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Dc bå€ikoBstc! f!ån c! 6,rrspråks1ös, rnen pliHfyll-d llvsgärt}ing, 6oa här
ncaltlol-a€, ha Bodt.olaxatB åv on kuinna tuåå Jonas Stol-t6 bygd. De vlttne,
olotusohgraalG son dL€ äro, olr oEJåLviEklei, fiirtrö Jsas&et och v€kar! j.slita€olse.

Då Ja,g var 6å lito!, att ja€ vark6n kuudo läsa olle! Elc.iva, tänkt6 iag:
Nä! Jag blir stor, akaLl Jag slniva ql bok oB hsla väll.dcxr,

nuela välldcn va.r då för mig ati få gå t Ekogetr och Fo på vårbäoken och
sipporrla &ironl<r'i!.9. ooh nu, 1rär jag å! så gannal, att jag är nbarn på qrttn,
är Aot likadant ty:rrl skogen va.Ed.rar jag gärtla,

aår her jaA lrin lyoka ooh lust.
lil1 bitoken 1y6s!!a! jåg 6årnåt
ha& s junger Ei! låtrgte[ just.'

!:fter att i 43 år ha t jänat bor jag u!. Eodsi! 1"0 år tillbaka-- vid 6kogE-
trynet -- t en lltcn Btugå. Denla. hs,r Jåg fått t111 skiinkB av d..t hertskapt
va,rs ba.rn ja€ lckt tiLlsa.nma&E 6od.

llttt fö"åldralq! år nr @dlast ctt ruckoL.
$å 6na.rt Eon jag sLutat 6kola&' ko6 jag bort flån hcrnnet. Unaor a.a fdtsta

tid.oo blsv Jag konf,irBor.ad. Ja6 fiak då cr ny klåd.rdng av hclr6kapct, dår ja6
tar, lår.rdot f,ingo elna 3 ä1d3. eyst!a." vid 6in kolfireation LåBar eoh ogGE-
doldLigt not va"rr A.t so ooh såEaa klådniogr soa aLla trc had-c, På dcn tia.n
fiok tsa.tr va.re råd.d- on 6i!a kläd.r, Oc gkrillo Eparas åt l.og1.c 6yEkou, l,led så
voro ale ookså hcn€Jorda och 6taaka.

Vi voto sJu 6yEkon, Mor viivAc ti1:- alla våf,a klädc! ooh - uto! möasofna -även fats och hödotnas. fill had*irgnj.rg airväntles cn ael öltea ooh dossa.
Vi barn fingg lä?a osst vllka son volo dugligar och e.öa4 tr)loska den. Dot
farrls gott on d.artr i skogsll.

På kvällel! ltir vi komo hen flän skola$ - a.tt vara fl.ra tiona] då --
1ä6to vi f,ölEt 1ärorala oob seala$ va. Aci att hjälpa til1 n€d dct lri kunae.
&r av o6s skr.xllo -- L tu.r oob o?dtlirg -- l]Irdelhållå lysctr d.v.s, liigga på
I'tyro" i spr.seI!, Dct fick iote 61oc1o.s,, Al-La - utor! far -- skulle se av
detta 1y6e. Fe?, rod var skonakarcrhad. på skodigkcn €dt talgljugt tille .n
dlag hait kon haF RcdL on fotogenlatrpa, Detl had€ lnte någon kupar 6on d.,t gjor-
des .n av ?app. Vi bs,:rn fineo aldltå !ö?a vld Aenr f,€r ekötte der sjåLv.
oftsr vå"dagiånBj.ngqr l,ado 1Il os6 via da€€l jus ooh"Etego upp tieal ao16n'r,

Så 6ku11c vi kuppa na'ttklut r karda ullt sloLa t{to! till v:ivcn -- det vå,!
qn av Fi!!a brööet tlecialist !år - ooh Islyla thop re6+€rna av va;P?snr so[
EklrLlc bLi iil1 inslag 1 elr ånna-n vii\t, 16 utslitoa atrullpordå k].ilptc8 i 6må-
1a rcnso!, v.ilka rcpa.Aos up! oob kaldadleF. leita bl-ov en båale vaisn och eJuk
täokvaåd, ÄUt svinhår, Foro bl€v rrid slalcieur kokå.des ront oob gnoddss on 6$å
träpiBnar. Desöa l-a.des in i ug[en ooh när hålet vsr rtiil toltt r plooksdes det
frå.n pinna&a. svårt va,3 detta atbeter netrt' Svårighet€t äro till fö! att
övert/isras". K?olls"!i4t kallad€s det Eedanr ve'f, outslitligtr ooh ånvåndloa
ti1l kuddaf,, I madrassctner sor! voro &v grovt llngarn (ak?iclctefall) ooh eon
ofta i6rktes, var d-.t ha1l,0, För oss barll blor det så fostligt v&tjo gårlg delr
byttes rly.

Bill de Btora höetidetnar måsto skodiok oob v:ivstol bälas ut i vcdskjulet 'D.t lnmde då hiinda -- tlots allt försök -- att vävell int. vå3 färdlgr utat!
då€tct'läggas n€t , visst var d€itå k"åbg1i6t r lten någoi annat sä+i fdr att
få fi$t i stugan fa&trs i!!t6.

Vävetolen va! åt|nars inne je!d. Int€ nog ri€dlr att tlor våvdo allt d.!t "/i
haÄe på osg ooh all& Eälrgkläd.€lnar utån Aot var 1ångar långa liolovåvar åt
ar.d!a. Dessuåor0 tomlllsschaletter ooh förkLädenr 6on såldes.

Målgerl gångt då non Blutat on f,råanande viivt flok hon bestålLnilrg på att
It6y opp dentt, Det va,r myokgt noga noa sölfladelrt sälEtd,l1t 4r$lqringea ' M€ll
soF denr'-- tikson det övrigs -- var gio"d fö! handt så va.r d-on etre. lxrnkatl
Bå Ll,k den aild.ra Eon rtvå bär tr, €Ll,€! råttare 'rlike bår". På"vecken"r6on
voro av *Lnair€ tyg ( sooketduk) rålatades tr'åderna ti1l vario stygn. Er 6y-
Ma6kin stiokar iDte så f;int,
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Varjc å", da€on fdre pingEtafton, viiokted vi tidtgt. Allt i stugan bålr6
öå ut för att göla€ ?ent. Inn. böljeie rnor ned. att lrfi-ta tak€t, &ir€fter att
t&ls.,täggafiLa, son voro kalkad.c, Mela.lfdrgcn bestoA av blå.l,se, krLta, \'at-
tou ooh lin, sor! slorll. göra atrt Aet into Bnltadc lfrån st8. Dot ble\r 6n
både glad och ljus f?irg.

Uader tLdon s!$lle I.i bat$ sl ra sängbottnax och gavlar, skåp ooh stolar,
Dct var så lått, ty alltsamnens etod på €.o lltca bor'guill. nct var' bs]ra- att
apole på vatien så dyoket Eotn helgt ooh seilan l-å+a dot torka L Eoleh. lJår
Bå aLlt var lclairt, var det skönt att lrid 5 - 6 - tid€n kfytpe till kojs,

A1l" Elorradng skcdtl! motl €faåviska och sena. Då golvet skuaados fiok str
.köta vl"6ka!, sn arlnalr sköl.ja i nålga vattct, och .n tsed.je 6ku11c gnida ned
tof,aa tresor tius Aet blev trolrt ooh "rdtt soF Enör', Salr va.r d.t att rr hålLa
sig på n&ttan .

l€t lill.a natboldet var så ritt, att vi må6te v&.!a ?sna oll ]tinderl}a fij! att
inte It sätta oåg?a tun&arrt. Detta är nu ö ett av einå fdrä1drals ba.rlrlaxos-
ba.ms ägo.

När vi scdatl hjålptes åt att bå]3a slc.rltrasortta tLll eh bäok, fin€o rri at
Bo! den uppuaningen ått 'rskö1ja oob kLappa alem, aoll| va&lig tyk.'. Så llookado
vi blonmo? m€d os€ hern, Ilo! ku$d.e ordloa aLeE så vaokalt.

q'j.11 flugf,ångarc h:ingdos i taket fålska bJörklbv6ruskor, På kväUen, då
flugorna krupit inr togs €n såck on laskot?a och skaka.des tills flugorara konlal+
i säokan. lca slogs Bcdan not en sten ooh det blev -- b!åddöden.

Vid storlyk kö!{es för 6 stl'ver ( 3 öre) oåpa , Asktutetl skulle soilaz! gii?a
!.stea, ooh d.et gJorde d.en också, ty kläderna blevo bländrLta. l.t rrranöga"
va? Eå äkta, a'tt ävcn det lad€s i bykkar€t. Med aBkan till luten var dct
q'cket noga. Den nåste vera efte! bJörkved och länge brä4d.,

varjo år i sa\rtidenr tog f,a" sig led.igt En söokendag ooh giok o6d oss tiu.
skogon, fdr att 't6ava ooh vrtda tal-lbössor'r. Det giok ti11 !å så sätt, &tt
toppea av €n litsn ta1l 61ca!6 av, sedlan lrleal na.nt tills kär$ar lossnaalo. Av
toBt vi!k. tåljd6s .n litan stång lagon stor, att qyl-la ut dår kårna.ra varLt.
tKulosian gjord€s av blånor, bö6Bor4a settos fö" b!ös't€t ooh å.u "f5rrada avr.
ll!ädeo höggos inte net, den dan fingc åndå Lnte tru fdr tide! göla ala!åa-Ev-
verhri!.9,

sedan vl ättt vår ns-tsåck, son beBtoal av b!öd, kal1 potatLs ooh grovt 6a1t'
filgo vittef,ter!åtten rt-- 

""r* -- ooh clelr vat undlerba,r, Så drucko vL vait€u
f!år r[o66s.;r ocb kirr ur en nåv6!bit,

Apropå rdaiEåckr !ål!m6 jaå en gå11g en *o!!a!e, 9ol! når håtr skullg äta ntA-
Aa€ Eader "Js.g gå" ooh 6ätter eig borta. i Elorgga:r ooh äter'r. H3å vat lränlige.a
på dagsverkc, de-!r vlIl€ into lrise, ett aatväskan var ton. AtuaxF hade tlog ka&-
ra+G!! doLat neil sig av 6itt b!öd, spiok.siLl ooh dllcka.

Här eriFar J mig elt litcn vlsar son sjöngs då jaA var ba.t'lr ooh Bon 1öa[:
[ld.a, tu1a, tu].a vall.
tul åt lång€ nå6cn,
Kål fick ja näf, ja dlo vall
kål fiok Ja i påeor!,
Kålrrcrnjölka! va Få tunn
snö! kon a1lri f,öt nriIl mlln.
Ost ja a1lri gnalcte
b!ö ja 6å11-an bakte.

Nödålon 1868 - 69 , iae va.r då 4 - 5 år' balaÖcs btöd av hasEolkdopp ooh
bj6d(Ilossa. I lårt hoEt gräddades det på ärilan i spiEenr sedla.a askaJr sopatE
bo!t, Jag r0ians äa alen beska s!!å&€o. "Sätt on 6håLän[ing !å en ea&cn klipl)a i
havct, ooh go honoF arr 6etr och halx ska1l f,iirsörJa 6igt'.

I tetpå,D växte c[ ö?tr sots hctte cl-ko"ia. ]en hade blå bLolntlolt liklada
bLåk1irt, Bot€a lostad.s til1 kåffe ' uton tilL iul' då dot köptes "bölori'.yitkei sk111aa4 tå aron vid To6tninge!., Dot arlvänalcs sållstl kaffo i vårt hot!'
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nBrödfarnsl|n al,v.s. de kakor ao$ kurtde ryrfina,e i balorgnen, f,iok into tåga

61ut, f,örrän 6n t\y var ba.ka.d. Do't vat ju dJygt med. ga.innal-t ooh r!ögsl,n bLev
nair stark u'tav, sados det, Aa gång kosl @ gårnlnal dalt in ooh tigAd6, Då vl
Eågo, bulu llor gav honon en 6kiva av det nya brödetr f!ågade vt då hå& gått:
r'llor vårfö! fi ok harr njrtt?" Mor 6våtaale: Kåra baltr, kon åLltiA itLhA, an+
1!ä] ni ska go ska tlG va Ao båsta'r.

Ja€ Firlns ea aena.rr gångr då en långvåga firännalrde ko$, !€t ver vid !ri&dag€-
tiA€!. gor hado llte aflnat att bjuda på, ån niölgröt oob eBliirsd-ricka, -- rtl
hade d.et tiU g"ötcr. Då not Eatt f!€.8 matroD', såg tl€n frålunarlalet att gtannon
koa, ocb så,i:.sd.s hotr!!'Tag bo"i Ao h;ia, do konnc! folk ini. Vad jag'tyobtc dct
var fitrflirli€'t r att harl sk2ildeE öv€r natotr,

Då vl nigon gång fiago futgo 6öt 6jö1k var detl uts],äd-d neil vattolrr s.nnars
va,! Acn i do {lesta fall lutrlå va,r gräddan tagsn till snörr 6ola såLales,
Stt u!.dåittag härlfråd varr ati på nLdsonnå,rdagolr va.r gräddon påt al1tså rrlik-
tlg f;ilbwkar. Ett litct fai på cti stolr (1 V4 litcr) fick räoka. åt oFs al-la.
Vi åto af,'lseanma&G å1Ltld u! €tt fatr ty tall?ikat farln6 i[to i lrårt honr fdr-
ån på ssnaste tlå!n, Dtn av oss, 6on slol1lo 'r6krala grötgrryla.h" r triok ha
d.?iokåt I gr5rl8LevrB ol1er vettenFkopan,

På .fl av fönstGrhyllosra stoalo två bloråldga kaffokoppsrr eon not f,ått fråa
eitt föräldra.!.n,

Via ystkalaBen låEades koppar t b;im. Då 6k?inkto rrnolornarr o6tltlölkoai ooh
dct blorr e'1 tävlå! n.Ua$ alenr old ver! 6on hail6 nost.

Det nått€ ha vairi-t undelbart ftjr fåt ooh dort att 9å ga l"a d-agarr då vi
konrBo hots i fliveckant lnrryla biuda oss a.tt åta och drioka u? tall?ika-D ooh
kolpar. Och att lj1i f,ihgo sltta" tj.ll::borasr ty 6on 6nå 6to&o vi li"ittg bofdet.

Då ).'Ekklooko:Yra på lörda€skvåLLon ringdc tiLL heLgt avsta.ruad€ al"1t a3-
bote. Far had! dårned&r haa ällnu satt kvar vid "disk.'!!r botEtat låra 6kot.
Ds stodlo nu upprada4ot tillF d på sönda.ge!. str Ll-c gå i }itrrks&. vår aet då
linter ooh ,4yoket kal1tr lade mor ull i skorna ftir att vi lrul. i kyrkat! --
den va.? inte uppvärlrd- -- illte skulle fiirfqrsa fijttornå. Unåo! vä99t1 sptungo
vL oss va,rna,

Då vi kotn.'dit hen ooh hatle ätitr fingo \'i fd1' far r6dogöra hf,ru rryoke't
vt komr$ ihåg av pr€dika4. oeb riiagållgsspråkot" r nåste $i tags. reda påt var
det stoA. l,ikaså vitka lealoer Bolr s iurlgits. På o.ts. giok far ncd oes tiIl
farfa.r. Hs& bodde "så lålgt bott i Ekogen" tyckte vi. udaer v:igen ta1ad.
fa;. on för oss d. olika fåg163nas narsn ooh 1äte4' 0n vi på k\å11e! voto tröt-
+a ooh Eör@i6ar behövde vl int€ 1äsa 4,11a aflonbötlorarat utan e,1a[a6t: 'rFåal€r
vår oob väl"si€nels€nr' ,

gela gonmasc! repade 1x! [äs€lor till grisetl, soll diirav 3ku11c lilivnät'as"
til"l höst€4r då de1! 6kuue göda€. Men dlå tro den var irrte ator !!ät 

'Lenslaktailes. Jock nåst€ dlen räoka h€la året.
så plookade i4 b:irr 6å fort de Eognade ' gnnlltron ooh håLLon eålde6 €Ller

btrrttos ut raot njöl. l[s]t fiok fö! en kar:na hauon 25 öre. tingou auirollot
sA1do6 int.t utan stött€6 lret i 6tora +!.ib,'tiorr likaså cnbåi-ren sanitadea i
stora tr:il-årar. Sura lirlggl ocb sött -- oJäEt -- ett]årsdrioka *Lngo vi var-
Je dag åtet on. I hod$et fsr1ns Gn enbål'skva4.

Då l1uDd-egott till Jul sl<ir1lo sLåsr toSos allas l4afto! i anspråk. Nä" ea
tröttrat tot en ånna& vtalr dolt 6ku11€ eLås ti11 den bLev siit' Den sötnat! var
inte su:rogit, trbålt dot grova riiölet Eiktades u! tl1l cn "fin" kal€. Av d'a
fingo vi sn skiva jutaftohs mo!8o!!r och då på sem!0a €ång skars osten' let
va,r 6tt spänna?ldo aggnbliokr netl (så år det inte Jul ne! ä! en gång oh året".

I{en vad natell beträfferr ka't nan nu för ttd.e[ undlar om det inte år ju1
år6t om. Så snart Eota det åedan blev dagerr tog får oss ned- tilL skogen efte!
ju1.gf,a16n. D€t var lågt til1 taket r eå den fiok inte vasa stort me1l 6kuL1e
i stället va,ra 'rvltl våxtlr,
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Undea tiden trado eor kol<t n6ovlet" så då fingo qi,'dolpa , grrrtåIr,' när

vl koBmo hem. Det bLev åtor Eå rhd.orbaxt, ty då ska.rs l-inpbrödet.
Så kIäddo vi €ra,!rer,1 -- d.et tog.tnie 1å!.g tid -- och sjöngo Julsåagc!

ooh Läste julevaageliet. Juld.agsliorgonql vticktes vl kl. 2. Då rar gTanclr
tå!.d - den tändss Lote på julaftonon 

- ooh då va.? dlet en hii,rl"ig d.oft av
kåd.a. och var. Dc srlå vax] Jusen voro böjda oF grooa,rna. Som julottr! böxJade
kl. 4 må6te vi göla oss iord$ing, så lri in-te ko rc försen't, ty vi håde ju
1åogt a'tt gå. Först fingo vi då dot sisia av den fina kåkå! och kaff€, le
två si6ta åretl ja€ var i ho ret över julen, fingo rri våx €in ve*e]ul-Le.

Far giok fiire i töten rned ett stolt b1os6, gjort av Långå t Jårved.srtb-
bor, hol)lrunalla ned björkvidjor, Eftar fra.nkonGten tiU brf,kån, Eaelailes alla
bLosssn tiIl ett bå1", som lyste 1ång väg.

Nå! vi kolllllo ut u! hrrkail var d.et d€.gor. tå sJmtss det I'os talglJusen
had6 drollat på ens kLädcrrr.

De viiLburgna i sookren gåvo till julero snå briidkakor, soB ilc fattigas
ba&r f,ingo hit-mta I soekdnsiugan. Då en av lEna syst?ar en gång fått son
påbritd ett kvarter sa1t, händ.e det, att hon taplad.e det i snön, I{o$ torales
inte låta d6t ligga kvat, u'tad då hon pl-ookat ulp varignda korn, voro hände!-
na f?irf,fi$na. Det d"öjAe lårge i$na-n d.e läkte€, I de f,L€sta homngl! a&vändles
i4+e a.rmat salt ån gcovt, även smöret saltades al.:irnetl, ![eo se ssakade (Lct
ock6å -- snöt,

Al1a Ekodolr -- ilc volo ha.]rdgjorå& -- som f,år fiok fä,rdiga, skuu". lri gå
h.d noal. Vsr det då 1ån6stöv1e.?, kwrde dct bli ganska t\rngt, ifau d€t var
tårg väg. Far band ihop den och hältgde d.efi på c'ra aroln på oss. Denrhos
vilkdtr 'rde inte släpa-d.ef, fick gå. Ibland vo:r ll:i två f,tir att bytas rrid,

Ät h:irådshövdingoA t Um gingo ri ärondq!. let var oyoket vitrrtiga papper
ooh vi fi4€o iate }årdra Ae! if?ån oss til1 nåaon a&lrar! än dle rätte åga!s!,
0R det va,]r 6å 1ångt son två &Ll "lånad.G vl br.tsr' över natt€n, aå-nar6 Iingo
vl h6n Ealllnå ds€. Va.f,t vi korso r bl6vo rd rikligt fågtrade.

stråx boltots \å-rt her,lt vs,:a 9n l$rckst bra.trt backe. nit giok over! uäerde
hii,radshövding ofta FeaL siaa barn f,ö! att åka kiilke. !@t hiinde då rnånga
gånaerr att något av bararec kola in ooh sadelitPapra frågart on ora ta:ar f,å
fdlja tsed. osE tiLl backen: " vilkot jubel alet blevr a'tt få åka på 5å vaokta
kiilkar, &ir ba.rlrcns na]Igl voro nålåde .

Då \ri tret fjrla styckeo d.togo helr ved från skoge! ooh stoalo på noalat1la av
str "!.ångd"ög"t 6iok det ocd. en Bvilrdlande fe,rt utfd! backa.rlta. Ju tyllglo
la6s.t var, ju foi'tare giok det.

Undlo! alea tid, jag giok i skolar!, fal|rls inte fo!:tEättltingEskolån. Nä! dGn
sedar böajåde ooh läraxer fiok åv nLna b!öil€r -- sorn giingg i Aen -- \tetet
att jag vai. t!åo homot t utbrast han. "Ilo! Råtte våL duga til"l snna.t ä!
di6ka taLlrlkar ooh sopa golv,r' Jag tlssteratt Jag skul1o komoa att göra
just detta. ooh €n1igt !0ottot3 "Ings!! år atörr. ä! dlen 6on tjänat"r satto
JaA ditt livsnål så högt eon att b1l e$ bra tjälaainna. Jag hadc läEt i
btbliska lListoric4 attrlrcud vålsignade Latre.ns hus fit! Jakobs skuu..n
Ja€ riLle bli iill vål"signelse. ooh f!ån två av rnina lratnödbår håx ia€ fåi1
d€t Fuf,lt1lga botyg€t 3 "Vå1sig4o1sen har koBnit in i husetlr Något skriftligt
betyg -- utoB frå!. skolån hsr j alArig haft. ooh inte heller behö\rt söka
9n ptåtBr c8l€d.aå Jag - 5åvä1 soln mi[a 6yst4ar -- varit dycket afte]f,!ågade.
Då jåg Lä{uaÄe hedmet oolr ekullc såga fssvål tiIl fsxr aor ooh syskonr aadlo
far: "Uit+ käre bårnr försöt< !!u att våra inte i vä€sn ooh int€ ur vå99!. "
Därned var ju så nyok€t ea€t. På n1!t anåra plats fiok iag företa ålet i ]-ön
2 lcotlor ooh 5 styoken lirnsll, Där ver jag i 3 år ooh för vario år fick iag
Litst påöki, så koe ja€ titl stai!. De! va-r Jag i 10 år på samma lLats ooh
urd€r tid€n ökad.es lönco såt att de sleta årel1 f,iok jag 54 ld. fitr år€i.
På Ecnaste tiden av rf,ir tjånste'tid ökades ju 1ö:re!trå ocrhölt.
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Var Jag än va*it, har jag få+t fri tillgång ti1l böoko! ooh titutngar,

ävon6å lcd.l€t att bovlsta konserte! ooh ayli€t. D€tta hår fiir rEB vaJit
av stort vård.c. Mcn så hår Jag ookså ersati don tid.l jag tågit til1 1ä6-
ui4g ooh nöJo, d.lt Jag fojat ooh skr]''at hå1va nått€n. Så hat jag scils{! ---
för att intc fölsova lrig -- lutat hu\ rdct not tröskel-n ooh sovLt några
tifilaf,, l€t va.r i "dsB gårala go&a, orAa +iAerlrr. Vllken tid. har rarit enbartr
god. ? El1er valr våil" tiåcn bettlo ltj!r', än A.m nu å?.

I'llna kläder ha inte kostat 
'i0roksi, 

ty dols hs, d. varli ed.la, och delE
har Ja.g sl.tt d.n Ejå1v. Någoo pro\rning ?r€r det intc behövts, då ja€ s!rät-
tet sönöcr d.6 ganl-a ooh kltppt de 4ya efber darn.

Jåg blev or gå:rrg tt1lfrågad vilka a&språk jag hader ooh då jag Eado, 'rAtt
få vara an6p!åks1ösn, fiok jag titl sva,rri'Jat ilc va intc snå ans?råk dc.n
Då jagren o8ku1d f,rån lana€t, kon till giailt gfck jaa k1äaa i rdo sohal- --
även ti11 lq."katl - +ills ja6 täiixe+ till eli kappa. Dct dröjd€ nvoket långe.
Jag ha" aLd?ig BLitit ett I,la€8, son into varLt botalt. Sohalett har j8€
alltid. haf,t ooh ha,r ånaut rder ä! ltu kläda t kappa,

Då Jag en fddetE€dag på Bloagroaeyr vakuader 6tgd. s4 ribloristo"kva8trt på

"säEgklåff€!" -- sn liteb sä!g, vali 3 - 4 av oee bern 1ågo, Dellna hads liin
åldsta Fy6tr" nårit henina ooh 6atri dit. !ö on lllo gl,ådjer då ja€ även fa.nn
2 skilLing (4 Oro). let våx nL[a första egna p€ntår ooh jag k;ind6 niB q/okot

"ik ooh rrkundo köpa aLltingl.
"Ack,lrlit€ me"r'oåndLig't n$roket år. ooh 'rLitot n:i[d.r€'r vållda-T inne]iir. r'

Efte! dct att båda rdna fö!åldra.r vo?o ööåar ooh jag int€ ha&e heBnet
att komlta til1 undal mitr sene6torr vdf, jag uto och r€6to. Utr*stning€n var
edroL no6, två st, !:ita bonull-eschaletterr tlus och kiol åv grovt f,Jrg salrt
grova skor. nill natEäck €n ko"g laed tre til1 fy"a gtova brödkEkort lika
nång silLert ett spritkök och en ll+sn kastrullr i v.ilken Jag kokrto kaff6'
spriiköket stä11de ja{i på kandro8ra I l€ntsalon. Så rvoket iag kuade följde
J tled godstågGn fö! att hinaa Ee me!e, l'ör det Fllsta Etälldc jag ko6å!
f,ölst ttl-1 Skå[et &ir ni! äldsta oystert som nu är 83 årr fo"tfa-rande bo!.
Dä! st€nrlade Jag ett par ila.r, oeila.lr bå;r de't ivå8 uorrut. Från KrietiailstaA
och till, Rikogrän6en kogtaalc då roeaa -- uts!. upp€bå1l6biL Jett€r -- 29 trrf,'
90 ö!e. tet var. 1913 "ooh så bröt biget ut( --1914. Ssdaa dcss har ja€;
e!!ala6t varit över tilL Cotland ett par gånger. Hura hiirliga ha i1ltc dessa
1060! varit, Båtf?irderna öv€! sil-Ja,rlr att på År€skuistt kunna sastiaigt
pl.ooka blonntoaa och kasta BnöbolL. Att ae Tånnfolsen fa,!a gexroa lrlelaker-
daLel! L Not6g, s€ T?ond}ljenB Aonlqrlka ooh så våigen lrer till Kongalrl[g€r'
Cud.blaltdEdalen har jag ätlllu inte aett oen-----
ebieko glömmor jag aldri8t
Flttig vår ooh du skal] vi!&rat
hii16a, nu$telhet ooh b!öd,
Vägsn til1 din hydda filuat
då eJ led8na.d oller Böd,

Nu eittor j8€ vid &in öplna 6pior spinno! och stlok?,t. så lås€r jag
Il$oket r tösef, korsoadl och f,eltusat. ä1 li+sn täppe har ja€ också a'1t sköta'
Då bönde*na t Wn aweu.åt sko6, får ja€ 

""11 
gr€'ÄvedeDr len år läti ait

hugga rrlsdan aen är fiirskr d:irför gör iag det on vå!en. Den f,år llgga kva!
övii sommaren, då Jag sedan på höstob b.ir dlerl som å! nämaBt ooh på r'ilttern
's!a?kar hoo tlen son ä! 1ån€Et borts.."L'tt h?if,lie't 1iv jag Lever dook".
så plookår la€ nåsslor -- i'nte till" g!isen-- 6vamp ooh alla so).tox6 bäL'
Intä oog r.å ått jtg får ponsiont uia-n Jag blir d-ossutom bverholad ned gå-

"ror nv å:-1 €1ag. KLäder får jag så ,6'ckeir att Jag iltto !€hdv€r köpa några.
Ett gardralt ordstäv Fäg€r:fAvsiaes bot sliter vålken k1äder €l'ler skon '
Och nu slu'tar Jag nsd. da o"dr sot! 6toAo sist i nrin katekeEr oob som jag 

-
ha,r iaoh gtas ioi ram !å vägge$ ! "Når va? ooh olt FilI syssla sköielt 6å går
d.6t vå1r evad oss !r6tol.
Välsigrat vare nina fdräldle;rs ntt1le,
trbån oskåxshaiars-tidlingen der Llh 7934
genom Gö6te l,IiLand€r ,3er6a 1982.

. lilidnå*'bssolen i



h€nnes

$trINA KV-A.BE fyUor! 70 år,

Je, det är visse"llg€a 6aict fast nan inte skullc kunna tro dot. ooh jag
vot ryoldet väl aft Aet toto är a.ltigt ait avslöJe en Aeas åld.er., aår
hon, att ilöda ef,to! utaeer}ilo ooh vlgör, verka.! så &;r stt 20 -tal- år
lmEre ä! f'drsanlingsbokon lppgcr. Mcn AQn -- fdrsa.lllir€5bok.n närnJ,igel --
är Ju ea suktolitatLv källa soE dåI! nåste tro på åvcn I detta f,all.
Yidare nåste jag bek:ilaa, att dcn håir e,rtikcLn tiUkomit rskt cmot
fdr.Fålet6 tydLigt uttala.do rilja. Jag flok nånlLgen ot* bud. tuån hcn-
no }lärodalagen eoio lyd.do rmgof,{i!' Få hiirt oH:il6a r€dakt6rn att haa. inte
få! skriva. någvt on nej I tidni[gen, Jag ska förredten leBa bort öve!
födclEcdag€n.

Jag får vertligetr bo od ursåkir Bnä11a sti!.år e4 ja,g rår into fttr
att Jå6 irtc ka,tr ti1lBöt.sgå dotua blygdanma bogäraa. Marr gör bsf,a Eitr
plikt, ac, ooh jag hoppas r,l. 6ka vara ltka goAa vånncr f?ir al.t,

Vc! Stixra Kvsrt är behöve! ja€ gd.vctuis intc tala on fdr Högsby-
boraa, D.t får Aom 1ä.a sig i 8nåskolar och det ska vårå .n oykooling
son j.!te vet dct. För övrigt har hor själv bsskrivit silta ].evladeöalctr
i gll litc! bokr ut vilkea o.T, qyltgctr InrbliacleÄo ett utöf,8€. Dar! bok-
on Bka Ei Bkaffå or, loga läsa ooh allvelEadt beg?und.a,

Der! harldl.sr on ?n fdrnöJöaål ooh lycklig nå ltiskas 1iv ooh hsr nånga
läJ.dofiar att go oEs, sctla tidc!'s jäLtådc ooh,.orou.ga baflr, stlla Kvart
tjänad€ andrs, dtislct, ?liktti'og€t oob v-tlltgt t 43 år, Soda$ fiok hoa
av tlet hc?rskap vans bå:m hon lolct åi.n16ar&!arls ned, ti.ll Ek:inks dlen
Li1la stuga borta vj.d tantl€a a\r qaeby 6kogt &ir holl nu bor, 36n stu6a.]e
å? ett lEuseuld, J strrtov en 8ån6t Aot laa L925, on Stinas hon oob ale

flironåL ver6.A botl ongav Big, Där fa,t}1ls saL€t'r 6oF gått i alv iron hen-
neg eLälct i hundtatals å!r bohs,g€ting ooh kutioEa tYån 1?irrge66dåa srtut!-
na'tido!, vårda-de ned kiirleksfulla Uinae! och därfdr a'äl bibehålLna,

Mot stiEa ha.r ookså haft tid ooh intlesse att ]lcsa och 9a sig om, Nät
r0a.n bar Eå snå anspråk solq holt kau roalr få pangarnå att !åoka Lå.ilgt, Hot!
berättade fiia mig et1 gång att tlor hado si!1fikaffelc*terrr Ded Big !å
resorda, I .iärnvågå,rnaB våatsela! flnlts Jo autid en kåndn ooh nåt dct
blev :.åtrggardt Dollaa tågon koki€ hoD sig sn \tard 'tår 'ttll vedeltcttlokelEo '
Pf,skttBk hsx alltia stiBa vai*t, Hou hs-! tit*at Då vårt vaolra lald
bådo h:ir ooh dlii.r -- !|u ville hon gåilEa 6e Gudbrandsd.alelr I NorEe och
ja€ har ell 1it6!r nisstgnkc att hon r€scr dtt 6!r dag. qy sti[a kgll vad
hon viLl. ooh llon blir nog inte glönd !å sitr beditkclsedag i ltorgont
ävoo on hon sLullo vata bo!t!e6t. llon konmor viil he igen.

qGorg Ekst!ön.

trlrån OskalEha61s- tidningen da[ 22/B f934.
gcnoÄl GöFta tlilendc"r 1982.
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