåland,
Hennes fuite[lgens tycke ha SöJt slg övcr omglvnlngsilB nedelnåttar
Hon tJänstgJorde son Lärarluna i en anåekola t Orrc,uåla utan s,tt,
vad Jag vetr ha fått någon annan utblldatng härför än vad hon lnhiimtat från slna två bröder som utblldade elg ttll akollära,rer t&6en satt Lvar, ty hon tog hand on mtg på ett sakkunnlgt sätt när
Jag kon henr efter min första terrnln från läroverket ned 3c I geografl. Hon var en kLok och vederhäfttg kvl,nnar }lennes planlädgnlngaoch arbetsför@åga höJde el& ekyhögt iiver d.et vanllgar Hon var flyhånt ttt r det otroliga. Hon drabbades året före sltt å,ktenskep aT
nervfeberr Son fölJdsJukdou upptrlidd.e en dövhc*or tllltog alltnera
under bennee llYr Detta sette eln prägef på hennee fortaattå lltyeckltng. llon knnde leke höre samtal med vanllg röotetyrka på noroch ee och ae vl1ka radlks.ler du kan

nalavstånd, IIon blev därlgenon mer eLler nlndre lsolerä.d fnån sln
omglvnlngr $aker och ting bLev lcke beLyota eå eom de skuller Det
eom hon leke hörde aåete hou ofta dra e6na sLutoatssr olrr Dette

ttL1 mio*uppfa,ttnlngar 6o!n hon ulste behålla för eig
sJäLv. Hon nåete eå att aäga gå ned. tnåtvända tanker eJ gäL1an
grr.mdade på fetaftlgt eller:'aofu}l.ständlgt underlagr Dövheton kan
riärför ha varlt ett lncltauent tl1L hennee faste åelkter om vlgsa
männiekors karaktär och egenekaper I övrigt, åolkter sora hon had,e
svårt att ändre Få. Denr som en gång hade uppträ,tt eon ett fär var
och förblev ett fär Det var lnget &era ured den seken. Jag tror dook
!.nte att hennes egna bara kunde t<o.-'rsaa med I den blldon. Hon hade etl
luif,tigt hr.unör. T,lkson hennee syekon hade hon som a,rv ett ytllgt förkundo leda

ankrat kånolollv,
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där gl$dJe och sorgr väJ.vllJa och dess motcets var Lä.tt att frsnkallar Hon ktutde Ya,ra uppJ.6st 1 tårar rnen I dessa övergå tllI le*
ende glädJe nätr man förklarade att det Lnte var nå1,ot f,arligt som
hade häntr En ro].tg hlstorla I elamnanh&nget kunde göra undemerk
*** för tlilfället. 1? när hon sEdan blev enserlt kon hon ttllbaka
ttlL ein uroprungligen fattede åsikt osh den händelee son yarlt or*

tlll honnee sorg och be\yrnrusrr Bnll"gt Anny hade hon stor förnåga attr då hon ansåg lärapltgt, vlea stor älelrrädhct mot frr.rnt!,nrner
som hon tyckte l.lLa omr Dotta tyder 1å föratållnlngsföru,äga oeh dles,k

plornatleka anlag. Hurnor Yar nog hos henne lngen franträdaud.e

eg€r1r

Detta kan väl delvle tlllskrivae dövh€tcn, son L allmänhct
ea_4ek+
sJrnes tto+*te*a en viee benägenbet f,ör mleetif.nkcaetretr Ttll hennes
av dövheten betlngade leolerlng kom hennee eåiretä,ILning genon att
Ekååpr

lärr.Dr

tiLlhöra den gnäva väckelserellglösa krets€n ooh fresd'ör åLltlatt
bLi
Effi++++ liimvrad ensan av eln raaksr son utövade eln verkesmhct borta
från hermet t bekvlin välmråga bland vänner och bcund.rad ay dessa.
Det vore underligt' om hon eon kvlnna. kundo frlgöre sl.g från tanken
huruvlda även vlirLcisllga lntreasen, kanEke trornr kvlnnor, kunde utgöra en bldragande orsak ttlJ$'ara sJälvpåtagna bortovaro från he6Såaana
&et. @-ttankar kan ba utgJort grodd. t111 en vles bitterbet hos
henne eon Jag tror mig ha kunnat spåra. llon bLev kroppallgen förbrukad I förttd. IIon var $annollkt trellgiöst oolXrldlgr. Hon läEte
sin aftonbön 1å rna v:.a eängenr vad hon 1äste vet Jag lnte. Bönen
var stu&r 3{aneke utförates den av v&na, kaneke uppfattade hon d.en
aotn en ouedYeten avglft ttlL den stors, rllvfiirsäkrlngenrr Ted vet
JaB. Hennee allt annat överskugg*rrdffio" kärleken tilLsLna barn.
Hennes bekyrnner för dem, I någon måu Iånlnnande ou sorgon efter Davidr frsnträdde cd.rsrllt när Hans er:nlgrerade ttLL Anaerlka- Hon ansåg att vleea orättTisor bcgåtts lnot honorf,. Hennee fgrU$ tr#å,eaF"
nen blev också beevarad av dessa so:r t henne eåg I'IOR. Ilotr som haft
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&tt stå i och eå nånga barn oml<rlng e1g flck deLa den
Lott. eom återetått för eå många andra och alltJänt återstår, att
franLeve. sina sista år I stort sott ensam och eJuk. Far feste Ju
ln I det sleta även on han uot sl.utet någte Uåtta elg herrua und.er
Längre perloder, lfen Ragnar oeh Elna fanns I nlirheten. De förstmmade lnte attgöra ved de kwrde och hann med för KORr
$å komner vl tllL Farr
T,j.keom Morrblev hen I sln ungdom märtt av en händelse av allvarllg
F.rt B?.n på annat eätt än i{orr Sou 17-årlg koun han att åhöra ctt
väckelgenötr son gJorde ett gå etarkt lntryck på honon att, han 1
förtvlvl.an, gråtande och eprlngande begav elg hem under åkatlan
ttLL Oud etttleke Låta bonoro dö och bamna t helvetet lnnan han hunnit hem oeh fått giira upp aaed den storc Härmarentr IIan har eJ&Lv
skildrat händelsen med deeea ord fär ossf $t6nr K K*rr återger don
t ein skrlft t$ååster och F8iimllngart. I den eJäl.nkrle som varade
under dagar ssh nättetr avgav han eannollkt tllL Gud l"öftet ett sora
raotilreotatlon rrrot räddning fdUa PauLi, uppmanlne tllfptnoteus att
'$retllka ordet 1 tlii och otldr' Och det löftet har lran håltlt" Dct
var för honom lcke fråga on ett gassale vad, ett ts" dot det osii,kre
fiir det säkrar llane tro yar bergfast och orubbLig I överensetiinmels
med b1be1n' ord för ord. Skräcxen fiir helvetet och domen har domlnere,t hans Llvr ltan }raril 8,tt representers, den grupp lnon ö.$.li[. 8ots
i dess skrlfter brurar benämnas förkrmnare av Lagen I mot satr tllL
oå myeket

f'örkunnare av evangeLiumr

Det är uppenbart att tr'ars rellglositet nåste ha gtarkt påverkat
hane utveckllng som n8.nnieka och bane beteendemönsterr

D*ffisöJllgt

att bedöwra huru hane utveckllng s!ruLLe ha tett alg utan denna r€llgloottetr Tankarna på Sud och helvetets f,asor var hos honolrr så
förhö,rekande att han under arbete och lek llksom plötollgt ko:n ä,tt
tänka på on han hade gått filr l.ångt oeh glönt bort det allvarLlgar
$et kunde yttra sLg t suckar och ord,. Detta får emellertld lnte

hr)
_Jo,

fattag så att han i det dagliga llvet 6lck onlcrlng och beevärad.e
e.ndra nännlskor rued ein religlon. Tvärt orrr Han hade en påfatlande
ftirraåga att bål1a lsär andllga och ylirld.ellga tLngr Det var Just
denna egenekap t förenlng ned. ha.ns stora männlekolntrees€ och &lX.*
mänt praktiska kunnande eom gjorde honom eå ontyokt och respektctad

kretearr Jag har deesuton det lntrycket a,tt hbn I
det närcaste va,r hefrlad från d.en mlsetänksanbet g€ntenot lcks re}l,glöss männlekor sonx raa,n så ofta mötor hos ryrkeskrietnarr
I ijrSrXr;B ekrlfter franetiillee tr'ar som f€n rlkt begåvad ung manr.
Vad därned åoyftes har lcke närnare precleer&t$o nå *et gäl.lde att
löea ett probl€nr m*tematlsktl ekonomlskt ell.etr e,v ålnneJl s.rtl har
JaE lntryck av att han tänkte l"ånssant nen siikert oeh att han flok
uert probLemets vtktlga faktorer. $et långsarma tirnkandet ksn seB
mot bakgrunden ay hans autodl,dakta kunnande' Det säkrs, tyder på vl,dslrnthet. Att hans reltgiösa åshådntng loke medgav några krltlska tan.
kar oao blbeLn hörde tllJ]dåtid,ene allnåinnn betraktels€oä,tt och tänkande lcke endast lnoln hans mtlJölutan även lnop den Lärdap franför
aLlt den teologlska världerr ldln uppfattnlng av l.ångoamfret 1 tänkan*
det kan delvle härledas från hane predlkotelmlk. Inom ö.$.M' anoågs
det mlndervti.rdlgt att predlka efter' une,nuskrlptr $krlvna fijrberedel*
ser flck lcke förekonma, ården skuLle kormra osil llk$om faLLa ned på
över taLaren. Jag har aldrlg oett 5'ar göra någon annrln förberedelse
tllr en predlkan åin att ,några minuter lnnan han erulle går eätt&
slg i gungatoLen och blii,ddra i blbeln fö r att fastet$,Lle dagenF predlkotext och vld d.enna lä,gga en papp*rsrorao&r Inlednlngen på er pl6dlkan företedde därför ett sökande efter ordueci långa upp€hå].lr Dette. kunde påSå nära nog pinsant längef Så fm tl}Lslut ett ltsamanhanget tliiurpt lgt blbelepråk. nftta f iidde ett n.yttr ?enpot ökadee ef t€r
hando PlötsLlgt fäll anden ned ned dund.er oeh brakr rllur vågar du gå
tt1l oängo I afton uten att ha gJort upp ued dln 0ud och hanna I
helvetet?t. Jag tror mlg aldrig ha hört en

t ieke

reL1g1ösa
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e.v

vanllgen under feru kvarte tlnme pågående förkr:nnelsen kunde
etundom vara påfrest*nde för åhörsnrae t,nrmtrlnnotr.

d.en

Att }'ere huvudlntresse gällde reJ.lglösa tin6 får väI &nsee rlktigtr Under nin bartrdorsetld I DJursdala tog han livll.g daL i dogmatlska frå6or roar d.ryftadeg med blrar de två ni:.egta av mlna kuelner
I fngebo då de Yar hemma. l{dr vi h.ad"e beeök av andra predl&antetr
kunde I'ar och beeökaren sltta Långt ånpa nätteraa och dlskutera
rvllsefördaf,'nenlngsfränderr vllka raed en förbluffande eäkerhet döndes tpå väg tlLI helvetettr Valcienströmraon Ju lnte hörde ttll o6s,
var väret t1la uter men även treXr vår Asklund 1åg då t f,aroaonenr
Han hade väl vld något tillflille
råkat blanda lhop presens eoh Bartlcip I den då pågående stora etrlden om försonlngeneläranr Deana
striC hade tydllgen varlt hetr Anny har nyllgen ber$,ttat hur Valåenström personllgen lnetäIlde sig hos S'ar t hans feberd.römma,tr stra,x
lnnan hän gtck bort. Ilana febere3mer tycks f.ö. lra växlat uellan de
två i hane garnl.a btbel. återglvna konstverken av ilantu" #tn* S6mn6dla och Krlstusr
i,{en on tr''are huvudlntrecee gä.Llde reLlgl.onsn eå he"de han flera
stränger på eln lyrar llär predlkan var äver och han glct ut från
precli.kolokaLenr stånnad.e han ofta och häleade på några av vEinnema
eom dröjt elg kvar. llan fäl,Ide diirvld några ekiåmtsarma ord tr€xr
tYl stretar enot båC.e du oEh Jag. l,{en Oud släpper oee lnte förrän
han fått grepF on oss arna o5mdarer. l{är vl kowml.t fi,KLeelonehueet
hände ofta något soa var FåtagLlgt' De rellglöoa problemen var för
tilLfiil.let löeta och likgsm bortblåeta. Han kunde med d,en han had.e
sgE
rällskap oller med någonrsom han rnöttepe[-t-tcre hörde t11L vännerrral
a/
omedelbart kasta elg 1n I världsllga problemr De kunde gälla f/rnltJeförhållandenr Jordbnrkp effärer, poLltlk Gtgl oeh ned llv och lrrstl
Det llgger nära 1111 handelatt ståLla fråganl Var hans huvudlntresse
rellglonl e1.Ler var d;nna ett påtaget koss eom han enLlgt sltt ltifte
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biira och son hsn genom sln 1tå6Xgnlng kunele bära och ned glädJe
d.ärtåll? $var på den frågan kan lngen ge. Ingen vet e116r kormer att

måete

få vete vad en annart dinnleka täRker oah känner lnneret lnner l{on
vet d6t Yäl ofte lnte sJälvr
Fare X.yckl{6a egenskap s.tt iled lver oeh tntrease deXa and.ra mäJk
nlekorc lntreeeen hador I komblnatton nsd ett ondö&eefulLt och f,örsynt sätt osh en aldrlg olrande, något torr huuor; två goda föUåverknl,ngerp Sels ftek han kontakt aed andra nti,nnlekor, d.e3"e förvä,rvado han ned- eller oasdvetet en ötor fond av yetånde oeh kunnaadte
$ra dct ltgger något t vad grafologem& eäger, kan I dsttB oarrnertr
hang en detal"J onnämnae. Enl.Lgt denna vetenekaBögrön bstyder l&nga
otaplar uppåt på Uotrotäverna tandl.lga lntr€$86nr* Iånga stepler ned.

å.t, esrenllt on åe å[r korta upl)[åtrbetyd.et uatorlolla lntrceeen. ]&
Je,g om Llten I DJursdala ekulle tenlekra thopt naln egcn ne.unteekningp trollgen efter i{orbror Åntons föreblld, eede Far att nen Uvor.
huvud inte skaLL använda olängar då rnan Ekrlvcrr I en namntecknlng
kan dock en slä,ng få förekoruua om den tJänar något änd&mål trexr
strecket över etr 1 son ekal} blt tr ä}r elå{ng bör aldrte eå nedåt
elLer under neqnetr $kall den flunas biir dEn gå upp&t. 3atr hade Gn
drlvenrJ!årsn hantletlL ned höga Btapler sna,rEre. upp! iÅn nodåtr l{anre
nawrreeknlng eåg ut så hitrr ry.T@,.
H"r,J?#äogloka und.eryfs.
$;
nlng Llksom,lhycket annat-1åg'f$re
sln t,ldr Ks.n BolylUan uot rnodå,tr
-hane
söJltgen stå I semband ne llglöoa tankar? Stt etreck åt väneter
betyåer grefoLogtekt tnot hJärtatrs egot $en ee d.ct tyoker Jag
lnte stä.@er för Ferc Srafologerrle säger oakeå aV%awtöcolmtng inte 9äl.Lor vld bedöunlng ev handskrlftr
Llkeoa i,.for var Far egentl.lgen häf tlg 1111 sltt tetnllerarsont. !'B,r
hade emellertåd en påta63.1g fi5nnåga att behärska elg, H&n kundc lysr
yr*
rr&r $en sedan lä.ädb sv&ret +essåå, osh åalkten höa snabbt.Han hado
sa.mne läggntng som son slna ayskon. m UorpJorde honos en förebr&j!,
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else har Jag aXdrtg hört honom försvara olgr Jag har ett stsrkt
tntryck av stt detta lnte berodde på uuderglverdrot utan att bs,n
tnaåg att ]for var överaneträn6d aeh att menlngsutbyte meLlnn för-

äldrarna lcke flck förekorua 1 barnens n6rvaro. I vad mån hans bchärekntngeföruåga berodde på 1ångvarl6 övn1ng

ned Skrlftone bud undandragcr elg

mltt

I övercnsst$.maleo

känsloIlv
tåg såLrmda llkaon &dore lcke dJupt förankret. Detta beatyrton å.v
bane hiifttga affektutbrott vld d6dslägerrlmotsatr ttLl tr{otr' son oftaEt nödtvrrngen e? eln dövhet r*åste tråtfa slna tank&r lnon al&r 1åg
Sare tankar som I €n öpBen bokr Jag erlnrar utg end.ist €tt ttllfBlr
le då Jag eett Far hitftlgt arg i:et varade lnte lå{ngerJag hado burlt
ruig tlle åt som v&nllgt.Far giek efter
Jag tog dcn tfsån
"ottlngsr.
honom och kaatade ut den gcnon balkongd.örrql. I'ar blav ledeen ff
och Jeg medr f,eg är det än 1 dagr
Ifniena sltuatloner, då det giil}de rell6lonrmotral el].er prlnelXrrt
f,rå6or har Jag fått lntryeket att Far vld ensteke, tt.llfåillen &und.e
verka något hård ooh k$,nslokall, Blven lnoa famllJenr $ama lntryak
h*r Jag fått av *r,fsr uren då gällde det uteslutanda nännlskor utanför
fanllJenr I'ör Sare del kan detta Lntryck bärLed,eg från hans råi.tts+
patos och hane konserYstiYe Lä6gnång' Ha.ns skyldtghet att enllft
Paull uptrmanlng tpredlka ordet I ttd och otldr tog sJ.g r ssa f6nrt
frantråttlta, I ået da61lga livet lnga aon.helst beevåtrande uttryck*
Sn euck oun Gud d& och då tog lugen anstöt &?rl{Gtt om han anoåg ttll.$g
fället Länp1t6t att tJäna Sudrkrnrde vld cnet+ka ttLlfä1Len aitua,tioner uppetå sora ver pinaa,umar Saeter Sreta och Jag bevlstsde en gång
en Jordf,ii.etnlng av en ung männieka som Jag vet lcke hade varlt rellellöot Båverkaöc $,ar o*r näH #i;ioar--ffiriiotnlngen var öyer. prtlstgn
gi.ek åt eldanr pLötsUgt avbröt Far sltt &äncloutbrottr gfck fran
t111 katafalken och höL1 ett anförande ou hel.vete och sållghetr Ånbedönraandc, ?ars

förand,et, I god avslkt, råkede nära nog orrla6rs.nt lnnehåLLa fö}Jendt

.&2-

o.rdt tHär ser l{1 hur det går om inte Sud f,år band o6 ognr t
Saster $reta bLev förfäradr
trfen nu åt'er till. Sars raångeldlga intresson a.v Jordtsk karaktätr.
}{a.turenrden växander den levande med nänniskar ocil d.Jur''ivar ll.keom

fdr

Ått föI6ia honom I skog och nark och höra hene
ls,Sttagoleer oeh berlittelser vå,r en uppleveleer Ätt, hen hade inindre
lntreege för naturyetenska.pen eon kunde kouma nåd eådana påetåcnden
att fossll och bergerter yar äl,dre än denfcra 4OOO år ganla Jordanl
är ju lnte eå underltgt. IIan kunde nJuta a,.lr ye.clrra n&turscenerler
och xunde etå länge I beundran lnför ert konstverk son troget åter*
gav na,tur€rlr llan hiilL då upp tl.en rörf,ormÖgt, kupede hand,en för ett
s.Tst{ärma det lndlrelcta eeendet. $kogen llksorn förtrol}ads honoru. Eskil har berättet att iran och tr'ar b'Jggde en hydda i en glä,nta mltt
lnne I kvarnskogen där d.e ofta överrrattad.cr
I'ar var llkeom iåor flyhänt om Coet{ ej i eanna h$ga gred. Hanste!betotagrpå åker och äng elLer 1 anickerlverkstadon yer lmponerande
e,tt ser Å.Llt vad han tog utg f,i5r gforde han Lekand,e o,ch Lätt, utoa
att FåbiirJa cn predikan. Han hade eärsktLt lntresee Siir bern men Lnte ba.re slna €gflsr IIek oeh även I st{åmt meå äldre hade han en fr&ntråi,dande förnnåga att f6rstäJ.1e, eig , lcke dlpl.onatlektlutxm lntultlvt
fiiroyrt, konlskt hu:ilorletlgt. Jag kan J'öreetäll.a nig 3ar danoa, oa
Gud med.gl.vit detta, men knappast:'{or. I varJe fall tcor Ja.g att hon
t daneene virvLar skuLle hs etäLlt olg fråganr rYad, ska det b,Elr tJä,ne t111?r. Xen kanske har Jag al,lcielee fel. Juat nu dyker ett nånne
u3:p från nln barnd.ou upp. En vacker ecr:mstd,sg I DJursCaL*, står En
lång rad av gtada par b&kömvarandtra. Leken heter alste paret utl låor
håLler atg I handen. Det var vår turr Vt sprang och återfann varanåra
'f{-/n ,,.-* 7r-,y'*
lnnnniutan att bli sLagnar
l'a"r var polltlset lntraeserad oeh föl,Jde d,agepressanr Ått han
var bögern*s,n behiiver lnte fraahåltaer d,et ende partl aorn 1Å dan tlen Loekelse

}:enr,&.

den repreeenterede statskyrkan, konungadömet oeh krigerea,kten

äom
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ricke bä,r sltt svärri förgäveer. iSed stolthet cch I ssnn ooh oskr;rau
tad fostertandekärlek beskrev han elne. uppleveteer från sitt deX.ta-

I

Ått det slstnä.rnndp nära nog hö1L B& atr
kosta oss förlusten &v det konungadöme son de flerta av oee tn I dag
vLLL ha kvar ka,n lnte de d,eltagande böndesra CIrfL. Laetae förr Se
var I god tFor
Trote Sare påtegltga träggntng för lagen t eln änrbetsutövrlng
gLömd,e han tcke evangellmnr fian har ttllfrcdsstäLtt många nsnnlskrrg
naturlige behov a.v eokaplEm och gtvit tröet åt aånga sargad.e oeh
gand.e

bondetåget, 1914,

oroJ.lga hJårtanr
i{ane ord os6 1i:tften var kungoord eom han leke kund.e eylkar }Ien

Y&r sn s"v de
om

få

miånniekor

oona

Jag

känt' för att lnte

siåga den end.e1

vllka Jag kan slåge a.tt han levde eom han Lärde. $&dan var d.ln

farr'art

först ä,r vl fra,wre vicl din fråga ren e,v brsd.orna
son Jag s.ns€r mest Llknar dln farfer. OUB du tror d,tg bft tyun6en att
Läea ltka rnånga triittende eldcr som du nu har gJort cå kan Jag Lu6na
ner dlg. $varet bltr gauaka kort. .f*g kä,nd.e clån farfar eono farr Jag
känner lnte mlna bröder eller ulg cJäLv sorn fäderrDett,a 3år ett viktågt underlag som eaknas för: att göra en rlkt,tg bedönmlngr
De två rkortLekanter hos Far och Sor tycke ha varlt ganoka v$t
blandade med vcranclr& även om de könebeotäunnanoe y-kromosone$na, I Fa
Fars Lek .h*r feiltt ut I skenbar etrid mot eannol.lkheteläran. Srlekeilvret från &eniås tyeko ha bltvit donrlnant utora I ett par fallg
där det eft,erhän$sne ralnnet frå,n Srrenåla har b}lvlt frsntrå,dande,
I vlssa fall torde hos ffirärdffia beftntllga. resesslva g6Rer åter
f,ått framtråda. Vt tar väl bröd.erna åfter ålder,
ldu eon

Und,er en promenad ped en skoLfl.teka

t

Yfumerby diakuteradc

keara,tenra och oss sJälvar IIon sarrDu ä,r nog en egosentrlkerrf

vt
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Uttryeket Lät fint nen Jag mtest:ånkte ay någ{,n &nlednlng ett det
lnte lr&r enbert smlekrande son Jeg rar ?s,n rld från sn dal andra
"'it!!

J,

sdr Jag ywnlt klarbet X betydelå,cn Bv 4at flna ordet koe
.Jae undatfund BGd ett fllckan var en god lakttegsarr Varlfrån har
Jag fått dsn egenekapen? Xnte från fsr ocb .tnte f,nån $or eou fenotyper.?4j"n benä,genhet att t hasttgt mod Sverdriva, I tanka! och ord
y'ara taq
kan Jag !,ute härleda ve.*kå från }ar eLLer från i"{or. Hur dan var
lfcrfar? Varlfrån har Jag fått benägenhetcn att hasttgt llskna t11L
o*h eålfua dr.rmheter nren cfte r L5 eek. lnee d.rtta, oah ångra rnt!? Det
tlllllsknandet kan }ra kanmnlt från l{orr l-{an hon sa lnga dum}rcter ocb
hon glsade lnte vad hon segt och ångrade olg nog lnte beller fiir den
del-en. Fer kunrie nog llekna 1111 men nane förata reaktion var tystRad. Jag är on krltlsk beönlogr Läeer även med god behåttning Boessr
pressea aen eYskyr nåtstan al}t Boxa står 1 veckopress oeh lnsä,ndarer
Ja.S kan dra ned Jaluelan lnför det obehagftgaooh besltter en vlss
känstokyLa. ?rote d.etta kan det vld .enetake ttllfäLl"entstocke elgr
ganska hårt t brtistet. f dlikussloner är Jag tJatle och underrlasnda
ofta I en stnedvetet arrogs,nt ion eärekllt rsot de, eon Jag Btleer ekunnlga all.er lntellcktuellt und.ertägcn&r Jag uppfattes då*.rf,ör Etundom som aynt,ek och elakr Trots d,ettsr tror Jag nlg lcke v&r& elak
#/.,9utan motcats€ttr Jag är hög$trdd oc!"'etörande* 0n Jae bör nuslk soru
Jag t;icker är vacker bllr Jag dock t;rotr fu nuelken är taktfaet och
Lämpad för dane, kan Jag lntc eltta sttll.ar Sag ä.r lntrcreered Ev
ors&ker ocyr verknlngar ttl"t ekeend.et I llvet och I neturen t stor&
dra€ och yllL veta, hur al.Ltlng fungera,r, r"n
lntrasee för
"*fnu"
isknrvar och nuttrert.t) Xag har dock en eak på ptuseåden* Jag är nottag3.j,g för krlttk, har lått för att, be su urfi&kt oeh Jag kan fak*
tlekt skratta åt utg sJälvr Här före}tgger en egend,omllg blendni.ng
av $Jöbrings yarie.nter I hans eubeolåd.ltet oeh hane icke redorlsade
o.ggreeslvltetr $ånne något lesloneX.Lt? g*d ,-, L-/l^(*ä;.:
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Guetsf Tar k&nske faolLJeno stora begåvnlng. Från 3sr? Frå,n
i{sr? Ilan var eu glad gosssr Jag tänker på }forfar eou Jag nu få,tt,
Yets.

sexa

Lttet nx€f,& o&rr
$artln ä,r tyetr

Han hiir

ttlL d.enrslutns,r typenr llan har något

de andra bröderna saktar oeh han ga,hrar något ssu de andre bröde:

nn bar. Hnn ber

fiirdgan att

rhålta käftr, en fönrrq.atlg egenskap

vl and,ra bröder avundas honcrs. $et, llgger nå6ot av vlde;rnthet
i i' r a-ut i:lt,E-;1i6;r nåaoq-ri!.q U-1:UI--9-U
lf-Ett kunna GbE*vIliä åEEra. afrä-andras eubJekttra och enoldlga Bgtpunkter på ett problen uten ett yttra etg f,örrån den näst $löte tsean

la.ren har s'egt ai,na d"urheter' ägenokn.Iren ken beteeknae eox hlol&etr
Detta ha,r han nog fått från lforr ltartin seknar den praktlska fH,rålg-

heten elirstcll,t vad beträffar ået teknlska åeh det, nanuella onrådet"
Jag tror att det tä.tr en vlee tid fijr honon att dieka och Jag tror

irite at,t hau kcmner a"tt bJuda Bri,ta. pa en l-äEker nåftirf t hermet på
hennes födeleedag då han bltr pensloneraå. fu Jag bedijnrt ealea rättr
Yarför nu detta? Set strld.er nrot båd"e Fare oe,b $ers egenekapor. Det
går inte att ekylla på hane yrke. }iär hs,r vl llkeon hor mlg ilfarrexernpel på tu#iu.,. sencr sou hoppat fra,m och övertaglt d,o&lnaus*tr
på barnetadlet kunde We,rttne sååregonekap fremetå för bröå€nna sCIm
enviehet, någon gång eota ttJurlgh€trr I clag är d.ese* oletn&mnda erd
*red rätta övereatta tlll krlngaynthet och vederhäftighatr Drr f,&r
gräva ganoka djupt, innen du lcomer ned tlll kvteksllverkulorsa f,rån
Ekenäsr Keneke bllr det efl tWltd Catr eou dot heter nå ofjeborrnlngr
epråket* dr?.$r du träffar lnte oå någon oUa' Hen käneLan f,ör farailJ oeh sliåkt stöter du B* str&r( under ytlegret.
Ragnar

är llkeom ädartln tyst och avvlker

tt}l"sarila&äs

sred, honom

från oee sndra. lielr: g*.n d.S,reiuot leke betrekts"s sCIm relutent. I{a$f
tysthet kan llknes vld ett ekydcianåe relr tunt lager av ptaet sorn du
inte behiiver ti].ltför spetalga naglar för atr rlve, håX pår Osr du
skull"e göra det får du se kylckEil.verkulorna fnän Skenäsr lden dsm
rull.ar lnte eom kuLle.gafo Tydllgen har nå,n J$,kel vartt frarme ocb,

1ffi'

*4(,-

kvlakellvret 1 ett salt. Dgtte
konsoer från Oruennåla. Är det }{orfar eller åIorrnor son varit fresne?
ltren am du Eköt,er dlna naglar eå får d"u varken ee kul,orma e!.ler ss.lt€tr Martins karske något strä.ye krlngsynthetr ved.erhälftlghct oph
aakLi6bet har hoe Ragnar bl1vit nJuka.re oeh uera känalofylldc-,
Erl,k belröver Jag inte beekriva' Du kBnnar dln fal" bättro ån Jag
!lo
Noil har'6$1 uyoket sou påmlnner ora dln farfar? l(en dln faroor flnne
finns väl där också?
Hana bar vari.t borta eå Långe a,tt hes är arår ctt tplaoerer.
ftll nln glädJe har Jae nyltgen fått kontekt ned honouq. X ett qyokot
våånIlgt brev har Jag fåt,t hane verkeanlret I .*nerlka beskrlven I korr.
ta dragr Jag hoppes ett fortg&.tt kontakt koamor å,tr ge gltutar från
Öet nest' lntrea*enta ur hang karriär1 Llvet oeb vereanhet,en under
hs,ns fhundårf och hur han kunnat grtpa €hen"ö€msr 3trevet tyder på,
droppe,t kungevatten på doru. åå löees

J

rl..

at,t han prcst&tlonsnssslst toppar bruilraek&Dotr* $ans .kepaclt,etaoch yaildltötslurvor har ttll sJrnes ett högt t*$ över medlo, &
ii?rlgg ra.dtkeler kån Ja,e Ju ln?e yttra. nlg,r }tan-Tiörvl{,rvsasselgt valt

Xrlkstetntk o6h sffärer, 6n hos cFs { dag sftartrsktad utblldnlnSr Jag glssär att Hane har uryc,Sct från I'{orr Hen Fara
sffilila

linJe

so?n

kont&ktegenekaper med nännlsker måste flnnas dä.r också.

Se&!l är faraiUene stora dlptronat; Set har han fått från Hor.
On ord tir ttlL f$r att döUa tankar eå tror Jeg att hen bealtter on

viss

ett tll"tärnBa den Bataen, Jag tror att han srå,rt att
gLöinma en Liden ofijrrätt" Kaneke ber Jag fel t d.sttar t}n jag har
rtitr så har hen fått dettc från å{orr I motsstg fr$å ttl.l Msrtln och
Re,gnar bar han bestti,noås ågikter or:r rnåi,nnlskor uEh deras värder Dottå
hc.r sln grund. I ett rsedfätt rättepatosr $en ha. hoimntt från $or älter
f:ån tr'arr IIan'har etark känsLa för traditt'on oob-håivtåvrxrna fortnar 1
förmåga

gori benlirkelse, kanske deLvle yrkeebetlngat". tslanrl elna knarater
värmer

J

är han aneedd som'en hård kiL1e j
v.f t.

f e}c*

mtnet unt o16 eJiÅlvr

oeh

i

t1

."Jet

i.
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1/ Erit<' är ,ll en av brä:cl-ern., lian::'undantp.getrr 'soå ;ag ir:'f t ninst
rintätrt .rrer-r. ..nC*r'nogen '3,1-c1er. Ift färsi'kiatt st;lita'en r.lirr3nos på
.i-:^
l:onom rkulle rlärföi grnnÄ- s15: på, en brlEtfitff IC enarnries. En å"lderslvr/
'strillnrrL på I år i*7%rö:iraåkårc
ned nytll"tt'iixt l".Eenornsnitt ve.rtennat
ar ar r.rr aj.cket'fi:i att hårra'l'sär småg1Lna i ba-rnco'nsbilden sedan
,:niari fy-111 70.åI. BiIden *t Erix blir emelleriid'kåarare från ungC-o,nstid_en, från viltcen jla.n reCa..n tj.digt r"isarje sin tekniska begå*_
'raingl sitt sLnne för'tekBiska uppf,ianlnge.r och sina planer på att
O

..

"omöät,tä iöessåiSt11,rnäns&l"ighetens'och egg€:lrgggn;'l'{o.t.jbakgrlrnd.en

-:,

-"

ev en'r|tagnif ik vil].a'mec en Linderbar ut$fkt över-llru,ttern kern det
synä.s soro han ieke'förgäves'ooropat dea . för emi4åghetr list och

F?'',
f:.''

',.förslp,genhet kände 6JuCen'l:iermes;'s11u.u.itÄereuriusr.,&,e.kant son kiip- .r'iä?-rnen6,, förvärvet,å och tjuve.rnac beskyddare,:',:Orttrt sår varit fi:l1et är
mig förborgst..Min minnesblld av Erik fran Engcipr6.glid-en, l<rn;--let*

ått o^eh',e.nnat b.I"-t.xtf'ot.a fr'å.n '€€lraf.e t.[dt h:ar i deg fä1teräcl'"ned
-r '1,
"'Jatrde'u.tsående dä;r d-u tlLl äventyre,:käuaFrllgsn nårl'ot e11er några
drag. ;.:|.r
'

hi:'r'jL'ate*.ti]-l cien slutne t3.pen[rtan svärt orn."I::.n .$i1er Si-inre;.r1!€E han$ tali grund,E r sig pe iaktta.ge.ieer e11er', s,ftlcrier r'Trer vilka
-g[6.n'

iloro 5i,,;ir_':,
' d,et tä.nke.nrle'd.ä3gd.j'uretr Dot'rr i"::;??l'å.; se=r' i '6:tö,rsta alInänhet vad
r-(:.ru-..+.!!
-: sLg !..r.0:irglrniragen" ti}l-d"rager utanl s,täLler qig I'rå.gan'varför? Crn det
' gäll-e* t-ekhist{a i$aker följ er .f,i-erp.. frå,gor: lir, dei,tE.,.jprairti-qL<t? lian
, åeU;.i-l+t,+;.[öra;F enkJ.are?.Iiär Sjnns Kens;<e någOt at,t :ta ','lri :.,ä.t
", Iiä.ns intBesn*ni.i stort ri-r sig orr vacl son gker; och vad. so"l .ko'rner
.:

:}rs.y1:'gåft 'OCh,frincleratr, ir,:lend"'.ta$skE. 1än,1;e:. -Ha,n är- en

'a,i't slcerr''t1i*dr'a on va.ci :om har sl{et't nrecr und,e.ntag'l.rr ciet scrn 1i;5;er
niis;',
':'sår**Ngx ttllbcka '1 tid,en, a.tt hen tror sig k,.nnå c]-ra, ,erfi,renhet a.v d
det

llan är 1.,rcr.1ir:t f ri från Vryte- och ,tnc't.itionstänlranct_e.
JIansr ntti-tlrcl,' ii n l'r'ti,1'1^ri ev u-l^rtlrttr v*1vt1ir" ocJ:.. 1'3n.
-le t å€fis*;:
akedi-a:.:

',/"{ ud' 4aå
J;

_
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vtlar på verkllghetene grundernöJ1ågen rted- widantag för af,färe*
eituatloner, där attttyden so'n sådan 1är vara yrke.sbefrä,rcJande.
lugnet är en tä,slmante3. uacler villcen dtilJer sig erupti.va bergarter
i. fLytande f,omn Lyckllgtvls reI. hastl.gt avsvalnar:de tiltr rnera
förua.

hanterbart aggregationsti}l.stånC under förutsättning av härför
länplf.g ornglvande temTretaturx Från Ekenä.s har han fåt,t t arv såväl dt
dgt qroS.iga kviekeXlyret som d.en stråLande humorn. I{an är glvmild.
Ilnder fSera år kund.e jagr om än försvagaå av bLodförl.ust, ned rak-

blad från Svenek S,tåLtnc.ustrf d.agligen skära stora köttetrlml.ori ur

mltt a.nslkte

uta.n

att

d-et kostade

nig ett öre.
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sans vodarä*fttgbat Ecä velldl,tGt äs edl;h*ab1er Sd bållää lF$rc*

brlat t *d$aecfiird.ga"r* *& krLeksålrrrtuLorca f*s
Skm*s EtlXer frtaktl
3.*gSEr nåSau

Solger ssh 3o1*a he *&A* v*rtrt st$rdrs av .råusltsw ssh är {&l$0r
gvårbodöablrar

&

Sågat !ilrtydXgt sr*tr på tltn fråga ean Jag lntc få ut *r åsite*
pl"aots'&E*st heds vrrlt bEr& skuxte d*g t*,ps& @narr Hm nu

ll6g*n *ot d$,r; äve* m å*t f,l*ddr*r f slnvdtrr eqh &r tt&tr
sta fu&ga det* d&rf$r av wlg bssvE@s ** l;nroåf*

nrjl
f. Calle

P.S.

1,r

år

Strtcr srlte häl'r*rr
kgu*r1 ssa Ja$ ayLtgo!! tr&ff*A' lrer s* *cL att Sä,e
oÄmmv, oah atåttotr, b]'ra fr.ottlrt I orrcnåte. Hek trårt
qks.us ttl,l {,åt?e brrr e*h X.erat fost}a rlåsrr* hn g*r ro l

:
i

\-

pl*unlbel f$rryltris$ tlll äaffirt tH;rrgåmf , Artu ltartln
slttrr tnna ae& am dol pX$.kGkr*rhn rm b$r l**gtr S* W*

'

w,ad; SöttGrstlffittr

3* ått, svenatåc**a utg6ä altt f,ärstltagpw*k tt& *rtrr***ta
f,n*Wår x*d *11 öusf"örd *yd!,t*&atr ÅII'o tO fln*rama b*
soårcr*et fråä "b$sjsä p& f$rsl*g st &rt*r *ftt**

I

