
Att gömma brännvin

…..och att bestämma själv.......

200529



Smålandsposten skrev 

om min morfar när 

han fyllde 75 år.



Att gömma brännvin och att bestämma själv.

Min morfar var en kraftkarl. Mormor och han ägde ett litet jordbruk i 

Våmhus strax norr om Mora i Dalarna. Vintertid var det 
timmerhuggning och träsnideri, huvudsakligen dalahästar; på somrarna 

flottning och jordbruk.

Vi bodde fram till början av 50-talet på Öland där min far arbetade på 

Solliden. En period under kriget flyttade vi dock upp till Våmhus där 
pappa fick jobb i skogen. Det har alltid sagts att det berodde på att 

man fick mera mat på ransoneringskorten däruppe, men egentligen 

tror jag att vi tog chansen att bo lite längre bort från kriget.

Pappa pratade ibland om den väldigt starka tyska radiosändaren 
SENDER KÖNIGSBERG i Ostpreussen, numera ungefär motsvarande 

Kaliningrad oblast. Man kunde nog inte undvika att höra Hitlers vrål om 

LEBENSRAUM på långvågen när man vred på frekvensratten en aning.

Pappa låg flera perioder i beredskap uppe vid norska gränsen i 

Värmland och han ville nog inte lämna mamma med två barn under tre 
år ensam ute på landet på Öland.



När morfar blev ensam flyttade han ned till mina föräldrar i 

Tingsryd och där fortsatte han att tälja hästar. Vid ett av 

mina besök hemma, när han flyttat in på ålderdomshemmet, 

ville han bjuda på en sup, men det var väldigt hysch hysch -

37:an låg väl gömd inne i ett av hans skåp.

Vi 40-talister har gett oss självbestämmande och inflytande 

till en grad som var otänkbar för 60 år sedan, men ändå 

händer så förfärliga saker som misskötseln av ett antal 

äldreboenden under coronakrisen. Ska vi hoppas att våra 

seniororganisationer nu fått tag i större blåslampor.

Men vi behöver åtminstone inte gömma brännvinet längre.



Hustrun och jag besökte 2011 Nusnäs i Mora där den gamle ägaren fortfarande gick runt 

och skrotade. Han mindes morfar som suttit i Småland och täljt åt dem.



Brottslig

verksamhet på

hemmet 1964


