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i n- Ledo re n 0rdför'andens spalt

Efter en 1ång fin sommar, börjar
nu hösten närma sig, och kvä}larna
blir Iängre. Detta kan lända tiIl
mer tid för läsning, och vi viII
bidra t111 den verksannheten med

ett nytt nusaer av vårt förenings-
}.-l tÄ

ll i b ör; ar: väl- sna rt känn". t ill-
vaC vi hzy att er'bjuda, och Cet

blir inte heller den här gången

någr, st örre överraskninger.
!e*" l,onmer ztt handl a- om l ite av

varje, sor:: händer i vår förening,
och som }.p-n Yerz nyttlg"t f ör oss

att veta.
Xärutöver lite poesi och prosa'

som vi hoppas ocl<så sl:al1, vara
1äsvär"t. Itt par belantskapsannon-
ser där snabbt svar önska*s finns
ocl.så meC.

Allt ämnat som en stunds avl<opp-

ling från det vardagliga hoppas.
Redaktionen.

Vår förening har sin verksamhet
redovisad per kalenderår, men ändå
käns det, som ett nytt verksamhets-
a - .. . - c 

"ar börjar da hösten kommer.

Glädjande var att vårt första må-

nadsmöte, trots ett underbart somm-

arväder, blev så väIbesökt. Det
lovar gott för det nya arbetsåret.

De gångna veckorna har ju präg-
lats av va1et, valtal och fagra
1öften överaIlt, men 1 år tyeks vl
pensionärer lnte vara något efter-
traktat byte för polltikerna. Inga
Iöften tilI oss, och det kan ju va-
ra bra, då behöver vi lnte bli arga
när de sviks.

Det finns stora planer inom bygg-
nadsverksamheten här i Håbo, men

dessa planer ligger så 1ångt in i
framtlden, att mång'a av oss inte
blir berörda av dem.

Vad som främst berör oss, oeh som

jag inte tycker är bra, är försIag-
et om ändring av planerna för serv-
iehus och dagcentral. Den omplaner-)

e
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ingen kornmer att fördröja ser-
vichusprojektet ytterllgare någ-
ra år. Jag hoppas det går att få
poli-tikerna att inse, att det är
nu vi- behöver vårt servichus. Cm

ytterligare 4-5 år behövs ännu

ett hus, då 1 samband med ny-
byggnad av Västersol och ett
s jukhem.

Vi har mycket att arbeta med

och bevaka. Ett önsketänkande är
att alla nypensionärer ansluter
sig ti11 pensionärsföreningen. 0m

a1la vi penslonärer är eniga, har
vi 1ättare att göra oss gällande
b1"nd kommunens politiker.

l,ar1-Erik Degerman

Teaterledaren
delar:

med-

AMA TöR TEA TERGRUPPEN
önskar kontakt med flera intres-
serade medlemmar. Har Du Iust
att försöka??
Lämna också in ett, som Du tYcker
passande namnförslag för gruP-
pen.
Ett inlämnat försIag är t. ex.

."SCENGÄNGARNA"
Fram För Flera Friska Förslag.
P.ing ti1l Harry Pihl 50274..

Reseledaren
det:

har oF-

Dalgrna den 25 rnai.
En i det närmaste fullsatt bus

tog oss til1 iiedemora. Där rnötte
oss en guid från Dalarna.s Turist-
byrå. Hön fö1jde med oss hefa da.g-
en och berättade om a11a. historis-
ka sevärdheter efter den fen miL
-o1ånga Iiusbyringen. iiusbyringen är
f örs ök att på ett rnedvetet och ge-
norarbetat åatt förklara kultur-
landskapet och dess rätta innehåll

i öEa, kusten 7-12 ?ug.
?.es a-n r:e f e re ras på r nn, n p1a ts

i t:-Cningen.

I ariefred och Gripshol:is Sl ott
den 1? oktober. Slottet/som anses
vara ett av sveriges mest intress-
anta mj-nnesmärken/ inrymmer bland
annat statens största porträttsam-
lingar. Vi äter lunch irå faegesta
Väräshus. På hemvägen iör vi' ett
besök i Strängnäs Domkyrka.

Avfärd, från- järnvägsätat ionen
sker k1 1OrO0. Beräknad hemkornst
c:a 16r5O. Kostnad 125..- kronor.

Vin och Spritcentralen

\s
/(»\

onsdagen den 9 november. Som om-
väx1ing ti1I slott och kyrkor kom-
mer vi att göra ett studiebesök på
Vin o h Sprlteentralens moderna
fabrik I Årstadal. Det här är ett
unikt tiI1fäI]e som möjligtgjorts
genom en av våra medlemmars kon-
takt er.

Avfärd från järnvägsstationen
sker k1- 11 r45 med buss, hemkomst
förhoppningsvls samma dag.

AnmälninEar ti11 resorna
sker som vanllgt tiII

Anders Carlsson 50586
Gil1is Gårdman 57714M/(!)^,\
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RESAN TILL HOLA OCH HUGA XUSTEN
I 988.

Man 1är aldri!-bl i f ör gammal
att gå uti skoIa.
Därför en dag vi tog och reste
tilI Hola.
Där skulle vi försöka att litet
mera oss lära
och veta om fosterlandet det
kära. ***
Det var mycket vi inte har ve-
tat förut.
Att Angermanlänningens kynne ger
sin tribut
till ett landskap på minnen och
skönhet så rikt
det finns inte så många som det-
ta är likt. ***
Industriernas mångfald ger tec-
ken på vilja.
Ingenting kan folket från hem-
bygden skilja.
Där vill de leva, där vill de bo
på hembygdens storhet de al Ia
vill tro.
,,vi frytt int,,**J, ett ordstäv
vi aIla har hört
men förut det kanske inte oss
rört.
Nu bättre förstår vi de band
som dem binder.
Tanken att flytta de ser som
ett hinder. ***
På måndag vi åtte till Nordingrå
kyrka
där folket har samlats att Her-
ren sin dyrka
släktled efter släkt1ed i hund-
ratals år
kyrkoruinen visar oss därpå si-
na spår.

I Norrfällsvil", Oa, visade vår
Mats
hur skicklig han var att hantera
sin ratt.
Lugnet behö11 han trots kablar
och trän
att köra bussar, han är suverän.

+**
I Barsta där fick vi vår med-
förda lunch.
Gissa om alla tyckte det smaka-
de mums.
Ti11 Häggvik vi sedan skall
stäI1a vår färd
på resan genom denna förtrol-
lande värld. ***

På kafe Mannaminne där satt vi
och pöste
medan haglet och regnet därute
öste.
Vi såg konst i många färger och
fasoner,
men priserna var nog mest för
grevar och baroner.

På HoIa stod husmor med maten
färdig
och maten var husmor och skolan
värdig.
0m någon undrar hur vi orkar
äta jämt
jag svarar att det är blott som
Birgitta bestämt.

***
Vi fick en kväI1 vi no9 aldrig
skall gIömma
om Martin Westerholms skrönor vi
kommer att drömma
och önska vi fått en del av hans
r ormaga
åtminstone en enda liten tåga.***
T isdagens morgon var kulen och
grå
men Sandöbrons storhet oss fäng-
sl ar ändå

o r,på vägen tiIl Sjäfevads kyrka
på kullens krön
hon syns oss som en j uvel så
skön.

***
0m Urnsköldsvik finns mycket att
säga
men jag vet inte alIs hur jag
ska 9å tillväga
att med få ord berätta om altt
det vi såg
det räcker inte att säga att
såg fåg vid så9.***
Ni får försöka att själva minnas
det mesta av allt det som där
skal I finnas.
Jag fortsätter resan jag har i
mi nnet
ti11 en plats jeg tycker gav ro
i sinnet.

***
Jag tänker på Gåfsjii bland smul-
tronställen
dit vi kom strax före kvällen.
Vi fick härl ig mat och mycket
kul tur .
De hade rika källor att ösa ur.



4

0nsdag
Idag har Sotlefteå Fått både
form och färg
En quide vi hade med både blod
och märg.
Hur mycket var sanning r hur mYc-
ket var dröm,
det gäIIer att skilja ur ordens
ström' ***
I Jultomtens verkstad vi funno
en skatt
En man som Iärt sei ta Iivet
f att.
Han valt att 91ädja de sjuka
och små
En större lycka han nog ej kan
nå. ***
Som slutet på turen oss HjaIle
körde
tilI Usteråsen, och våra tankar
fö rde
titl dem som en gång här sökt
att finna
vägen till häIsan och Iivet
återvinna. ***
Av sanatoriet nu blivit ett
häIsohem
där boten man söker för aIIa dem
som vanliga sjukhus blott lind-
ring kan ge.
Vi hoppas att alla en ljusning
får se. ***
En värdig avslutning på dagen
vi Fick
när färden tilt Ytterlännes på
kväl1en gick.
Seklernas vingslag susade kring
våra hjässor
i ekot från valven av forntida
mässor ' ***

lorsdag
Tiden häruppe går snart mot sitt
slut
tilt UIvön vi försöker idag kom-
ma ut.
Vädret är kyligt och inte alls
som vi tänkt
men ändå bättre än om regnet
hade stänkt. ***
U1vön är en pärIa i sommarda-
gars glitter
när stränderna fulla av badgäs-
ter sitter
men idag vi mest tänkte på trö-
jor och filtar
och att hösten snart kommer och
kylan blott tiIItar.

Men nästa år det kommer nya
dagar
då vi tror att det oss alla
behaga r
att komma tillbaka till UIvön
och Höga Kusten
vi tror att med vintern det
blott ökar lusten. .***

TilI Lennart.

Du säkert plockat russinen ur
Ängermanlands kaka
På dem Du oss bjudit att prova
oeh smaka
För det vill vi ge Dej ett in-
nerligt tack
för vad vi fått se och För vad
Du har sagt. ***
AIlt tryterrordrbläck och papper
tryter.
Snart hör jag säkert någon som
ryter:
"SIut upp r vi ork int mera att
hörat,
föIjden blir säkert ett skavsår
i örat".

***
Jag vill ändå till alla säga
mitt varma tack
för handtag Ni givitrför ord Ni
har sagt,
de har alla så innerligt värmt
mitt sinne.
Tack ska Ni ha nu när stunden
är inne.

***
Epilog

Jag har undrat ibland över Her-
rens hunör
när ett landskap som detta han
gör.
Han måste för det mesta haft
myeket roligt
som har skapat så mycket rart
och soligt. ***
Men ibland har det nog varit
litet argt
det finns bitar som är Iitet
mera kargt
Men som helhet tror jag att jag
är böjd
att tro Han med resultatet är
ganska nöjö. ***



Hemresan.

När vi skulle resa var inte väd-
ret det bästa
vi stuvades in och fick veta att
nästa
uppehå11 skulle bti borta vid
St öde
om inte regnet den dagen bleve
vårt öde.

**+
Vi drack kaffe utan att regnet
spädde ut koppen
det gjorde gott för både sjä1en
och kroppen.
Färden mot Delsbo och Järvsö vi
stäIIde
att hinna i tid tilI maten det
gälIde.

***
På konsthantverk i Stenegården
vi alla fick
möjlighet att kasta ännu en
blick
några nog den sista kronan tar,
andra tänkte "den som spar han
har. . .

***
pengar kvar ti11 ännu en resa
när om nya landskap vi hunni t
läsa " .
Vä1 mött i vinter tiII nya rön
resan sedan blir mödans 1ön.

Astrid Carlsson

som fril visade på sista månads-
mötet hoppas styrelsen skall fy11-
as med förslag av a1la sorterrFär-
na kriti]. sä vl kan bli ännu bätt-
rer oeh de får också vara anonyma.

CHANSEN FÖN

SEX
rygdlemmar (damer och herrar) attfa vara med oeh spela bowling iett trevllgt gäng. Vi spelar 1 re-
Fe] pä tlsdagar kl.1. Ingång, frånbaksidan av tr'rldegårdssköIan.

VÄIKOMMEN
til1 bowlinggruppen.
rlng Erik 5789?

Välsvarvad möbeldesigner söker snicka, emed sp'ikrakt hår som-gillar att planka
in.
Du får ej vara försoffad, spånig och h:en skruv lös, som min foire'makö.
Tjänar du mycket flis är det ett plus.

,,Ta i tra',
::zt

Xäre Bengt.
Nu har du nog tagit dig vatten

över huvudet när du v111 skänka
Itiedborgarhuset t111 ungdomarna.
Har du-tänktrpå att vi penslonär-
er då bl1r fräft utan 1okaI, efter-
som detta är den enda tilIräekligt
stora samlingslokalen för oss. Som
tur är, är vi samlade i två före-
ningar, annars skulle inte ens
I{edborgarhuset räeka åt oss.

Dessutom lieser detta så cent-
ralt med busstä:.f p1ats nära entren
så vlrbåde halta ogh lyttarhar
möj1lg'het att också komma dit.

Säkert har du och Centern förl,o-
rzt, många röster från oss pensio-
närer i vaIet, röster som nl så
väL behövt och säkert också fått,
orn du, som brukligt är sparat ditt
dumma uttalande t111 efter vaIet.

Försök i stäIlet ordna något för
ungdomen på gamla ldrottspla!sen,
Qär har ingen satt sin fot pä hela
äqet, eI1er i Val,ha11, Ce k?n ju
fä slräpa ner lite där också, och
dessutorn, :-åt dem gå en kurs i hur
man använder en a1lmän plats på
rätt sätt. Det skulle sänlza pro-
mill en oeh hö ja trevnaden åtsir:-f :--
ipa proeent.

Jag hoppas att du trots dina to-
klga ide6r befinner dig vä1 och
har hälsan. Skriv snart.

Å,nna. .



röRGAT MIG EJ.

0skar stannade bilen På Parke-
ringen utanför stenmuren. Häri-
från var det bara några steg
fram tiII den imPonerande grin-
den. Det var ett konstverk for-
mat av en skicklig konstsmed i
ett sakralt mönster. De båda
grindhalvorna hänger stadigt i
sina kraftiga gångjärn inkilade
i metertjocka grindstolPar av
huggen granit. På stolparna vi-
1ar en valvbåge över grinden,
och från vaivets mitt hänger en
solskiva med förgyl-Ida stråIar.

0skar tänkte öppna grinden
och qå in, men han hejdade sei.
Han var fast besluten, att nu då
han äntI j.gen kom vägen förbi,
söka rätt på sin bäste ungdoms-
väns grav. Men när han tittade
j.n genom grinden förstod hsn att
här kunde hsn inte hitta den.
Han såg stora två meter höga
stenar med gyllene inskri fter
omgärdade av tunga kedjor elLer-
järnstaket. Här inne fanns nog
inte de fattigas vilorum.

Längs muren efter norrsidan
var gräset nertrampat till en
gångstig. Det var inte många som
qått där på senare tid, men 0s-
kar följde den till andra hörnet
av kyrkogården. Inte 1ångt från
slutet av stenmuren fanns också
en grind. Även den av järn, men
smal och oansenl iq. Gånqj ärnen
var direkt inkilade i stenmuren.
Han öppnade och gick in, och
fann där långa rader av gamla
gravar. Många av dem saknade
stenar eI ler t räkors , o fta bara
en Iiten p1åtst<ylt nerstucken i
jorden med ett nummer på. Här i
det 1ängst bort belägna hörnet
av kyrkogården var den allmänna
begravningsplatsen avsedd för
alla dem som inte haft råd att
köpa stora och tunga järnkättin-
gar eIIer järnstaket omkring
sitt sista vilorum. Här skulle
säkert också Kurts grav kunna
f i.nnas, men var??

0skar går rad efter rad för
att se om han kan hitta stenen
eIler träkorset med Kurts namn.
De flesta stenarna Iigger som en
huvudkudde djupt nersjunkna i
gräset , och där det finns en

blomma planterad, ser han noga
eFter vilket namn som står prän-
tat på kors el1er sten och bIi-
vit ihågkommen med ett livets
sege r tecken.

0skar är hoppfulI. Kurt måste
vila här någonstans. Trots aIIt
har ju Kurt fortfarande både
syskon och syskonbarn kvar i li-
vet, och någon måste väI minnas
honom Fast det nu qått mer än
Fyrtiofem år sedan en inre blöd-
ning hastigt ändade hans Iiv.

PIötsligt stannar 0skar tilI
vid en tuv.a prunkande Förgät Mig
Ej. Den stod där så ensam och
lyste just där vår Herre hsde
planterat den. 0skar böjer sej
ner och ser att vid blommans rot
ligger gravstenen övervuxen av
mossa och gräs. Det kan väI inte
vara den här övergivna graven,
som endast vårdas av vår Herre?,
tänkte 0skarrnär han går upp
tilI stenmuren för att hämta en
I i ten stenskärva som han kan
skrapa bort jord och gräs med.
Kanske ska han här kunna få fram
det namn och årtal han söker.
Men innerst inne hoppas hanratt
Kurt inte ska sova under en ö-
vergiven grav.

Men faktiskt, när han skrapat
stenen ren, kommer det fram tre
anonyma rader. Där står de näs-
tan utplånade orden:

VAR SON
KURT

F . 1919 D .19 40
0skar är säker. Han har fun-

nit platsen där hans bäste ung-
domsvän vi1ar, g1ömd oeh förgä-
ten av a11a, både sIäkt och vän-
ner.0skar tänker med vemod, att
om inte sjuttio mil och mer än
fyrtioFem år hade skilt honom
från graven, så sku1le inte vår
Herre ha behövt sköta den ensam.

Hur kunde Kurt bIi så över-
given. och gIömd sedan han qic!
bort, e1ler kanske hem, vid så
unga år? Men blomman vid stenens
kant talar tiII 0skar och säger:
FöRGAT MIG EJ !,även om man inte
hunnit upp på karriärstegen, e1-
ler hunnit samla på sej ära och
glans som motiverar att den sis-
ta Anden i flykten kedjas fast
med kraftiga 1änkar eller omgär-
das av tunga järnstaket.

Göte Ingelman



TILL LENINGRAD.

Tjugofem förväntansfulla S P F-
medLemmar deltog i den ti11 alla
delar välorganiserade och fint
genomförda resan. 5om vanligt
startade vi
central.

resan vid Bålsta

Chauffören Ulf frixon och rese-
ledaren Birgitta Bremer tog väI
hand om oss, och via Uppsala och
NorrtäJ. je, där bussen f yl1des av
andra medresenärer, kom vi fram
till Kappelskär och färgan ti11
Nådendal. Ut färden, som varade
meIlan den 12 - 17 Mrj, bjöd på
soligt och skönt vårväder och
prunkande vitsippsbackar.

Värdparet bjöd på stimuLeran-
de fika vid bussen på utvalda
platser där det saknades etable-
rade näringsstäl1en. Dessutom
hade vi ständig till9ång på kyl-
da drycker inne i bussen.

Vi åt<te i flera timmar på fi-
na vägar genom det Finska land-
skapet innan vi mot eftermidda-
gen närmade oss gränsen och det
förmodade äventyret hos tulIen.
Nu blev det inte något större
äventyr. Vi an1ände ti11 tull-
stationen k1.15110 och efter 40
minuter var vi klara. Narkotika-
hundar nosade igenom al I t bagage
och bussen visiterades både un-
der , i nut i och uppe på taket . Det
blev inga problem för någon av
oss.

Tullbommen blev oekså g.änsen
för de fina vägarna, för nu blev
de genast sämre. Krokiga och
smaLa och illa underhållna, och
däq reparationer pågick var det
nästan bara kvinnor som skötte
spadarna. Vid varje vägskäl stod
en motorcykelpolis och bevakade
att vi inte vek av från den på
förhand godkända resvägen.Vi var
nu inne i det gamla Karelen som
Finland 1944 fick avträda till
Sovjet, plus därtilI stora ska-
destånd. De 20 milen genom berö-
vat land var beklämmande att se.
Armodet grinade emot oss bakom
varje husknut och någon må1ar-
pensel hade inte kommit i närhe-
ten av en husvägg på 50 år. Man
kunde t o m få se hur björkarna
hade fått växa ihop med vägggen
på vissa ställen.0ck detta skul-
le nu utgöra semesterparadis för
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speciellt utvalda arbetare från
Leningrad.

Vid åtta-tiden på kvällen kom
vi in i den sex kv.mil stora
staden med sina sPikraka och
milslånga gator som ibland var
sexfiliga. Ingen störande trafik
Bi larna var få och omoderna, men
ganska gott om spårvagnar och
trådbussar. Samtliga verkade gam-
la och krockskadade och Påmålade
med pensel. Husfasaderna mot ga-
torna var restaurerade och må1a-
de, men innanför var det ofta
urblåst och tomt. Det var ont om

1ägenheter, och den ryska guiden
sa att väntetiden på en 1ägenhet
efter gi ftermålet var 2 1 /2 är .

0fta bodde tre generationer i
samma lägenhet . För att köPa bi I
måste man vänta i minst tre år.

KL.22 hade vi installerat oss
på det tämligen nybyggda hotell
Polkobskaja vid Moskva vägen med
västerländsk standard i a1lt u-
tom maten.Den var visserligen
tillräck1ig men saknade varia-
tion och fantasi beroende på rå-
varubristen. Det gick inte att
få ett glas vanlig mjölk, och
endast vid sista frukosten fick
var och en en skiva ost.I övrigt
serverades vitlökskorv som På-
1ägq vid måltiderna. Lite grön-
saker och lite frukt. En gång
fick vi som efterrätt tre tunna
skivor apelsin doppade i socker.
Dock, vi bodde ju på lyxhotell,
hur var det då inte för gemene
mans hushåll, oeh varför stod de
i kö vid butiken kt halv siu På
morronen??

Vi såg endast fyra hundar och
två barncyklar i en stad på fem
milj. människor. Den ryska guiden
svarade på en direkt frågr, att
"vi har ingen tradition att cyk-
la i Sovjet".

Tradition hade dom däremot då
det gäller cirkus och balett och
då det gäIler att visa upp sina
museer och glansen efter Tsarti-
den. Vinterpalatset och anqrän-
sande museibyggnader kan inte
beskrivas, det måste ses med eg-
na ögon. Guld och purpur, bIått
och vitt i salar med kristall-
kronor eller förgylIda lamPkro-
nor på upp titl ett tons vikt,
hörde till det normala. Isaakka-
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tedralens ikonsamlingar visade
en färgprakt som saknar motsva-
righet i hela den övrig världen.
Erimitaqet med aIla sina konst-
samlingar får inte hell.er förbi-
gås. Av Leningrads många hundra
kyrkor och katedraler var det
bara tjugo som ti I läts utöva sin
religion.
Man kan bara konstatera, att vi
hade behövt minst fyra dagar
ti11 i Leningrad för att hinna
skumma av en bråt<del av alla
sevärdheter. Ett besök är att re-
kommendera för alla som har lust
ti11 en angenäm resa.

Konsekvent har jag utelämnat
al 1a svåra ryska namn på minnes-
märken och platser. Ni får vä1
tro att det beror på att det in-
te finns ryska bokstäver på min
maskin. Jag är vä1 medveten om
att andra ser med andra öqon än
jag,och hör med andra öron, men
jag har försökt vara ärIig både
mot mej sjätv och mot er som 1ä-
ser. Men minnesrik blev resan,
och vi avs.Lutade den med smör-
gåsbord på båten hem r och vi
kände hur lyckliga vi var, vi
som hade en gul-bIå flagga på
egen tomt.

Göte Ingelman

Tillhör du kräftans vänkrets e11er,
föredrar du he}1er,
surströmming å Oc;r.

Du som har ide6r e1ler uppslag
om intressanta e1Ier roliga resmå1

HöiI A/ DIG
ti11 reseLedare Anders 50585
e11er vise dito G1111s 57714

lnsändarnas drag

bl ir en rnae'er s palt beroende på
att vara Iäsare inte har skickat
nåsot ti11 vår redaktion.

Öckså dessa bid.rag kan-1äggas
anonymt i Cen röda id6-1ådan.

bi

Arnors-k ångervecka.
Jzg sitter med en orderkopia i

handen. Jag tänker. Varför skriver
rn?n ingen örder på ett äktenskap?
Så man'kunde vetä vad man fick.-

0m leveransen inte svarade mot
order.n gjorde nan en reklarnation.
Det skul1e se bättre ut än att
tråta och streta åt var sitt hå1}
i åratal, innan skilsmässoorsak
anses före1igga. -Då sku11e tän i stäl-Iet sakligt
och affärsmässigt sqsa upp avtalet,

l.en fungerar vi sa?
Skulle inte den 1iIle äkterskaps

mäklaren Amor vil ja ha ett ord rned
1 laget? Säkert. Det är en egen-
sinnig liten gynnare, sorn kan
sätta krokben för det mesta. Även
för avtal och order.

iian vi avskaffa den skojaren'?
Inte säkert. Hans existens sarnman-
kopplas med f örekornsten av vissa
hormoner.

Det skulle då vara en läkarfrå-
ga lika mycket som en advokatfråga
att skil jas el-1er l eva vidare .

G.G. 2, aug 88 Astrid



M0STER: forts.

Vi pojkar hade bänkat oss tätt
intiIl varandra på pinnsoffan oeh
Moster bjöd Kolar-Jonke att stiga
fram och sätta sej bredvid oss.
Efter en stunds småprat melLan
Moster och Kolar-Jonke, stampade
det på farstubron. Morbror och
drängen kom inklivande med sin
matsäckskont och satte ner den på
golvet framför separatorn. Morb-
ror och Kolar-Jonke handhälsade
glatt igenkännande på varandra
och satte sej sen på var sin stol
vid bordet.

Morbror var egentligen ganska
fåmä1d av sej, för i det huset
var det Moster som förde talan om
det behövdes. KarLarna kände var-
andra väl efter många års skogs-
arbete, och efter hand lossade
tunghä ftan.

Så kom då äntligen Kolar-Jonke
in på sitt ärende och frågade om
kon han hört talas om var ti11
salu r offi han fick köpa den och
huru mycket den i så faIl skulle
kosta.

-Jo St järna var tilI sal,u, och
hon har varit en av de bästa kor
jag har ha ft , säger Moster över-
tygande, och kvigan som nu har
kalvat är fallen efter henne, så
jag vet vad hon går för. Jag har
tänkt sätja henne för 50 kronor.

-Jo, vi har nog tänkt oss 50
kronor, instämde Morbror med en
förstulen blick på Moster.

Kolar-Jonkes mungipor fö1I ner
en aning mot hakan, och han vagg-
de fram och titlbaka med kroppen
som om han hade en inre uppgörel-
se med sej sjä1 v .

-Jaa, 50 kronor, de är mycket
pengar de-, sa Kolar-Jonke efter
sin överläggning. Nog tror jag
att kon kan vara så bra som du
säger, men hon är ju i alla fa11
gammal och har väl gett ifrån sej
det bästa vid det här Iaget-.

-A pyttsan, repl ikerade Moster
tvärt. Hon har bara haft sex kal-
var ännu så länge, så hon kan nog
gott och väl bära fyra stycken
tiIl innan hon tjänat ut.

9

-Går hon med kalv nu då? und-
rade KoIar-Jonke.

-Nej, inte för tiltfä1let,-sa
Moster. Det får du klara av sjäIv
litet senare i höst när den
tiden är inne. Hon bör få vara
fri minst en månad tiIl ' tYckte
Moster.

KoIar-Jonke satt Ytterligare
en stund med nedslaget huvud och
vaggande överkroPP. Så rätade han
på--se j och sa: - - Ja-, iag f år väl
itirsotia med de då så kanske vi är
överens om köPet-.

-Ja, då är vi överens-r svara-
de Moster snabbt.

Ja, nog är vi överens om de-,
inflikade Morbror med sitt säv1i-
ga lugn, där han satt och gungade
på pinnstolen vid bordet.

5å fort koaffären var klar
blev stämningen märkbart Iätt d '
Moster lämnade omedelbart bestY-
ren vid sPisen och stä11de sei
mitt på golvet med händerna i
midjan', "o-, 

hon så ofta gjorde då
det var frå9a om något viktigt'

-Men det ska iag säja dei du
Jonke, att du ska inte lufsa - 

iväg
hem med kon nu i kväI1 och 9å den
här långa vägen en 9ång till mot
natten. Nu får du allt Iov att
sova över här i natt, och i mor-
ron bitti sen iaq har mjölkat
blir det alltid någon råd-. Mos-
ter torkade sei om näsan På förk-
1ädet och harklade sei, för hon
hade redan en Plan för morronda-
gen klar i sitt huvud.

-Men se det kan iaq ju rakt
inte göra r sVarade Kolar-Jonke '
Vad ska dom säga och tänka hemma

om jag inte är tillbaka före mid-
nat[? Dom kan ju tro att det har
hänt något galet med mei-.

A pyitsanr sVarade -Moster, det
är nog inte första 9ången du är
borta på natten så många år som

du har arbetat i kolarskogen, så
inte blir dom oroliga för den sa-
ken.

-Ja det kan väl så vara, sä
Jonke, men dom är inte vana vid
att iag är ute i koaffärer om

nätterna.
Men Jonke, du måste vä1 tänka

lite själv också. Stjärna kan 
- 
ju

bli båÄgstyrig och inte vitl gå"
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Moster forts.
0m Stjärna viII streta emot, då kan nog
hemvägen bli dubbelt så lång för dej.

Ungarna har varit på abborrfiske på
förmiddan, så jag steker dom och sätter
på en gryta potatis. Sen äter du med oss
och ligger kvar över natten, å så får
det bIi . -

Nu visste ju alla, att när Moster
hade sagt sin slutreplik,-å så får det
bIi-, då skulle ämnet vara slutdiskute-
rat för den gången.

På nytt kastade vi fyra par menande
blickar mellan varandra. Det var som om
hemliga signaler utväxlades, och vi ha-
de en och samma tanke: Skönt om Kolar-
Jonke blir övertalad att stanna till
nästa dag. Vi visste ju så väI att Mos-
ter inte gav upp så fort och lätt i. sin
uppfostrarenit.

Kolar-Jonkes sena ankomst hade ändrat
tidsrytmen för kvällens olika sysslor.
Ko-affären tog ju litet extra tid och
övrigt prat tog ju sin tid. Moster fann
för gott att i flygande fläng sätta po-
tatiskastrullen på spisen, strö sal.t på
abborrarnas insidor och hasta iväg ut i
1agårn för kväIlsmjöIkningen. Kolar-Jon-
ke följde med för att inspektera Stjär-
na och för att se hur Morbror hade det
i stallet. SmåFlickorna fick order om
att hå11a ett vakande öga på potatis-
grytan.

Så fort Moster kommit in från ute-
bestyren, började hon att steka fisken,
och jag fick mitt liIla elddop.

Jag vet inte om det var en del av
straflfet för dagens eskapader eller om
det var ett sätt att fostra mej in i
bondelivets mysterier, men jag fick i
aIla fall i uppdrag att dra separatorn.

Moster förmanade mej att dra med ab-
solut jämn hastighet. På separatorveven
satt en liten ringklocka som pinglade
till för varje varv jag drog ända tiLls
hastigheten var den rätta. Då tystnade
den, och kranen kunde öppnas som lät
mjöi.ken passera genom den roterande se-
paratorkulan, som gjorde mjö1ken tiIl-
räckligt bIå och grädden tillräckligt
tjock.

Vid middagsbordet kom munterheten
fram. Historieberättandet kom igång,och
jag såg hur Morbror lyste upp och [riv-
des. Två garvade skogsmän hade konrnit
tillsammans och berättade om sina erfa-
renheter För varandra. Sanni.ng, dikt och
fantasi blandades i lagom propor-

Har du orkat 1äsa änd.a hit Oå tackar

tioner. Mycket handlade naturligtvis om

skrock och möten med vittror oeh skogs-
rår eller andra väsen som dom träffat i
skogen bland kolmilor och tjärdalar. Vi
barn satt tysta som möss och bara lyss-
nade och svalde. Det var inte tal om

att vi skulle lägga oss i de äIdres sam-
taI. Däremot drängen Jonas, som skogs-
bolaget hade skickat dit för att hjäIpa
Morbror med skogsdikningen under somma-
ren, han kände sej naturligt som en av
dem, och han blandade sej ofta och gär-
na i samtalet, trots att han inte var
mer än något år över tjugo och hade Ii-
ten erfarenhet.

Jag blev väIdigt förvånad över Mor- ..

bror, som vanligen hade så Iitet att
säja i Mosters och vårt säIlskap,men nu
pIötsligt var som uppskruvad. Aven han
hade märkliga ting att berätta.

När dom så småningom hade berättat -.

färdigt om alLa sina möten med olika
skogsväsen, kom dom in på det tvistiga
ämnet om hästar. Morbror var uppfödd
tiLl-sammans med hästFöl och han var na-
turligtvis oöverträffad som tämjare av
unga hästar. 0taliqa gånger hade han
lagt betsel i munnen på en två-åring och
lärt honom lyda både sele och tömmar.

Min lilla barnahjärna räknade ut att
Morbrors inkörda hästar varit så många,
att han vid det här laget måste ha varit
minst ett hundra år gammal.

Men Kolar-Jonke hade inte heller han
stått vid milorna i hela sitt liv. I
unga år hade han varit körkarl, och han
var född bondson, så nog hade han haFt
hand om både unga och gamla hästar j -
sina dar.Nog kunde han ta strid om Mor-
brors ärofulla hästliv. Ordstriden bör-
jade om vem av de två som varit den
skickligaste i att göra unga hästar till
tämpade arbetsdjur i jord och skog

Efter en stund kom Kolar-Jonke in på
ett nytt ämne. Nu ville han tala om sina
många uppdrag som djurläkare. Han var
ofta kallad när etL djur blivit sjukt,
t.ex. när en ko inte kunde kalva eller
släppa eflterbörden. Ibland hade han
hjäIpL någon bonde när hans häst blivit
krubbitare. Han kunde t o m i smäIlt bly
Iäsa ut vad som orsakat en del sjukdo-
mar.

Men om inte förr, så nu, blandade sej
Moster i samtalet. För nu hade dom
plötsligt och oförsynt kommit in på det
område som var hennes.

redaktionen för visat intresse.


