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Bo-åriagen Viktor Svensson, Silverbäck, Högsbtr, har i hola ?? år
bottr på sa.mna stäl]-e,
At* en Bo-åling bott på sarnma siäI1-e i hela siti långa llv,d€t är t
vå! oroliga tid säLlstmt nog. så sälls:dri, ått det 1 ooh fö3 sig bs- tid"ringsnan ått ta sig €a pTatstunal
rättiget en lEkesnässigt ]\yfiken
meA veåe"bö?anCe,

Ä}].tså bila ro"t en stråIa$de vacke! hiie.tdag alen krokiga ooh sr.a,la väg*
ea ne! mot Klebo tti! att t"äffa f. torpa.ren Viktor Svensson, v1l-ken
so& treårlng koB til1 torpstäl1-et Sil-verbäck, 6orn hån ermu i dag bebor,
Hans far vår torpe.re dliir, han sjäIr hår fortsatt och när han inte olkade
1ä4gre, t!ädde en åv gönerna tiLl, Det är en pigg oqh vaken gamlirlg ni
träffa uto på v€dlbacken, d.et är bå!'a benon som krång1-a, arnars är han t, åI
rejtrr på a1l-a sätt, nlnnet år briljaa't, hiilsan Likaså ooh han ken än i
dag 1åsa sin tianlng u'tan glasögon. Hans tiv ha,r varit å.]'bete ooh möala.
I bdrja,a av håns bana lydde torpet unde:c Högsb-y gå?d, som då tiUhörde
kafinarherre H. af Ilarrnens. Nunela ä! Emsforsbolaget ägaxe til] al€t6a.r0ma.
I unga ala.? gick Svensso! 6om jordbruksarbetare hos en bonile I llanåsa för
L6 Bkilling orn da€en. Det gjorde 6å myoket son en he1 liksdlalet i veokan
det, och då vdr Svensso! i alfa fa,ll vuxen. Methå1lningen på sa€d-a stål]-e
skulle n6dl ett nodelntr slangutt"yck kunna beteoknas som danig. ftr 6rnåsi11
kapades på mitt€i -- dlen fiok räcka sorn eoveL åt två porsoner. Drickat be6+odl

åv s!.! ooh 'kå11'r nj6lk

i

gmaklig fö?ening. Söt

njölk bjitds aldrig,

MorgonnåL€t utgjotdtes av en kopp rågkaffe ned en glov brödskiva till.
Sockret vae ävenLodles rairso[erat -- en bit per mat!.
På clenna knappa kost sklrlle al-l-tså d!ångarara kla.xa sig fråD kl, 5 på
morgonen till fra.m på dagen, ooh arletet slöt inte fölo kI. I på kv:i11ea.
ViA 12-13 års å1aler vs.! Svensson ned ooh 'rtrask med sl-ågal åt ånd!a. lå
började lnån kl, 2 på nattel ooh föTsta rå1et ]estod av elr s1lck svart
kaffo rru+arl vldare Bpisningrt. Aågeo kostade då fö? tl-den c:a 12 klonor
tutlnan ooh potatisen 3 a 4 kr, så na,rr kunalo inte tala om några sårskilt
biUiga pris L förhåUa&de ti1l den avlölling, en arbotare håde. När Svenssoll övertog'to?pe* hade na.n börjat utni,.ttja de våldiga $kogarna undler
gårdLaia!å som hört den llarnorska ätten til-L. I femton åf,s iid körde Svetrsaon vinte! ooh sommax via ayverlaxingårna, Det vax 6tt strävssrt 1iv, I
hemnet växte medt tidon upp en bamskara om sox po ika:a och sex fliokor.
yngsta bar[et var tre år då modlem dog fö! trcettio år s€dån ooh nu ä!o Ae
ute a-11a, med. undantåg för al€n son, som över*a€1t iorpet. Alla har de d.ook
bl"ivii sin henlrovins +?ogna ooh dei storå l"aadet i väster ha:' inte lookat
dem. Silverb:iok förenados läagre frarfl ned. ett aiulat tolp son hete! Siggehorva ooh da€sver:ksslqrldigheten för båda tillsarnnans blev txe dagar j- veckan,
Städja! fitr e!. drålg var i kontante! 60 kr. po! år ooh en pigldn fiir cta
60 å! sealåå 16 riksdale! plus en ae1 traturafiirmå[er. i]-tom dagsverkela iltgiok
i torpa.r?eddet årLigen en halvspann a6ka, tro kanno! l-ittgon ooh en kanna
haUor, va.iejänte ett halvt pund. tågor e1ler 5 skålpundi'blånor slculle beredå€. Dossuton skuLl-e det utföras l-5 fihjäLpedaga.ri' pe! å! sarnt 5 a 6
,'vattenposter| i la-dugårAe! om söndagarna i 'tu. ooh ordlling. Värslr var
dlet om vintrårna oä" det kundo ta e't"b pa,r timma.i att komna genom skogen
upp iill Fögsby, Då fiok man ge sig av hellrif!ån redan \rid fFadraget på morgonen,
Sil-verbäok är ått fiir ganf-a fiitgsbybor kiirt nanm, lår bodde !å sln 'tid poströvaren Svente 3ock. Dei var dock inte i de[ stuga Svensson bebor u'tarl j. 6t1
annerl, nu riven, Eom 1åg läng-re frår vägon, ooh alldeLes i nålheten bodde
den oTigi4elle :- och elake :- n(al}e Hö?nf i Borrebacke, 6on det å!(tu i
daa går ffårga histolier on.

Fortsättning Lb kårnk€rf på Kleboskogen,

let å! helt nai-,tfigt a-tt s:mtalet så snållingorn glide! öve! tiI1 a+t
röla sig oBr dessa pe?sonag€?. rrKalle Ho?n kånd.e Svensson nyoket väl,
Ha& fångade orma]. med en klyka och splkade upp dern i en tall. l,ukten av
all-a kadav?tn vat så vedervärdig, att folk knåppast kund6 konna i nå!heten, Ka'lle vai nfuLl i hrrld" ooh hade aldlig rol,ige."6 än näT hai lyckad-es skr'ämlne iågon e11€? göra någon ett puts. Hå.n var ute och drev on kvällalalå ocb hittaåe på rackertyg, På ett stäl1e llaAe nar! tvättat matto! ooh
h:ingt den på €ärdesgården. Ka11e tog i nattens tystnad itu noil att stoppa
all€sanrnals ne! i b:r[rrretl oob tör att dE skull€ b1i så vä1 dolåa son niijligt tryokte han ner dlom med or påk. Brlrnilerl nåste ösas in&årl dlen kunae
aåvändås igen, net todde ett gåxnnaLt folk ensa$na i en s*uge. Rått son de
Eutio ooh värndle slg f"anför biasaxt på kvåil-lenr b6rjade det ryka in alldel-es ftirfå"Iig't. Kålle hade varit frarnrne, praktj-serai upp en Läm på tak€t
ooh lag'b d€n 6ver skolstenon. Stegen tog hatr soda& med sig och göBde i skogen, dliin den inte återfanls fiir?åt! dlet blivit dåge".
&r Aårg, nä" Kalle en sen ooh mörk kvä1l var på henwäg från Högshy, hörde
ha& bal<oro sig !öster son han kåinde igen. Btt par ala€svelkaie frålr gaa.ryrtorpen nalkades. Xal1or som haile en tr4ts ned sigr smet kvickt och tyst rer
utrdler e1I lj,ten träbro som ae fiåste ?assora och aär dlo kotuno slog ha& ned
y*ha]nna.rel! så att kavlarna hoppåde under fötterna på den. Vid. ett aiulat
ti1lfä11e var Kalle också !å her,väg och fiok höra folk komma efter sig,
Ilatt spra.ng då ut på en a-id väg€n llggailde åkerlapp, dåt ns.ir uyligen lag't
upp en störr.€ kompost, äntrade dleD-ra och gav slg ti1l att dansa en 1rild
och farotastlsk solodans i månskenei. De stackals tolpalna tlodlde f\d1t ooh
fast att de sågo ett spöke och hade väl fortsatt att tro det til-1 sin död,
orn inte Kafl€ gå'it olrd.ri[g ooh skluti-t med si*'t 1iLla nspökeri{.
(al1e hade a1]-tid pengar, net sades att lran upptäckt någon av Sv€nte Books
peng ömmor och bvertagit inneliggarrde rnedlel. Det glok att få låna av honom
on han bade förtroende fö! lån€sökanden, nen vå,r Kå11-e h;imtade pengalna fiok
matl alarig se. &1 gålrg giok ha$ onkri!1g ooh visade någontiog, som hai! påstod
va.ra en rrtusensedelri. NäT sanningserligbeten av dettå !åstående dllogB j.
tvivelsmål, svarade Kåi-l-e all-tidrrrJåg har väI inte bet+ er tro det hellerrr.
Til1 61st blev då 1(alle sjuk ooh Jag lagai€ så att hal1 fick komma undel
vård, säger SveBssoll, 'rtet ska du då inte ha gjort glatis, nena.de I{alle,
kom 'tj,11 mej on dL 6å ska Jåg säga dej va. du ska hi'bta nycke pengaxf.
lien jag fj-ck aldrlg ti]1fel1e t111 det, och så gott. va,! ksnske dletr säger
ha'r skra'ttande.
Svente Sook 6ågs rrid fl-era ti11fållen, sealaid bai1 sluppit 16s från den 24åri6a fångel- serri st elsen, gå odkring i haga:rna kring Sil-verbäok ocb leta

efter

pe4ea.r

ha!

giimt ,

så det va,r kusllga. grarurar, svenssorr haft dår nere på skogen, Men själ-v
hain han aldr.ig haf+ ont av dem och något'rspökeril sord inte kuirnat fö''klsxas, har harl aldrig sett efler h6rt. Numora bo? det ba:.å hyggligt folk
i al€ sdå stugorra på Kleboskogenr botonar hå&.
Man tycker kåÄske att en ålaring ned ett så sirävsarnt 1iv bakon sig, sonr
denne Bo-åring Bkulle ha haft ner än nog av a-rbete och nöda och nu på åldexd
domen hefs't viljs 8i_tta och ta igen sig. Uen Viktor Svensso4 är inte av det
lqmn6i, $u i hö6t halc han hackat upp tolpets potatissk6rdr tio tunno!.
let va! att krJrpa fåta upp och få?a ner fångfaldiga gånge! innair det blev
klart, Älbeie skadar j-D+er menar han ooh natl nåste ju ha något pyssl-a ned
för att få dagalra att gå.
Ilular '\,-i lämna honom säger hal1!"Folk nu fö! tiden hår det ju aycket battre
än fö"rr men ja€ tror är1då inte a-tt don blir så gamla',j
och det har han nog !ätt i.
Ämec.
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