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/nnu en går,g sitter jag härrmed
pannan i djupa veck, oeh är omgiven
av en massa papper, sorn är tänkt b1i
ett nytt nummer av vårt förenlngs-
blad. Hur det till slut blir med deri
sa}.en, går det inte att ha någon
uppfattning om nu.

Det är handskrivna lappar, som
s]<a11 redigeras och skrivas om på
maskin, det är ark, som måste skri-
vas om tiII dubbelspalt, det skal1

--ordnas bilder, och vad värre är, det
skall vara färdigt tiII i morgon-
bittida.

Inligt mångas tidräkning är det' redan kväIl, men det gäl1er{inte f ör
tidningsredaktioner tvärt om.

0ch nedan skymningen övergår i
sommarnatt blir den första spalten

: färdig. Hoppas de fölJande kommer,
en efter €Dr och att då gryningen

. är på väg att bli en ny dag sista
sidan kan 1äggas tllL handllngarna,
eamt att resultatet som vår redak-
tlon samlat, skalI ge våra läsare
en atunds avkoppllng från aet trötr.-
ande trädgårdsarbetet.

Våren övergår tiLl sommar SpF Håbo-
pensionärerna har ytterligare en sä_
song av lntensiv verksamhet bakom sej.

Yårt arbete för att uppfylla vårt
måt skapa trygghet, §amvaro och gemen-
skap har 1 vis's mån lyckats. Vi har
en 1ivI.lgt verksam lrnw.t-:'!-n.gsektion, på
fredagar har vi träffats på dageen_
tralen och utfört arbete som roat del_
tagarna och kommer förenlngen tiII
gagn ekonomiskt 1 framtiden.

Sånggruppen träffasr övar, sjunger
och undertråtler på våra möten. Teater_
verksamheten börJar komma i gång.

En deI av skrlvarclrkelns enastående
verksamhet syns med til_lkomsten av
denna tldning.

Det vi nu ser fram emot är vår nya
1okal som komunen stäIlt ti1l vårt
förfogande. Där väntar vl oss få en
trivsam träffpunkt för att prata bbrt
en stund, läsa en bolr eller bara koka
en kopp kaffe.

Iom dlt 1 tunl och ge försIag på
verksamhet, sorn kan skapa trivsel och
trevnrä för oss aLla.

Vi har också en del arbetsuppgifter
som ej hunnit slutföras bl. z. kolel._Rerlaktlorlen.
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tivtrafil.en (ett mycket tungrott
projekt ), men vi förs öker påverka
ti11 ändrlngar för vårt och a1las
bästa.

Jag tackar a1la medlemmArraktlva
såvä1 som passiva, var och en gör
en insats för föreningen.

Ha en skön sommar. Vi träffas
igen då sornmaren börjar övergå til1
höst, och Cå med nya krafter och in-
tensiv arbetslust. Al1t för att vå-
re pensionärsår ska11 bIi rnenings-
fu11a' I.arl-Erlk Degerman

ordförande

"J

Papparnu orkar Jag inte
bära lillasyster 1ängre.
I.an jag inte få bära flas-
korna i stäl-let.
- Ir du tokig unge, tänk
orn Cu slul1e tappa dom.

?
\,,-

i-'?\

PREVETEI

Du står där bland granar och tallar
med prydlig, vitmålad dörr.
Man dig "Prevetet" skämtsamt kallar,
idag, som man gjorde förr.

Har väl någon dig ägnat en visa,
till din ära, författat en dikt ?

Nej, fast mången dig högt ville prisa
ej man skriver dikter om slikt.

Du stod alltid hjälpsam och redo

med sittplats och papper, var gång

vi till dig med värdighet skredo,

eller kommo i vildaste språng.

Du oss Iöste ur magsmärtor svåra,
skänkte lindring i vånda och kval !

Nu i anleten ro man spåra

under grönmålad, hjärtprydd portal.

Du tog alla emot lika vänligt,
såg aldrig titl någons person.

Men ibland vore mera tjänligt
om du stode'vid farstubron.

Ar jag inte - måhända - den Förste

som dig någonsin ägnat en sång ?

Blir jag därför -kanhända- den störste
bland skaldernas skara - en gång.

Med tillstånd av författaren
ARNE V RADESKOG

ur diktsamlingen

DIMMORNA LATTAR
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-s.j :: -=r. n'.'r1i:erl Årtrnler. rlrix-

h:ie:r. hiarcCet. frrsseriet. vr,:i.e:r cch

@.
f hSgirusei §'r:d.ebo levde sju iariljer.
D: hc..i.e ella vir ccl: en sin si:C;ilåa
el3:1s':3.D, Sc;: 3jC:åC at'; til-VC.ron i
hus e-, clev :y-:koi c::v.!xlanrl.e.

P- i:e'-re bc:-el bcC-a Frcåe ccl: F:c{i.
i:'cs:eri. Det var nest prditiskt si ned.

taC:e :i eI1a livsredeL frln affeiren i
S;r:i.ac:r; soi: an:1ars skrlle biras upp-

fir fLere trac:cr. iij: levde ne.n gctt.
Do+, If3srr,?. ceh bis'ra av lla.t oeh d:1rcil

llcnsr:rerades. iien visst var iet et; fas-
ligt s'"i:dlande och stinande n'irnan r5r-
de sig, och cie egta fi',',erna hade :an in-
te set', ci Id.n;e.

I vinin3er ova.:ifir bcdd.e Lena ceh Leo

Lät'uja. Det var jco::i5t ncg ftir Ce:t at*-

3i en tra:-ra uc: eI:er ner. Lec Låg aest

pl scl lan cch ku:rCe ibland beaida sig cn

e.'ut Iäsa en 'uid.ning. Hen ropad.e pi Lena

at'" hcn slarll'e sdtta pl kalleperlrl?Jl'

nen hf,n tyckte att ciet lornde han gSra

sJäIv, och d'inrtav blev det sillan ni-
gcn kaflekokniag. Varfir *arIIe aa"n Job-

ba cch slita när roan lnte behSvde?

Fariljerzra Arnrnd cch Girig var släL-b pi
Iii:3t hij,t, nen de hade indl lite svirt
att koura överens. Crrurd,a AvunC. h:nde

aldrig s:{Ita at" Oerd,a Clt{.g giC: o:r-

krlng i nertzpäIs, nedan hcn själv flck
näta pi sin ga:La uLster år efter år.

Anunrt Atnrndl sneglacie ocks!' lite sjukt

på Greger Glri3s liercedes, ;,-dr han sJ'dJ'v

å:cte t en liten foIka. trbland bjSd de

aer fa:rllJen Crlrlg På en kcP: kaffe,

cch d,1, hrnde oe uinsenr: se bur g"isterrra

tcg fir sig så' rgcilet cle lnrnder och

tiJ.l ri6a .oi a1lt; hrd'e inie Garda stcp-

3

pat ner lite brjC cch :la.llcr i se:yet_
'r,e:: fjr at', ta :.:eC si5 he: i h.:riv,is-
llan. Oeh tlinj: der Ein3en nt:. s:lel::l:ij_
::'r, i S-n-l:::e:g sllCe ve.ror fi:, halva
priset. Di tc3 Giri3s he: -ass::. ::d
livs::edeI, sor dle sed.an tnte lt:.råe fir_
vara pi ri'.:i;igt sit^u, u.usr :is;e ias::_
re. en hel deI.
Iir ai;i dryga ut irl',c:stoma h--_.1: f,i-
r:-_.s 1,.; 3',: t-J.t ."iI1 li1la fri,:er l{:Iena
I&'gtrod.. I{c:: trip:ade si ni.,.r, cJ::in5 t
sina häjila.ekade skor ccb u:;icls in,r,e

E irna :reå sirra gran:tar i huset, vill:a
hcn a:rsig vara si:pIa. pa:ilje:r Girig
tycii't e ciet var bra. eed frCl,.en -lj3:cC
sc: in:ebcendel fdr n'_.lr hcn 6ic,. geitr::
Iä3e;hete:: i-.c_-,,ade ie,i, s": ;ci; a.,r Jc.r_
f:,t:, si GerCa behjvCe inte kj:i ni;cn
sj ilv.
iö3s', up:e L hrse,, fan,:s t,å Iä3enheter.
I den ena bcd,le'01ga OLulct. äcn var :est
anf,n1m bland hyresgisteraa, :er hede
rå.n3a besök uttfrån. Ib1a:rd var det vil-
l'.Iädia herrar aed pcrtfcilj sm ringde pi
ddrrllloekan, och lblaacl var d.et :cnt5rer
sca darl.]-e }äsa av e1aätaren el.,i_er pae-
lia c: vatienl<ranen.

Av alia sur bcd_.,e I buset var det iind,i
Vera ceb Veraer l{rede sce gjorde aest
väsen av sig. I[ir steg blcdtrycket necl
j:inna nel1anr.ul. fd,nk när några s-låooj_
kar hacle stäIlt slaa cy&lar ultt fraa-
fcir porten si Veraer mnlade rakt över
de:a. Di gjorte han verkllgen slc?iI iir
sttt na:rn. Oeh när han dagen fire julaf-
ton råkade få ett ,ulloft, sou var ad-
resserat ttII grannea lnunder. Då ringcle
han upp postnästar,en ogh påstocl att vaje
dag 1 3 års tra uLäärHtt fer post. Ge

brevbtiraraa ea kurs t Ln:ran1äsnl.nge Rjt
ban.
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Ja, sl rc;rt:.ät lLvet i §ynd,abo. Det

3'iclc lcrap:ast en clag utan att nigot
intpessant h:dnder cch alla fanllJerna

u',veck1ad,es var och en efter sln kara-li-

tdr, cciri.eras ittllngar kou-:ar sdllert

att lcva i nin3a ir "jn:ru, vdl -Jrral-
tan,l.e arvet frin slna f:id.er.

K.S.

En tryckande dag.

Väckarklockan ringer
jag sträcker ut ett finger
och trycker på knappen.
I köket flnns en greJ
som kokar kaffe åt meJ

om Jag trycker på knappen.
Jag kokar mltt ägg
om jag trycker på knappen.
Han ansar sltt skägg
om han trycker på knappen.
En apparat skivar mitt bröd
om jag trycker på lmappen.
I rosten blir den spröd
om jag trycker på knappen.
I dag skaLL jag baka, jag fylIer
apparaten och den börjar skaka
och brödet är klart på ett kick.
Iied tvätt och medel jag fy11er mj.n
maski.n, och tvätten bllr ren och fin
om jag tryeker på knappen.
Er annan apparat sorn sklvar och hackar
gör råkost om jag i den moroten packar
och trycker på knappen.
Vad ska11 vi ti11 middag ha?
Söndagsresten bl1r väI bra. E1Ier hur?
0m jag 1ägger på fat oeh stäI1er 1 .r
och sen trycker på knappen.
Sen tar vl taIlrik, glas och bestick,
stoppar i maskln och disken blir fi'-
om jag bara trycker på knappen.
Sätter mig framför Ty-n viII se vad
som hänt, så jag trycker på knappen.
It'len det var bara vad man förut sänt
så jgg trrcker på knappen.
Då går jag ti11 sängs efter dagens jäk
trycker på tnappen lampan är s1ä}rt.
Funderar en stund vad jag saknar.
när i morEron jag åter vaknar.
Jo, saken som spar mina händer
då jag borstar mina tänder
om jag trycker på knappen. God ]Ta.tt.

E1Ia Högman.

MEf,IåN ITTGEOCII SYrthi: .
En lycklf stomderc utrnnanth
3s1a krnrkc boddG i Bocfagens lenin
tlstr vlsdc I kralt ev dn Elo.öE
ettca vlr hrd crrbbt !6rbt

Hrn tlirtö: Oer tånrtc lntc rtldd fr båst
rten slomalcrc bllvcr kvrrvld stn Ed
Hea ilntrr pf dh vlnrrm tl6g
och trasige rLor
.oE llt hcrlceåöf

-E.!r. Drn roo oclrl vrr'myclct ttoL
Vred n5rcHn orn öch hlaldc.Df frot.
Och lbtlvpf tl&tönl mleiir'*cä.
Sttngtnurllblttchryllq .

N& ddn' btorimiudc vlrcn blommrt rlut
satt den lycklfc skosrelrrn dlr mn tötrt
och pligsdc treslge llor vld d! l&a
dlb hl53ochrylra dodl Llm trlrall

SIBI WAr.r.nBsrEm, ot L



Moster, forts.
I dalgången mel Ian GråmYrberget
och Innerberget f1öt en bäck
fram i strid ström. Den kom från
Mosjön som 1åg nära intiIl Ko-
lar-Jonkes torPstälIe. Jonke och
Stjärna skulle föIia den bäcken
på sin vidare vandring hemåt.
Någon lätt söndagsPromenad var
det inte, för 5tjärna satte för
det mesta alla sina fötter hårt
i motspjärn. Hon vände huvudet
bakåt oeh råmade höqljutt och
kunde nog inte förstå varför in-
te Moster var med. Jonke skul Ie
nog inte ha klarat den här Per-
sen med kon om inte Moster hade
varit förutseende noq att skicka
med honom en påse med gröPe som
hon blandat med saI t . Med den
blandningen som lockbete kunde
han få Stjärna på andra tankar
under kortare stunder. Men rik-
tigt lugn blev hon inte förrän
de var alldeles nära torPet, och
då hade det tagit dem nästan en
timme att fö1ia stigen efter
bäcken. Utan ko hade det tagi t
bara hal va t iden.

Svettig och trött kom Jonke
fram till Iedstängerna i irageir
bakom Iagårn. Han ledde in henne
eller rättare sagt, drog in kon
i lagårn. Hon spj ä rnade emot ,
och ville inte finna sej i att
ta plats i ett främmande bås.

Det var så tyst på torpet när
Jonke kom hem. Inga ungar som
skrek och ingen Ida som mötte På
Iagårdsbacken. Stugan var tom
när han kom inroch det var svart
i spisen.

Jonke blev ängslig, för han
anade att Ida hade tagit barnen
med sej ut i skogen för att möta
honom.

Det hade hon också gjort, och
inte nog med det, hon hade också
tagit den andra kon och dom två
kalvarna med sej för att försö-
ka hitta både Jonke oeh konrsom
hon tagit för givet att han hade
f ått köpa. 14en de hede tagi t vä-
gen genom skogen åt helt motsatt
hå11, eftersom Ida hade väntat
sej att hen borde komma samma väg
hem som han hade gått dagen fö-
re. Ida var så ängslig över 8tt
det kunde ha hänt Jonke något då
han inte hade kommit hem före
midnatt.

5

Jonke blev också ängsliq då
harr fann stugan tom. Han skynda-
de sej tillbaka tilt lagårn för
att ge Stjärna lite gott hö och
vatten att dricka medan han nu
själv stack iväg in i skogen för
att försöka leta rätt på Ida som
han förstod var ute för att söka
efter honom och Stjärna.

Kolar-Jonke kände vä1 ti11
alla skogsområden som hörde till
kronoskogen som var hans egna
arbetsplatser, och därför hade
han gått obanad terräng genom
skogen när han gick tilI Moster
för att köpa 5tjärna. Men långt,
tångt bort på utmarkerna måste
han föfja en smal grusås mellan
Innermyran och Yttermyran. Det
var den enda framkoml iga vägen
genom skogen. Nu var Jonke rädd
att Ida och barnen hade gått än-
da dit. Det var riskabelt att gå
där för obehöriga för Jonke hade
grävt två fångstgropar där nära
intilI myrkanten.
Han hsde ju rätt till husbehovs
jakt och fiske på kronoskogen
inom det rdvir där torpet 1åq.
Många fina köttbitar fytlde Idas
salttinor tack våre ionkes iång-
gropar. Det var visserligen en
bra hägnad runt omkring för att
skydda skogsbetande kor, men en
gärdsgård är inget skydd för ny-
fikna ungar. Fånggroparna var
nästan tre meter djupa och tre
meter i fyrkant med timrade väg-
gar. Fötl någon ner i dom kunde
man inte komma upp utan stege,
och någon sådan fanns inte på
plats vid den här tiden på året.

Jonke tog ut på stegen för att
komma fort fram

Han var viss om att vera på
rätt väg för han hörde i fjärran
sin egen kos skälla Ijuda från
andra sidan myren. 0ch mycket
riktigt, när han kom fram titt
fånggroparne sett Ida och barnen
oeh vilade sej intill gärdsgårn.
Han såg tydligt Btt Ida ver upp-
riven och rädd, och her det inte
varit för att barnen ver med,
så skulle hon brustit ut i gråt
och tårefloder. Men tårarna mås-
te håtlas tillbaka för att inte
oroa barnen. 5å fort Jonke ro-
pat åt demrspreng de emot honom,
men Ida satt fort farende kvar.
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Tvålbit en.
Detta hände på Oen gamla goda ti-

den. Det vil1 säga, medan tåget
stannade, inte bara i Bålsta, utan
även i l{yekelby och Krägga.

let fanns ännu lnte el- eIler vat-
ten och avlopp på gårCen, och därför
ej heller något badrum. I an stod i
köket vid ett tvättstä11 gjort av
en 1åda med en skiva över gaveln.
Iå den skivan stod det emaljerade
tvättfatetr €n handkanna med vatten
och en tvålkopp.

Bakom en gardin inuti 1ådan fanns
slaskhinken. Ovanför på väggen sa-tt
en hy11a med tandborstmuggar och
tandkräm, i den mån det fanns tanC-
kräm. tr'anns det ingen tog man lite
salt på tandborsten.

Jag kom in från ladugården en för-
mlddag, tvättaCe mig och bytte klä-
der för att eykla til1 Nyckelby oeh
te förmiddagståget ti11 Enköplng.

Det var bråttom, för hann jae inte
med det tåget, så kom jag he11er in-
te hem med tåget på eftermiddagen,
och det var ett måste för att sköta
kväl1ssyss1 orna.

I bråCskan stötte jag ti11 två1-
loppen så den fö1l i golvet, men

gjorde mig inte tid att ta upp Cen
igen.

Vid hemkomsten på eftermlddagen
kom jag ihåg tvåIkoppen. Den hittade
jag men inte två1biten. Det var ett
et't mysterj.um hur den kunnat för-
svlnna, och förblev så ti11s vl hade
somnat 1 kökssoffan på kväIlen.

Vi hade inte sovit 1ång stund för-
rän hundvalpen började gny och det
hördes ett bubblande 1äte. Det blev
brått att tänd.a fotogenlampan för

att se vad som stod på. Det var val-
pen som hade ont 1 magen, men det var

ainga pOlar pa golvet, det var drlvor
av bruna 111aIuktande bubblor.

Svens kommentar där han 1åg 1 eoff-
an och såg på, medan jag tvättade
golvet var: rrBorde du lnte passa på
att ge honom en tvålblt t111 så han
blev ordentllgt ren 1 magentf?

Det var nog mera humor än medkäns-
1a 1 de orden. A. C.

t



GRISKöPEI
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att knorren på svansen hade rak_nat.
Annonsen i Länstidningen med- Då han kom hem mötte Ida ho-delade att grisbilen skulle kom- nom ute på lagårdsbacken. ruär dema vägen förbi Höjden På tors- kommi t in i lagårn och 0skar

dag. 0skar såg elter att det sIäppt ut grisen ur säcken, t;;fanns pengar i smålandspungen, Ida genast -upp 
honom i famnen.

och tog ^på sei storvästen, som Men 0skarrva ä de du ha i'r,,
hängde på kroken innanför farstu- Den !ä" kultingen är ju iÅi"dörren. När han sen kom upp tilt frisk. Trynet är j, nästå rltt-,landsvägen, satt redan Rudol f och han. här ingen-knorr på svan-på Bergåt och Nils på Nygårn på sen, och ögone-n är" ju'nJit ",lt'å'n
mjölkpallen oeh väntade. Det var gIans. Hur kan du ge dej till
liksom ett högtidIigt avbrott i att köpa en sån här?
vardagen då grisbilen kom. Ibland Grishandlarn sa att han var
samlades halva byn i livligt sam- en åtting i kullenroch att den
språk medan man väntade, och som därför var Iite mindre än de
vanl igt bestämde var och en hur andra, men skulle snart växa på
världen bäst borde förändras. Vän- sej och komma i fatt.
tan kunde bli lång ibkand, för _Ja,är det här kräket en åtting,
det var svårt för grishandlarn då är du en tolving som inte hai
att håI1a utsatt tid, beroende bättre begrepp. Men se kar.Lar.
på vilken tid affärena tagit ti- 0skar blev lite blek om nosen
digare efter vägen. när Ida hade fått gå på en tag.

01a Mattsons dräng var nere Han försökte muntra upp henne
vid bäckladan för att köra hem med att kultingen nog skulle re-
det si sta höIasset däri från. L ina pa sej bara han fick mat .
från Bäckmyrtorpet kom springan- Men grisen vilte inte äta hur
de förbi honom efter körvägen. dom än försökte att locka honom.
Hon hade andan i halsen och en Nu kom 0skar på en bra i d6.
säck över armen. Han visste :att Hermans Inga-Lisa

0lle, skrek hon, har du sett nyligen hade slutat med Flaskangrisbilen ? Rapp i tungan svara- ti tt sin sistfödCe.
de 0IIe: Nej, det har iag inte. Nu vet jag hur vi ska göra,
Har du ramlat av ? Hör du, din Ida. Jag går över till Inga--Lisa
oborstade kanalje, om du inte oeh be att få Iåna henneJ napp.kniper igen om din breda trut, Du ska se att han kommer att ätaså ska jag stoppa ner dej i gris- då han får suga på nappen,och
säcken och dränka-dej som en katt-Inga-Lisa behövLr ju inte ha denunge i bäeken. Då ska du få se läÄgre.
vem av oss det är som har ram- Ja du ken ju alltid försöka,Iat av. huvudsaken ett han btir frisk,Två förlösande skratt och Li- för skulle han dö, så snyt;;-J;na flåsade vidare. inte så lätt treLtio kronor urSå kom då äntligen grisbilen, näsan.
oeh al la kunde välja ut sin 

_ 
kul- 0skar var snart tillbaka medting. De nyligen avvanda s_må. krä- nappen och Ida kokade havreväI-ken visade sina skära snå !"y- ling. Nu gick det att få honomnen genom burgallret i undra-n att äta. Hän hade inte glömt sug_över i vilkens säck de nu skulle reflexen, även om det di"f. lit;hamna trögt i början. problem nummerGrishandlaren skrävlade- 9ch två-ver hur äe skulle kunna hålJskröt som om det var en fölmärr la honom varm. Stian var dragi"ghan ville sälia.- Arets små9ris- och fö9a lämpad som =juliåa;;:pris var trettiofem krono" ?tyck. Det vai nog bäst att h; honöm iI en ev burerna fanns en kulting en låda ur-eovio vedlåren i kö-

som var litet mindre än de and- ket. Han behövde ju dessutom.fåf8r och påstods vara en "åtting, mat under nEtten också om hanmen att den snart skulle vä1a skulle repa sej.ifatt och förbi de andra i kul- Sagt och gjärt. Han fick kom-
l"n.Oskar bjöd tretti kronor, me -in, män först måsteför den och fick den för det pri-
setrmen han lade inte märke till



I

han få ett riktigt bad i ljumt
vatten titlsatt med en nYPa klo-
ramin och kanske nå9ra droPPar
iysot . Han skul le bå frias från
värenda lus som bet,och bti Ii-
ka ren som etE sPädbarn. Badet
roade 0skar och Ida mer än 9ri-
sen, men ren blev den-

När kvällen kom var man över-
ens om att grisen skul Ie matas
var fjärde timme under natten,
och aät besväret fick 0skar ta
på sej.

För att inte det lilla gris-
barnet skulle bli kall under nat-
ten, så bestämde 0skar, att kul-
tingrrr skulle få li99a T."d ho-
nom- på halmbolstret i kökssof-
fan. Bekvämt blev det ju för 0s-
kar också. Ida kokade en termos
fult med havrevälling och ställ-

de den På stolen bredvid soffan'
och väckarklockan sattes På ring-
ning bredvid naPPflaskan ' Sen
blei det sänqdags. Men då kom

de på aLt de måste sätta ordent-
I iga blöjor På kultingen; Pre-
ciå som Pa ett lindebarn' Svårt
var det inte att hitta lämPligt
material, och det ver i nte heI-
ler svårt att bunta in griskro-
ppen, så lite motstånd som den
orkade ge.

KväIlen blev sen, men väI ner-
bäddade i soffans väldo ftande
halm, slumrade 0skar in med sin
vän på armen. Grisen fåg lika
stilla som 0skar under täcket,
och båda sov tiIIs väckarkloc-
kan ringde.

0skai fyllde naPPflaskan med

varm väIling och kultingen sög
i sej med slaPPa sugrörelser '
När flaskan var tom, somnade
grisen om igen qlecis som
ätt människobarn. Måltiden vid
femsnåret På morronen blev Iiv-
ligare. Flaskan tömdes fortare,
ocÄ grisen såg in i 0skars ansik-
te hed förvåning över att
en grismamma kunde fä ett så för-
ändrat utseende.

MorronbestYren tog vid med

bIöibyte och bad i tvätt Fatet
innån det var dags att 9å ut till
de andra diuren i Iagårn ' Gri-
sens motstånd för badet var fak-
tiskt större nu än under kväl-
len, men det var ju bara ett hä-
sotecken, men knorren fattades
ju ännu förstås.

Dagen gick med nappflaska och
välling var fjärde timme. När
kvällen kom, insåg både 0skar och
Ida, att nu i natt skulle det
inte vara så särskilt välbetänkt
att tåta grisen sova i kökssof-
fan på 0skars arm.Efter kvälls-
måIet gick proppen ur kultingen,
och han började orena av sei or-
dentligt. Han började till till
och mea böka omkring i lådans
ströhalm med sitt lilla trYne r

och knorren gjorde ett Iitet
försök.

Nu stod det fullt klart, att
e fter kvä I lsbadet skul le nasse'
pojken få ligga kvar i sin låda
över natten. 0skar däremot fick
fortsätta att passa tiderna med
nappflaskan.

Den natten och påföljande da(
gick aIlt efter den nu invanda
ordningen, men nästa kväll blev
det stopp. Nu var knorren P
plats igen, och grisen hoPPade
elegant upp ur Iådan. Grisdan-
sen satte fart runt köksgolvet,
under stolar och bord, och till
Idas stora förtret, blev hennes
v!ta skurgo!.v alldel.es randigt.

Slutet på den glada dansen
blev, att grisen omedelbart bars
ut till stian i lagårn, och 0s-
kar förlorade för alltid sin ny-
förvärvade sängkamrat.

Göte Ingelman
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En resa med avbrott i det f örgångna. I,^änniskorna son an1ände stojade

En av de vackra sommardasarna i 1åiärå'f;äHo;'.|""i;äi",1:; ilooå|,mitten av aprilr_b"Qe jae ett ären- dro!-å"r-äit, vad de samlades orn_de tilI Sigiuna.Då jag-köm ti11 Hå-- lrilrg, kunde jag inte s€r iå!rä"'-tuna stannade jag för att lyssna trädiiammar oöfr'-ett mindre buskag.eti1I 1ärksången. -I kikaren iyntes skyryrde sikten.det -tydlist, hur Iärkorna med ftadd- - iå-ir;-;;;;" mip för att tittarande vingar stod stilla i luften närmaie'-vad som f'Orsiigief., hördeoch oavbrutg!.siö?g ut- sltt buds)<aJr. jag gnissel av vagnsr:jii:. rn kärraJag har alltid undrat hur de orkar
utan att hämta andan. 

r' oe orxar ganska höga grindar. omkring, och
-crärksången blandas med torsvlpor- ;;T.1"ååirå"r:liå3'h"l'ir3l'råiå:nas karakiäristiska 1äten, aå oä på iskor.sina l<orta vingar gör den ena ku11- Förutom kusken satt ytterligareerbyttan efter den andra. 

"rr-rnå, 
på i.årr"", och denne varJae Iät kikaren föIja en Lin je t festspaäd ,.C-i,äåiär"fråä'arni.r ocht-

- där äl,ern övergär i hclmar g"h hag- b.;:-n;--;"o-!i.t närnast kärran- 1?fu-,-^o:l-stannade vid något som skrel, fula oia och spottace på honorn.sag ut att vara mer än bara hagmar?. Då Oe f.ärn-i"., tj_li de övriEa för_fftersorn jag inte sku1le vara fran-
me vid viss tid, beslöt jag undersö- ;3Iå30;röppnacles 

ringen och kärran

- \?. platsen närmare, oeh begav mig iäÅ "å! "" att i ringens mitt stocti+uru. r__^__^_! en ga1g.e. Iulannen fördes hit för attDet finns knappast en skossbacke nänlas. pfätJen ,ä""-å"aäråf'jåg-irrt"här i trakten, Äöm inte bär'spår av kuniat identiiierä-;r;;#una galg_våra förfäders 1iv och levernä, och backe.har man intresse att sökarhittar Jag drog mig snabbt tillbaka tillhittar man säket! 1åg9t av värde1 mln undanskymda p1ats, nen där skensärskilt nu på vären innan gräset inte solen iårrg."", den fraae*!åt;';"blir för högt' moln och en-t<ail 
":-"å- 

a"ät'genom aetAtt den härotl?t_"-!l l?rit flitlEt toria-ijo;åi,;Eräset.använd Iångt f öre våf tirr ci ^1' 4 ^+
inte att tä"*i;i: ;ä: ;å;'"fi;:"";å arl?$rffil'irfiuo1i!,:" rvsning och
utformn_ingelf på.."ten?_r oeh trän, Gi1lismen tiIl vilket ändamå1 den använC-
ts var värre att komma underfund ned.

Gravplats -var föga tro1lgt. En så-
Qan fanns pä andra sidan åkern. En,- eker, som kanske var sJö vid den här
tlden.

NeJ, här hade man haft annat för
§ig, möjllgen tl4gsplatg e1ler kult-
p1ats. I'ien det säe också ut som man

,-- varlt här långt sänare än på sten-
å1aer och vlkingatid. -Väd 

hade man
aå natt för sig-här.

Efter en stunds sökande oeh giss-
ande, satte Jag mig i en slänt-med
ryggen mot en sten. Solen värmde
skönt, och Jag vände upp ansiktet
mot det allt llvgivande solljuset.

Jag försökte tänka mig in i hur
dessa männlskor, som kom til_l den
här platsen, levde i sin dagliga
gärning, hur de var kIädda, men fr"n-för aIlt 1 vllken einnesstärnnlng,
och i vl1ke! ärende de kom hit. Det
blev nog svårt att med bestämdhet
få den irågan besvarad.

Xfter 'en stund hörde Jag röster,
de kom närmare och blev fler.

(n
/1
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10 rÄnxyÄnr
Ing:et du sorn gäst blir bjuden

är gr:ati.s.
Har du tänkt på aet nån gång.

G111ls.

A1l. blldning står på ofrl grund
tilL slutet,
blott barbariet var en gång foster-
1änciskt.

Esais fegndr.

Vem skapades först?
Hönan eller ägget.

G.G.

-Jo, jag ska t räna
ning innan jag åker
I and.

pa Pappa, får jag
--Varför det ?

låna din bil?

vänsterkör-
till Eng-

Göte.

-Det är förskräckligt vad bensl-
nen har blivit dyr.

Ja, men det drabbar inte mej.
Jag tankar alltld för 1OO:- kr.
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B11den ovan är från ett lyckat
experiment utfört vi.d den nya
genmanipul eringsanläggnlngen I
Upps al.a.

G.G "

Det var a1lt vi hade
med den här gången" Vl
slut önska våra 1äsare
fin sommar, ända til1s
igen i höst.

att komma

vi11 tiII
en varm och
vi träffas

Redaktionen.


