Alf Gunnarson
MMXIX

1

2

PERSONERNA
Bland andra:
Bonden Nils Persson på Åsen (f. 1887)
Dennes hustru: Anna Regina (f. 1889)
Deras dotter: Anna- Lisa (f. 1912)
Hennes make: Folkskollärare
Folke Birgersson (f. 1898)
Deras dotter: Annika (f. 1942)
Bonden Ludvig Persson i Dalen (f. 1888)
Dennes hustru: Anna Teresia (f. 1888)
Deras son: Arvid Persson- Vättedal (f. 1912)
Hans hustru Kristina (f. 1916)
Deras dotter: Ingrid (f. 1938)
Grannen: Susanna Borg i Dalen (f. 1912)
Hennes f. d. dräng, senare make: Mattias J:son Berg (f. 1912)
Deras barn: Martin (f. 1941) och Stella (f. 1943)
Trotjänaren (kvarboende): Frans Helgesson (f. 1873)
S. k. sommargäster: Samuel Singer i Villan (f. 1900)
och hans hustru Eva (född Lund 1905)
Lanthandlaren Kasper Karlsson i Kröken (f. 1880)
Hans hustru, Beda (f. 1884)
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DEL SEX

DET LJUSNAR
BORTÖVER
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L

udvig Persson - Ludde i Dalen - numera känd som Ludde i Villan, har slagit
sig ner i favoritstolen. Han tittar ut över Vättevattnet och ser hur

eftermiddagssolens sneda strålar leker tittut med vassen nere vid bryggan. Det är
långfredagen den 7 april 1944. Termometern visar tvåsiffrig värme, även i skuggan
och våren är kommen till Dalen och Åsen i Sammalunda socken och Ludde sitter
och tänker. Alltså finns han till. 
Framför sig har han sin kära anteckningsbok med svarta vaxdukspärmar samt
blyertspenna och radergummi. Reservoarpenna passar illa för anteckningar av det
här slaget. Inget radergummi i världen biter på bläckskrift. Med blyertspenna kan
man pröva sig fram, sudda ut ett par ord som känns fel och försöka med ett par
andra och känna efter om de smakar bättre i sammanhanget.

Ludde tar på sig glasögonen, lutar sig bakåt och blundar, vilket kan synas
ologiskt. Fast inte för Ludde. Han tänker bättre med brillorna på näsan. Nu går
tankarna tillbaka i tiden och bilder projiceras som på löpande band i hans
femtiosexåriga, välmöblerade skalle. Ludde tänker tillbaka. Alltså fanns han till. 
Vem kunde tro att Anna- Lisa, Nils och Annas dotter på Åsen, skulle gifta sig med
läraren? Det är väl mer än tre år sedan de slog sina påsar ihop. Och deras lilla tös,
Annika, är redan ett par år. Ja, tiden går, men långfredagen består, konstaterar
Ludde och ler, när han tänker på, hur oviss framtiden alltid är, för alla.
5

Lika förvånande var det allt när drängen, Mattias J:son Berg, hos grannens,
förvånade världen (nå, ja: trakten) med att vara något helt annat än han synts vara
och till råga på eländet - - - . Nej, där tänkte jag fel, säger Ludde till sig själv.
Fördelen med att bara fundera, utan att skriva ner tankarna, är att inte ens
radergummit inte behöver användas. Således: till råga på allt fick han vikariera för
läraren i Bråtebro skola och han upphöjdes till att bli fröken Borgs fästman och
sedan stod det inte på förrän hon var på smällen (förlåt mig för den
formuleringen, tänkte han) och så blev de snabbt som ögat lagligt gifta och kort
därpå blev det tillkännagivet att biskopen utfärdat så kallat Venia för den teologie
kandidaten och så stod han plötsligt i Sammalunda sockenkyrkas predikstol. Ja,
Jösses, vilken karriär han gjorde den våren, hans gode vän Mattias J:son Berg,
bördig från Apladalen i Värnamo.
Att sonen Arvid skulle flytta hem till Dalen och bli hemmansägare, hur otippat var
inte det? Och vem kunde ana att han själv (Ludde) och Anna skulle bli villaägare,
och ”tjänstefolk” åt sonen och sonhustrun på den gård där Ludde vuxit upp och
senare blivit ägare? Nej, det hade ingen kunnat räkna ut i förväg. Men nu var det
som det var och Arvid är fortfarande anställd hos Singer och någon fårfarm blev
det aldrig hos Vättedals i Dalen, eftersom det ansågs som äventyrligt, hade Arvids
hustru Kristina och Luddes Anna tyckt i snart fyra år nu. Så allting fortgick i de
gamla vanliga banorna på gården. Ludde och hans Anna hade bytt bostad, men
arbetena hade de kvar där borta, nästgårds - och det var ju bra. Bara fem minuter
bort och inte längre hem.
Ludde ser sin anteckningsbok och blir påmind om att han hade en avsikt för en
stund sedan. Och här sitter jag och drömmer, mumlar han, fortfarande med
glasögonen på, fast nu vilande mot nästippen. Så ett tvärt kast: När börjar en ny
dag? Ett datum tar såklart sin början klockan tolv på natten, oavsett om man är
vaken eller inte. Ludde ler åt sin barnsliga tanke. Men dagen börjar först när
någon vaknar och slutar, när samme någon somnar, eller hur? Ludde ler igen. Ett
datum är ett dygn eller 24 timmar. Den individuella dygnet lappar över datumet
och består av fem delar: morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt. Min och
Annas morgon börjar klockan sex och varar till klockan nio. Därefter har vi
förmiddag, fram till middagsmålet och så följer eftermiddagen, som slutar klockan
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sju, då kvällen tar över och varar till klockan tio. Därefter blir det natt. Trettio

dagar har november, april, juni och september, tjugoåtta en allen, alla de övriga
trettioen. Vad livet skulle vara tomt utan ramsor och ordspråk och sånt, tänker
Ludde, samtidigt som han vill korrigera det där om antalet dagar. Fast det förstår
väl varje människa att man kan byta ut ”dagar” mot ”nätter”. Summerar man
dessa (dagarna och nätterna), blir resultatet sextio (60) för april månad och
summan måste divideras med två (2), för att ramsan ska bli rättmätig. Trettio
datum har i alla fall november, april, juni och september, det är ett som är
oomtvistligt. Jag får ta upp det där med Mattias, lärarvikarien, vid tillfälle,
filosoferar Ludde och så rättar han till glasögonen och skriver, raderar och skriver,
tills han tycker att hans tre verser är värda att pryda en sida i den linjerade boken.
Det ljusnar bortöver. Må
mörkmännen än mera mattas och
ondskans lakejer slutligt förpassas till den
tusenåriga glömskans kammare, där
intet annat än ont sig gömmer.
Det ljusnar så sakta.
Det ljusnar bortöver. Må
vi glömma de vidriga svinens nunor och
namn, men minnas deras illdåd som varande
varnande tecken, att det sanslösa kan ske igen,
och igen, om garden icke ständigt är uppe.
Det ljusnar så sakta.
Det ljusnar bortöver. Må
en varaktig världsomspännande god vilja
avlösa det vidriga hatets otäcka giftpilsanda.
Ve och fasa ska vändas mot V som i värdig.
Det räcker nu. Det räcker och blir över.
Det ljusnar bortöver. Äntligen.

Det skulle dröja ett drygt år, tills Luddes förhoppningar blev någorlunda
förverkligade. Men den dagen den glädjen. Nu är det 1944 och påskhelg i Dalen,
på Åsen, i Bråtebro och hos Kasper i Kröken, bland andra.
Texten fortsätter på sidan 8.
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Händelser i början av år 1944:

Ur Sv. D. arkiv.
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Den ordinarie, på sistone ofta tjänstledige, folkskolläraren i Bråtebro, Folke
Birgersson och hans hustru har rest till Sunne över påskhelgen. Anna- Lisas
matmor, numera tillika svärmor, den åttiofyraåriga järnhandlareänkan, Amanda
Nilsson, har kommit in på ålderdomshemmet. Samtidigt upphörde naturligt nog
Anna- Lisas tjänst i det hus där hon vistats de senaste tio åren. Folke och AnnaLisa gifte sig för drygt tre år sedan, men fru Birgersson hävdade bestämt att hon
ville fortsätta sin anställning så länge hennes matmor så önskade. Hon hade varit
ledig en månad, när dottern Annika Amanda föddes för två å sedan, men hade
därefter huvudsakligen bott i Sunne och gamla Amanda hade fått förmånen att se
sitt barnbarn ta sina första steg på livets bana. Det hindrade inte att Anna- Lisa
under perioder låtit dottern vistas hos morföräldrarna på Åsen. Nu var det
emellertid ändringar på gång: villan i Sunne skulle säljas och makarna Birgersson
var där för att städa upp lite grand inför mäklarens visning senare i april.

H

HUR HAR DE HAFT DET HOS BORGS I DALEN?

os familjen Berg/ Borg i Dalen är det inte mycket som är sig likt från det
tidiga fyrtiotalet. Det är visserligen samma personer, med två tillskott, som

bor där, men låt oss ta det från början: drängen Mattias J:son Berg hade upphöjts
till fru Borgs fästman i december 1940 och därefter hände det sig att Susanna
blev med barn och detta var under en tid då det fortfarande var skamligt att få
barn utan att vara gift. Alltså krävde omständigheterna att fröken Borg gifte sig så
snart som möjligt med fadern till barnet, som inte bara var hennes formelle
dräng, utan fastmer även var socknens dräng, om uttrycket tillåts, vilket det inte
gjorde, vare sig då eller senare, så vi rättar till detta och konstaterar att Mattias
J:son Berg, den teologie kandidaten som skolat om sig till bonddräng, då och då
(rätt så ofta) vikarierade som folkskollärare i Bråtebro skola, där elevantalet, tack
vare två inflyttade familjer, stigit från sexton till tjugo. Även en vikarie på en sådan
post måste föregå med gott exempel, sade skolstyrelsen i Sammalunda socken,
men behövde aldrig ingripa, eftersom lysning mellan teol. kand. Mattias J:son
Berg och hemmansägaren, fröken Susanna Borg tillkännagavs tre gånger i
Sammalunda kyrka under februari månad 1941, varefter bröllop firades i Dalen
den första lördagen i mars månad under närvaro av brud och brudgum, den
senares bror och syster, med sina respektive, från Apladalen i Värnamo, brudens
två kusiner, från grannsocknen, likaledes med sina respektive samt herr Ludvig
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Persson och hans maka Anna, grannar i en av Dalens två villor. Ludvig Perssons
tal vid bröllopsmiddagen framfördes i versform (än en gång med ”Värnamovisan”
som förlaga) och återges här ordagrant.
Min käre väns Käresta och min käre vän, Mattias!
Denna glädjefyllda dag vill jag, en amatör inom alla områden,
utom jordbruk, framföra en hyllningssång till brudparet.
Hav överseende. Jag är ingen talare. Alltså sjunger jag:
1. En sång om livet i ljusa toner.

4. Vi måste ägna en rad åt hästen,

En sång om samlivets ljuva zoner.

som inte deltar i bröllopsfesten,

En sång om kärlek och hopp och tro,

men drager brudparet tur och retur,

om en i Dalen, från Värnamo.

till Sammalunda, i ur och skur.

2. Han var en yngling, vid namn Mattias,

5. Det blev befordran som hette duga.

som ifrån Småland ville befrias.

Nu ses de båda som man och fruga.

Han styrde kosan, bland hundra val,

Och vår Mattias, det kan ni tro,

till Sammalundas mest sköna dal.

har tjugo ungar i Bråtebro.

3. Där fanns Susanna, helt nära badet.

6. Måhända blir han, när folk fått välja,

Hon sökte dräng- hjälp. Mattias va´ det.

en kyrkans herde, med rätt att sälja

Hon ville vänskap och själslig ro

sitt budskap uti i vår Herres hus,

med detta snille från Värnamo.

som äkta bonddräng emeritus.

7. Nu till er båda: må lyckan vara,
må ni förunnas en barnaskara,
så att det åter blir framtidstro
på våran skola i Bråtebro.

Susannas och Mattias Bergs son, Martin, föddes i september 1941 och dottern,
Stella, två år senare i augusti. Henning i Dagerud hade hållit lösöreauktion på
gården i maj 1941. Där var maskiner och redskap som hörde till jordbruket samt
möbler

och

husgeråd

som

varken

var

antika

eller

moderna

till

salu.

Jordbruksmarken arrenderades ut till Nils Persson på Åsen. Bostadshuset hade
renoverats och nu väntade de på att kriget skulle ta slut, så att de kunde köpa en
personbil och bli oberoende av de allmänna transportmedlen. Deras ekonomi var
god, främst tack vare hustruns räntor och besparingar och makens obefintliga
studieskulder. De var (1944) båda några och trettio år och det var deras främsta
tillgång, sade de sig. Framtiden såg ljus ut.
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A

Åsen, den första veckan i juni, år 1944

nna och Nils Persson på Åsen har förtroendet att rå om sitt barnbarn Annika
en hel vecka, medan föräldrarna är upptagna med att avsluta vårterminen i

skolan (han) och vara på en kurs med Lottakåren (hon). När den lilla fyllde två år
(i januari) hade hon bland annat fått två alldeles lika dana platta paket, den ena
av Anna i Dalen och Ludvig och det andra av morföräldrarna. Jo visst: det var
såklart Elsa Beskows Duktiga Annika i båda paketen. Lilla Annika tog detta med
den ro som präglar en tvåårings kallsinne för överraskningar och modern, med
faderns tysta instämmande, bestämde att den ena (från Dalen) skulle förvaras på
ett säkert ställe (som finexemplar), medan barnet fick hantera det andra så som
hon ville. Och det gjorde hon. Efter några veckor syntes det verkligen att det var
en väl begagnad bok. Annika älskade sin Duktiga Annika.

Ur Duktiga Annika av Elsa Beskow.

Under våren har Nils på Åsen och Ludde i Dalen (Villan) träffats regelbundet på
söndagseftermiddagarna klockan två och ägnat sig en timme eller två åt
bilkörning. Det började så här: Nils ringde till den duvblå Opel Kadettens ägare,
läraren i Bråtebro (tillika svärson) och frågade om lov att förbruka den till tre
fjärdedelar fyllda bensintankens innehåll och köra lite, fram och tillbaka mellan
Dalen och Åsen, där annan trafik var obefintlig. Han fick förstås ja till svar och
snabb i vändningarna, som alltid, ringde han genast sin kusin nere i Dalen.
-

Hallå, hej, hej, där nere i utmarkerna, hur står det till?

-

Go dag på dig. Jasså, du ser saker och ting i det perspektivet, du, att Dalen
är utmarker till Åsen. Alla historiska dokument pekar allt i en annan
riktning, men du har nog ett ärende också. Så låt höra då.

-

Jo, ser du. Jag har pratat med läraren, ja svärsonen Folke.
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-

Och vad hade han för gott att säga?

-

Jo, han undrade om Ludde i Dalen fortfarande har körkortet i behåll.

-

Så, han undrade det, om körkortet är intakt och du svarade förstås att såväl
motboken som körkortet är giltiga, ha, ha.

-

Där sa du något. Ja, om motboken alltså. Jag har - - - nej, det tar vi en
annan gång. Lyssna nu noga, Ludde. Jag har ett erbjudande.

-

Vill du sälja gården till mig, så är jag inte spekulant. Der passar mig
förträffligt, ser du, att vara villaägare, u. p. a.

-

Vad menar du med u. p. a ?

-

Vi har alla våra begränsningar, inte sant? Och de som sätter gränser delar
vi inte sällan dubbelsäng och bröd med.

-

Du vill få ner mig på jorden, tror jag. Men mitt ärende är män emellan,
utan inblandning av äkta hälfter eller snarare äkta tre fjärdedelar, i alla fall i
ditt fall, ha, ha, ha.

-

Nå, kläm fram med det, så att inte kvällsmjölkningen på Åsen blir försenad.

-

Här uppe har ingenting varit försenat sedan hösten 41.

-

Vad hände den gången?

-

Veterinären skulle komma den 22 september, men han kom inte förrän den
23:e och då hade ko- skrället redan tillfrisknat.

-

Jasså du, det var den gången, dä, när (din) Anna fick gå emellan, för att
undvika dråp eller något ännu allvarligare.

-

Ja, ja, ja. Ställer du upp?

-

Ställer jag upp, i vad då? Ska vi spela fotboll eller?

-

Jasså, ja, ja. Jag kom aldrig fram till mitt ärende. Vill du - - - ?

Och det är klart att Ludde ville hjälpa sin kusin, den något hetlevrade
hemmansägaren på Åsen, att lära sig bilkörningens mest elementära delar: att
köra framåt, att backa, att köra om (vad det nu skulle vara), att fickparkera och att
uppföra sig som en gentleman i trafiken. Fyra gånger hade de nu varit ute på
sådana övningsturer och Nils var en smula irriterad över att han inte ständigt fick
köra på treans växel, något som Ludde tog med jämnmod, eftersom han kände
sin kusin utan och innan. Nils hade gjort framsteg, berättade körläraren för sin
hustru: han hade till och med fällt ut körriktningsvisaren, när han svängde vänster
upp mot Åsen. Det tar sig, sa han som hällde fotogen på brasan.
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A

nna på Åsen är överlycklig och hennes make är nästan barnsligt förtjust i att
se lilla Annika tulta omkring uppe på Åsen den ena dagen efter den andra. I

början var hon lite blyg, men det gick snart över. Nu är hon ”deras” och de är
”hennes” några dagar, tills föräldrarna kommer och skiljer dem åt. När den lilla
somnat sitter morföräldrarna i köket och utvärderar dagens händelser.
-

Hon kallade mig ”momor” idag, sa Anna.

-

Så ska jag lära henne att säga ”mofar” i morgon, sa Nils och ville styra över
samtalet mot sitt senaste stora intresse: en egen bil, efter kriget. Vet du vad
”Volvo” betyder?

-

Inte den blekaste aning. Kanske ”varg” eller något i den stilen.

-

Icke, sa Nicke. Det är rena latinet och betyder ”jag rullar”.

-

Synnerligen passande för en bil. Mindre lämpat för en gammal tant, ha, ha.

-

Du är inte så himla tjock. Jag menar, du är lagom.

-

Dina komplimanger gör mig alldeles yr, Nisse.

-

Volvo håller på att utveckla en personvagn, som ska bli Sveriges folkbil
nummer ett. Den ska heta PV 444. Vad tycker du?

-

Du menar att vi skulle skaffa en sån där. Vi har ju redan en i skjulet.

-

För det första: den är inte våran. För det andra: den är inte mycket att
hänga i julgranen i jämförelse med Volvos nya skapelse.

-

Hjulgran. Ha, ha. Tänkte du på den vitsen?

-

Vitsar är mig ständigt främmande, kära du. Men vad tycks om min idé?

-

Kriget är inte över än, Nisse. Men det är dagen och nu börjar det bli tid för
mig att volva iväg till sängen. God natt med dig.

-

Go natt, Anna. Tänk på saken, för all del, gör det. Tänk noga igenom detta.

Nej, kriget var sannerligen långt ifrån över. Ännu en sommar och vinter skulle
striderna fortsätta i Europa och borta i Asien. Kriget krympte visserligen med
tiden, då de två

huvudfronterna i Europa flyttades några mil per vecka, från

Atlanten i väster och från Sovjet i öster. Men därutöver vimlade det av
krigsskådeplatser till lands och till havs lite varstans i världen. Det var ofattbart att
det där kriget börjat och än mera ofattbart att eländet ännu pågick.

F

SAMTAL HOS FAMILJEN BERG (F. D. BORG) I DALEN, TORSDAGEN DEN 8 JUNI 1944

amiljen är samlad. Posten har nyss kommit. Det är elvakaffe och det drar ut
på tiden, för det är mycket i tidningen nu.
13

-

Får det vara lite tretår till tidningen? frågar Susanna.

-

Ja, tack. Gärna det, svarar Mattias lite frånvarande, eftersom han är
fördjupad i läsning om dagen D. Vilka enorma förluster det krävs för att
vinna terräng. Så mycket lidande. Så mycket blod, svett och tårar, som
Churchill formulerade det i ett tidigare skede!

-

Ja, det räcker med krig och elände. Den där otäcka följetongen på radion
och i tidningarna får gärna sluta i morgon dag, tycker jag.

-

Det blir kapplöpning nu mellan Öst och Väst att komma först till Berlin och
fånga Bovarna, levande eller döda. Det är ett som är säkert.

-

Men från det ena till det andra: har du släppt ut fåren på det nya betet?

-

Yes, box! Nu kan de äta sig mätta och belåtna och det är gott om vatten i
bäcken, så de behöver inte heller törsta.

-

Det låter bra, det. Jag ska ta mig en tur bort till Kröken och handla lite. Vill
du följa med?

-

Nej, jag stannar här. Var skulle herden vara om inte bland sina får?

-

Våra får. Hur många är de nu?

-

Vid pass fyrtioen, varav tio lamm, trettio tackor och en bagge.

-

Överväldigande majoritet för det täcka könet, vad tycker du om det
Mattias? (Hon retades.)

-

Om detta tycker jag. Primo) för tackorna: bra. Secundo) för baggen,
avundsvärt. Tertio) för lammen: ointressant.

-

Stackars lille Mattias, fortsatte hon att retas. Han högsta önskan är att ha
ett harem här i Dalen, med ett antal kvinnor av den rätta ullen.

-

Plikterna kallar, min kära Susanna. Lycka till med din och barnens
sommarutflykt till oasen där borta i Kröken.

-

Är det något särskilt du önskar dig ur Kaspers sortiment?

-

Ja, skulle handlaren händelsevis ha kampanj på - - - Mattias tvekade - - Nej, tack. Adjö med er.

Och makarna Berg gick skilda vägar en stund, för att snart återförenas i Dalens
famn. De var mycket nöjda med sitt lugna, harmoniska liv.
-

Var så god, nästa! Nä, men se god dag, fru Borg. Förlåt, fru Berg. Det sitter
i det gamla, se. Vad önskas i dag?

-

Fred, herr Karlsson! Fred, det är vad vi alla önskar oss nu.
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-

Så sant, fru Borg. Förlåt, fru Berg. Vi skulle alla må lite bättre, om vi slapp
de förbannade - - - förlåt formuleringen, fru Berg - - - kupongerna. Jag sa
så sent som i morse till frugan att - - -

-

Att, när kriget var slut, skulle du göra en brasa av alla de jäkla
ransoneringskorten. Det sa du Kasper, fyllde hans hustru i.

-

Ja, ja, det sa jag kanske, men förlåt, fru Borg.

Jag menar fru Berg, vad

önskas, vad kan vi stå till tjänst med denna vackra juni- förmiddag?
Susanna Berg, f. d. Borg, läste från sin lista och Kasper Karlsson var rask i
vändningarna att ställa upp varorna på disken. Han frågade om det var något
mera, vilket det inte var, varefter handlaren och hans fruga önskade kunden
välkommen tillbaka samt sade några berömmande ord om de små barnens röda
kinder och blå ögon och hälsade hem till maken, den förträfflige herr Berg.
TELEFONSAMTAL MELLAN DALEN OCH ÅSEN DEN 21 JUNI 1944
-

Hallå!

-

Hallå, hallå! God dag på dig Ingrid. Det är tant Anna på Åsen. Hur mår du?

-

Jag hör det. Bra!

-

Har du farmor hemma?

-

Farfar! Är farmor hemma?

(Anna hör Ludde, i bakgrunden, säga att farmor rensar ogräs på terrassen).
-

Ja, farmor är hemma, fast hon är smutsig om fingrarna.

-

Tror du kanske att farmor ville vara så snäll att tvätta händerna?

-

Farfar säger att det är ”skit samma” om hon tvättar sina händer.

-

Det var värst. Jag väntar i luren tills farmor är klar då.

-

Hallå, hallå! Ja, jag gallrar sockerbetorna på terrassen.

-

Så ni odlar egna sockerbetor?

-

Nej, jag skojar bara. Det växer och frodas efter regnet. Och värst växer
ogräset. Ont krut förgås inte så lätt!

-

Nä, nä. Det är nog så det. Vad jag skulle säga: Tror du att Arvid kan ta med
sig en ny radioapparat till oss från stan? Den gamle har tystnat totalt.

-

Är det inte bara ett rör som har gått, tror du?

-

Det var kanske bara det. Men nu har den ett stort hål få framsidan.

- Har råttorna varit framme?
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-

Ingalunda. Nisse höll på och mekade med den hela förmiddagen men fick
inte fram ett enda pip och sen kan du kanske gissa resten.

-

På det viset. Nisse sparkade sönder apparaten. Hoppas att lilla Annika inte
behövde bevittna den gärningen.

-

Nej, bevars väl. Vi var ute i trädgården, när den stora smällen ägde rum.

-

Ja, ja. Nisses humör är inte att leka med.

-

Nä, nä. Men du: berätta inte för Ludde, för då kommer han att reta Nisse
till än mera vansinne.

-

Jag ska inte informera Ludde om några detaljer, det lovar jag. Men, kan du
inte ringa till Singers och uträtta ditt ärende?

-

Jo, det har du rätt i. Det kan jag uppmana Nisse att göra. Det är liksom
hans ärende.

-

Något annat nytt på trakten?

-

Nej, det går ju mot midsommar och då kommer Anna- Lisa och Folke och
hämtar lilla Annika. Vad har ni för planer?

-

Inget särskilt, tror jag. Ludde vill nog ta igen sig. Han är ingen ungdom
längre, säger han. Det är ju annat med dig och mig, ha, ha.

-

Jo, du. Än så länge kan en ju ta sig runt för egen maskin. Men nu får jag
nog avsluta arbetet där ute. Adjö med dig.

-

Adjö, adjö och glöm för all del inte att gratulera grannens häst på hans
namnsdag. Det är på midsommarafton.

-

Jag ska be Ludde. Det är han som sköter sådana ärenden i det här huset.
Hej Hitler! Ursäkta mig, det där var inget roligt skämt. Adjö med dig.

Anna i Dalen fortsatte sitt värv och Ludde sitt, vilket för tillfället var att läsa
dagens tidning eller kanske gårdagens och på Åsen fick Nisse en uppmaning av
sin hustru att utan dröjsmål ringa till Singers och diskutera inköp av en
radioapparat, gärna med pansarhölje, vågade Anna skämta. Redan samma kväll
levererades apparaten av Samuel Singers trogne medarbetare, Arvid Vättedal,
efter ett säljsamtal, där Nils på Åsen varit mycket samarbetsvillig, sade sig Arvid.
Arvid bar den emballerade radion i famnen till bussen i stan och vidare, från
Kröken till Dalen, för utan radio kunde ju ingen vara. När Nils hämtade dyrgripen
nere i Dalen, fick han motvilligt ge leverantören en femma i dricks. Motviljan var
ömsesidig, om sanningen ska fram.
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1944

22 april

Statistik publiceras:
Barnafödandet i Sverige ökar

4 maj

Sol- och våraren Gustaf Raskenstam döms till 3,5
års straffarbete

28 maj

Astra börjar serietillverka penicillin

5 juni

Rom intas av de allierade

6 juni

Operation Overlord: de allierade
landstiger i Normandie.

12 juni

Tyskarna avlossar V- raketer mot London

17 juni

Island blir självständig republik

3 juli

Sovjet återerövrar Minsk

7 juli

Gunder Hägg sätter nytt
världsrekord på 1500 meter: 3.43.0

20 juli

Attentatförsök mot Hitler – misslyckas.

1 augusti

Warszawa- upproret inleds
Gustaf Mannerheim blir finsk president

1 september

Volvo lanserar PV 444

2 september

Filmen Hets har premiär

12 oktober

Statarsystemet avskaffas i Sverige

14 oktober

Ökenräven Ervin Rommel begår självmord

7 november

Franklin D. Roosevelt vinner presidentvalet i USA

16 november

Första numret av tidningen Expressen

24 november

Passagerarfartyget S/S Hansa går under

HOS DEN LILLA FAMILJEN VÄTTEDAL I DALEN FÖRSTA VECKAN I JULI1944

A

rvid Vättedel har semester. Han brukar ha en vecka i juli och en i september.
Som vanligt ligger Åsen lite före. Där uppe står redan höhässjorna och
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bleknar i solskenet, medan det är dags att spänna hästen för slåttermaskinen nere
i Dalen. Arvid vet att de hemmavarande, hustrun, fadern och modern, skulle klara
av det där arbetet utan hans medverkan. Men han vill visa att han inte bara är
affärsbiträde i stan, utan även – och kanske främst – hemmansägare i Dalen.
Hos Bergs, f. d. Borgs, är det numera Nils på Åsen som arrenderar de åkrar som
inte är avdelade till bete åt fåren, så nu är det en form av kapplöpning mellan
kusinerna Ludde och Nils, om vem som ska få gräset på tork och - några dagar
senare - under tak. Det brukar vara Nils som vinner de där inofficiella tävlingarna,
eftersom han får sin häst att dra slåttermaskin lite snabbare. När han övningskör
den formellt avställda Kadetten kör han helst på trean och det gäller egentligen
allting han företar sig, tänker Ludde och låter hästen vila ut några minuter efter
varje runda. Det är fortfarande Ludde som bestämmer takten på gården i Dalen,
trots att han formellt är sin sons hjälpreda.
På kvällen, när sexåriga dottern Ingrid har somnat eller i varje fall gått till sängs,
sitter föräldrarna Arvid och Kristina i den sena skymningen och samtalar.
-

Vet du, en dag i förra veckan, frågade Ingrid, varför hon inte har fått någon
lillebror, sa Kristina.

-

Och du svarade att det är ransonering på barn, på grund av kristiderna?

-

Ha, ha. Nej jag sa åt henne att fråga sin pappa. Har hon gjort det?

-

Nej, det har hon inte. Men jag vet vad jag skulle svara.

-

Att Singers inte har barn i sitt sortiment?

-

Ha, ha. Det här är ingenting att skämta om. Nej, jag skulle säga att Ingrid
är så stor nu, så en lillebror skulle bara vara i vägen.

-

Är det din allvarliga uppfattning?

-

Ja och nej. Eller, jag vet inte. Vad tycker du själv?

-

Jag vet inte, uppriktigt sagt. Vi får sova på saken. Har Samuel sagt något
mera om framtiden?

-

Samuel talar dagligen om framtiden. Firmans och sin egen.

-

Står han fast vid att återvända till Tyskland, när kriget är över?

-

Ja, han är helt inriktad på att återvända, för att vara med och bygga upp
det Nya Tyskland från grunden. Han säger sig ha en skuld att betala av.

-

Vad kan det vara för skuld?
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-

Han går aldrig in på detaljer. Men det är något som tynger honom, det är
ett som är säkert. Något mycket tungt.

-

Har han sagt något mera om firman i stan? Ska han sälja eller behålla den?

-

Vet ej. Han vet nog inte själv. Han har aldrig ställt någon rak fråga, men
indirekt undrat om jag är intresserad av att ta över firman.

-

Ja, det är ju inte högaktuellt. Kriget fortsätter ju.

-

Samuel tror att allt kommer att vara över inom ett år. Skulle du kunna
tänka dig att bli stadsbo?

-

Skulle du?

-

Ja och nej. Jag vet faktiskt inte. Men oj. Tiden går och här blir inga barn
gjorda. I morgon ska vi hässja hö. Eller snarare, hässja gräs som ska bli hö.

-

Just det. Svärfar och svärmor sover nog sedan länge.

-

Det får vi hoppas. Utan dem skulle vi redan vara stadsbor, inte sant?

-

Troligen sant.

Det blev morgon. Klockan halv sju kom Ludde knallande från villan. Han och Arvid
hjälptes åt med morgonsysslorna i ladugården, mjölkflaskorna transporterades ut
till vägen, korna släpptes på bete och alla fem tog itu med dagen beting. Ja, de
var fem, för även lilla Ingrid hade en uppgift i arbetslaget: att finnas till hands och
gå något ärende eller bara vara med. Hos grannens bräkte fåren dagen lång och
inom synhåll fanns Nils och hans hustru, dotter och måg, sysselsatta med samma
göromål på familjen Bergs (f. d. Borgs) åkrar. Det doftade nyslaget gräs och
värmen var fullt tillräcklig, att få daggen att dunsta redan tidigt på förmiddagen
och den (värmen) tilltog fram på dagen, vilket föranledde manfolket (Ludde och
läraren undantagna) att arbeta med bara överkroppar, medan kvinnfolket lättade
sin klädsel så pass mycket som allmän anständighet tillät. Luften surrade av
insekter som plågade hästarna och folket. Värst var bromsarna. Deras stick kändes
verkligen, men de flesta stack bara en gång, eftersom de förpassades till
evigheten genom snabba,

välriktade handflator. Svetten lackade och den

välsignade/ förbannade solen fortsatte att skina över allt och alla.

M

VART ÄR FAMILJEN BERG (F. D. BORG) PÅ VÄG?

attias J:son Berg hade landat i Dalens och Susanna Borgs famn och han
var på väg någonstans med sitt liv. Vart den vägen till slut skulle leda,

19

visste han inte på sommaren 1944, men han hade sin fasta tro i behåll och han
hade en plan. Fåren fordrade inte så mycket tid under sommaren, förutsatt att
deras beten var ordentligt inhägnade och att de hade vatten att dricka, så det
fanns tid för annat. De båda barnen, Martin (snart tre år) och Stella (inom kort ett
år) var i första hand hustrun Susannas ansvarsområde, så som det brukade vara
vid den tiden. Det hindrade inte att Mattias tog aktiv del i barnens liv. Han spred
lugn och trygghet omkring sig och lekte gärna med barnen, medan hustrun var
sysselsatt i kök och tvättstuga. Det skrattades mycket sådana stunder.
Trotjänaren Frans Helgesson bodde kvar i drängstugan och han var fortfarande
mera till nytta än till besvär på gården. Det var främst i snickarboden och på
vedbacken han förtjänade brödfödan, som han själv tänkte. För herrskapet Berg
var han en i familjen och en tillgång, tack vare sin ålder. Faktum var att han
ensam hade flera levnadsår än de fyra övriga tillsammans. Ålder och visdom var
inte att förakta, tänkte både Susanna och Mattias och det var aldrig tal om att
skicka trotjänaren till socknens ålderdomshem.
Mattias J:son Berg ägnade mycken tid åt studier den sommaren. Han hade varit i
Värnamo och hämtat en hel liten koffert med litteratur och anteckningar från sina
studier i Lund och nu satt han på fritiden och repeterade, tänkte igenom och
utvecklade dessa ämnen. För (snart) tio år sedan var han omogen, tänkte han.
Men nu hade han flera års livserfarenhet med sig. Han stod stadigt med båda
fötterna på moder jord och kände sig beredd att ta nästa steg.
Han och hustrun var eniga om att han till hösten kanske skulle bege sig till Lund
och skaffa sig den prästexamen som bara varit en återstående formalitet då på
trettiotalet. Men inte nog med det: Mattias hade haft ingående diskussioner med
folkskoleseminariet i Göteborg och blivit erbjuden en plats på vårterminen 1945
och det skulle vara fullt tillräckligt, enligt skolans rektor, för att tillgodogöra sig
pedagogiken och bli godkänd som utexaminerad folkskollärare. Så stod den före
detta drängen emeritus, som hans vän Ludde så fyndigt formulerat det, inför ett
val: präst eller folkskollärare? Måste han välja? Nej, det måste han inte. Därom var
han och hustrun också ense.
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SAMTAL MELLAN LUDDE I DALEN OCH NILS PÅ ÅSEN,
FÖRE OCH UNDER KÖRLEKTION SÖNDAGEN DEN 9 JULI 1944

-

Hur mycket kan det vara kvar i tanken?

-

Minst tio liter och Kadetten drar i genomsnitt 0, 9 liter per mil, om man kör
på trean. Det har jag räknat ut.

-

Jasså. Du har räknat ut det. Har du även kalkylerat bensinåtgång då
fordonet backas? Ha, ha.

-

Nej, för Fasiken. Det är marginellt, eftersom vagnen till 99 % färdas framåt.

-

Så ska vi kanske börja dagens lektion. Är du redo?

-

Alltid redo, som scouterna säger, ha, ha.

-

Om vi skulle börja med att öva parkering. Vill du köra lite försiktigt ut på
åkern där, till den närmaste höhässjan?

-

Köra på åkern? Är du galen? Är det en traktor vi kör?

-

På första frågan, svar: ja. Andra frågan, svar: nej. Tredje frågan, svar: nej. Vi
låtsas att den där åkern är ett torg.

-

Har du någonsin sett en höhässja på ett torg?

-

Vi låtsas, Nisse. Vi låtsas att vi är i stan och där står bilar parkerade. Är du
med, som mannen frågade kvinnan, när de åkte tandem? Ha, ha.

Och ut på åkern bär det av, på ettans växel, sakta och guppigt. Nils stannar
Kadetten parallellt med höhässjan. Ludde repeterar, för säkerhets skull, att hässjan
föreställer två bilar på rad. Uppgiften är nu att fickparkera bilen, så att den står i
rad med hässjan (de två bilarna). Först framåt. Sakta och lugnt. Så, ja. Sväng in till
vänster. Nej, skit i körriktningsvisaren. Och bakåt, så att det skiljer ungefär samma
längd som mellan två hässjestörar. Därefter samma procedur, fast den här gången
bakom de två parkerade bilarna (höhässjan). Lägg i backen. Släpp kopplingen,
Sakta. Sakta, så ja. Nej, du behöver inte fälla ut körriktningsvisaren den här
gången heller. Så ja. Räta upp bilen och ett par meter framåt. NEJ. INTE TREAN.
ETTAN. Bra jobbat, Nisse.
Efter tio försök, kanske fler, är Ludde nöjd och för att bättra på körelevens humör
något kör man en vända ner till Dalen och tillbaka igen, varefter det serveras
sedvanligt eftermiddagskaffe, med hembakat bröd, i bersån, där alla de
samtalsämnen, utom bilkörning, förekommer.
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D

et gick en dag i taget. Juli månad blev till augusti, september och oktober.
Kriget malde på, men fick allt mindre utrymme i tidningarna och på radion,

eftersom de upprepade outhärdligheterna blivit vardagsmat, som ingen längre
orkade, vare sig att skriva och tala om eller läsa och lyssna på. Tidningarnas
annonser blev annorlunda. Efter kriget kommer ni att behöva det och detta, för
att hänga med i den fredliga utvecklingen av det svenska folkhemmet. Det
andades optimism igen.
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DEL SJU

FRED OCH FRÖJD
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D

et är söndagen den 17 juni 1945. Ludvig Persson i Dalen sitter i sin ägandes
villa och filosoferar. Han har varit ledig hela dagen och det är minsann inte

alla bönder förunnat, tänker Ludde och njuter av den friheten: mitt hemman är
mitt hem, trots att min fru och jag numera bor i villa. Jag har brukat jorden där
borta oavbrutet i över trettio år och vänt varenda torva flera gånger om. Numera
är jag inte formell ägare. Men likafullt har jag det övergripande ansvaret för
gårdens skötsel, eftersom Arvid (sonen) åker till stan varenda vardag och står
bakom en disk. Svärdotera kan ju inte klara allt här hemma på egen hand. Det
handlar om att ta ansvar. Vem som äger, är av underordnad betydelse. Själva
ägandet är en chimär. Vi lånar ett stycke mark av våra fäder och mödrar och när
det lånet förfaller, löses det ut av våra barn och barnbarn, tänker Ludde och ser
en kedja av föregångare som vände samma torvor en gång i tiden.
Det förbannade kriget är över i Europa och den
senaste månadens glädjerus har så sakta ebbat ut
och man måste komma ihåg, att världskriget bara
befinner sig på upploppssträckan, eftersom det
återstår att få japanerna på knä. Rus och rus,
förresten. Här i Dalen var det inga excesser att
tala om. Folk sprang inte ut på bygatan och
kastade serpentiner och tjoade och skrek. Hur
skulle det sett ut? Nej, det handlade mer om en
allmän tillfredsställelse, som en vårdagjämning,
när ljuset äntligen kommit i jämvikt med mörkret,
efter en lång, mödosam vinter. Folk andades ut.
Oro byttes mot förhoppningar.
Fast var det självklart så? Ludde prövar en annan tanke. Är det inte i själva verket
så, att de senaste fem åren av ofred, hur dumt det än kan låta, har inneburit ett
visst mått av trygghet? Folk har legat lågt och avstått från att fatta långtgående
beslut. Vi väntar tills kriget över, har man tänkt. Nu, när den tiden (nästan) är
kommen, pockar alla dessa på hög lagda ärenden att bli uppmärksammade. Det
är tid att börja planera och utföra än det ena, än det andra. Stress och oro lurar
runt hörnet. Var ska vi börja? Har vi tid Har vi råd? Har vi lust?
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SAMTAL MELLAN ARVID VÄTTEDAL OCH
HANS FÖRÄLDRAR PÅ EFTERMIDDAGEN DEN 17 JUNI 1945

Samuel Singer och hans hustru Eva planerar att flytta till Tyskland vid det
kommande årsskiftet. Arvid har fått formell förfrågan: vill han ta över Singers
stenhus och rörelse i stan? Arvid sitter hos föräldrarna i Villan. Stämningen är
tyngd av allvar och samtalet förs lågmält, eftersom alla inblandade är ödmjuka
och nästan lite tafatta. Det är stora saker på gång, om det blir av och blir det inte
av, är det kanske livets stora möjlighet som går förlorad, säger Arvid.
-

Ja, du. Det är mycket att ta i beaktande, innan man binder sig för en sån
affär, säger Ludde. Har du haft kontakt med banken?

-

Nej, inte än. Men jag har bokat tid på tisdag.

-

Det rör sig väl om

hundratusentals kronor, kan jag tro, säger Anna och

suckar vid tanken på så ofattbara summor.
-

Man får försöka sätta sig in i hela ekonomin, menar Arvid. Inte bara stirra
sig blind på kostnaderna. Mycket talar för att omsättningen i affären
kommer att öka avsevärt när kriget är över och den allmänna optimismen
ökar.

-

Ja, du. Det låter ju rimligt att folk vill köpa nytt, när det blir bättre tider.
Men vad ska hända här på gården? Har du tänkt något om det?

-

Nej, faktiskt inte, säger Arvid och ler lite generat.

-

Hur ställer sig Kristina till detta? Och Ingrid, har ni talat med henne? Det är
Anna som ställer dessa frågor.

-

Kristina är tveksam och Ingrid är för liten för att ha någon åsikt.

-

Jasså, du. Du säger det, att hon är för liten. Om jag inte tar fel så ska hon
börja skolan i höst, säger Ludde.

-

Ja, så är det, att hon ska börja skolan, ja. Just det. Hon är ju stora tösen,
mumlar Arvid, halvt frånvarande.

-

Men i alla fall, fortsätter Ludde, om ni finner för gott att satsa på ett liv i
stan, så vill vi arrendera gården tills vidare, eller hur Anna?

Anna sitter i egna tankar, men nickar instämmande och det blir alldeles tyst runt
bordet. Det enda som hörs är klockans tickande på väggen. Nu är det viktigaste
sagt. Arvid har fått klart för sig att föräldrarna ställer upp och tar hand om
gården. Nu får han gå hem till sin lilla familj och reda ut resten.
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NÄR NILS PÅ ÅSEN FICK SITT HETT EFTERLÄNGTADE KÖRKORT

A

tt ta körkort utan att ha någon bil och med allmänt förbud mot att förbruka
drivmedel, hur viktigt var det? För Nils på Åsen var det en rättvisefråga. Hela

hans liv hade varit en tävling mot kusinen Ludvig i Dalen. Nästan jämnåriga, hade
de växt upp, varit skolkamrater, konfirmationskamrater och grannar. Många hade
tagit Nils och Ludvig för bröder, inte för att de var lika som bär. Hur många
bröder är det? Men båda hette Persson och bodde grannar och bröder har ofta
samma efternamn. Alltså: utanför familjen kallades de emellanåt ”bröderna
Persson”. Ludvig hade tagit realexamen en gång i tiden. Det hade inte Nils.
Kanske var det den omständigheten som triggade Nils att ständigt känna
tävlingslust mot sin kusin. ”Citius, altius, fortius” – snabbare, högre, starkare – det
olympiska mottot, var den ledstjärna han strävade efter att komma så nära som
möjligt och snabbhet var hans bästa gren. Utan tvekan var det så.
Sällan hade en körkortselev varit så väl utbildad som Nils på Åsen. Det senaste
året hade han suttit många söndagseftermiddagstimmar i den duvblå Kadetten,
med kusin Ludde bredvid sig och de hade trasslat sig fram på byvägarna i Dalen
och på Åsen. Efter finslipning hos en professionell körlärare i stan – sex
halvtimmar – var Nils mogen att köra upp, som det hette. Torsdagen den 17 maj,
klockan 12.00 var det upp till bevis. Ludvig erbjöd sig att följa med till stan som
moraliskt stöd och Nils kunde ju inte hindra Ludde att åka en vända till stan, om
han så gärna ville, sa Nils och så blev det. Resan blev lyckad: kusinerna gick en
vända till Singers och handlade var sin grön ryggsäck av senaste modell och de
gick till Systemet och köpte var sin kvarting konjak, varefter Nils körde runt i stan
en kvart, med en besiktningsman vid sin sida och blev godkänd, vilket firades
med kaffe och dopp på ett av stans konditorier, där Nils betalade notan som tack
för hjälpen till kusin Ludde. På bussen hem var stämningen mycket mindre spänd
än på ditvägen.
-

Ja, så var den saken klar, som drängen sa, när han putsat glasögonen, sa
Ludde och log sitt allra vänligaste leende.

-

Det gick som en dans, sa Nils och tänkte tillbaka på den lyckade körningen.

-

Fick du göra någon fickparkering?
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-

Ja, det stod en lämpliga höhässja på Storgatan, som jag fick order att
gömma mig bakom. Ha, ha. Det var inga problem.

Under konditoribesöket i stan hade Ludde smitit undan ett par minuter och ringt
hem och gett Anna klartecken för en välkomstceremoni, som Ludde planerat i
maskopi med Anna på Åsen, utifall att uppkörningen gick vägen. När de båda
stadsresenärerna steg av bussen i Kröken blev en av dem därför inte ett dugg
överraskad, medan den andre undrade, vad i Fasiken det var som hände. Där stod
en hästskjuts. Var det inte Nils egen häst? Jo, det var det. Och var det inte Nils
egen vagn? Jo, det var det. En höskrinda i maj månad, var det möjligt? Ja, det var
det. Men en höskrinda med sex nyutslagna björkruskor som dekoration, vad i h- e
var det fråga om? Karneval? Nils fick order att sätta sig i en fåtölj som placerats
mitt på flaket och han fick finna sig att bli dekorerad med en flätad segerkrans på
hjässan och en flaska äkta Pommac i handen. Nils kom inte undan. Motvilligt slog
hans sig ner på den bekväma sittplatsen och log generat. Anna på Åsen skötte
tömmarna och skjutsen avgick från Kröken klockan 17.08, noterade Nils och var
framme på Åsen trettio minuter senare, efter ett kort uppehåll i Dalen. På flaket
fanns, utöver kusken och huvudpersonen,, Anna och Ludde i Dalen, Kristina och
Ingrid samt Anna- Lisa och Folke, med dottern Annika i sitt knä och de sjöng för
full hals den här sången, om och om igen:
Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag.
Bara glädje hjärtat rymmer. Strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag, så sjung med välbehag:
Ah –ah –ah –ah –ah –ah –ah! Det går bättre och bättre dag för dag.

Först tyckte Nils, som vi förstått, att det där spektaklet var helt onödigt, men när
han insett att sällskapet hade ansträngt sig för att fira hans seger, fann han sig i
uppståndelsen och tyckte till och med att det var en fröjd att bli firad. Nils
tackade alla i hand och menade att deras sjuttonde maj- firande var fullt i klass
med det norska på andra sidan Kölen. Efter den överdriften var det nästan dags
att gå till ladugården och mjölka korna. Men först måste han byta kläder,
eftersom korna skulle få en chock, om han uppenbarade sig i ladugården med vit
skjorta och röd slips, sa han. Det skulle dröja ytterligare ett år, innan det fanns
bensin för vanliga människor och ännu hade inte Volvos nya personvagn kommit
ut på marknaden, så det var ingen brådska att få körkortet i handen.
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Texten fortsätter på sidan 29.

1945

12 april

USA:s president, Franklin D. Roosevelt avlider och
efterträds av vicepresidenten Harry S. Truman

25 april

Amerikanska och ryska trupper möts vid floden
Elbe: Väst- och Östtyskland är ett faktum

28 april

Benito Mussolini grips av avlivas

29 april

Adolf Hitler gifter sig med Eva

30 april

Adolf Hitler och Eva Braun begår självmord

1 maj

Joseph Goebbels och hans familj begår självmord
Summering: Röda Korsets vita
bussar har hittills befriat 20 000 krigsfångar

7- 8 maj

Tyskland kapitulerar
villkorslöst. Kriget i Europa är över

5 juni

Fyra ockupationszoner i
Tyskland. Berlin: fyra sektorer

26 juni

FN: s stadgar undertecknas i San Fransisco

29 juni

Svår tågolycka i Gårdsjö

9 juli

Total solförmörkelse i Sverige

17 juli –

Potsdamkonferensen: USA,

2 augusti

Storbritannien och Sovjet överlägger

29 juli

Clement Attlee efterträder Churchill

6 augusti

USA fäller en atombomb över Hiroshima

9 augusti

Nagasaki drabbas av samma öde

15 augusti

Japan kapitulerar

7 september

Den första bananbåten,
efter kriget, anländer till Göteborg

24 oktober

FN: s stadgar träder ikraft

13 november

Charles de Gaulle
återväljs som Frankrikes president

14 november

Nürnbergrättegången inleds
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F

olkskollärare Folke Birgersson har tillbringat två decennier i Bråtebro byskola i
Sammalunda socken. Hans första elever är numera vuxna och har egna

familjer, som Arvid i Dalen och hans syssling Anna- Lisa på Åsen. Läraren yttrade
en gång att han trivdes så bra i Bråtebro, att han tänkte stanna på platsen tills
han blev utsparkad, alternativt utburen. Tänker han fortfarande så på sommaren
1945? Nej, det gör han inte. Han är 47 år gammal, gift sedan fyra år med sin förra
elev, Anna- Lisa Persson och de har treåriga dottern Annika. Har läraren drabbats
av en femtioårskris? Kanske. Kanske inte.
Inom det lokala skolväsendet börjar man nu på allvar att tänka centralisering. De
minst bärkraftiga byskolorna har redan lagts ner och samma öde kommer om
några år att drabba alla. Socknarna eller kommunerna, som de numera alltmer
kallas, kommer att vilja ha en skola på centralorten och skjutsa eleverna till och
från denna. Den skolan kommer att ledas av en överlärare, som sannolikt kommer
att byta namn till rektor, eftersom det låter bättre, tänker Folke Birgersson. Vill jag
vara med i den omställningen? Har jag något val? Kanske, Kanske inte.
På seminariet i Karlstad, en gång i tiden, hade Folke en kamrat från Sunne, vid
namn Rudolf (Rulle) Edin. Folke och Rulle hade följts åt hela vägen från småskolan
(till och med söndagsskolan), genom folkskolan, realskolan och gymnasiet samt
folkskollärareseminariet. Därefter hade deras vägar skilts, eftersom Rulle gift sig
och bildat familj, medan Folke levde ensam, i alla fall officiellt. De passade inte
längre in i varandras sociala liv och dessutom hade de sina arbeten (som
fortfarande gärna benämndes som kall) på platser som inte låg nästgårds precis.
Rulle hade fått tjänst i Degerfors, av alla ställen, direkt efter examen och där var
han fortfarande. Olyckligtvis hade hans hustru fått cancer och avlidit på våren
1945, vilket såklart var en tragedi i Rudolfs familjekrets, dock att det var skönt att
deras två barn var vuxna och stående på egna ben. Skulle Folke nu inbegripa sin
gamle kompis i sin plan? Kanske. Kanske inte.
Anna- Lisa Birgersson, lärarens unga hustru, som hon kallas, eftersom allting är
relativt, som husbonden sa, när drängen klagade på lönen, som Nils på Åsen sa
att Ludde i Dalen sagt vid något tillfälle - - - att allting är relativt, således. Kort
sagt: Anna- Lisa är faktiskt fjorton år yngre än sin femtioårskrisande make. Är det
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allt? Nej, det är det inte. Hon är arbetslös också. Hon står till arbetsmarknadens
förfogande, som det heter. Vad finns det då för arbetsmarknad att vara till
förfogande för i Sammalunda socken? Hemmafru, är det ett arbete? Nog är det
ett arbete, men inte något man går till Arbetsförmedlingen och efterfrågar. Hur
skulle det te sig? Jo, god dag, herr Arbetsförmedlare. Finnes någon attraktiv
hemmafrutjänst till buds i dag? Beklagar, min Söta, men ni har nog vänt er till fel
förmedling. Anna- Lisa har i alla fall fått nys om att det faktiskt finns ett arbete
att söka på hemtrakten. Kasper Karlsson i Kröken har satt upp ett handskrivet
anslag i sin affär: Biträde anställes. Halvtid. Lön enligt överenskommelse /K. K. Är
Anna- Lisa Birgersson intresserad av denna tjänst? Ja, det är hon, Kommer hon att
få den? Kanske. Kanske inte.
Texten fortsätter på sidan 31.
Rubriker i Sv. D. våren och sommaren 1945:
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M
och

attias J:son Berg, drängen i Dalen, som blivit en mästare i omskolning,
tillbringade hösten 1944 i Lund, där han fullföljde sina teologiska studier

blev

prästvigd.

Efter

jul-

och

nyårshelgen

begav

han

sig

till

Folkskoleseminariet i Göteborgs, för att komplettera sina praktiska lärarkunskaper
och få sin formella kompetens som lärare vidimerad. Nu kan han med rätta kalla
sig teologie kandidat och folkskollärare, men titlar ger ingen lön. Det duger inte
för en familjeförsörjare att vara arbetslös. Mattias och Susanna är båda 35 år och
deras barn, Martin och Stella, fyller fyra och två år i augusti. Nu undrar man vart
den här familjen är på väg och mest undrar de själva. De har ingen aning. De bor
i Dalen och har gården kvar i sin ägo, dock att åkerjorden är utarrenderad till
grannen, Nils Persson på Åsen. I ladugården har de en häst (Hitler), en nasse
(utan namn) och ett tjog höns och lite inventarier. Det är allt.
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Mattias har sin tro, sin tillit och sina förhoppningar: men vem kan leva på
drömmar? Det kan ingen, hur små anspråken än månde vara, så det måste fattas
beslut. Familjen har ingenting som binder den till trakten. Problemet är att
Susanna och Mattias trivs så bra i Dalen och deras önsketänkande är att bo kvar
så länge som möjligt. Församlingen i Sammalunda har en präst, en kyrkoherde
Olof Hermansson, som tjänat församlingen sedan urminnes tid. Fast det är ju en
överdrift: Han har varit i Sammalunda trettio år i sträck och det kan betecknas
som en epok, men urminnes? Nej, det var nog att ta i, tänker Mattias och beger
sig ut på en kvällspromenad ner till Vättevattnet.
SAMTAL MELLAN MATTIAS J:SON BERG OCH LUDVIG I DALEN DEN 18 JUNI OM AFTONEN

-

Nej, men se go afton Mattias. Du är ute på en privat pilgrimsvandring, kan
man tänka. Ha, ha.

-

Var får du allt ifrån, Ludde? Mattias börjar sjunga: Jag är en främling, jag är

en pilgrim. Blott en afton, blott en afton, bor jag här - - - .
-

Tack för den sången, min vän. Vackra ord, vacker melodi.

-

Tack själv, Ludde. Det är ett nöje att få underhålla en vis man.

-

Jo, du. Vishet ska nog förbehållas de skarpsinniga. Jag är en enkel odalman.

-

Enkelhet är en god egenskap och att odla är ett av de mest hedervärda
yrken någon kan ägna sin tid åt.

-

Där är vi till fullo överens. Har du något nytt att förtälja?

-

Susanna vill att vi ska sälja hästen.

-

Ni ska sälja Hitler? Nej, det får inte ske, Mattias. Du kan inte sälja din själ.

-

Nå, ja. Det var kanske att ta i. Men den hästen är unik, som kreatur och
som en människas nära vän. Det är säkert det. (Han suckar).

-

Jag vet att han är dig kär, Mattias. Men varför ska ni sälja hästen?

-

Det handlar om olönsamhet, Ludde. Hästen konsumerar mer än den
producerar. Det är oekonomiskt att hålla häst, utan att ha ett jordbruk.

-

Ja, så kan man förmodligen räkna. Men det finns värden som inte går att
sätta pris på.

-

Jag sa ju att du är en vis man, Ludde. Du tänker som jag, alltså är du
förståndig. Ha, ha. Har du, för din del, något nytt att berätta?

-

Ja, dom säger att Kasper i Kröken har fått spader.

-

Har han fått spader? Vad menar du med det?
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-

Jag menar att han ska anställa ett biträde till sin butik där borta.

-

På det vist. Tycker du att jag ska söka den tjänsten?

-

Du är överkvalificerad, min vän. Kasper efterfrågar inte någon med din
kompetens. Ha, ha. Men det ryktas att läraren i Bråtebro ska ta tjänstledigt.

-

Jasså, då. Är det ett rykte, som innehåller någon halt av sanning?

-

Det tror jag nog. Min kusin, Nisse på Åsen, har aldrig dugt till att ljuga.

-

Han har tagit körkort, har jag hört.

-

Yes, Sir. Jag var med och kollade att allt gick rätt till. Ha, ha.

-

Du har många järn i elden, du Ludde. Adjö med dig.

-

Adjö med dig, Mattias. Behåll hästen, vet jag.

Mattias gick hem till Susanna och föreslog att frågan om hästens vara eller icke
vara i Dalen, skulle bordläggas ett tag. Det kanske löser sig, tänkte Mattias för sig
själv. Får jag möjligen ett lärarvikariat i höst? Kanske. Kanske inte.
____________________
Nu har det gått en tid. Sommaren är förbi och hösten har börjat sätta sina spår i
Dalen och på Åsen. Klickar av gult har smugit sig in i dungar och ängar, skörden
är bärgad, åkrarna färdigbrukade och bara trösken återstår. Den hets som
oundvikligen är förenad med skördearbetet, är över och det vilar ett lugn över
nejden. Ute i den stora världen har det förbannade kriget äntligen tagit slut.
Japan var den sista nöten att knäcka och det krävdes extraordinära insatser. Två
stackars städer, Hiroshima och Nagasaki, fick smaka på det moderna krigets allra
vidrigaste medicin, innan kejsaren och hans krigsgalna generaler kunde förmås att
krypa till korset. Så många offer det krävdes. Så många oskyldiga som fick lida.
Men nu är det över. Tack och lov.

T

ill Uppsala universitets stora överraskning – vilket är en överdrift, eftersom
intet mänskligt var en sådan inrättning främmande -

kom det två kandidater

till lärosätet i september 1945, som tillhörde en generation, vars närvaro hade
varit naturlig ett kvarts sekel tidigare. ”Inga stormar än, i våra sinnen bo”, nej, det
passade inte in på Folke Birgersson och Rudolf Edin, båda 47 år gamla (med
betoning på gamla). Men de skrev in sig, fick sin gröna tentamensböcker och
grep sig studierna an med energi och beslutsamhet.
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Båda ämnar läsa tre ämnen: Svenska, Historia och Engelska och målet är att
erövra var sin filosofie magisterexamen. Folke Birgersson har kommit på grön
kvist. Hans föräldrars (gröna) villa i Sunne blev hans egendom, genom gåvobrev
och huset och nästan alla inventarier har sålts och inbringat en så pass nätt
summa, att Folke och hans familj är ekonomiskt oberoende för all framtid. Det var
så mäklaren formulerade det och ingen inblandad kan motsäga detta påstående.
Folke hyr nu en liten lägenhet i centrala Uppsala och hans kollega och
studiekamrat får bo där, mot löfte om att ”vara så lite störande som möjligt och
ansvarig för att lägenheten blir städad, med eller utan hjälp av utomstående, var
fjortonde dag”. Dessa villkor är muntliga och enligt bådas uppfattning ”till inte
förpliktigande”.
Folke och Rudolf (Rulle) bevistar föreläsningar och
seminarier och märker att de hänger med, utan
problem. De inser snart att de ligger före sina yngre
kollegor i allt. De har vana att undervisa och den
som kan undervisa, kan också lyssna och tillgodogöra
sig kunskaper bättre än noviserna. I början blev de
nog sedda som farbröder av de andra kandidaterna
men efter en tid glömdes sådana skillnader, eftersom
det fanns viktigare saker att fokusera på. De båda
tjänstlediga folkskollärarna är inskrivna i Värmlands
nation (såklart) och där äter de ett lagat mål mat om
dagen, men deltar bara sporadiskt i kårens sociala
aktiviteter. Ungdomen får festa och gaska bäst de vill,
tänker de och nöjer sig med att leva ett enkelt liv,
utan utsvävningar, till fromma för studierna.

Den enes död, den andres bröd. Nej, så drastiskt tänkte inte Mattias J:son Berg,
när han tillfrågades om ett års vikariat i Bråtebro folkskola. Men visst var det en
lycklig omständighet att Folke Birgersson lämnade sin tjänst en tid. Just då
passade det vikarien perfekt att träda i tjänst. Han hade ersatt den ordinarie
läraren fötut, men då under kortare perioder. Nu visste han vad han skulle göra, i
alla fall ett år framåt och det var ju väldigt bra, tyckte han själv och hans hustru.
Familjens försörjning var räddad.
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I skolan är det så att det finns en övergripande undervisningsplan, utfärdad av
Skolöverstyrelsen, men den ger lärarna viss frihet att nå de uppställda målen.
Mattias J:son Berg har sitt eget sätt att undervisa. Man skulle kanske förmoda att
hans personliga tro och hans teologiska läggning sätter sin prägel på
undervisningen. Men så icke. Han är noga med att skilja på sina roller, som präst
och lärare. Men vi ska minnas att skolan ännu vid den här tiden är bunden till
Kyrkan, organisatoriskt och praktiskt. Varje skoldag inleds med en morgonandakt,
där psalmsång, Fader Vår och Herrens välsignelse är givna inslag och ämnet
Religionskunskap står inte på någons skolas schema. Ämnet heter Kristendomskunskap. Andra religioner göre sig icke besvär.
Mattias morgon- andakter går inte av för hackor. Han spelar orgel som den värste
kantor, säger de som inte förstår bättre och han trakterar tvåradigt dragspel med
bravur, säger de som förstår. På lördagarna, under den så kallade Roliga timmen,
händer att han tar med sig sitt dragspel till skolan och då blir den timmen något
alldeles extra. Men åter till morgon- andakterna: efter psalmsången brukar
Magister Mattias (som han vill att eleverna ska kalla honom) sätta sig ner vid
katedern och berätta historier. Ja, småländska historier från hans egna barndom i
Apladalen i Värnamo. Han har tänkt ut en följetong av sådana berättelser, som
visserligen har anknytning till bibliska motiv, men mera till barns upplevelser av
vuxet folks framgångar och tillkortakommanden. Han har en utmärkt förmåga att
bygga sina berättelser på sådant sätt att inget barn vare sig gäspar eller somnar.
Han har talets gåva, den mannen, tänker de vuxna och barnen de tänker inte alls
i sådana banor, men de lyssnar uppmärksamt och gillar det de hör.
SAMTAL I DALEN TISDAGEN DEN 2 OKTOBER,
OM AFTONEN, MELLAN LUDVIG PERSSON OCH MATTIAS J:SON BERG

-

God dag på dig Ludvig och gratulerar på Namnsdagen!

-

Tackar, tackar! Du ser pigg och rask ut, Mattias, så barnen i skolan har inte
tagit kål på dig, kan man tänka.

-

Ingalunda, min vän. Vi är som en familj där borta i Bråtebro. Barnen
bestämmer och så får de stryk en gång om dan, för att de fattat fel beslut.

-

Jasså du, det är så det går till. Om jag inte misstar mig, så tror jag att
hästen har kommit i bruk.
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-

Ja. Hela förra veckan fick Hitler tillbringa dagarna i Bråtebro skolas trädgård
och han stortrivdes, ska jag säga.

-

Tror jag det. Gräset är nog lite grönare där borta. Du red fram och tillbaka?

-

Yes, Sir! Och Hitler fick ett beting att beta av 78,5 kvadratmeter saftigt gräs
på sex dagar. Han var tjudrad vid samma pinne alla dagarna, ser du.

-

Han fick beting. Men hur vet du att det var precis den ytan?

-

Matematik, Ludvig. Matematik! I går tog jag med mig eleverna ut i
trädgården och lät den cirkelrunda ytan bli till praktisk räkning.

-

På det viset. Jag anar ett Pi i sammanhanget. Du lärde barnen att räkna ut
cirkelns yta? Fiffigt, får jag säga.

-

Precis. Men inte nog med det. Det blev en liten tävling också, där de äldre
eleverna deltog.

-

En tävling i matematik?

-

Yes, box! De fick i uppgift att beräkna den där rundelns omkrets, utan att
jag lärt dem formeln, ja du vet: radien x 2 x Pi.

-

Och det var någon som vann, kan jag tro. Hur nära var vinnaren?

-

Till min överraskning svarade alla åtta: 31,4 meter. Du kan tro att de såg
nöjda ut, när de redovisade sina antaganden.

-

Huru härmed? Hur kunde dom veta?

-

Magister Birgersson hade lärt dem den läxan redan i våras, sa de.

-

Så du stod där med lång näsa, du Mattias.

-

Nej, jag tog tillfället i akt att lära dem lite latin: Repetitia est mater studiorum.
Den ramsan fick de rabbla tills de kunde den utantill. Det var mitt straff.

-

Du är allt mild med straffen, du Mattias. Men vad betyder det där latinet?

-

Repetition är studiernas moder, Ludde. Det gäller i skolan och det gäller i
livet. Och när det gäller matematik så är det resultatet som räknas. Fråga
Kasper i Kröken. Han håller med, det är jag säker på. Adjö med dig, Ludde.

-

Nu ser jag fram emot att få underrättelse om dina metoder att lära barnen
Pythagoras sats. Ha, ha. Det blir nog svårare att ta Hitler till hjälp i den
matematiken.

-

Den dagen, den tesen, Ludde. Det är nog slut med grönbetet för i år. Hitler
får nöja sig med hö och lite havre vid helgerna. Adjö med dig.

-

Adjö med dig, Mattias. Minns att människans bästa vän är hästen!
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Ä

ven på Åsen har det blivit höst. Som vi vet är allting lite tidigare där uppe.
Det skiljer faktiskt en vecka ungefär mellan Åsen och Dalen och nu talar vi

om naturens växlingar. När det gäller det dagliga livet skiljer det bara en
halvtimme och det är beroende på personliga egenskaper hos invånarna och
ingenting annat. Anna- Lisa och dottern Annika flyttade hem till Åsen samtidigt
som maken drog iväg till Uppsala för att studera och bostaden borta i skolhuset
är övergiven tills vidare. På Åsen är det fyra personer under samma tak. Så många
har aldrig bott i det huset tidigare. Hur fungerar det? Frågan ställdes av Anna i
Dalen. Det är en bra lösning, tycker Nils och en utmärkt lösning, enligt mig.
Frågar man Anna- Lisa, svarar hon i princip som jag och Annika är idel solsken.
Svaret gavs av Anna på Åsen.
-

Hur trivs Anna- Lisa hos Kasper då? Är han lika snål med lönen som med
allt annat? Fast det där är väl bara elakt förtal och inte har jag med att
göra, vad hon får betalt.

-

Nej, det har du rätt i. Och nu undrar du förstås, vad du har rätt i, eftersom
du nämnde flera saker samtidigt. Ha, ha.

-

Ja, jag får skylla mig själv. Vi fruntimmer pratar nog för mycket strunt.
Ludde har nog rätt i det.

-

Så Ludde anser att vi pratar strunt. Vad vet han om det? Är vi avlyssnade,
när vi talar sinsemellan?

-

Sannolikt inte. Men man vet inte. Vad man däremot vet är att, utan oss
fruar, skulle karlarna klara sig högst en vecka. Det är säkert det.

-

En hel vecka? Undrar det, jag. Kom ihåg, Anna, att vi är helt oumbärliga.

-

Ja, ja. Det bästa är ju om man respekterar varandra och värdesätter
varandras bidrag till familjens försörjning. För det är ju målet med vårt slit:
att försörja oss.

-

Du har nog smittats lite av Luddes filosofiska sätt att tänka. Jag hänger inte
med riktigt.

-

Strunt i det. Berätta något upplyftande, vet ja.

-

Annika säger så många roliga saker. I dag, när Anna- Lisa gett sig av till
Kröken, tog hon mig i handen, tittade mig rakt i ögonen och sa: mormor,
nu är vi ensamma och kan leka hela dagen. Då frågade jag henne om
morfar också fick vara med och leka. Vet du vad hon svarade?
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-

Jag har mina aningar. Men säg du.

-

Morfar har sitt arbete att sköta, sa hon. Och när jag frågar Annika om hon
längtar efter sin pappa, säger hon att hennes pappa är där hela tiden. Han
leker kurragömma med mig, säger hon och han är väldigt duktig på att
gömma sig. Du ska komma ihåg att Annika ännu är så liten, så det är inte
så lätt att förstå vad hon säger. Men jag förstår och det jag inte fattar,
tolkar jag efter eget tycke, så det så.

-

Ja, vad ska jag säga? Barn har gåvor som vuxna saknar. Det krångliga, blir
så enkelt i ett barns tankevärld, särskilt när det blir tolkat av dig.

-

Nu filosoferar du igen. Men det ligger nog något i vad du säger. Nu ska
jag laga middag. Jag har nämligen ett arbete att sköta. Adjö med dig.

-

Ja, vi ska vara glada att vi inte är arbetslösa. Adjö, adjö. Vi hörs.

Anna- Lisa arbetar hos Kasper Karlsson i Kröken tjugofyra timmar i veckan
(halvtid). Åtta timmar onsdag- fredag och fyra timmar på lördagar. Hon började
den 15 september, så än har hon inte blivit varm i kläderna, men det tar sig,
tycker Kasper Karlsson och hans fruga (som han säger). Kasper själv är inte lika
rask i vändningarna längre och hans fru har problem med ögonen, så det var
nödvändigt att få förstärkning. Annars hade de tvingats att sälja hela rasket och
sätta sig och räkna ihop den slutliga kassan, säger Kasper till den som ville lyssna.
Man vill vara med ett tag till, fortsatte han, för att få uppleva den dag, då alla
jäkla ransoneringskort är ur världen och bensinen åter börja flöda i bensinpumpen
ute på gården. Tre, fyra år till ska vi nog orka, om hälsan och fru Birgersson står
oss bi. Så tänker jag, summerar Kasper Karlsson och skyndar ut på lagret för att
fylla på eller tömma någonting där ute.

S

amuel SInger och hans hustru Eva planerar att flytta till Wiesbaden i Tyskland
vid årsskiftet och Arvid Vättedal – deras affärsbiträde sedan tre år -

har i

samråd med säljare, kreditgivare och familj fattat ett beslut: Från och med
årsskiftet är han ägare till den fastighet i stan som inrymmer en femrumslägenhet
på andra våningen och en affär - Singers Saluhall – i gatuplanet. Han och hans
familj, hustrun Kristina och dottern Ingrid, ska bli stadsbor från samma tidpunkt.
Gården i Dalen säljs till föräldrarna, Ludvig och Anna Persson. Dessa kommer
fortsatt att bo i sin villa nere vid Vättevattnet, medan gårdens bostadshus tills
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vidare blir familjen Vättedals sommarresidens. Genom denna affär blir Ludvig och
Anna åter hemmansägare i Dalen, efter tre år som sonens hjälpredor.
På gården i Dalen ska verksamheten fortsätta som om ingenting hänt, är det
tänkt. Ludvig menar att han och hustrun kanhända får lite mer att göra, men vad
gör det? Även under de föregående tre åren har de (främst Ludvig) haft ansvaret
för jordbruket och boskapens skötsel, eftersom sonen varit frånvarande och
sonhustrun varit mera som gäst i eget hus. Det är Kristina själv som formulerat sin
ställning på det sättet, inte i samspråk med svärföräldrarna, men väl med sin
make. Hon har känt sig utanför, helt enkelt.
Det är mycket som ska ombesörjas de närmaste tre månaderna. Kristina ska följa
med maken till stan två dagar i veckan och bli praktikant hos Eva Singer, som är
företagets kontorist och allt i allo och Arvid ska lära sig så mycket som möjligt
om saker och ting som har med chefsrollen att göra. Visserligen är han väl insatt i
affärens sortiment, men

från

årsskiftet är det hans ansvar att planera

verksamheten och se till att allting klaffar. Det förväntas bli en intensivkurs i
affärsverksamhet fram till jul och troligen rätt mycket övertid den närmaste tiden.
Kristina arbetade som kontorist i det transportföretag i Karlstad, där Arvid
Vättedal (dåmera Persson) anställdes en gång i tiden, så hon är ingen novis i det
gamet. Men det var ett tag sedan, så hon behöver verkligen öva upp sig.
Dottern Ingrid är sju år och hon går första året i Bråtebro skola. För henne var
det, som för alla barn, en stor omställning att börja skolan. Att komma till en ny
skola i stan, blir som att börja om igen, tänker farföräldrarna och de har erbjudit
sig att ta hand om Ingrid under våren och låta henne gå hela det första skolåret
borta i Bråtebro. Föräldrarna verkar vara inne på samma linje. Det var förresten
Ingrid själv som tog initiativet till detta arrangemang.
SAMTAL MELLAN INGRID VÄTTEDAL OCH
FARFÖRÄLDRARNA I VILLAN SÖNDAGEN DEN 14 OKTOBER

-

Nej, men se god dag på dig Ingrid. Välkommen till villan. Vad kan ett par
gamla farföräldrar stå till tjänst med? Du har kanske bett om höjd
veckopeng och fått nej av föräldrarna och nu vill du ha pröva lyckan här i
stället? Kan det vara så?
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-

Hej Ingrid. Bry dig inte om farfars struntprat. Kom och sätt dig, så får vi
prata en stund. Vad har du i väskan?

-

Jag har en läxa. Magister Mattias har bett oss att ta med något från
naturen, som visar att hösten har kommit. Jag har lite av varje.

-

Så, låt se då vad du samlat på dig.

-

Jag har löv som jag hittat på marken, men jag vet inte vad de heter.

-

Löven? Förlåt, min unga Fröken. Men ett löv är ett löv. Du menar vad
trädet, på vilket det lilla lövet suttit, heter?

-

Ingrid nickar, som svar. (Vad skulle jag annars mena, tänker hon).

Ingrid öppnar väskan och tömmer ivrigt ut innehållet på köksbordet. De gula,
orangea och röda löven lyser ikapp med hennes egna kinder.

-

Det här blir allt en riktigt intressant köksbordsexkursion, säger Ludde och
petar lite försiktigt bland löven. Men här tycks det ha kommit en katt in
bland hermelinerna.

-

(Vilka konstiga ord han använder, tänker Ingrid).

-

Ludde, Ludde! Tänk på att vi pratar med ett barn. Förklara nu för ditt
barnbarn vad exkursion är och hermelin. Jösses!

-

Behövs inte, farmor. Magister Mattias lärde oss ”exkursion” i förra veckan,
när vi var ute i skogen en sväng. Och Herr Melin känner jag inte. Men det
spelar ingen roll.

Farföräldrarna och barnbarnet redde snart ut från vilka träd alla löven
härstammade. Svamparna var värre att veta. Ludde trodde att det möjligen kunde
vara trattkantareller, något som Anna ställde sig väldigt skeptisk till och hon
uppmanade Ingrid att vara försiktig. De kunde ju vara giftiga. Plötsligt tog Ingrid
sats och sade det hon funderat på länge:
-

Får jag stanna hos er, när mamma och pappa flyttar till stan?
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Farföräldrarna blir inte överraskade av frågan, eftersom de redan rått Arvid och
Kristina i denna fråga, Men när den lilla kära ungen nu ställer frågan så rakt på
sak, tappar de ändå fattningen för några sekunder. De ler och lägger var sin arm
om halsen på Ingrid och svarar:
-

Det är klart att du får vara hos oss, lilla vän. Så länge du vill.

Ingrid trippade hem, glad och lättad. På axeln bar hon sin skolväska, vars innehåll
blivit klargjort under en alldeles underbar liten exkursion i farmors och farfars kök.
Väskan hade känts rätt så tung på ditvägen. Nu var den lätt som en plätt.

F

olke Birgersson och Rudolf (Rulle) Edin har klarat sina första tentor i Uppsala
med glans. Allt går som på räls och de är båda övertygade om att de kommer

att nå sina mål, kanske till och med tidigare än beräknat. De båda filosofie
kandidaterna vid Värmlands nation har ett gemensamt intresse som grundlades
redan i ungdomen: de gillar fotboll och favoritlaget är såklart Degerfors IF.

Bollen var rund även på 1940- talet och livet gick vidare i Dalen och på Åsen, hos
Kasper i Kröken och i Bråtebro skola. Det var efterkrigstid och det som stått stilla
eller gått på tomgång under några mörka år, började åter rulla. Det fanns så
mycket optimism, inte bara på Stora Valla i Degerfors.
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DEL ÅTTA

LEK OCH ALLVAR
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N

ils på Åsen har en svart Volvo PV 444 av 1947 års modell och Ludvig i
Dalen har en som är lika svart, men ett år yngre, vilket Ludde (som han

kallas) tycker är helt naturligt, eftersom hans kusin Nils är av årsmodell 1887,
medan han (Ludde) är 1888- are. Nils fick sin bil som födelsedagspresent när han
fyllde sextio. Hans hustru, Anna på Åsen, ville ge sin make en överraskning som
hette duga och beslöt sig för att minska sin privata förmögenhet med några
tusenlappar.
Nils tog sitt körkort år 1945 och han har därefter drömt om en ny Volvo i stället
för den duvblå Opel Kadetten, av förkrigsmodell, som han hyst i flera år och
därefter mer eller mindre fått till skänks (jag betalade faktiskt tusen kronor,
beriktigar Nils) av sin svärson, folkskollärare Folke Birgersson – numera även fil.
magister med akademiska betyg i Historia, Svenska och Engelska. Om Nils hade
varit en känslosam människa skulle han rimligen ha brustit ut i översvallande
tacksamhetsharanger till hustrun för hennes enastående generositet att så till den
grad uppmärksamma honom på bemärkelsedagen. Men Nils var som han var: en
jordnära människa, med båda fötterna stadigt (om än något rastlöst) på jorden, så
hans tack begränsade sig till: Det var som fan!

Volvo PV 444. 1947 års modell

Volkswagen ”Bubblan”. 1948 års modell
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Det må vara att kusinernas bilar var svarta, men Volvon på Åsen

var i regel

svartare och framför allt blankare än Volvon i Dalen vilken, trots närheten till
tvättvatten i Vättevattnet, ofta antog nyanser som liknade grått, brunt och beige.
Det handlade om vård och omsorg och därvidlag speglade nog bilarnas exteriörer
ägarnas personligheter. Ludde menade att dammet skapade en till utseendet
mera intressant bil och därtill skyddade lacken. Det menade inte Nils.
SAMTAL MELLAN LUDDE I DALEN OCH NILS PÅ ÅSEN
MÅNDAGEN DEN 10 JULI 1950 PÅ EFTERMIDDAGEN

-

Hejsan, hoppsan – hur har ni det där uppe i blåsten?

-

Hej, hej. Det rullar på. Vi har plockat hundra liter i dag.

-

Det var värst. Så du är på väg att bli storodlare?

-

Nä, nä. Än så länge kör vi småskaligt. Men vi satte 5000 plantor i våras, så
vem vet, kanske en dag. Hur mycket har din gått nu?

-

Du menar Volvon?

-

Ja, inte Fasiken menar jag hästen, för han är väl inte utrustad med någon
mätare, kan jag tro.

-

Du vet mycket väl att våran Bella är ett sto och bör benämnas hon. Inte
han. Bilen hade gått lite mer än tusen mil i påskas.

-

Du vet inte exakt? Våran har gått 22426, 4 kilometer.

-

Det är ju drygt två tusen mil, det.

-

Kan man säga. Och det dryga är 242 mil, 6 kilometer och 400 meter.

-

Jo, det rullar på, som den hjulbente drängen hos Bernhard i Bråtebro
brukade säga.

-

Har du hört att Kasper i Kröken funderar på att stänga butiken för gott?

-

Ja, det glunkas sådana visor på trakten. Men då blir ju Anna- Lisa arbetslös.

-

Arbetslös tror jag inte hon blir, men löst från Kasper, ja.

-

Du och jag Nisse, vi riskerar inte att bli friställda, som det numera heter. Vi
har vårt på det torra vi.

-

Ja, ja. Vi har det vi haft i alla år: full sysselsättning. Adjö med dig, Ludde.
Kom ihåg att vattna dina rabarber.

-

Adjö med dig, Nisse. Ta det lugnt och glöm inte att fälla ut
körriktningsvisaren när du svänger av mot Åsen.
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SAMTAL MELLAN KASPER KARLSSON I KRÖKEN OCH
HANS FRU (FRUGA) BEDA TISDAGEN DEN 11 JULI 1950 OM AFTONEN

D

e har drivit sin lanthandel i Kröken i snart trettio år. Kasper är sjuttio år
gammal och hustrun är fyra år yngre. De senaste åren har de haft Anna-

Lisa på Åsen, skollärarens hustru, anställd på halvtid.
-

Har du hört några reaktioner från kunderna på sistone, frågar Kasper.

-

Nej, inte direkt, men det är klart att det pratas om dina planer.

-

Ja, jag sa ju till fru Holgersson strax före midsommar att det kan bli
förändringar snart nog, men det var mera för att få ryktet att gå. Än ett par
år orkar vi nog eller vad tycker du morsan?

Kasper Karlsson har egenheten (han har flera) att kalla sin hustru för ”fruga”, när
han omnämner henne och ”morsan”, när han talar med henne. Detta kan synas
något märkligt med tanke på att Beda Karlsson visserligen var mor en gång i
tiden, men det var innan hon gifte sig med Kasper. Hennes dotter adopterades av
Kasper. Flickan lämnade hemmet som sextonåring, gifte sig senare med en
skåning i Simrishamn och hade bara glesa kontakter med föräldrarna.
-

Jo, det vore ju roligt om vi kunde hålla ut till trettioårsjubileet, sa fru Beda.
Annars har vi ju inget att fira då. Det går ju rätt bra nu.

-

Ja, kommersen är hygglig. Det vi förlorar på dagligvarorna tar vi in på
bensinen. Vi sålde tvåtusen liter förra veckan.

-

Det var värst. Hur mycket får vi behålla av den försäljningen?

-

En femöring per liter, dricksen oräknad.

-

Så de lämnar dricks där ute vid pumpen?

-

Nä, inte för soppan, men om en gör sig till och vaskar av rutorna kan det
bli en femtioöring då och då, från de långväga. De från trakten vet inte vad
dricks är. De vill bara ha återbäring de.

-

Jo, de håller oss för att vara gnidna men i själva verket är det kunderna
som är om sig och kring sig.

-

Så har det alltid varit och så kommer det sannolikt att förbli.

-

Anna- Lisa och hennes familj kanske flyttar till hösten.

-

Har hon sagt det?

-

Inte säkert. Hon vet inte än. Det är oklart hur det blir med skolan borta i
Bråtebro och läraren kanske får tjänst någon annan stans.
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-

Ja, ja. vi får väl se. Hon är rask i vändningarna, fru Holgersson och utan
henne blir det nog körigt värre.

-

Vi får väl anställa en ny i så fall.

-

Ja, kanske det eller lägga på ett kol och arbeta lite mera själva, ha, ha.

-

Ja, ja. För min del arbetar jag redan full tid, så det blir väl du som får lägga
på det där kolet då.

F

olke Birgersson och hans familj, hustrun Anna- Lisa och dottern Annika, har
ett beslut att fatta: att stanna i Sammalunda eller lämna. Folke blev klar med

sin magister- examen på våren 1948 och han kunde, som sin gode vän och
kollega, Rudolf (Rulle) Edin, ha blivit adjunkt vid något läroverk. Rulle hade
numera tjänst i Kristinehamn. Folke valde emellertid att återgå till sin
folkskolläraretjänst i Bråtebro skola, eftersom han var ointresserad av att göra
karriär och främst, för att han trivdes så gott att bo och verka i Bråtebro. Hustrun
Anna- Lisa har oförtrutet åkt till handlarens i Kröken och gjort handlarparets
vardagar lättare att leva.
Familjen Birgersson har levt splittrat. De första åren av sitt äktenskap bodde och
arbetade Anna- Lisa i Sunne och han i Bråtebro och under Folkes studieår i
Uppsala bodde hon och dottern hos föräldrarna på Åsen. De senaste två åren har
de emellertid levt tillsammans i den lilla lärarbostaden i Bråtebro skola. Annika har
gått ett år i skolan och säga vad man vill: någon lång skolväg har hon icke.
Familjen har det ekonomiskt mycket gott ställt. När Folkes mor avled (hösten
1948) visade det sig att det sammanlagda arvet kunde räknas i sjusiffrigt belopp,
så egentligen behöver de inte arbeta för sin försörjning. De kunde leva gott på
räntor om så var. Men så är det inte: de vill båda arbeta, för att de trivs med sina
värv och tycker om att göra rätt för sig.
Skolväsendet i Sammalunda är under utveckling. Om två år ska en centralskola tas
i bruk och byskolornas elever ska skjutsas till och från denna. Socknens
(kommunens) främsta företrädare, två äldre herrar i åldern runt sjuttio år, har hört
sig för: skulle Folke Birgersson eventuellt, om så vore, vara intresserad av att bli
överlärare (rektor) för den nya skolan? Denna förfrågan är såklart inte på något
sätt formell. Det handlar om sonderingar som kräver total tystnadsplikt.
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M

attias

J:son

Berg

och

hans

familjs

förehavanden

har

varit

nära

sammankopplade med familjen Birgerssons, i så motto att Folke

Birgerssons frånvaro varit en förutsättning för den förres försörjning. Mattias
brukar skämtsamt presentera sig som ”ständig vikarie” och visst är det så: ingen i
Sammalunda socken har vikarierat så mycket som Mattias.
De senaste två åren har Mattias periodvis varit den ordinarie kyrkoherdens
ersättare i församlingen, på grund av att denne drabbats av obotlig starr och är
på väg att bli blind. Mattias har skött detta vikariat med samma sunda förstånd
som han utövat i skolans kateder och han har blivit hela församlingens gunstling:
en räddare i nöden. Det är spännande nu. Församlingen ska

välja en ny

kyrkoherde. Domkapitlet har, efter gängse ansökningsförfarande, tillkännagett tre
kandidater till tjänsten: en komminister från Vara, en annan komminister från
Skara samt den ständige vikarien och församlingshemmasonen, teol. kand. Mattias
J:son Berg. Dessa tre ska i tur och ordning provpredika i församlingen, varefter val
ska förrättas andra söndagen i september.
Familjen Berg har det inte så gott ställt som grannarna i Dalen och på Åsen. De
har visserligen sin fårfarm, men det räcker inte till fem personers försörjning. Ja,
de är fem. Vi får inte glömma den gamle trotjänaren Frans, som är en tillgång där
hemma på gården. Familjen Bergs lott har länge varit att snåla med utgifterna
och tära på besparingarna för att få ekonomin att gå ihop. När grannarna köpt
nytt, har de fått nöja sig med att köpa begagnat. Som bilen, till exempel. Den
duvblå Opel Kadetten som förekommit i denna berättelse genom åren, är numera
familjens ägodel. Nils på Åsen sålde den till ”vänskapspris”, när han själv förärades
en splitter ny Volvo PV. Kadetten har numera gått sjutusen mil, men den går
säkert tusen mil till, säger Mattias, om den får en vänlig klapp på den rostiga
plåten då och då.
Kanske någon undrar hur det har gått med Hitler, den svarta hingsten från
Apladalen i Värnamo. Jo, tack. Hästen är ungefär jämnårig med Kadetten och så
är det med hästar att de sällan rostar, men så är de heller inte av plåt, tänker
Mattias och ger sin vän en klapp som betyder mer än en plåtklapp. Sonen Martin,
som gått ut småskolan nu och hans syster Stella, som ska börja skolan till hösten,
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tycker båda att Hitler är den finaste häst som finns. Fader Mattias håller med och
moder Kristina ler och säger ingenting.
Texten fortsätter här nere

1950/51

25 juni

Koreakriget börjar, då Nordkorea tågar
över 38:e breddgraden

7 juli

Apartheidlagarna införs i Sydafrika

17 juli

Amerikanaska landstyrkor
kommer till Koreahalvön

29 september

Ett kraftigt jordskred drabbar Surte

30 september

FN- trupper (USA) återtar Seoul

2 oktober

Charles M. Schulz Peanuts (Snobben)
premiärpubliceras i USA

7 oktober

Tibet ockuperas av Kina

29 oktober

King Gustaf V avlider
och efterträds av Gustaf VI Adolf

17 november

Nytt material: reflex introduceras i Sverige

26 november

Kina träder in i Koreakriget

10 december

Premiär för offentlig television i Sverige, i
samband med Nobelfesten

9 januari

FN: s högkvarter i New York invigs

27 januari

Karusellen, med Lennart Hyland, börjar sändas

8 februari

Tre flygbolag skriver avtal om att bilda SAS

Mattias J:son Berg är en särling, en avvikare, vars CV är unikt. Han har gått den
långa vägen. När han ser tillbaka på sitt knappt fyrtioåriga liv, blir han stolt (utan
att yvas) över allt han hunnit med under åren. En vanlig grabb från trakten av
Värnamo, som fick anställning på fabrik, läste på korrespondens till realexamen
och studentexamen, läste på universitet och fick sin teol. kand. och tog
anställning som bonddräng, eftersom det var utanför hans egen beslutssfär,
skötte detta jordnära arbete med den äran, fick vikariera som lärare, tog sin
formella

folkskollärareexamen

samt

senare

prästexamen,

medan

han

huvudsakligen fortsatte sitt arbete som egen jordbrukare, senare boskapsskötare.
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På vägen hade han mött en kvinna som var minst lika dyrkansvärd som hästen
Hitler och tillsammans med den kvinnan hade han fått två välartade barn som var
honom till den sannaste glädje som livet kunde erbjuda. Vad mer kunde en
människa förvänta sig av livet, tänkte Mattias. Det skulle väl vara ett stadigvarande
arbete i så fall.

F

amiljen Vättedals affärer går lysande. Singers Saluhall säljer som aldrig förr.
Omsättningen har ökat med tio- femton procent år efter år och det som för

fem år sedan ansågs som ett risk- projekt visade sig vara, kanske inte en
guldgruva, men väl en kassako. (Anmärkning: Ordet ”kassako” ser ju inte klokt ut. Det
skulle kunna vara finska och jag påstår inte att finska skulle vara oklokt och försöker jag
förklara ytterligare, kommer allt att bli ännu mer oförståeligt). Firman ska i alla fall

anställa en ny medarbetare fram på hösten, till vilken vi återkommer. Men apropå
lönsamhet: Det är ingen kassako på isen, så länge avansen är i hamn. Det där
förstod bara den som har sinne för det ko(ekono)miska. Själv fattar jag ingenting,
eftersom jag redan funderar på vad jag ska skriva i nästa stycke.

Ytligt sett kan nog en familjs bil avslöja en del om karaktären på de människor
som färdas i sin bil, i varje fall gäller detta chauffören, som i nio fall av tio är en
man som dessutom formellt är bilens ägare.
Arvid Vättedal gjorde sig av med sin lilla lastbil år 1948 och köpte en splitter ny
Mercedes Benz – ett synnerligen olämpligt transportfordon, som trots detta
försågs med firmabeteckning på framdörrarna. Var detta en nyrik uppkomlings
bilval? Nej, det var den tolvåriga dottern som kom hem en dag och berättade att
hennes bästa kompis pappa just köpt en ny bil som var så väldigt fin. Den var
svart sa hon, men visste inte vilket märke, vilket emellertid var enkelt att ta reda
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på. Arvid och Kristina berömde sin dotter för hennes goda smak och köpte en
ljusgrå Mercedes som doftar skinn då man sätter sig tillrätta i de bekväma sätena.
Medan vi är inne på ämnet bilar: Det finns en Volvo PV 444 och en Opel Kadett i
Dalen samt ännu en PV 444 på Åsen. De båda Volvo- ägarna är som bekant
kusiner och i mycket varandras motsatser. Att familjerna valde samma bilmärke
var mest en slump. Lärarfamiljen Birgersson har en Volkswagen. Varför inte, sa
Folke, när hustrun kom hem en dag och föreslog att man skulle köpa en sådan
där söt liten Bubbla. Läraren bryr sig inte så mycket om bilmodeller och motorer
och sådant, vilket bekymrar hans svärfar på Åsen. Han vet inte ens hur många
hästar han har under huven, beklagar sig Nils i samtal med Ludde, som inte heller
bryr sig om sådana saker, så saken lämnas alltid därhän. Handlaren i Kröken har
kvar sin Ford av förkrigsmodell och han tänker inte byta bort den. Kasper Karlsson
gör aldrig några långresor. Nej, det vore ju förargligt, viskar han till hustrun, om
en åkte fast. Han har nämligen aldrig haft något körkort, handlaren i Kröken.
Texten fortsätter på sidan 51.

Sommaren och hösten 1950
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’

S

ommaren kom och gick och det blev höst som i slutet av november gick över
i vinter. Nu, i början av december, låg det en decimeter snö på marken och
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termometern tycktes ha fastnat någonstans mellan åtta och tio minusgrader.
SÖNDAGEN DEN 10 DECEMBER 1950 OM EFTERMIDDAGEN
TELEFONSAMTAL MELLAN LUDDE I DALEN OCH NILS PÅ ÅSEN

-

God eftermiddag där uppe i snöyran. Hur har ni det?

-

Det snöar, ja. Och det blåser från norr. Ovanligt kallt för årstiden. I fjol,
samma dag, var det plus 5, molnfritt och vindstilla.

-

Jasså du Nisse, du säger det. Ja, jag kan vare sig bekräfta eller dementera,
för min hjärna är mera inriktad mot framtiden.

-

Jag vet. Så vad har du nu i kikaren, Ludde?

-

Jo, jag funderar på vad jag ska ge Anna i julklapp.

-

Skojar du?

-

Icke sa Nicke. Har du grunnat på vad du ska ge din Anna?

-

Nä, nä. Det får bli det, det blir. Något nyttigt till hushållet.

-

Till ert gemensamma hushåll, således. Du ger en klapp till er båda.

-

Nä för Tusan. Det är hon som står för hushållet. Hon har pratat om en
lergryta, vad det nu är för något.

-

Det är nog, om jag får gissa, en gryta gjord av lera, i stället för järn.

-

Ja, ja. Tror du att Kasper i Kröken har sådana till salu?

-

Du får väl fråga Anna- Lisa, fast det är ju ett tag sedan hon slutade förstås.

-

Det är det. Men, vad jag skulle säga, har era grannar bestämt sig för om de
ska flytta eller inte.

-

Ja, de har bestämt sig för att stanna i Dalen. Mattias har förhandlat med
Kyrkorådet och den gamle prästen får bo kvar i prästgården tills vidare.

-

Han kunde väl inte flytta Hitler till prästgården. Det kanske var där som
hästskon klämde.

-

Kan så vara. De har ju en fårskock också och den ryms inte i en trädgård.
Vi var på högmässan i dag och Mattias var i sitt esse.

-

Jo, han kan han, Mattias. Vem kunde tro det för några år sen, att drängen
skulle stå i predikstolen en vacker dag?

-

Nej, han överraskade oss alla den gode Mattias. Det är roligt att de stannar
i Dalen. Bättre grannar kan ingen ha.

-

Nä, nä. Du och Anna, ni har allt goda grannar, ni. Både högt och lågt.
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-

Vad det anbelangar, så är ni sannolikt i samma situation. Ha, ha. Adjö med
dig Nisse. Glöm inte att ställa väckarklockan i kväll!

-

Väckarklocka. Ha! Adjö med dig!

Mattias J:son Berg hade fått hundra procent av rösterna den där söndagen i
september. Ludde hade gratulerat honom och sagt att det bara var diktaturer
som visade upp sådana resultat. Men känner jag dig rätt, tillfogade Ludde, så
kommer du inte att bli någon tyrann i församlingen.
Nej, Mattias hade inga diktatoriska ambitioner. Snarare tvärtom. Han hade en,
troligen medfödd, förmåga att tala med folk i stället för till. Han sa aldrig ”ni
skall”. Han sa ”vi skall”. I kyrkan måste han såklart hålla sig till de föreskrivna
bibeltexterna. Men han var en mästare på att hitta på egna liknelser och
berättelser som fängslade åhörarna. Som lärarvikarie i Bråtebro skola hade han
övat sig i denna framställningskonst och nu, i predikstolen, utvecklade han sin
vältalighet söndag efter söndag. Han predikade inte så enkelriktat som präster
brukade. Han samtalade med församlingen. Plötsligt kunde han stanna upp och
blicka ut över sin publik och säga: Vad tycker ni? Det skulle vara intressant att
höra. Vill någon yttra sig? Det ville sällan någon, men det där pågående samtalet
undanröjde varje form av långtråkighet.
Någon gång kunde han säga: Ni får gärna applådera, om ni tycker att något
yttrande från denna stol är värt sådan uppmärksamhet. Ni får mindre gärna bua
ut mig. Men skulle någon verkligen vilja bua, så bua då för all del. Skulle det
hända att vi får besök av biskopen här i kyrkan, ber jag er att varken klappa
händer eller bua, ty biskopar - och för all del domprostar – har känsliga öron och
det skulle kunna tänkas att det blev missförstånd under sådana förhållanden.
Mitt i en predikan kunde han helt sonika säga: Låt oss klara av de kyrkliga
tillkännagivandena. En ny påminnelse om vår dödlighet - - - lysning för andra
gången, etcetera. Sedan gick han ner från predikstolen, ställde sig framme i koret
och vinkade till sig de församlingsbor som hade för vana att sitta längre bak i
kyrkan och så satte han igång en improviserad frågesport (med allmänt och
kyrkligt), inte så att han höll förhör, utan mera som ett underhållande, annorlunda
inslag i de strikta rutinerna. Sådana där påhitt roade församlingen. Det var många
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glada skratt och hög stämning. Men leken hade sin tid och allvaret sin, så i nästa
stund

stod

han

innanför

altarringen

och

nedkallade

välsignelsen

över

församlingen och högmässan avslutades i god ordning.
Det blir mycket åkande nu för Mattias. Den gamla duvblå Kadetten går i
skytteltrafik mellan Dalen och Sammalunda kyrka. På söndagarna får han i regel
sällskap av hustrun Susanna och barnen samt emellanåt gamle Frans. Inte sällan
blir det kyrkkaffe hos företrädaren och hans hustru som bor kvar i prästgården.
Kantorn, kyrkvärdarna och kyrkvaktmästaren brukar också vara med på de där
samkvämen. Kantorn och Mattias är jämnåriga och deras samarbete fungerar
utmärkt. Mattias är själv en duktig musikant (inte bara på tvåradigt dragspel) och
det underlättar samarbetet. En söndag blev kantorn hastigt sjuk i maginfluensa
och ingen ersättare fanns tillgänglig. Inga problem, sa Mattias. Jag fixar båda
sysslorna. Det blev en annorlunda gudstjänst. Prästen spelade ingångsmusiken
och stod på orgelläktaren och hälsade välkommen, spelade den inledande
psalmen, gick ner för trappan och mittgången fram, till kyrkans kor och utförde
de ritualer som var föreskrivna och begav sig åter upp på läktaren och därefter
samma vandring nere i kyrkan, upp i predikstolen och skojade om att han numera
inte bara pendlade mellan Dalen och Sammalunda, utan även mellan koret och
läktaren. Han avstod från att växelsjunga med sig själv. Inte ens Mattias kunde
tänka sig att stå i koret och sjunga ”Herren vare med E- e- der” och springa upp
på läktaren och sjunga ”Med dig vare ock He- er- ran”. Det var inte så många
skratt i kyrkan på den gamle kyrkoherdens tid. Nu hände det titt och tätt, dock
att det aldrig urartade till att bli lättsamma soaréer. Nej, Mattias visste var gränsen
gick och han tog sin uppgift på fullaste allvar. Han var en omtyckt präst. Mycket
omtyckt.

F

amiljen Vättedal befinner sig mitt i julhandeln. Man säljer lika mycket i
december som under två normal- månader. Folk gillar tydligen att ge

julklappar med elektriska sladdar, konstaterar Arvid. Det diversifierade sortimentet
lockar kunder i alla åldrar till deras saluhall. Man säljer sportutrustningar,
fritidsprylar

och

tillbehör

av

alla

de

slag,

även

om

radioapparaterna,

radiogrammofonerna, symaskinerna, cyklarna och skidorna utgör stommen i deras
utbud. Numera är de normalt tre personer i affären: Arvid och hustrun Kristina
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samt, sedan några månader, Eva Singer, den förre innehavarens hustru. Hon
återvände till sin hemstad på försommaren med en skilsmässohandling i
handväskan.
Samuel och Eva Singer flyttade till Tyskland år 1946, för att börja ett nytt liv i hans
hemstad Wiesbaden. Samuel satsade på ett eget företag och efter ett halvår var
hans

firmamärke

i

elektronikbranschen

-

SAMSING

-

inregistrerad

hos

ockupationsmakten i hemstaden. Han ägnade sitt företag femton timmar och
hustrun, kanske en timme om dagen och det kunde bara gå åt skogen med
äktenskapet. Eva blev alltmer isolerad i den främmande miljön. Hon gav sin make
ultimatum: Arbeta mindre! Om inte, åker jag hem till mamma och pappa. Samuel
Singer drog inte ner på arbetstakten. Snarare tvärtom, eftersom han var uppfylld
av iver att utveckla sina idéer. Han försummade hustrun, hon begärde skilsmässa,
den beviljades och Eva återvände till Sverige. Hon fick villan vid Vätteviken som
plåster på såret och numera är hon således en mycket värderad medarbetare på
heltid i Singers saluhall.
Eva Singer vill inte gärna tala om tiden i Tyskland. Hon har inte fått veta så
mycket om Samuels familj, före, under och efter kriget, men så mycket vet hon
berätta, som att Samuels föräldrar och systern Hedda klarade sig oskadda genom
kriget, genom att i god tid före krigsutbrottet, flytta utomlands, först till Belgien,
senare till Storbritannien (Skottland), där fadern genom tur och skicklighet och en
präktig reskassa, fick anställning som butler i en någorlunda fin familj på en
lantegendom i närheten av Aberdeen. Familjen Singer Sr fick en egen liten
lägenhet i en flygel till den slottsliknande huvudbyggnaden och där genomlevde
de kriget i relativt lugn, fjärran från alla farligheter på kontinenten. Samuel hade
rest över till Skottland och hälsat på föräldrarna i samband med olympiaden i
London 1948. Eva ville såklart följa med men nobbades, eftersom det rörde sig
om en företagareförenings affärsresa, förklarade Samuel. Eva menade att det där
var droppen som fick deras barnlösa äktenskap att slutgiltigt rinna ut i sanden.
Det fanns ouppklarade affärer i familjen Singer, som Samuel var helt förtegen
med. Resan till Tyskland på sensommaren 1939 hade med de där sakerna att
göra, dock att ingenting hade klarats upp, eftersom föräldrarna och systern redan
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hade flyttat utomlands vid den tiden. Under det tidigare trettiotalet hade
kontakterna helt upphört och Samuel hade ingen aning om den övriga familjens
förehavanden. Det var en riktig soppa alltihop, summerade Eva Singer och ville
egentligen att alltihop skulle lämnas till glömskans kammare.
Men hur hade det gått för Samuels syster Hedda? Tack bra. Hon hade gift sig
med änkemannen, den tjugofem år äldre lantjunkaren (eller vad han var) i
Skottland och på så vis, i kraft av sitt äktenskap, blivit sin fars arbetsgivare. Så
kunde det gå, när ödets nycker fick fritt spelrum. I sagorna är allt möjligt och
verkligheterna är inte sällan som sagor.

D

et är tredje söndagen i advent: Folke Birgerssons familj har blivit lite större.
Den andra december föddes deras son Nils Folke. Lägenheten i Bråtebros

skola är inte så vidlyftig (i något avseende) men nog kan den rymma fyra
personer. Det är alla ense om. När Anna- Lisa kom hem med den lille en vecka
tidigare avstannade undervisningen i skolan, eftersom alla elever (och läraren) ville
titta på den lille. Det var Nils på Åsen som skjutsade dottern och det viskades
bland de äldre eleverna, vem som såg mest stolt ut, barnets fader eller morfar.
Modern såg bara glad ut, så där i all enkelhet som ”borta bra men hemma bäst”lycklig. Men så var han kommen då. skolans egen lille kelgris - Nils Folke.
Folke Birgersson har bestämt sig för att stanna i
Sammalunda. Det står alltmera klart att han kan räkna
med att bli överlärare (rektor) för centralskolan om knappt
två år. Det har även ställts i utsikt att läraren får förvärva
skolhuset i Bråtebro. Anna- Lisa och Folke har ägnat
höstkvällarna åt att planera sin bostad. Skolsalen ska bli
ett allrum eller vardagsrum (kalla det vad man vill) som
blir centrum i huset. Omklädningsrummet blir förmak och
på övervåningen (ännu oinredd) blir det tre, fyra sovrum.
Makarna skissar och diskuterar och tycker det ska bli
jättekul. Det kommer att kosta,

men det är inga

bekymmer. Familjen har nästan hur mycket pengar som
helst att röra sig med. Fast det låtsas man inte om.
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-

Minns du när du var här första gången, frågar Folke.

-

Här? I skolan eller i lägenheten? Min första skoldag minns jag mycket väl.
Vi fick, till vår överraskning, en väldigt snygg magister. Ha, ha.

-

Ja, det var då det. Jag menade faktiskt första gången i den här lägenheten.

-

Det minns jag också. Läraren var inte lika ungdomligt snygg längre, men
jag beslöt mig i alla fall för att förföra honom.

-

Och det lyckades så där, eller?

-

Det var inte det svåraste jag gjort. Han föll som fura, herr Filbyter.

-

Filbyter, ja. Det var länge sedan du kallade mig så.

-

Det var under den hemliga tiden, den förbjudna epoken i vårt liv.

-

Ja, Jösses. Vi uppförde oss som skygga hindar i vår Herres hage.

-

Är det sådant du lär barnen i skolan? Som jag minns det är hind ett
feminint väsen och det passar således bara in på en av oss.

-

Så sant, Så sant. Jag förenklade framställningen. Vi uppförde oss som
skygga hjortdjur i hagen.

-

Nu för tiden talas det om att folk vill bli sedda. Vi ville inte bli sedda, vi.

-

Nej, vår kärlek var inte mogen att visas upp för utomstående. Vi repeterade
inför den stora föreställningen.

-

Och den premiären sköts upp och sköts upp. Månad efter månad.

-

Så blev den ändå väl mottagen. Recensionerna var överväldigande.

-

Jag vet. Den manlige huvudrollsinnehavaren fick en fan- klubb som hette
duga. Oj, oj, oj.

-

Ändå var det den kvinnliga rollen som fick de längsta applåderna.
Ovationerna var oändliga.

-

Var de det? Vad pratar vi om egentligen? Har vi helt kommit bort från
ämnet?

-

Ingalunda, min Sköna. Vi talar om framtiden.

-

För mig känns det som att vi talar om dåtiden.

-

Dåtiden är nutidens plattform, min Kära. Utan dåtid, ingen nutid.

-

Ibland är du lite väl avancerad för mig. Intuitivt håller jag ändå med.

-

Han raljerade: Och så slöts deras samtal i full endräkt, utan att någon av de
båda kunde förstå detta samförstånds djupare innebörd. Förlåt kära du! Jag
bara skojar.
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-

Säg om den där sista meningen, snälla! Den var så fin. Jag vill skriva ner
den i min hemliga dagbok.

-

Har du en hemlig dagbok? Sista meningen var: Jag bara skojar. Vill du
verkligen skriva ner den? Förlåt igen. Jag har glömt det jag sa innan.

-

Lika bra det. I morgon ska jag gå till Kaspers i Kröken och visa upp vårt lilla
underverk. Beda ringde och bad mig.

-

Det blir bra. Annika och jag, vi stannar i skolan, vi.
TELEFONSAMTAL MELLAN ANNA I DALEN OCH
ANNA PÅ ÅSEN DAN FÖRE DAN FÖRE DOPPAREDAN 1950

-

God dag på dig Anna. Artar sig lutfisken väl?

-

God dag, god dag. Lutfisken är fin, ja. Och surkålen doftar himmelskt. Ni
då? Blir det några hårda paket under julgranen?

-

Det kan man inte veta. Det är det som är vitsen med klapparna. Man ska
bli överraskad.

-

Har du tänkt på att vuxna människor blir som nyfikna barn när det lider
mot jul? Nils är rent märkvärdigt förväntansfull.

-

Jag vet inte, jag. Ludde han är som vanligt och jag har fullt upp. Var dag
har nog av sin egen börda.

-

Du låter trött. Du är väl inte sjuk?

-

Sjuk? Jag? Nå, nä. Vem har tid att vara sjuk i julveckan? Lite trött bara.

-

Kommer Arvid och hans familj eller stannar de i stan.

-

De kommer på juldagen. Då blir det julkalas här i villan, ska du tro och
klackarna i taket. Ha, ha.

-

Nu känner jag igen dig, Anna. Så där ska det låta. Vi ska ha Anna- Lisa och
Folke på middag samma dag. Men här blir det nog ganska lugnt. Vi får inte
skrämma livet ur den lille. Han är ju inte en månad ens.

-

Nisse blev väl glad, kan jag tro, att de namnade pojken efter morfar.

-

Ja, han kände sig smickrad. Nu är det så emellertid, att många på Folkes
sida har hetat Nils. Farfar hette Nils Nilsson och kallades Dubbelnisse.

-

På det viset. Man kan säga att den lille har Nisse i generna. Ha, ha.

-

Så är det. Men nu ska jag se till så att Åsa- Nisse och jag får lite kvällsmat.
Adjö med dig och hälsa till Ludde.
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-

Hälsa du också, till Åsa- Nisse. Det namnet låter bekant på något vis. Ja, ja.
Adjö med dig.

God jul lillebror

Från Annika

A

nnika Birgersson, går i andra klass och hon gjorde en egen julklapp till sin
lillebror, vilket inte var till någon överraskning för den lille gossen, eftersom
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han inte förstod sig på överraskningar. Däremot blev föräldrarna häpna, när de
fick se den påhittiga tösens verk. Hon hade klippt sönder sin avlagda läsebok och
klistrat upp ett kollage. Baksidan av Annikas skapelse var i själva verket en
framsida av en valaffisch och den vållade familjen visst huvudbry. Var hade Annika
hittat den?
Dottern svarade aningslöst att hon fått
den av mormor. Men va f. Folke var
nära att säga något mycket olämpligt
men hejdade sig. I stället var det AnnaLisa som yttrade sig: Unga begåvade
män, suckade hon. Var är de begåvade
unga kvinnorna. Måste man ha slips för
att vara begåvad? Föräldrarna berömde
i alla fall dottern för hennes julklapp.
Den är väldigt fin, sa de och menade
det. Annika lyste som en sol.
Än sen då: 1950- talet, det mest
moderna decenniet dittills,  var ännu
bara barnet (efter ett år) och oprövat.

K

yrkoherden i Sammalunda församling Mattias J:son Berg och hans familj samt
trotjänaren på gården, den numera pensionerade men kvarboende, Frans

Helgesson, hade stigit upp tidigt på juldagsmorgonen. Avfärden till kyrkan var
bestämd till klockan sex, men tidigarelades en kvart på grund av vädret. Det hade
kommit en decimeter nysnö på natten och den gamla duvblå Opel Kadetten av
förkrigsmodell, med snökedjor på bakhjulen, fick visa vad den gick för. Någon
kilometer från resmålet blev det stopp. Kadetten slocknade med en suck och det
var slut- åkt den morgonen. Mattias och Susanna, med var sitt barn i handen och
den gamle Frans, fick promenera den sista biten. Ingen var skodd och klädd för
att pulsa i decimeterdjup snö, så alla fem blev tämligen frusna och de fick tina
upp i kyrkans sakristia med kyrkvärden som moraliskt och praktiskt stöd. Något
mässfall blev det inte den morgonen, men det var inte långt ifrån, konstaterade
Mattias lugnt och höll en lysande predikan om strapatsrika färder i bibelns
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julevangelium och kom, som av en händelse (det var noggrant förberett), att
tänka på den förträfflige skogvaktaren NN i hans barndoms Apladalen, som var
på väg till julottan tillsammans med sin hustru. De färdades i en hästdragen släde
och det råkade bli så att hästen blev skrämd av det förbirusande morgontåget
mellan Jönköping och Värnamo.
Hästen föll i sken. Järnvägen och landsvägen gick sida vid sida och det syntes
som att skogvaktarens häst ville ta upp kampen med ånghästen, om att komma
först till Värnamo. Hästen stod inte att hejda. Hustrun grät och skogvaktaren
använde ett språk som lämpade sig illa för en predikstol. Men i alla fall: vid
stadsgränsen avbröt hästen sin okontrollerade galopp. Den stannade och
inväntade lugnt och värdigt tågets ankomst. Lokföraren lät ångvisslan ljuda: tre
korta, tre långa och tre korta igen, vilka hästen besvarade med att gnägga
ungefär samma signaler, glatt och otvunget. Vad kan vi lära oss av detta?
Ingenting, egentligen, avslutade prästen, utom möjligen den skenbara slutsatsen,
att en häst är en häst och ett tåg är ett tåg och det är bra att vara ute i god tid,
för alla eventualiteters skull.
SPRIDDA UTTALANDEN AV FOLK i INGALUNDA
ROTE I SMMALUNDA SOCKEN (KOMMUN) RUNT ÅRSSKIFTET 1950/ 51

-

Det man ser från Åsen, är synvillor i Dalen (Ludde i Dalen)

-

Solen går upp på Åsen och solen går ner i Dalen (Nisse på Åsen)

-

Ludde har skrivit en nyårsdikt. Den handlar om fullmånes baksida och
nymånens framsida (Anna i Dalen).

-

Nisse tog sovmorgon på Nyårsdagen. Han steg upp först en kvart i sex
(Anna på Åsen).

-

Kasper kan tänka sig att byta bil, om han får tillräckligt mycket emellan
(Beda Karlsson i Kröken)

Det pågick ett envist krig långt där borta i öster, men det var främst det stackars
Koreas samt USA: s, Sovjetunionens och Kinas bekymmer. I västra Europa var det
fred och framtidstro och de flesta länders bruttonationalprodukter växte så att det
knakade

och det stora krigets umbäranden på fyrtiotalet var numera diffusa

minnen blott.
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I Sverige var det vid den här tiden högsta mode att riva ner det gamla och bygga
nytt, utan att ta hänsyn till att det var ett värde i sig att gamla byggnader var
gamla och därmed bärare av ovärderlig kulturhistoria. Antikviteter var väl kul på
sitt sätt, men det viktiga var att skapa ett samhälle som var modernt och up to
date, tyckte man. Den där rivningssjukan drabbade i princip alla städer med
självaktning. Huvudstaden blev till ett föredöme, i stället för varnade exempel. En
obotliga smitta spred sig över Sverige. Det var en pest.
Den här berättelsen fick namnet ”Varannan damernas”, eftersom ambitionen var
att beskriva både männens och kvinnornas situation under några år. Valaffischen
från 1950, som vi såg för ett par sidor sedan, är ett tydligt bevis för att samhället
fungerade på männens villkor. Varannan damernas i vidare bemärkelse skulle
dröja många, många år.
Mariestad i juni 2019 / Alf

NU LÖSER SOLEN SITT BLONDA HÅR
1..Nu löser solen sitt blonda hår
i den första gryningens timma
och breder det ut över markens vår,
där tusende blommor glimma.
2.Hon väter det tankfull i svalkande dagg
i blommans fuktiga gömmen,
hon lossar det varligt från rosornas tagg,
men tveksamt, förströdd, som i drömmen.

3.Hon låter det smeka skog och äng,
hon låter det fara för vinden
Nu smeker det barnen i deras säng
och de gamla på skrovliga kinden.
4.Men hennes tanke är borta från allt,
vad kan denna glädje väl båta?
Hon drömmer bland stjärnor, som tusenfalt
förstora det levandes gåta

5.Hon löser sitt hår och breder det ut
i morgonens saliga timma
och drömmer bland världar, som gått förut
och nya, som längtande glimma.
En dikt av Pär Lagerkvist, nobelpristagaren i litteratur år 1951.
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