
Vad jaq här skal1 berätta handlar om
MOR och FAR

och
deras l-1 barn.

Alla födda på Grönkul1en. .Tag vi11 ej framhå11a att mina föräldrar och syskon
var bättre än andra. Men ett gemensamt hade alla att dom var enkla och redbara
och vil1e vara vän med alla sina medmänniskor. Jag kan aldrigi minnas att dom
hade nåqra ovänner. Pappa var född här på gården, den l-B jn+i !952. Han var
ä1dst av pojkarna. Därför fick han köpa hemmet. Pappa hade 4 äldre och 5 lmgre
syskon.

Lena var äldsta systern och gifte sig med en pojke, Per Tobiasson, som tjäna
hos Börs-Bengt, Färfar ti1l Lisa i Spånggården. Som i sin tur gifte sig med
Albrekt i spångrgården, pappan ti11 sigvard, Elsa och valborg'

Sedan föddes Albertina. Hon grifte sig rikt til1 Överstegård och brö11opet
varade i 3 dagar. Hon var mamma til1 Albanus. Han var enda barnet och ansågs
därför förmöqån. Han i sin tur donerade a1lt vad han äqde tiIl Gödestads
kyrka. Hon blev änka och han var ogift, så inte mindre än tre av mina bröder
hade plats där, Car1, Gustaf och Anders.

Carl gick där i 5 år av sin bästa unqdom. Anders och Gustaf var där i korta
perioåer. Mamrna och pappa vi11e gärna ha sina barn i närheten.

på den tiden reste ju halva Sveriges folk ti11 Amerika, Catl hade tänkt att
resa han också, men mamma vi1le ej vara av med honom. Hon vi1le ha dom i
närheten. Men Carl tyckte inte om att ha andras att sköta, han vil1e helst ha
något eget. Så blev grannstä11et till salu, det var Börs, förfallet och
beäröv1igt. Börs-Paulina var änka, hon hade svårt att reda det stora stället.
Trots atl hon hade 4 pojkar, men som inte trodde sej ti11 att överta det.
"Du har så många duktiga barn, " sa hon ti11 pappa, "så du kan köpa det" ' Pappa
funderade troq pa det men det blev inte av att han bestämde sej. Det var 191-8,
och här hade råsat det första världskriget. Så var det en annan som köpte det,
en som hette Bossen. Sen köpte Emil Persson det, en systerson ti11 pappa, Lena
och Per Tobiassons son

Då började pappa att ångra sej, så han i sin tur köpte det av Emil Persson.
lzten han stuffä-ha l- OOO kr och en sLor svart marr eme11an, utöver det han hade
gett. Det grämde manrma att han skul1e ha så mycket eme11an. Men pappa sa att
6on skufle s1å bort det och försöka g1ömma, det gjorde hon också. Så köpte
pappa 6en sLora lyckan som vi ka1lar fjärdingen. (Den hörde ti11 Börs.) Den
iiää"t så bra titl aetta stäl1et och gav 12 000 kr för så blev det- inte så
stoia skulder för pojkarna. De fick ge 70 tusen för hela Börs med boet och
al1t. Men det rttt jr-,-så hemska hus, så grödan fick dom i många år 1ägga i
stackar. Det var vanlist på den tiden, det gjorde vi också fötr.

Så skulle a1la syskonen hjä1pa Carl och August den första tiden, även vi barn
fick hjä1pa ti11 det lilla vi kunde, ligrga i rotfruktsland och ta upp säd samt
hj ä1pa ti11 vid t.röskning o . s . v.
fäf<fä och Agmes flyttade med August och CarL, och hjälpte dom a1lt vad dom
kunde. Tekla.761r1-t.rg och stark pa aen tiden och hon kände nog att hon var till
nytta, även Agnes var en rask flicka, och det gick rätt bra för dem.

Eftersom dom köpte boet så kunde dom börja aLt sä1ja med det sanma. Dom fick
10 kr kilot för äqgen och 10 kr för 1 kg smör
den första tiden. Men snart gick tiderna ner, och då blev det
inte så 1ätt för dem.

Mamma hade a11tid" många höns, och dom pengarna skulle räcka ti11 mycket- Pappa
gick i borgen för pojkarna. Inga banker hjälpte ti1l på den tiden. Det var
Inte roligri att Ueäara borgen. Pappa hade ju blivit utfattig om pojkarna inte
redat sej. ty tiderna gick ner



Tillbaka ti11 den tid"en då pappa köpte Lånqås-gården, jag tror
det var ett par år innan Signe föddes omkringr 1-908, a1la gamla
papper blev ju uppbrända när branden rasade 1976.Jag kommer ej med säkerhet
ihåg a1la detaljer från den tiden. 'fag var nog 7 år då när pappa köpte Långås.

Jag minns att det var en som hette Olaus som ägde gården. Emellertid gick det
inte så bra för honom. Brännvinet flödade i Sverige på den tiden och både
Olaus och sönerna söp och mjölkapengarna togs upp på förhand, och så gick det
som det gick, stä11et gick ifrån dom. Olaus giick och hängde sig i en gammal
port. Så skulle stället sä1jas och pappa var vä1 den högstbjudande, jag tror
att han qav 10-15 tusen kr, det var ju många pengar på den tiden, jag tror att
han fick 1åna några tusen av mammas släkt., Agrells i Apelviken. Jag tycker jag
kommer ihåg att han skulle dit med räntan varje år, men han gjorde rätt för
sig medan han levde. Här var inga banker som gick emellan på den tiden, det
skul1e al1tid vara någon som gick i borgen. Långåsgrården har allt-sedan dess
hört ti11 Grönku11en. Adressen hit var alltid Långrås, men inLe numera.

Jag har ej talat om att pappa skadade sej i11a, det var när pojkarna var små.
Han var med i det kommunala och var på en stämma uppe i skolan. Här var mycket
halt och han slant och bröt 1årbenshalsen. DeL var svårt för stackars mafirrna.
Så fick dom två drängar til1 hjälp i några år, August och Carl var ju
minderåriga. Han war halt sedan dess.

Pappa kunde 1äsa hjä1p1igt och kunde skriva sitt namn, därför vi1le Anders i
Spånggården ha honom med för att skriva under på protokollen. Anders var en
bror till Albrekt, i Spånggården, och Anders var kommunalstämmans ordf. i alla
är, han var bra ti11 att skriva. A11a gamla protokoll blev slängda när dom
byggde i Spånggården.

Mamma var L1- år ynqre än pappa, hon var född 24 juli 1-863, och hon var vä1diqt
bra ti11 att skriva och hade fått bättre skolor. 'Jag tror här har legat nån
gammal skrivbok efter henne. Mamma var född i Klastorp i Rännliden, hon var
begåvad och hon gick och 1äste för en präst som hette Ringius. A11a präster
var stränga på den tiden. Jag minns ännu hur noga det var att a1la sku11e gå
ti1l nattvarden rätt ofta. Dei:ta skulle antecknas och klockaren stod och tog
upp anteckningslappar. Det var vä1 för att veta hur mycket vin det gick åt..

Mamma var vä1 en duktig flicka och hade vävt. sin konfirmationsklänning sjalv.
Var mamma och pappa hade träffats första gången vet jag inte, det var vä1 på
någon dans vid någon vägkrok. Pappa var en 1ätt och glad människa, och så
liten jag var så hörde jag a1lt vad dom två pratade om. Små grytor har också
öron. Man hörde aldrig ett ont ord emellan mor och far. "Kornmer du ihågr det
Beata" kunde han säga, och hon kom ihåg a11t..

Pappa 1åg mycket för han hade så då1ig rygg. Han lekte mycket med Signe/ som
då var 1it.en det behövdes ingen vagga, för det fick pappa vara. Han hade henne
jämt i sitt knä, och hon roade för honom på a1la vis, b1.a. satt hon på
kakelugnen som var försedd med en hy11a och pappa stod bredvid så hon kunde
kamma honom. Signe brukade kamma honom varenda dag, och hon var så lillgammal
och ro1ig. På sommaren i körsbärstiden sprang hon och passa opp med körsbär,
hon sprang och hämta dom i hans gamla hatt, "1iSS du där pappa så ska11 jag
hämta sössebära. " Och vi andra barn satt mycket i körsbärsträden och åt bär.
Här var en 1ång rad med körsbärsträd, så vi kunde klättra från det ena ti1I
det andra utan att grå ner emel1an. Det fick vara vår gymnastik.
Pappa hade en bror, i Grimeton, som hette Edvard, han hade två döttrar som
hette Elisabet och Ester. Dom var a1ltid tillsammans med mina äldsta syskon
och roade sig. Elisabet blev uppfostrad i Överstegård hos Albertina.

Så hade han en sysLer, Severina, som var gift till Holmas i Klastorp. Hennes
man ramla ner på en gata i stan och dog. Det tog faster mycket hårt och hon
skalv alltid sedan dess. Dom var barnlösa.

En syster,
t,'ora-Ldrar
Nackrla I Le

Emma, var gift med Börs Albanus, en rolig gubbe som jag minns väl
til1 Anna i Kungagården och Hilda i Haga, två pojkar Karl i
och Ernst. Ernst reste ti1l Amerika.

l-



En händelse som jag har i grott minne. Titanics undergång. Det diktades många
visor om den. En 1öd så här.

En sorglig händelse timat har,
helt nyligen uti dessa dar,
som med besLörtning har fö1jt en vär1d,
och många tårar i hem och härd.

Den stolte ångaren Titanic for
uppå atlanten så skön och stor
hon var den störste som vattnet bar
miljoner 30 den kostat har.

och passag'erare hade hon 3500 man
och dess besättning det må ni tro
var 900 och nittio

Kaptenen Smith uppå denna båt,
som för befä1 över all dess ståt.
Han gammal var, men en man av stå1,
som vil1e pröva vad båten tål.

På vägen hade de isberg set.t
ocLr en del stora som som lyste vitt
och varnad var han med telegtram
att isberg 1ås där han drog fram

Det var en massa verser som vi barn sjönq när vi 1åg och ga11ra betor så grick
tiden lite fortare.

Kapten Smith fö1jde med båten i djupet, det var ju hans fe1. Dom körde
a11de1es för hög fart, dom sku11e nämliqen vinna ett vad med Vita
Stjärnlinjen. Dom trodde ju aldrig att en sådan stark båt kunde sjunka, så dom
hade inte nog räddningsbåt.ar , för då hade dom kunnat rädda de flesta. Det tog
1ånq tid innan dom trodde att det var nån fara på färde.

Så vill jag gärna skriva lite mer ifrån mammas tid. Barnen, de äldsta, hade ju
wuxit upp och hon fick äntligen slippa barnsängar. Signe var väl 2 är, då
kunde hon sjungra a1la barnvisor som dom äldre barnen lärt henne. Fastän hon
inte kunde tala rent och det var detta som 1ät så roligt. Hon satt på en säck
på foderlogen och sjöng. Ungdomarna samlades här på logen och dansade så gott
de kunde, de lärde varandra. Selma och Elisabeth i Övarstegården var fina ti11
att dansa och så 1ärde dom oss atL hå1la takten. En som slog takten var Ernst
och Lars i tångås, en bror ti11 gamle Carl i l,ångrås, Börs Albin och kusin
Elisabeth kunde sjunga. Inget spel fanns ju så det blev billiga nöjen.

När mina ä1dre syskon roade sig, minns jag att dom dansa på Grimetons b.ro.

Det flyttade in en familj i de gamla Långåsahusen. Olivia som var dotter ti11
Olaus, och Olivias man ,Johan, han kallades "Li11eman" för att han var så kort.
De var oerhört fattiga, men renliga ändå. Hans yrke var att gräva diken på
gårdarna här omkring', men på vintern när marken var tillfrusen var det inte
lätt. Dom hade 5 barn, ,John, som var lika gammal som jag min ende lekkamrat,
så Astrid, Signhild och Åke och Bror som vä1 a1la kommer ihå9.

Men så kom Astrid hem med en dotter så skulle hon växa upp där. Jag g1ömmer
aldrig hur pappan skällde på henne och hon fick nog stryk också. Dom hade
al1de1es g1ömt att dom hade qjort detsamma i unga år. Mamma som alltid var
snä1l emot fattiga gav dom ofta brödkakor och mjölk och så satte dom lite
potatis på vårat. Dom fick hämta lite ris i kalvhaqen til1 aLt. elda i ugnen
med när dom bakade.
Så gick tiden och så byggdes radiostationen. Då gick det mycket bättre för då
fick .lohan och många andra i bygden arbete där.



Så vi1l jag tala om hur mycket fattiqt folk som kom omkring i gårdarna. Det
var en tiggare som hette Skövding, han vi11e ligqa i ladan med sin familj.
Pappa vi1le ej ha dom, man visste ju inte vad dom hiLta på. Hur deL.var så
fick dom stanna, ungarna var så glada, "halle Gud vi fick hus", minns jag att
dom sa. Men på natten hade dom letat upp a1la äggen, hönsen fick ta små bon i
ladorna själva, och så så1de dom äggen i affären. ,fa det var inte 1ätt för
mafirma, som sjä1v var fattig.
Det kom ofta tiggare och dom fick en talrik mjöl och någon skiva f1äsk, "skär
sej inte i fingret" brukade dom säga, (hon tyckte marnma skar för tunna.
skivor). En gammal gumma som hette Anna Kristina. om hon inte fick bra, sa hon
"Gud gör så att det. måtte reqna i erat hö".
Varje sonunar sku11e det vävas en bit vitväv man sku11e ju ha lakan til1 a1lt
folket. Det fick ju räcka med underlakan.
Tekla var duktigr ti11 att väva och Selma hade lärt att sy, hon sydde till oss
sjä1va samt ti1l s1äktingar och vänner. Hon var så kvick till att sy, och
tjäna väl lite peng,ar sjä1v, och mamma fick 1åna pengar av henne när det
behöwdes -

Så får jag nämna något om husförhören, som sku11e hå11as på
hösten. A11a fick .1äsa på i katekesen, så att dom ej g1ömde vad dom 1ärt när
dom gick ti11 präsLen. A1la skuffe räknas upp, och det blev många roliga svar
som blev härmade sedan. Pappa skulle ju svara för alla sina ungar, han tyckte
det var enklare att svara: "Dom är här a11ihop", och det gick bra.

Ett minne som jag ej grlömmer. Det hade brunnit på mammas hem, hon räddades i
sin vagga och bars ut. Mormor hade gått för att tömma askan i gödselstan och
där var väl lite g1öd kvar, som i sin tur tog e1d i halmen så f1ög det gnistor
på husen och hela gården brändes upp. Dom fick inqen försäkring för dom hade
skuld i det. Så blev dom fattiga alltid sen. Men grannar var ju snä11a och gav
dem lite av varje, men det blev vä1 inte så mycket, a1la var ju fattiga.

Så vi1le jag t.a1a om 1j-te när jagi var barn.

Skomakaren kom någon gångr allt då och då, inte vart år, men det skul1e nog
många träskor tiI1 så månqa. Jag minns hur pappa värmde sina träskor med g1öd,
som han tog i kakelugmen när dom el-da där. Själv fick jag ett par träskor, men
jag minns aldrig att. jaq hade dom.

Min gudmor Lovisa i Ottebäcken fick dom til1 minne. Hon var hos mamina när jag
föddes och hjälpte henne. Hon var kusin ti1l mamma och var en mycket duktig
människa. Hon var änka, hon hette Lovisa Otterdahl och bodde ti11 Agrells i
Valinge. Hon brukade ofta komma och hälsa på oss, och det var roligt när tron
kom hon hade så mycket att tala om.

Skräddaren kom någon gång. Där sku11e sys kost).mer ti1l alla pojkarna. Dom
fick ha kläder efLer varandra men nån gång fick det skaffas nytt. Tyg köpLes
av judar som gick omkring å lusade fo1k. Dom begärde för mycket och slog av
ti11 halva priset, och pappa trodde han fick det väldigt bi11igt.

Förtennaren kom på gårdarna och gjorde a1la koppargrytor fina och blanka. Så
kom sömrnerskan. Det var innan Selma hade lärt atL sy. Det var Elisabet i
Långås och hon var faster ti11 creta i tångås, en snä1l människa. Det var
höqtid när hon kom. Ibland kunde det b1i något plagg ti11 oss barn också. Men
det var inte ofta.

Tröskan kom, det var ångtröskan, och det blev ju lite bättre så slapp vi att
hål1a på med tröskninq hela vint.ern. Månsa 'JoLrn har skrivit en bra uppsats om
hur det var när tröskan kom. Mat fick ju förberedas för många dar ti11 15
personer, morgion, middag och kvä1lsmat. Så sku11e deL ju brännvin ti11 varje
dag. Dom hade ju riktigt roligrt med varandra då. Brännvinet flödade i Sverige
på den tiden. Bäst var att ta hem på en mjölkkanna. Det var mest ti1l jul. Det
var billigL, men när folk inte hade några vidare inkomster så blev del dyrt



ändå. Pappa tog tyvärr lite för mycket, och det gjorde a1la gubbar på den
tiden.
Det var ingen utav pojkarna här som tog för mycket, som vä1 var. Pappa hade en
syster som heLte Matilda, hon gifte sej i unga år med smen Aron. Han söp och
vår stygrg emot henne. (Han hade varit gift förut, men hon rymde ifrån honom

5iå1.ffi:ll3';"' så arga rör detta qirtermålet. Dom rick månsa barn
tillsammans, jag tror dom var 9-10 syskon. Dom blev begåvade och skötte sej
bra. Smens Linnea och Alma var här på sommrarna och hjä1pte ti11 å luka i
landen, men vi lekte vä1 mest. Mamma var väldigt snä11 och 1ät oss leka länge,
hon sa alltid, ".Ta d.et blir deras tid sedan", och det har det blivit också.
Mamma fick alltid ta emot dessa fattiga barnen om ju1 (Smens barna, det var ju
Matildas föräldrahem). Vi barn t.yckte det var roligt när dom kom, men för
manrma som hade så många sjalv var det inte al1tid så lätt att ha så många i
maLen. Jag minns atL Smens, Alvina och Tekla som bodde i Tvååker, sen dom blev
vuxna, kom och hälsade på oss.

När dom byggde lagården här då var det många bekymmer, dom tog det bästa utav
de qamla husen i l,ångås, och så tog dom det bästa av våran gamla 1agård, för
det fick vä1 inte b1i för dyrt. .Tag minns deL som en dröm. Alfa snickare
skulle ligga här på natLen, a1la skulle ha maten a1la må1en. Carl och de andra
pojkarna hjä1ptes åt att kila sten ti11 grunden. (S1og sönder sLenen för
hand. )

En gammal gubbe, som hette "Häggebj ärn" , byggde lagården. .Tag minns att jag
stod på hans spikalåda och han sa: ".Tagr vågar inte flytta på den 1il1a tösa
för jag vill inte skrämma henne". En annan gammal gubbe, som hette "Lamma-
höken", tackte med halm inte bara här utan överallt i gårdarna häromkring. Här
fanns ju inga hårda tak på den tiden, här fanns spåntak men dom var inte
hå11bara. Han hade fått sitt namn "Lammahöken" för att han hade knyckt ett
lamm en gång. Ingen våga säja "Lommahöjen" så att han hörde det för då blev
han arg. Sefma ville passa upp honom med halmbuntar och då sa hon: "'Jag ska
passa upp "Lornmahöjen", och då svor han och blev så gräs1igt arg-
eappa vår grlad när dom fått en ny lagård. Jag minns hur han hade det varmt och
st<ont aar, och han hade det varmare där än inne i stugan. Där fick dom många
gånger elda för kråkorna, för där var så då1igt ombonat. 'fag tror deL var på
i9fs pa sofltmaren, då Sjordes här en stor reparation på mannhuset. Det lades en
ny takstol och höjdes upp i några rum, men int.e i köket och de små kamrarna.
auqust och Oskar, som var 1ånga ti11 växten, kunde inte gå raka där. Men så
.rai d"t på den tiden allt sku11e gå sparsamt till. Så lades ett nytt tak i
granna mönster, som Oskar gjort ritning ti11, vi barn tyckte att vi fick fint
åå. u"n så hade dom ej råd aLt 1ägga ett papptak innunder, så på vintern när
snön yrde blev det fu11t. med snödrivor på vinden. .Tag var så trött på att sopa
snö däruppe på vintrarna.

pappa hade a11tid många hästar. 2 par stora ardenner och någon något ]mgre som
vaxte till. DeL var inte så 1ätt när en häst skulle tämjas, men allt skulfe
dom klara. Ibland fick dom pris för sina hästar för dom var vackra. Här 1åg
1änge fina medaljer med hästar på, men dom fick vä1 pojkarna och det var ju
rätt det var ju dom som hade skött dom.

Det var år 191-8. Ungdomarna hade gått på ungdomskalas, på många stä11en, så
vi1le dom bjuda igen. Tekla och Selma bakade och stod i, Agnes hade ju också
wuxit til1 och Anna var konfirmerad. Mamma förestod det hela och hon laga
maten. Dom dansa på 1ogen.
Vem som spelade har jag g1ömt, allt var fröjd och frid.
Men spanskan harja den vintern och det var många unqa människor som fick sätta
livet til1.

1919 blev det ett sorgens år. Pappa var förmyndare för farbror
Emils barn i Grimeton, så skul1e han köra bort ti1l Grimeton mitt i vintern.
Det var vä1 något som skulle skrivas på, han förkylde sej och blev sjuk i
lunginflammatiön. Han blev nog smittad utav spanskan. Han var ganska då1i9,
men man skulle inte hämta doktorn, Gustav körde ut, Lil1 Varberg, och skulle
höra av dokt.orn, innan GusLav kom igen så var pappa död. Det blev allmän



bestörtning' Marnma hade bäddat rent till honom. 
.Han satt vid kakerugnsbrasanoch värmde sei...y1T? 

"k"i"'.*åa nonom-ocir-"Jl';la, mår väl du som en pojk,,.Han svara: "Nei jagr har afdris ,-rii 
"ä ååirå;, åcn sa dog han iirån mamma närhon skull" raöqå-Ä";; i';å;;J:..rekla ,r.i-iiir-Börs och vi hämra hem henne.Jag minns att hon_ 1ås .ria-h"iJ"=ar.g o"rr-o_å-ilart.t" böner, men han barasomna bort för alltiå, a"r, 
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ir=ii,o;T.$T..iil'il:i,f;"3?å; lii"u3åä";:'T3: ?.:ory*:: om pappa, var hanminns jasr arr r,ä,._rraåe r.iv."*å, om-sin "jäi.. 
jä iä.;: Iill,g"å*j:,:;""?_:-*":;ft#;"ä:u"X3';låf"' vrammå iiåsr-ae h.;å;-;";*Xo,, ",: 'vi har ju en rrärsareså var det ju meningen att prästen sku1le kommit och gett honom nattvarden.Men det hanns aldri] *"å-""t'ääit- g.a*d" ,nån#,.som var varmt religiös. Förmin del rror jaq..it i" "Jt-ääaf"t. så stoi o"lvä.r=., men man _riii ju srör såsott man kan inför döden- ö"; sl"r. *"t*;-n;-;å;;årrr.., med pappas hasrisraHå:n."n, 

och hon rr"-r-"iaii; ;;" sedan. ä;.;;;.sjuk i :o-ar_"it", pappas

sen skulle det rustas ti11 begrawring, i her-a L4 dar_. A11t skurle göras fintdå' Folk var snär-r" å.r.-r.ia6;å*;r=. spanskan nårjaae mer och *.r. a.rqrrst ochcarl låsr nere Lilr eörs ;åh-iåi q""=r.a- irra=äarJi. lo* lås i kalra rum ochfick då]ig passnins, -Tår.iå"oåf;'oör..".var 
hemma o"r. rrjarpte ti1l med$":i;":ä"så; flåå:t;:.:;g"5*k;:;l*;#t!"= r,,r. . 

-Ä;d;; -"är, c.,r kryade
Det blev en begrarmingr som man inteSelma var, hon sydde sorgkläder tilloch_ flor på al1ring. o"-ä""J"ltrlrr.
:5"11_" man så sors,iladd" i--ä[t"i.årtar ocn da.

g1ömmer. Jag kan aldrig glömma hur duktigoss ftickor och aet sfuiiå-'"'ätäå" kräpp
.1" ,t:ig? slöjor, men inre vi barn. SendL. ungdomarna fick inte gå och dansa på

På. begrawningrsdagen sku11eoch soffan med låkan. ntl-altare stä1ldes dar frammepsalmbok lj_gga.

all-t vara klätt .i -..: r-
val di qt -.i i'';-ii;;1 "åi:;uå3.il3u.åå:i: 3:i"r:ilå:,"..som var klärr i viri-och dar sr."iiå"tioärräåf;'.,

'Jag'har varit med om att k'ä mångra likrum i min.d.a och jagr har gjort mångatavlor' som skulle hanga o.rär"'äri-r"|,-*.a-aäå"aoa." ,r-*rl M;rrd hade 1ärL arrfli;i.f:"t"t' av servieit.i, -"oä 
r.ar.saå :"-ii[i.**". samL på prediksrolen j

rnnomhus gjordes mycket finl' Gardinerna var rena och nystärkta och sku11eiil?""i3';":l:""å:f=:Tå;=:fxii:;at,äa;*å*i"å:1 *u"l*if;i:-:l"lå;.n3g.n"solver i likrummer. rg,'aså"-åå; iik;;nä:ffiiil sa rram 
"troäåå= också enrismitt för srårdarna. Alrr oått" ni"v noriiaq;;-;;;", som vär var.

Pojkarna kryade på_sigf så att de kunde vara med på^begrawningen, men mafiunakunde inte vara med. E.g=-*iröån-rc;rjaa.-liaiät på den tiden. försr skuf redet karre och kakor triil-"l""xr"riå-å;;"";il;:5 .,-' p.-rm och errer der sarreliktåser isånq, aet vai-ie]äö iås"ar. Dom t oråe upp omkring Åsarna, vägenhärförbi var inre anlagrd åal".låö-*ir.ns-Ärrr,'r.åIia här var oör. r.,ri-vi frös,månqa srader fosr.-sedån sturiå-arrt ioitåt"iiiin-r.- med. hem hit, och deri#::#i"äå*:"" tir-i-"ir"l'äåi=-r.. en präsr som herLe sirheli-us, som skörre om

En enastående qod och rar präst och jag mi-nns än hur vackert tar han hö11. Jacrvar 1-4 år och skulle 
".å""-öå'Jcn raÄa-rår-öiaä't"r, och han var arrrid såsnäft- emor mej' H?r tvcktä å[t"]"q kunde *råå-iå"or och var dukris. Der bleven tunq rid för alla åfteial. "r'ri'.-rar 

der rrs""r"ä*-r;'!"';.;ff;; för mej och3åflT;'",i"å'3,TTå'j::. jli*d:*ä;"lddd;:"#Tj,i::å 
iå,, bä,,re ",i i.ä,

Det var alltid vin och en sorts konfekt i svart och vitt papper, som varkrusar' så var der.olika rårr."Jprat pJ-.rå.i"äår. å.., -r.ex. r,varr rärra riv ihimlen vi börja, 
"i 

-*å'r'i-"ää''äåå'r.arå-aåäå"";;;":, 
på dom vira dukarna skul1e



det läggas svart och vitt bordlöparpapper, dessa skulle vara fint uppkrusade
i kantåina. En vit syre'n, som köptes i Varberg, skulle sLå på mittbordet.

paders-Agnes och Hildur var på a1la kalas och begrarmingar och hjä1pte ti11,
och dom var så duktiga. Sedan var det ett fasligt schå med att låna, silver
och porslin, av qran.rarna allt skulle ju skiljas isär och bäras hem igen. Hela
lass med stolar 1ånades. Dom närmast sörjande sku11e gå sorgklädda ett helt
är, 1ånga slöjor sku11e dom wuxna kvinnorna ha. Det blev borLlagt senare. När
Oscar dögr var-al1a vi systrar beslöjade, ja det var en begrawning man ej
g1ömmer. Det vore ju *yåket mer att skriva om dessa gamla seder, men nu får
det räcka.

.Tag har g1ömt att. tala om hur mycket äpplen dom så1de i krisLiden. När grödan
toika boit så fick det ena hjälpa upp det andra. Carl som var affärsmässigr
köpte äpp1en i överstegården, där hade dom massor med fruktträd. Han hade
småpojtär till hjalp ait plocka äpp1en. Även Albert, som var ung då, var och
fijaipie ritt art p1äcka. Äpplena iåfAe" på Varberss torg, a1lt gick att sä1ja
när här var ont om al1ting. Det var inte bara att Liderna gick ner efter
första världskriqet utan har blev torka och missväxt så pojkarna fick köra
ljung för att uppehå11a livet på korna, som var så magra så dom fick lyfta upp
dem på vårtiden innan det gick att släppa ut dem.

Det var månqa som hade köpt gårdar när tiderna var bra, och många hade
spekulerat i tyska mark men sedan förlorade tyskarna kriget, så blev dom
utfattiga, men tack vare att pojkarna var så duktiga så kunde dom hänga med.
tutan hadå ti11 och med kunnat betala av på skulderna.

Så får jag tala om fite ifrån första världskriget. August 1åg inkallad ti11
Strömståd, Cart 1å9i nere i Skåne i ett litet samhä1le, som hrette Limhamn- Där
had.e Carl en flickä som han tyckte om, han hade nämligen flicktycke, och
brukade gå med ungdomen och dånsa när han var ungi. Men han var sin Anna trogien
i 10 år intru.tr dom gite sig, det var visst 1,9!8, då var kriget slut- Men de1:
g1ömmer jag aldrig hur tråtigt det var när kriget bröt ut och mafirma hade så
åat gr. pojt är. GusLaf 1åg nerä i Blekinge, mamma skickade ner en filt det minns
jag. Hon var så kär i sin glade och rolige Gustaf-

AUGUST
Minne från min bror August och hans hustru Selma samt barnen. 'faq will med
dessa rader nedteckna bror August lerrnad i korta drag. Han var den förstfödde
av mammas och pappas barn. han toddes på Grönku11en den 22 jan 1885, Mamma och
pappa talade "1fti-a 

med stolthet om Auqust, han var den mesL begåwade utav
Ur?ä"tr. Han redade sig bra i skolan och fick även fortsätta att 1äsa i sLan
hos en lärare som hette Axelsson. Han lärde bokföring och skrev så vä1digt fin
rubrikstil. Här 1åg 1ängre några skrivningar, som han qjort. Men branden här
tog ju mångra minnen. Uan hadå ju lätt fått en konLorsplats på den skolan han
naåel han hade sån lust för att läsa, så han g1ömde tid och rum och bara
1äste. Men det blev annat av, pappa behövde en sLark man till hjä1p och därför
blev del til1 att hjälpa till hemma inte mer med det. AugusL var a1ltid 9od
vän med Birger Svensson, som startade Monark. De gick i skolan ihop här- i
Gödestad. ',Davids" Birger kallades han för han växte upp hos "Davids" Elias
och Emma, de är begravåa på cödestads kyrkogård men Birger Svensson är begravd
på Varbergs kyrkogråra. nmäflertid så börja August att ta hem cyklar från-hoto*, avån Cårl tog hem cyklar och sålde och tjäna vä1 någon krona på det.
Selma var den ende iom ägdå en cykel av oss flickor, hon sydde jämt och
tjänade lite pengar på aåt. mar Carl växte till så behövdes inte AugusL hemma,

så tict han tä plats-på Ättabro mejeri, som ångnnaskinsmaskinist, och så
fortsatte han att ta hem cyklar samt radioapparater, som hade börjat
tillverkas då, dom var ju inte så bra men det var ju vä1digt storslageL att:
äqa en sådan apparat. ändå.

August gifte sig med sin kusin Selma i l,undby. De var ganska lika varandra,
bååa vai mycket religiösa och på så sätt passade de för varandra. De blev
begåvade *åA : flickår, MarqiL äl-dst sedan Edit samt Marianne. De var duktiga
i lkolan och edit har fortsatt med att 1äsa samt skriva dikter i det oänd1iga.
En del är väldigt bra. August hade många inkomster när han var unq, bland



annat kunde han skjuta väldigt bra, och t.og ofta priser. Dom hade en skjutbana
uppe i Valinge, Dessutom var han fin på att laqa olika saker t.ex. klockor.
Jag tror att AugusL och Carl läste för sainma präst, en som hette Olsson. Börs-
Selma 1äste för den kände väckelsepredi-kanten Ullrice. Hon var vä1 duktig och
hade lärt sig en massa grund. Hela luntor som sedan qick i 1ån till många
barn, däribland var Signe, men prästen gillade ej att man läste i gamla
luntor. Man sku1le ju helst komma ihåg a1lt i minnet. Selma var en riktig
hemmamor, hon tyckte om att grå ut'e bland smådjuren, värma mjölk ti11 kalvarna
och smågrisarna.

När hon sedan fick eg_na barn var hon väldigt mån om att dom sku11e få mat,
jag tycker mej se hur hon matade sina barn både tidiqt och sent, och hon vi1le
även att alla sku11e få mat i riklig mängd. Hon arbetade och hjälpte August
a1lt vad hon kunde, Lillsammans byggde de ett nytt manhus.

Först hade dom tänkt att reparera det gamla huset men fann snart att det var
för mycket att göra vid. August grävde sjalv en brunn under inhuset där blev
gott vatten. Ladugården reparerades lit.e provisorj-skt. En gammal gubbe som
hette Ossian i wtolycke hjä1pte August mycket. Det var Carl Andersson, som
byggde inhuset. "Skalka-Carl" ka11ad av allmänhet.en, han sålde skalkar ti11
bränsle därav namnet.

August var en hjä1psam människa, han kunde laga upp grejor. Så kunde han
deklarera, det var ju inte så märkvärdiga saker, men ändå, folk kunde inte
sjä1va. Det skrevs inte upp någionting, folk fick komma ihåq lite ur minnei:.
Han'toq aldriq något betaft för vad han gjorde, möjligen något dagsverke.
Dessutom var han bra på att slakta, och gick och hjä1pte många. I krigstiden
köpte de slaktgrejor slaktade och så1de på torget.

Det var vä1digt billigt att byggra då, och tänk om dom bara trade byggt en
ladugård också, men det vi11e inte Se1ma, hon var rädd at.t dom inte sku1le
reda sig.
Någrot som var utmärkande för August var att han alltid var så rättvis och
pålitlig, därför fick han många uppdrag. bl.annat ordf. i Valinge tröskför.,
Valinge skytteför. ordf. i kristidsnämnden. Då fick han hjä1pa till att dela
ut förnödenheter till a1la i församlingen. .fag kommer ihåg hur alla i Gödestad
skulle til1 Börs och hämta kort och fotogen och ljus och a1lt som var
ransonerat och han klarade det med g1ans.
Så t.ex. var han kyrkokassör i'många år. August och Alfred Johansson i
Lungstorp hade mycket g'emensamt. Alfred 'f. var kommunaln. ordf. i många år.
(Landstingrsman) .

Så något om August i hemmet. Carl hade gift sig, Ingrrid och Märtha är födda
ti11 Börs. August. var barnkär och lekte ofta med Ingrid, de hade hjärtans
roligt thop och hon satL ofta i hans knä. När så August gifte sig, var det
väldigt roligL med egna barn. En gång gjorde han en fin och bastant qunga, som
hö11, den hade de roligt av alla tre i hela barndommen.

August dog den 18 april 1943, han fick cancer j- levern. Det var så synd om
honom, han hade svåra plågor.

Selma dog den 31 juli L915.Jag minns att det var i samna veva som Evy ti11
Nermans gifte sigr och hade kyrkbrö11op.

Nu ska1l jag berätta om min äldsta syster TEKLA, hon var född här på
Grönku11en den 26 september 1889. Hon fick troget fort-sätta där mamma
slutade. Hon var den systern som jag var mest tillsammans med, först i
ungdomsåren alla år. Sädan var jag i cöteborg ett par år och hade plats och då
gick hon träget här hemma och mjölka, diska kannor och s1äpa med a1lt, inga
bekvämligheter fanns, men hon var stark och hade sä11an något ont.
Selma gick borta och sydde men hon hjä1pte al1tid till att mjö1ka på morqonen
innan hon qick. Och maten skulle lagas till allt folket, om än enkelt så kunde
det inte gå av sig sja1v. Här var a11t.id 2 flickor och 2 pojkar hemma, samt
vanligen en dräng på sommaren. Så nog skulle det mat til1 och så all tvätten
for alla, det fanni ju ej några bekvåmligheter. .fag minns hur duktig Tekla var



Lill att sticka och virka samt spinna och väva, jag. lärde vä1 lite smått av
henne fast jag var ej så bra ti11 att spinna ul1 som hon, hon var så trägen
och man horde henne -inte klaga. Var 1-4:å dag sku11e det bakas i stora ugnen
och eldas av alla krafter, så nog fanns det,arbete för a1la.
Något som man ej kan g1ömma var att det sku11e mjölkas midda, det war de korna

=o* h-d" kalvat sist iom man skulle hå1la på att mjö1ka en 1ång tid efteråt.
Det var värst på sommaren korna slog efter flugor och så fick man en kosvans i
ögtonen så man i.off pa att b1i b1ind. Sedan skulle mjö1ken bäras hem, i

"irrrrrtt, 
til1 käl1an for att kylas. Detta fick Tekla göra, med hiä1p av någon

av oss andra flickor, som var hemma-

Kyrkan var nybyggd när Tekla var ung. Det vai: hennes och hela församlingens
siolthet. pappä-Äade hjälpL til1 med at't skaffa sten ti11 den, a1la som hade
hästar att köia med fick nog dra sitt strå till sLacken.

För att det inte skulle bli så dyrt för församlingen, så sku11e de unga
flickorna i församlingen städa i kyrkan. Det skulle gå omkring, a1la sku11e
hjälpas åt. ;ag tror ått Tekla tyckte det var roligt, dom fick ju komma ihop
och b1i bekanta med varandra.
Selma var nog för ung, jag tror inte hon var med. Så småningom upphörde detta.
Så var det en, som nåltä frackvin, som skötte eldningen. Han fick gå upp mitt i
natten och elda i- en stor kamin för att få lite värme i den höga kyrkan. När
så deL blev eldat bara en gång i veckan så blev murninqen och de fina
målningarna förstörda och iprack sönder. Nu finns det e1värme i kyrkan och det
är 1itä värme på a11tid. Tekla 1äste för en präsL som hette SetLervall, en
mycket omtyckt präst som kunde ta ungdomarna på rätL sätt ' Det fanns inga
.|tt-t på äen tlden, men Settervall skaffade sig en liten fin häst och red
oäkring- ti11 sina församlingsbor och 1äsbarn, och 1ärde på så sätt att känna
sina flrsamlingsbor. Han kom nog hit också, för här var ju så många ungdomar
att hä1sa på. iekla tala alltid om sin konfirmationslärare. Hon gick aldriq
och dansa, det ansågs för s1md, och hon var för övrigt mycket rädd för slmden,
hon hörde ti1l de s|illsa**å i forsamlingen och hon gick ofta ti1l nattvarden.
När vi miste våra föräldrar blev hon som en mor för mig och Signe, trots att
hon var så ung.

Hon gick i skolan för en lärarinna som trette Fröken Ha11ner, hon var bra på
att ;1å sina skolbarn. Tekla talade om att Gustaf, som var en liten spjuver,
fick ofta örfilar av henne. När lärarinnan slog honom så satte han för
armbågen och vi1le freda sig och det gjorde han rätt i. Lärarna var så stygqa
och stränga på den tiden.

Tekla var hos mig sin mesta tid, hon blev sjuk och fick knölros 1933, det året
vi gifte oss. Hoä var på Lia Sanatorium ett års tid, hon blev bra igen- Gustaf
och Hilda arrenderade iremmet (Grönku11en) i 5 år, och då var Tekla och hjä1pte
dem ett tag, men det var inte så roligrt. Så flyt.t.ade hon ti1l Anna och Gustaf
ett tag. Sädan när vi övertog arrendet här så flyttade hon ti1l oss, sen var
hon hoå mej och Albert i 50 år och det gick bra. Hon hade inte nåqon stor lön,
a1la fick ju då1iqt betalt på den tiden. Hon var en snä1l och grod människa,
men hon haåe sina egenheter och det fick man tåla. Den roligaste tiden, för
Tekla, var när hon iick st.å för allting hos August och Car1, hon var där ett
par år. Agnes var där också och det gi-k Ora..Hon var noga med att det inte
ät1tt" häimas någonting efter henne, hon var ingen sladderkäring. Hon var
ganska tystlåten'i sallskap och vil1e helst inte prata om det var några fler i
sä11skap.

När hon var 90 år sjorde vi en liten biudning här, Tekla kom hem från
Apelviken och syskånen vat samlade, några kusiner var också med. Gustaf var

"irått sjuk men ti.k ko**a hem nåqra timmmar. Vi brukade al1tid göra en
bjudning när hon fy11de år, 26 sept.

Tekla fick också uppleva branden här L916. Tekla och jag bodde i, skolan ett
hos.fosander. Sedaä-blev här någorlunda färdigt att flytta in til1 ju1, och
fira ju1 här a11ihop. Albert hade gått bort 2L är innan'

år
vi



Det var alltid bra med Tekla och Albert, hon var så bra ti11 att passa upp
honom och så hjälpte hon oss mycket med barnen när dom var små. Det var så bra
med Tekla och cöte, han trodde ibland att Tekla var hans mamma han kallade
henne "Orsa" det var moster.

Tekla ramla omkull här i deL nya huset och slog sig i ansiktet,efter det kunde
jag inte vårda henne hemma längre. men hon trivdes inte så bra på sjukhuset,
hon var först på 1ångvården sedan på apelvikens Sjukhem, vi var hos henne så
mycket vi kundä. Hon var klar i nurruael. Tekla doq på Apelvikens Sjukhem den B

dec. 191 9,90 år 3 mån. Beg'rawingen var i Gödestads kyrka och samlingen
efteråt i Grimetons församlingshem. All släkten mötte upp. Pastor Bäckersten,
numera kyrkoherde i Lindberga, jordfäste henne. Vi Sjorde det så högtidligt vi
kunde. Enok Jönsson sjonq i kyrkan och det kom myckeL blommor ti1l båren.
;ag saknade Tekla mycket, men hon var så skröp1igt och då1i9, så nog var det
skönt för henne att sluta sitt 1ånga liv.

.Tag g1ömde att tala om marunas begrawning, den var på ci11et i Varberg, det var
många gäster. Hon dog den 16 jan. 1948 på sjukhuset, S:ta Maria i Hälsingborg,
29 är efter pappa. Det var när Bertil var liten. Kyrkoherde Högberq jordfäste
henne och han hö1l ett vackert ta1 ti1l hennes minne. Anders hö1l också ett
bra tal.

CARL_
När Carl och August arbetat ihop, ti1l Börs, t 5 är. Så skilde de på sina små
ägodelar och Carl köpte ett stä11e i Morup, det vat L924. Han köpte d.etta
stället på exekutiv auktion. Det var en gubbe som hette Petter, som ägt det.
Han söp och så kunde han ej reda sigi, så gick han och hängde sig inne i en
skog. Hundar hit.tade honom så småningom. Så reste Carl ner och ropa in
stä11et, 60 tunnland 1ätt jord. Jag tror int.e han gav så mycket för det, 30-40
tusen. Int.e al1tid hade han medvind, han var justj* farten med att bygga en ny
1ada. När så en förskräck1ig höststorm rasade, så b1åste fadan ner, taket var
lagt så vinden fj-ck ordentligt. Lag under, det var inte roligt. Men Oskar hade
inte börjat skolan, han gick på Chalmers. Emmellertid resLe han ner och
hjä1pte tifl så mycket han kunde och så kom där snickare förstås. Han byggde
även om ladugården så småningom. Manhuset var ganska bra så dom behövde ei
göra om det. Carl hade humor och tyckte om roliga historier, och dom hade han
gott om och kom ihågr. Han bevarade sin barndomstro qenom hela livet. Han var
nogr duktig när han gick för prästen. Han talade om att prästen lade sin hand
på hans axel och sade att Carl var bästa eleven.

Han vi11e alltid medla me11an mäniskor, til1 a11as bästa. Aldrig sade han
något förklenande om sina bekanta, och aldrig awundsjuka mot någon som hade
det lite bättre. Han arbetade från tidigit ti11 sent, ingen semester inget
uteliv, han kunde ta en snaps men inte mer. Han var ett fint föredöme för oss
barn. Han kände stor samhörighet med sina syskon, och talade alltid så fint om
dem. Jag minns så väl när oscar ryktes bort, han togt det mycket hårt.

Han tänkte ofta på sin gamla sjuka mor, som inte kunde bli bra, även när det
hände någon av de andra syskonen något tråkigt. Han var med i
kyrkofuflmäktige, men tiden räckte inte ti11. Han hade lätL för att tala och
talade ofta på begravningar och även vid andra ti11fä1len. Han var omtyckt i
Morup och fick många vänner och g"rannarna var vä1digt hjälpsamma mot varandra.

Carl var gift med en flicka, Anna, från Nygård i Träslöv. Hennes far och bror
var målare och gick borta mycket. Så mamman, Beata, fick göra det mesLa på det
1illa stä11et. Anna lärde sig att sy herrvästar och byxor, hon var mycket
noggrann och duktig. Hon tjänade lite penqar på det, och hade nog sparat en
liten s1ant. Hon var efter den tiden en mycket vä1k1ädd dam, jag g1ömmer
aldrig hennes fina figur samt snygga k1äder.

Carl och Anna hade gått i sä11skap i 10 år innan dom gifte sig. När Anna växte
upp var deL sed att barnen skulle tukt.as och hon fick mycket stryk efter vad
hon tal-ade om. Men hon var alltid snä1l mot sina egna barn och vi1le deras
bästa.



Dom fick 3 flickor och en pojke tillsammans. Märtha, Ingrid ochLizzy var
födda ti11 Börs, Ingrid är ä1dst.
Ingrid var mycket duktig och fick börja tidigt att mjölka och hjä1pa til1 med
alft. Märtha odn Lizzy iick också börja arbeta tidigt, men så har det blivit
bra folk av dem. Srik är född i Månsagård, jag glömmer aldrig hur glad Carl
var när han fick en son och tran fick börja tidigt med gården. När Carl blev
sjuk och dog, så har han fortsatt med stä11et och gjort det ti1l en riktig
m6nstergård, men Carl hade ju gjort en god de1 när han levde.

Ingrid är född den 7 mars 1920, det året när jag konfirmerades. Hon gifte sig
näi hon var 20 år, med en giranne som hette Verner Nilsson, dom hade sLort
bröl1op. De blev trogna jordbrukare och det gick bra för dem.

Märtha är född den 11 maj. Märtha gifte sig med Nisse NilssQn, dom vigdes i
trädgården hemma i tvtånsagård det var stort brö1op med dans, iag var med. De

har haft trävaruaffär i Långås i många år och det har gått bra för dem.

Lizzi är född den 15 juni 1924 och gifte sig med Enok .Tönsson, som har varit
sko11ärare i Valinge i många är, duktiga och snä11a människor.

Nu skall jag skriva nåqra minnesord om bror GUSTAF-
custaf .r-r iOaa här på Grönkul1en nyårsd.agen den L-L-L892. Gift med Hilda i
överstegården, e.r syiter ti11 Anders i Överstegården. Dom var nog lyckliga
ett tagl men Hj-lda var mycket sjukligr och hade krångel med nerverna och hennes
blod vär inte så bra. Dom hade inqa eqna barn. Därför fick dom ta hand om Inge
när han var liten. Inge är son ti1l Inga och Bror i Överstegård. Dom flyttade
ti1l Dalsland. Inqe trivdes bäst hos Hilda och Gustaf, så dom toq hand om

honom och fostradä upp honom. Det är han som äger Edespångs nu. Han miste sin
fru i en traqisk bilolycka, 1919, men Inge och pojken överlevde och det blev
en stark och duktis pojk som är ett gott st.öd för lnge. Pojken heter Kenny,
tran är god vän med Morgan här, han är ett år äldre än Morgan.

Gustaf var en glad människa, han var hemma på barndomshemmet och arbetade sin
mesta tid. Han och Anders skötte om det hela. I sin ungdom var han anstäl1d på
Grimetons mejeri som maskinisL. Det var en sträng mejerist, som hette Ohlsson,
som a1la var rädda för. Det var inte 1ätt att vara en lil1edräng, som sku11e
köra mjölken det var ju deras syssla, och han röt på dessa små stackars
pojkarl dom sku11e ju hå1la redå på a1la kannorna och vems dom var o.s.v. Så
var Custaf med snickare en tid, han gick med en som hette "Tol-Otto", och
deLta hade han god nyLta av hela livet, men han var ju inte fullärd på långa
vägar, då sku1lå han nog varit med 1ängre jag minns att han hjälpte till att
bySga 1agården hos.lustus på Maa. Sedan hette det ju Torsten Ohlssons. En

"å**-. 
håde han plats hos ån bonde ti1l Larsa, Ejtons numera. Bonden såg när

Gustaf kom på *ornartt-, han yttrade, "Jag såg att det var du som kom för du
hoppa jamnfäta överleet istä11et för atL öppna det". Han var ung då och han
naää nyss varit ute i lumpen. Sedan när dessa gamla dog var det en som hdtte
alvinal hon var en dotLer i huset och hade varit i Amerika några år och hade
vä1 Ljänat några kr så hon övertog stä11et några år. Men det gick inte så
bra, hon flyttäde sedan till stan. Hon var s1äkt med Ljungbergarna och dom
hjä1pte henne och sen blev det bättre. Sedan övertog Larsa-Anders det, han
var ifrån Lindberg, och sedan deras son Ejton, som är ägare nu'

Emellertid var det Gustaf och Anders som skötte det här som ett syskonhem.
Det gick några år men sedan fick Gustaf arrendera det i 5 år. Anders flyLtade
ju tifl Nermans och gifte sig med Frida och på så sätt fick också han ett
Itort stä1le att sliia med. Jag arbetade mycket ihop med Anders och Gustaf,
som al1tid voro glada och roliga och 1ugna, tänk så många lass jag lagt och
dom hävde alltid upp så bra så jag slapp att få nekarna i ansiktet, som
drängarna gjorde. Vi naAe alltid 2 drängar på sommaren men bara en på vintern.
feklå stod för maLen och jaq var mycket ute och arbetade i rotfruktsland å
mjölkning å gick i tröskebytte å a1lt som förekom, allt skul1e ju göras för
hand och därför behövdes mycket hjä1p.



Gustaf 1äste för en präst, som hette Kjärmer, hans läsetavla finns uppe påmusee't i cödestad. vi ville ej att den sku11e sä1jas på auktion.
Gustaf hade många intressen b1.a. sysslade han med bi. Ett tag hade hananqora-kaniner, för skinnen var fina och han fick 1it.e bät.t.re betalt för dessaän andra, så var han jägare och han kunde träffa både harar och rapphöns ochsålde ibland. Han hade också anlag för trädgåIdsarbete och han had.ä- 1ärt sigat.t l.mpa på fruktträd och rosenbuskar. Så g,ick han ofta med tröskan på höstånnär den tiden var.

Han var fin på att laga tröskan när den krångrlade. Gustaf var en hjäpsammänniska, han hjäl-pte mej ibland när jag blev änka, och sådant glömmår manaldrig. Han tyckte a11tid att a1la var så snä1la emot honom. Döåsors-k". .r-tcancer. Han är begraven tillsalnmans med Hilda, sin hust.ru, på Gödestads nyakyrkogård. Så 1änqe jas orkade brukade jag ibland sätta bloiLmor på hans gti-r.
Ett minne har jag som jag aldrig skall glörnma. DeL var när pastoi Bäckerstenvar hos Gustaf. 'Jag träffade honom, Bäckersten, uppe i försämlingshemmet, SaSblev bekant med honom sedan han jordfäst Tekla, så- talade jag om att Gustafvar så då1i9. 'Då skal1 jag besöka honom" sa han. Jag kommår-häråt och hämtadig. och han tog på sin mässskrud och höl1 andaktsstund med honom, han ficknattvarden och han sjöng med sin vackra stämma en psalm, 268 nya ps.boken, 'oväldiga tro som s1år över världen en svj-nd1and" bro." Detta ippskattadeGustaf och han var klar i huvudet och sa att dom hade talat om äLt här sku11e
komma en präst från Gödestad, som skulle hä1sa på honom. Jag hade ju ringtföruI om deL. HANS MINNE LEVER._

Nu ska11 jag skriva något om mj_n kära syster SELMA,
den duktiga människan.

Hon var född på Grönkullen, liksom a1la de andra svskonen. Den22 febr. 1894

Hon var en riktig arbetsmyra samL begåvad. Hon vil1e gärna 1ärt sej tillnågot. Hennes lärarinna uppmuntrade henne, men hon toides int.e nämna detta förmor och far, för det kosta ju pengar, och det gick ju inte på den tiden närdet lngra fanns. Det som sål-des gick ju åt til1 gårdåns skotiel och litebilliga k1äder.
Hon gifte sig 1923 med en Anders Svensson från Sot.ared, de träffades på enmarknadsbal. En bra människa, men han hade i unqa år fö1jt en tröska. på dentiden sku11e ju brännvin till varenda daq, och ået blev än vana. selma sombodde 1ångt ifrån honom visste ju int.e det.ta. Han tog inte så mycke{: som ettglas vin när han hä1sade på har. På så sätt blev hon 1urad. Hon hade det svårtmånga gångrer, när dom blev qifta. Men hon var tå1i9t och tyckte det var tråkigt
med skilsmässa, det var ej så vanligt då, som nu. Här stä1ldes ti11 med ettstort brö11op, och vi syskon gjorde så grot.t. vi kunde. Så det blev riktigttrevligt. oscar gjorde en fin äreport minns jag, å här ligger fina fotografierfrån det he1a. En fotograf var här, han hetlå Matsson en som brukade att gå
omkring i gårdarna å ta kort. Det var kort. som hö11 sigf bra å dom är i goit
förvar ännu. .Tagr hoppas ati: dom blir bevarade, för dom är från dom allraäldsta husen här. Så var deL dans på 1ogen.

Sel-ma å Anders köpte sig ett stäl1e nere i Vinberg. Så d"eL blev 1ångt. när manskulle hälsa på dom. Änders hade en liten tid,aholmskärra å körde å hämta ossvid r,ångås station. .Tag glömmer aldrig hur glad selma blev när vi kom åhäIsade på henne. .Tag tror att hon längtade därnere. Men hon sydd.e å tjänalite pengar även där, å dom reda sig bia trots atL här var då1iga tider. Selmavar en pigg människa, å hon kunde dansa vä1d.igt. lätt å bra, Hon och en kusinElisabet reste omkring på dansbanorna å hade ioligt. Mamma tyckt.e ej om detför det var ju synd at.t d.ansa. Men Selma var en oidentligr fl-icka, å hon varinte slarvig för det, det var bara hon var så glad for att dansa. och så hadehon ju egen cyke1, det hade inte vi. Så hon kunde ju komma var hon vil1e. Jaglärde å dansa utav henne, det var ju bara polka å vals men det fick ju rackaljag hade inte börjat att gå med ungrdomen då.
.Tag har ett minne från Selmas tid. oscar å alla vi barn kund.e inte smälta att
mamma inte kunde bl-i bra. Så hitta Oscar på att Selma å jag skulle resa ända



til1 Trollhättan. Oscar i r,undby var där å hade sin första plats då. Så ordna
han om, så vi fick hyra en grammal vil1a däruppe, den 1åg en bit ifrån
Trollhättan och hette, Varsända-Noglum.

Vi hade cykel med oss å vi reste in ti11 Strömsund, en liten förstad ti11
Tro1lhättan, när vi sku11e handla. Vi var där i 2 månader å togr mamma med oss
å gick å plocka lingon å hade det lugnt å skönt, å mamma bättrå siq lit.e.
Oscar i Ullared kom ofta å häl-sa på oss. Men det var ingen nytta titt, vi
skul-le skickat henne til1 ett vårdhem istället. Tekla å Siqnä var ju ensamma
hemma å hade för mycket att. göra. Signe var ju konfirmerad., men det var ju för
mycket för henne. Anna var ti11 Börs å hjä1pte Anna, Carl å August. Så gickjag ensam med mamma i Göteborg, för vi vi11e höra av någon sp"öialist, iar vi
ändå var ute med henne
Han tyckte att. vi skött henne bra, men bra blev hon inte. Agnes var också i_
Göteborg å hade p1ats, så hon kom ju ti11 mig. Selma hade rest hem då och
Oscar hade börjat skol_an på Chalmers, så han hälsa på migf när han kunde. Vi
hade hyrt ett litet rum där. Pojkarna hade gjort. en liten reparation i vårt.qamla kök, så slapp manma å vara hemma i all röran. Vi hade henne hemma ett
års t.id. Men så kunde vi ej klara henne, hon fick först komma ti11 Restad
sedan blev hon överflyttad ti]l Hälsingborg. Då hade vi långt å hä1sa på
henne.
När Selma hade bott nere i Töringe en de1 år så såfde dom sitt stä11e å köpte
ett litet st.ä1le i l,indberga ej långt. från Annebergs gård. Då blev det ej iå
1ångt att hälsa på henne, å hon hjä1pte mig ofta att sy k1äder til1 barnån å
ti1l mig sjalv också. Hon tog int.e så mycket betalt, mån hennes p1ånbok var
alltid ful1, för hon var a11tid sparsam. Hon var enastående til1 att arbeta,
hon hade en fin trädgrård med bärbuskar å fruktt.räd å blommor ja det var inte
1ätt att fö1ja henne i arbetet. Hon var alltid en halv fåra iirån oss andra
när vi ga11ra betor.
Men hon fick inga egna barn. Dom tog ett fosterbarn, han heter, Arne
Andersson, jämngammal med Erik, Carls pojk i Sot.ared. Dom är vänner sedan
barndomen å han är den ende som har kontakt med honom nu. Han var ej
adopterad. men han fick ärva det mesLa efLer Selma å Anders, men del var ju
inte så mycket, för Anders söp ju upp en he1 de1.

Anders var en d.uktig å ord"ningsmänniska på alla vis, men spriten förstörd.e
honom. Han omkom hastigt i en bilolycka ut.anför deras hem. Han kom på morronen
med sin mjölkakanna å skulle över vägen t.i11 mjöfkbordet, när en gränne kördepå honom. Så blev Selma ensam med det 1il1a stället, men hon arrenderade utjorden. Hon var ensam i 7 är. Sedan fick hon cancer å dog, under svåra plågor.
Agnes å Anna å jaS byttes t.i]l å passa henne ti11 hennes död. Vi Sjorde sågrott vi kunde. Tekl-a var bra då, å hon gjorde det nöd.vändiga arbelåt här i
huset.

Något som jag minns är att. Selma å Gerda Lundh i Ränn1iden, som båda var
sömmerskor. De gick i- Göteborq i familjerna å sydde. Det var så att Ag,nes var
i Göteborg å hon hade plats i familj. Det var vä1 hon som skaffa henne arbete.
Folk vi11e gärna ha sytt til1 sina barn å fruarna behövd.e ju också kläder.
Dom fick visst 5 kr om dan, det var ju mycket på den tiden. Tekla å jag var
hemma å arbeta, Anna var väl också hemma ibland men var ofta å hjä1pLe enna
ti11 Börs, när Ingrid var liten. Fruarna tyckte bäst. om Selma tilf ätt sy för
hon hann med så mycket. Gerda var mer 1ångrsam av sig.
Oscar var också i Göteborg, å dom var uLe å hade lite roligrt när d.om var fria.
Så qick dom ti11 kyrkorna på söndagarna. Selma var mest bekant med en familj
så hon fick ligga där på nätterna.
Hon var enastående ti1l att räkna ut så att hon var i farten jämt. Hon syd"de
fin hemgift ti11 sig, och det. var inLe ett lakan utan där var gjort fina
arbeten på och virkade spetsar å hardangerarbeten sku1le det. vara på a11a. Hon
hann med att göra lite til1 Tekla också, för hon fick ju sällan tiä att sitta.
Maten sku1le til1 var da. Jag tycker mej se hur hon skalade stora massor medpotatis til-l allt folket, och här var ofta arbetsfolk.

'Jag tänker på att man fick sy alltinq sjä1v, på den tiden fanns inget. färdigt
att köpa. Hon sydde sjalv en fin bröl1opsklänninq, så sydde hon til1 agnes å
Anna, Tekla å Signe å mej. Det var ljusa y11emus1insk1änningar, .Tag minns hur



söt Signe var, hon var ju nyss konfirmerad då. Selma hade ett litet häftigt
sätt å detta hade hon ju sjä1v ont av. Men för det mesLa var allt frid å fröjd
emellan oss. 'fag kunde bra med henne, så det var al1tid bra med oss.

Begravningen var i l,indbergs kyrka under stor tills1utning. På Lindberga
kyrkogård vilar hon tillsarnmans med sin make Anders. .faq saknade henne mycket
men hon vilar gott efter all möda och s1it. Det var 1970 som hon dog.

Begrar.-ningsgästerna blev bjudna på kaffe här i det forna barndomshemmet å vi
flaggade på halv stånq. Det var en stämningsfull begrawning. Signe var hos
Selma när hon gick borL. Hennes begrawninq var på Teklas födelsedag den 26

DeL var så atL här var skolkök här i Gödestad, å säkert hade det passat för
mig, men Selma hade aldrigr lagat mat så hon fick 9rå där. Och detta hade hon
god nytta av sedan, när hon gifte sigr.
Och hon 1ärde sig så bra och va duktig även då. .Tag fick skriva av a1la
beskrirmingar å på så sätt så hade jagi lite nytta av det jaq också. Hon hade
gått i skola för en lärarinna som hette Anna Korle'n, en enastående fin
lärarinna, hon var så varmt religiös å 1ärde barnen som en präst. Hon var
sjä1v prästdot.ter. Ä hon var så intresserad för spel å sång, så hon hade en
sångkör å ledde. Selma, Anders, Oscar, Agnes, Anna å jaS gick i skola för
henne, Signe kanske gick nåt år för henne. Men tron blev nervsjuk utav a11t,
hon hade ju både småskolan å folkskolan. Vi gick varannan dag, å vi hade stora
1äxor ai:t 1ära hemma den ena dan. Vi fick lära mycket kristendom å det har vi
a1la haf t nytta av i livel-.

Hon var konfirmerad av en präst som hette Setelius, samma präst som jag 1äste
för, han var en hjärtegod människa. Kyrkoherde Ulrice vigde Selma och Anders
här i hemmet, han hade kommit hit då som kyrkoherde. A1la var rädda för denna
präst, som var så sträng, han slog i predikstolen med näven. Ä han drog på med
att dom inte fick arbeta på söndagarna å rakt inte köra mjölken. DeL var nära
på omöjligt at't leva efter al1t. Det hade nog inLe gått så bra nu för tiden.

Nu ska11 jag skriva om bror ANDERS.
Gustaf å ja å bror Anders har arbetat mycket ihop här på stället å vi kom
alltid bra överens. Anders föddes här på Grönku1len, som a1la de andra, den 9

april 1,89 6 .

A1la kunde ju inte qå kvar här å arbeta i längden. Ingen trodde sig ti11 att
La hand om deL slitsamma stället. Så Anders som hade sä11skap med Frida ti11
Nermans gifte sig å tog an Nermansqården, deL var är L932. Först hade dom
ämnat att börja med hönseri. Anders hade ju sysslat med det här hemma. Så blev
Fridas bror Anders då1ig i sin rygg, så han slog jordbruket ur hågen. Så blev
det så att Frida o Anders övertog Nermansgården. Dom var duktiqa båda två så
det qick bra för dom. Anders trivdes visst alltid bra där. Stä1let hade ju
bättre 1äge, när ingen hade bil, på den tiden tänkte man mycket på sådant. Men
det har ju ändrat sig.

Tillbaka ti11 Anders barndom. Oscar å Anders lekte mest ihop. Selma å Gustaf
voro jämngamla. Oscar kunde ju bra med att snickra och göra tröskor och
kvarnar å hade kaniner och kaninburar. Så hela den li1la ku11en, som
Grönku11en är uppkallad efter, var ful1 med lekstugor och kaninburar. Så
handla dom kaniner med Risängspojkarna. Mamma hade ju både gäss och höns och
barnen fick hjälpa henne at.t plocka äqg. Anders 1ärde siq att räkna med ägtg:

och så börja vä1 intresset för höns. Han var duktig i skolan å hade 1ätt för
att lära. Men han fick aldrig utbilda sig sedan. Det jag minns var att han var
på en lit.en kurs på Katrineberg, inte mer än 14 dar. Men han 1ärde lite enkel
bokföring, å det hade han nytta av sedan i livet. Det var a11tid Anders som
bokförde det som såldes å köptes här på stället.

Så kom ju ungdomsåren, jaq minns ej vilken präst som Anders läste för, (han
hette visst Pettersson). .Tag kommer ihåg hans konfirmation, Moster i Lundby
var här å sku11e se till Signe för hon var liten då. Sigme bara grät för hon
var ju inte känd med Moster, så jag fick hjä1pa ti1l att trösta henne. Ä j-S



fick hjä1pa ti11 med att plocka i rätte när alla hade getL sigi iväg ti11
kyrkan. .lag fick beröm av moster för att jag hade kunnat. hjä1pa til1, jag var
vä1 6 år då, så det. var väl inte mycket man hade vett ti11.
Så växte Anders ti1l i visdom och å1der. Snart gick han väl med ungdomen han
som a1la andra. Här bildades en föreläsningsförening. Det var ju spännande att
gå upp ti11 skolan å höra på. En gånq var Sölve Ninasson från Grimeton å
föreläste om apostlagärningarna, han var vä1digt medryckande. En gång var
Hammarbergi från Tvååker här. Han före1äste om hemmet. Anders skrev av dessa
före1äsnirlgar, som han had.e nytt.a av sedan i 1ivet. En gång var Pry Sörman å
spela å sjöng. En annan gånq var här en sko11ärare, Engström från Sä11storp, å
spela gitarr å sjöng å vi var ju inte bortskämda med något, så det var lite
roligt på den tiden också. Här var ju mångia andra också.

På vårarna fira ungdomen vårbu11e här i xalvhagen. Det sku11e vispas ägS å
socker å conjak, å drängarna rörde i sina glas så glasen höl1 på att gå i
sönder.

Så samlades ungdomarna nere vid Grimetons st. Det var ju nytt då, när banan
var ny å då skul1e dom titta på tåqet när det kom in. DeL var nat.urligtvis för
att dom sku11e träffas. Så småningom bildades en S.L.U.-förening, det var
Gödestad, Grimeton, Lindberga, Klastorp å Valinge. En som hette Karl B.
'Johansson Smyrten å några andra pojkar till ifrån Tvååker som var här å
bifdade den första föreningen häromkring. Anders å Agnes var med. Sedermera
kom Oscar med å hjä1pte dom, Anders blev ordförande Agnes å Massa-Hildur var
med i styrelsen, Hildur var sekreterare. Och det blev liv å rörelse på
landsbygden, med utflykter å sammankomsLer samt studiecirklar. Anders var
ordförande först i ungdomsföreningen sedan i studiecirkeln. Där var ungidomar
från Trönninge å Valinge SLU bl.a. var ju Gustaf Lagerstedt väldigt dukt.iq.
Många 1ärde sig att yttra sig ibland folket ä var inte rädda för att höra sin
eg'en stämma.
Att skriva något personligt om Anders är inte så 1ät.t., han hade så många bra
dygder så jag får säja som en cirkelkamrat sa: "Ett handslag var nog för att
veta var man trade Anders". Det tyckte a1la kamrater som han hade. Det var ett
fast handslag han hade. När han var unq så hade han som dom andra pojkarna
Carl å Gustaf p1at.s i Överstegård. Han fick han som de andra ligga i en liten
drängkammare. På vintern fick han flytta in i köket när det var som al-l-ra
kallast i kammaren. Å dar samlad.es ungdomen i detta 1i11a krlpin, å dom hade
ju roligt där så anspråken var inLe så stora. Ett minne har jagr av Anders från
en examen. Av nån anledning så hade skollärare Gustafsson fått för siq att
fröken ,lohansson å de små barnen, dom sku1le inte vara med i den stora salen,
när avsfutningen sku11e göras. Då kom Anders som var skofrådets ordf. , han
menade på att dom sku11e vara med å int.e stå utanför. Fröken Johansson kunde
inte nog berömma Anders för dett.a. Skollärare Gustafsson å fröken .Tohansson
var ju int.e kontanta nån gäng, så han gijorde vä1 vad han kunde för att
fortsätta att underblåsa det. Anders fick många intryck av sin gamla lärarinna
fröken Anna Korle'n, som var prästdot.ter, hon lärde barnen krist.endom som var
hennes ämne, det skul1e förekomma många gånger om dan. Var morron spela å
sjöngr hon Davids Psalmer, 'Sä11 är den som icke vandra uti den ogudaktiges
spår och inte sitter där de bespottade sitta". Jag gick för den 1ärarinna som
man inte E1ömmer. Både Selma, Anders, Oscar, Agnes, Anna ä lag, Signe hade
vi-sst henne i s1öjd något. På så sätt var det halva kullen från Grönku11en som
hon undervisade.

Men hennes nerver höl1 inte, hon blev överansträngd å blev sjuk tyvärr. Hon
hade alla klasserna i småskolan den ena dan, folkskolan den andra dan.

När sedan Anders i sin tur gifte sig med Frida å fick egna barn, så blev dom
fostrade i samma anda. Så har det ju också blivit duktigra människor av dom. De
stannade hemma 1änqe å hjälpte ti11 på gården. De vi1le ju hjä1pa mor å far så
Iänge som möjligt, så dom började studera rätt sent. Evy gick i skola i
Norrköping som var för någrot äldre ungdom. Lillian gick på Helsjöns
folkhögsko1a, där lärde hon mycket å trivdes gott. Sen kom hon in på
S1öjdföreningens skola i cöteborg å utbildade sig til1 textilkonstnär. Hon har
gjort många fina saker, en hänger på Katrinebergs folkhögsko1a. En hänqer här
i Gödestads församlingshem, på gamla Gödest.ads kyrkoruin även den nya kyrkan



är invävd. ,fa hon har ställt ut på många stäl1en. En hänger på banken i
Varberg, en hånger i matsalen på Halmstad sjukhus, (Skogstjärn) -

Ewy fick en bra plats som s1öjd1ärare. Nu i Mörrum, Blekinge, dit hon gifte
sig, med Ingolf Persson, duktig kommunalman och även inom landstinget. Brö11op
i Gödestads kyrka L9'75, dom har en son' som heter Egril duktig å rar pojke'

Så vi11 jag nämna något om den duktiga Frida. Hon var en duktigf husmor å kunde
allting, hade ej gått i några skolor utan 1ärt al-1t. av sina förä1drar. Hon
gick hon som Selma i skolkök här i Gödestad, där 1ärde de sig lite qrunder.
Hon hade god ordning på a11ting. Så därför gick det bra för dem. Anders har
flera klippböcker, som han klistrat in ordentligt, på gamla Gödestadsbor å
andra kända personer som minne av döda

E.v1z å Lillian 1ärde siq tidi-gt att köra bil, det hade ju Anders å Frida
roligt av många gånger. Anders dog den 13 mars L979, minnesstund i Grimetons
församlingshem. Pastor Bäckersten jordfäste honom. Dödsorsaken canser, han var
mycket då1ig men han bar det med tålamod. Frida var född den 19 sept. 1$98 och
dog den 9 juni L986. Hon var en stor blomstervän och det fattas aldrig vackra
blommor på hennes qrav.
,Jaq har gfö*t att tala om att Anders var så intresserad av hästar å han fick
vissL pris också för dem. När han var här hemma så fick dom ofta pris för
hästar, pojkarna var ju snälfa mot djur, man skulle aldrig se dom banka å slå
dem som ån de1 gör. Vi hade al1tid ardennerhästar, dom var iu starka ti11 aLt
dra.

Nu skall jag skriva om Oskar.
Min käre bror Oskar var d.en ynqste av pojkarna den 5:e i ordningen. Han var
vackrasL av al1ihop, något Lillbakadraqen och mamma och pappa kunde int.e
förstå vem han var 1ik. Han liknade varken mamma eller pappa. Han var
överbegåvad och kunde a11ting. Han var uppfinnare. Var det någrot som sku11e
lagas upp så var det han som gjorde det. Han sa först att han inte kunde, men
rätt som det var så kom han och hade gjort det. Göte här, heter Oskar och
liknar honom mycket för dom var så händiga båda. Vi hade en tidninq som barn
som hette "Brokiga blad". I den t-idningen skrev han ofta. Han hitta på små
roliga saker b1.a. en vedbärare. Dom kallade honom "den händiqe Oskar". Han
fick noq någon 5;a för sina små artiklar. Han sysslade mycke med uppfinningar
b1.a. en äggtvättningsmaskin, den stod 1änge på vår gamla vind, men barnen här
hade den och lekte med. En liten finurlig kassaapparat, man tryckte på knappar
och så gick den upp. En konstig 1ås som inte vem som helst kunde öppna, men
han och August lärde siq den. Han hade inte hittat på den sjäfv, men grjorde
den själv utav rinqar och ståltrådar, 16 cm, den var ej 1ätt att klara av. Det
var en fånge som hitta på den. Det skulle varit att haft de sakerna nu. Han sa
al1tid att han hade för då1iga verktyg. och för då1iqt material, för ingret
fick kosta något. Han försökte 1änge at.L uppfinna en gödsellastningsmaskin för
det var ju det stränqaste jobbet. Det lyckades aldrig med den, den står nog i
vår gamla vagnbod ännu och skräpar. Han pyssla alltid med något när han var
hemma på ferierna på somrarna. Så gick den första ungdomstiden. Det var
meningän att han skulle ut i lumpen som vanligt, men marflma och pappa vil1e att
han sku11e vänta över ett år. Dom var rädda att han sku11e komma ut i kriget
annars för här var ju så oroligrt då. Han var snä11 som vanligtt och gjorde som
dom önska så drog det ut på tiden 1 år. Föräldrarna visste inte vad för planer
som vilad.e inom honom. En gång när jaq och Oskar gick och trävsatte havre på
åsarna så talade han om för mig att han Länkte 1ära ti11 ingenjör. Han tänkte
söka in på Chalmers och studera skulle ta minst 7 är. Hur skal1 det gå ti11
uLan pengar, inga bidrag som nu för tiden. Först gick han på Götaverken en
tid, sedan gick han på en teknisk förberedande kurs i något år. han hade ju
inte realen, men han hade studerat på korrespondens mycket, det minns jag. Han
lärde sig stava och skriva skönskrift med armröre1ser. Han skrev vä1digt fint
ett tag, men sen fördärva han stilen med alla skriverier som han hade. När han
gick på tekniska lärde han bl.a. modell-1era. Han gjorde en fin hund samt
mång'a andra saker. Den stod ti11 Nermans 1änge hos Anders, men den föll sönder
eftersom den inte blivet bränd. Det sku11e varit roligt atL haft dessa saker
nu. Så var han så vä1digt duktig på att göra teckningar ti11 maskiner och hus.
Här 1åg 1änge dessa fina ritningar, men så kom branden och förstörde mycket.



Emellertid så kom han in på Chalmers och grick i Göteborg och traskade i 7 år
och plugga av alla krafter och klarade det ti11 sl-ut. Han var en 2'7-28 är
innan trån Ofev färdig. Han låna ett par tusen kr av Oskar i Ullared (en kusin
från Lundby. En bror ti11 Börs Selma. Han hade lärt sig ti1l vetr:inär och hade
plats i U11ared, jaS tror det var den första platsen, sen flyttade han ti1l-tranås och var dar lange)dom han noga räntade varL år. Och så var pojkarna
måna om att hjä1pa honom med penqar. Anna var i Göteborg då och hon hjä1pte
honom med tväLt ibland. Var påsk, när han var hemma så stod jagr vid
tvättbaljan och tvätta hans underkläder och strök en del. Vi tyckte a1la det
var roligt att hjä1pa den snä11e Oskar, sen fick det gå som det ville för oss.
Det fodrades att han sku11e ha varit på fabrik och fått praktik innan han tog
examen.
När han gått på kullagerfabriken och tjänat 1ite, så 1a han in sig på
vanföreanstallen i Göieborg och 1ät operera sig, för sina ben, som vi knappast:
visste. Han hade ju ett svårt handikapp. han var väldigL kobenL och detta 1ed
han utav och var rädd att b1i hånad av sina kamrater. Sedan blev han en
ståtlig man när det var gjort. Han var 1ång ti11 växten, han och August var
1ängst av dem al1a, men Oskar hade bättre hå1lning. Att skriva om Oskar och
alla hans intressen skulle fy11a flera böcker. Han var bl.a. en stor
brevskrivare och hans brev ligger nog kvar hos mina syskon, men dom jag hade
brände noq upp de mesta. Så had.e han t.ex. skrivet en hel de1 art.iklar til1
SLU, tidningän Hemmet samt många artiklar ti11 Hallands Nyheter. När det
brände ti1l Smens L så var det mycke som gick ti1l spi1lo. De unqdomarna var
ju med i SLU hela tiden så de hade mångra papper om hand. En de1 är i förvar
hos hembygdsföreningen det var artiklar från Indien.
Från Indien skrev han många artiklar ti11 Hallands Nyheter.
När Oskar tagit sin cevilingenjörsexamen hade han plats på några ställen i
Karlstad, Askersund m.fl. men han fick så dåliglt betalt så han kunde knappast
reda sig på det. Ett. tag tänkte han sig ti11 Amerika, men så var det "tanten"
(Edlund) iom han hyrde utav att han sku11e söka en plats i Indien som var
ledigr. Det. var som 1ärare i en industriskola för pojkar. Staden där han
verkåde hette Dindigrul. Som sagt så antog han den platsen. Först. fick han resa
ti11 England och 1ä-a engelska. Sedan sku1le han invigas til1 missionär här i
cöteborgf i Vasakyrkan. Sedan fick han 1ära Tamilspråket. han gifte sig med en
flicka irån Dalaina som hel-Le Ruth. Hon blev ju ett gott sLöd för honom ' fÖr
hon hade ett gott minne, var beqåvad samt kunde sjunga. Så hon fick ju hjälpa
honom mycket åä. tr"re. Det kostade inte mycket. att ha folk ti1l hjä1p där. Så

Ruth haåe ju god hjälp. Men så var dom så tjuvaktiga så dom blev av-med många
saker. Oskär haae resl ner i förväg för att förkovra sig i Tamilspråket. Sedan
skulle Ruth vigas in, det ka11as för att avskiljas. Även hon var i England och
lärde sig engelskan och när hon då kom dit ner fick hon också 1ära sig
Tamilspråket.
Så Oskär hade 1ärt tyskan samt svenskan förstås, engelska och Lamil. Så skulle
han ju kunna a1lt i kristendom. Han sku11e ju kunna undervisa pojkarna han
hade-om hand. Han trivdes aldrig där nere, klimaLet var hemskt för dom som
inte war infödda med det. På sommaren bodde dom högt upp i Kodibergen som var
svalare. De hade et.t litet brö11op, några av de närmaste vännerna var
närvarande. Biskop Sandegren vigde dem, det var 1932, året före oss. Sedan kom
barnen, två gossar, tvillingar. Den ene heLer Lennart, den andre heter E::ik.
Så blev det nya bekymmer, men det var ju roligt att få uppleva detta för
Oskar, som inle hadå så 1ång tid att 1eva. oskar hade inte slagit ur hågen att
resa. Han gjorde en 1ång resa nere i Indi-en, jag tror det var i norra delen-
Ruth fick våra hemma hoi sina barn. Hon sa en gång ti11 mig att deL qjorde hon
gärna, för han hade ingen tid att 1eva. Hon visste ju inte då att Oskar sku11e
ga Uort så fort, men hon märkte väl att han tog ut sig fÖr mycket- För att
hin.ra med alla brev och verser han skrev till oss alla och andra goda vänner,
så fick han noq många qånger ta natten til1 hjä1p. När dom varit där ner i 51/z

år så fick han semester. Det som han Längta efter i a1la år och som han skrev
om i alla år. Sitt kära qamla barndomshem, samt a1la sina kära syskon och han
g1ömde ej att minnas sina gamla förä1drar, som lärt honom a77t gott.
Nar han kom hem från Indieina han bjuden en plaLs uppe i Toby, där Birger
Svensson hade en fi1ia1. Han hade nämligen varit på Monark förut, men det var
inte så 1änge. Han hade ju bestämt sig för lndien då. jag minns ej om iag
nämnt att hån syssla med ett världsspråk "esperanto" ' men jaq tror ej han
1ärde deL riktigt. Däremot lärde han sLenografi.



fnnan han fått någon plats så hjä1pte han Anders i ungdomsföreningen. Hanstartade en tidning "Hemmet", alla som var med i foreiinqen ri;k--åtfi-rä*i a""Det blev ett stort intresse, men tlrvärr så blev där myckåt som gick ti11spi11o, när det brann ti11 Smens. Dom barnen var så iåtresser-aå-.-,studiecirklar. Gamle smen rädd.ade sig i bara rkjort-r.. Jag tror det var åskansom sloq ner där.
Nu skall jaq skriva om oskars hustru Ruth. Hennes far var gruvfogde i Dalarna.jag vet ej var dom träffades första gången, men oskar .r-t jr oita ute ochresLe' Emellertid så blev ju RuLh eniam-om att fostra deraå påjL"r. Dom var jubara 5 år när pappan gick bort.. Det var ett hårt slag for nuih-och oss a1la.Han blev bara 39 år. 'Jaq minns att han_sa, när jag biir +o ar, ja då ska11 jagbjuda hel-a min släkt till ett stort. kalas. Han vai så intresseråo ror släkten;sarskilt de gamla i släkten. Men d.et var vä1 en annan plan utstakad för honomoch Ruth. Hon sa ti11 mig sista gången lag traitade henne, det var påsIäktträffen (1982), att hon och ost-r veitligen älskade varandra. Men detblev väl bra med fosrerpappan, Lars också. sai fick;;;-*il;;--;årger hjä1paRuth med uppfostran av dessa poikar. Nu är dom gamJa oån t"åigå karar har detblivit av dem' De är ju utbiläaåe till l-äkare råaa. nrik inom"psykiatrien ochLennart är utbildad kirurg, båd.a har ju varit överläkare. (Ruth dog 50 årefter oskar, även hon fick cancer). nuth visste inte hur väl hon vi1le dem.Ruth hade en egen flicka med. sin nye man. Hon är bosatt i Rom tilfsammans medsin make:.,laq saknade Ruth mycket för vi hö1l kontakt med varand.ra i alfa år.Hon var liksom oskar en fin brevskrivare och annat författande. Hon var myckebegråvad. Erik och Lennart skrev en barnlek när dom var unga. (Nyckef flickan).sid 170

Hutrr hade att arbeLe på ett laboratorium innan hon grifte sigr. oskar var föddden 22 september^1898 Här på Grönkullen. Det året byggdes Gödestads kyrka,samt visdes in då- Det var nog" en stor das för 1i11å"ööå;=;;å:-ö;kar dog den14 januari 1938 i varberg där dom hyrt. si! en titen lägrenhet. Först hade domhyrt hos Boggas carl, trädgrårdsmäståren, bekanta genom studiecirkefn, men hantrivdes inte där. Han satte bara^sina grej"; At;, sen var han mycket hosAg"nes. Han trivdes bra med att gå dar i killarna vid samborjttitrl'åen sista
li9:i:.D::_X"r_1nre 1änse han bödde i en lase"r."t i Varbers. Han dos den 14lanuarl- 1938. Begravningen var i varbergs kyrka. Han var konfirmerad av enpräst som hette David Ekström. Aqnes laite åckså för honom. Dom t.yckte myckeom honom' Även han dog ung. oskars.qravsättnj-nq var på cödestads kyrkogård.Det var en präst från svenska missiönen som joiarastä honom. eiiq., svenssonvar med i kvrkan. Arberr racka vid sraven. oåt.r"i årr;;;;;;";--såm netreHaflström.
'Tag kan tala om att oskar bodde hos en Lant i Göt.eborg i alla år som LretLe FruEdlund' Hon hade en fosterson som lärde til1 präst, Han hette Harafd Edlund.T1'värr dog han när han varit präst i ett p-t år och hon sörjde tronom sagräsligt' så vi11e hon att oskar skull-e gär" tågot i stäl]et. så det var honsom påverka honom. Fru Edlund med son brikaae våtå rrai-."r.-rrä1;;;ä"";-'"""somrarna. Det blev jag som fick passa upp dem. Denna tant Edlund var såväldigt religiös, oskar blev väl paverkää av henne. Han besökte så mångakyrkor där var i Göteborq. Agnes och Anna som var där och hade piatser, blevju 1ärda ti1l att gå med honom??. Även jag var ju där ett år. vi rom aldrlgatt qå och dansa.som unqdomar gör nu. Men nog kunde vi behövt lite roligtibland, det var ju mest till ait slita ont.Nu skal1 jag avsluta denna berättelse om oskar. Han fick vara med och skrivaatt jag och Albert skulle fortsät.ta på vårt qamla föräIdrahem när Gustav ochHilda sluta. och det tyckte han var ioligt ait släkten fick fortsätta attbruka g'ården. vi fick det någorlunda_oirligt, *år'r här var ju så då1iga hus ochså mvcke att kosta på, så vi har ju fått g6r" å*- aet mestal o;h j"g tror j-nLeatt någon har missunnat oss detta, för deE har ju varit slitsamt många gånger.oskar han med att på sin korta li-vstid att upplåva mycket. Men det var ju pågrund av att här inte fanns nåqon bestämd agäie. så var det i-nte lätt attsätta igång med någon byggnatiön. så fort .ri ri.t köpa det så börja vi attreparera' oskar skaffa 9ig en gammal bil som han kus'ka "*r.ritrq-*åd. 

yten hanblev ju fort sämre och då fick han sä1ja bir-en, för Ruth hade ju inte någotkörkort.
så fick Ruth ansvaret att ta hand om bägqe dessa små pojkar. Dom var ju intemer än 3 år när oskar gick bort, men hon-klarade det ileå gtans. o"t= gifte honom sig med en bra man, dels börja hon som forfäitrr" att ikriva i Lidningar.
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Hon var enastående och var ett qott stöd för Oskar när han levde och? sedan
fostra hon sina pojkar på rätt sätt. Hon fick väl en liten pension ti1l
pojkarna ti1ls dom tog realen, men sedan fick hon klara allt sjä1v. Pojkarna?
har i sin tur uLbildat siqr ti11 något så fint som läkare, båda är över1äkare.
Självutgivande och duktiga och dom är säkert ti11 nytta för många. Det är inte
så mycke man träffar dom, för de är alltid så upptagna. Snä11a och goda
människor vet jag att dom är.
Även Ruth dog i cancer, men levde i 50 år efter Oskar, men hon ligger begraven
i Nossebro. Frid över hennes minne. .Tag har många brev och dikter inte minst
efter Ruth, hon skrev så fint tycker jag.
Nu ska11 jag skriva om min kära syster Agnes.
Agnes var som vi andra född här på Grönkullen, den 7 nov 1900 och dog d.en 27
januari 191'l av hjärtinfarkt. Det var så 1ätt att komma ihåg hennes årta1
Vartenda år när hon fy11de år så skulle hon bjuda sina syskon och vänner ti11
sig. Hon var mycket gästvänlig och stod och baka alla kakor samt tårtor sjä1v.
Al1tid var hon rolig och glad, en riktig sällskapsmänniska. Eftersom vi var så
många syskon så kunde alltid 1,-2 vara borta och ha platser. Agnes hade en vän
och 1äskamrat. i Göteborg och hon skaffa Agnes en p1ats. Det var en rar flicka
och dom höl1 ihop hela livet. Hon var fosterflicka (Emma) i Kåragården och hon
fever ännu trots sina 90 är, hon var en skönhet. Men som jag skrivit om förut
så var Agnes och Tekla ti11 Börs och hjä1pte August och Carl ett par år. Men
hur det var så vi11e hon ut i vär1den och se sig om. Hon hade ju inga högre
skolor och därför blev det ju plats i familj. Hon fick en plats hos en
hushållslärarinna som hette fru Uhr. Där fick hon 1ära mycket som hon hade
nytta av i livet. Aqnes hade bra handlag med att laga mat och där stannade hon
ett par år. Hon var unq och stark och fruarna tyckte om henne. DeL var ju
mycke till att diska, tvätta och elda i en massa kakeluqnar, det var ju inga
bekvämligrheter i städerna he11er, men det var ju storslaget med kranar att
vrida på, det hade vi inte på landet. Också det elektriska ljuset var ju bra,
här hemma hö11 vi ju på med våra fotogenlampor och lykt.or i ladugården. Först
1938-39 fick vi elektriskt ljus här omkring. Emellertid så bytte hon platser
ett par gånger. Hon gick i Göteborg i 5 är, trots små löner hade hon sparat
ett par 3 tusen kr. Men alla hade fått 1ära sig att spara och det hade även
hon fått göra i alla år. Så flyttade hon hem och var hemma et.t. års tid. Så
qick hon med j- ungdomsföreninqen SLU. Där träffa hon den man (Gustav)hon gifte
sig med. Han hade varit i Amerika i 6-7 år och hade väl tjänat såpass så han
kunde köpa sitt hem, som annars hade gått i från dem. Han var sparsam och
duktig. Och dom bygrgde både ladugrård och manhus. Han anlade en stor trädqård
med massor av fruktträd. Agnes hade massor med blommor och bärbuskar. Dessutom
hade GusLav flera hobbies för sig. Han var fiskare i Sämbosjön?? fgilasjön samt
jägare av stora mått, ibland sköt han ä1g, tjäder och rapphöns som det var
gott om. Han hade en stor skogi som han var nogia med att sköta. Där tog han
timmer ti11 att bygga sina hus. De hade också hönseri i flera är.?? Dom var
eniga bägge 2 med att spara och förbättra hemmet. DeLta kunde dom 1ämna över
ti11 Lennart och Majlis (dottern) som sedan hå1ler på aLt förbätLra stä11et på
alla vis. Majlis och Lennart är lika duktiga til1 att arbeta med jordbruk.
Även Lennart är fin ti11 att jaga, så han passar ju där.
Jagr vil1 prat,a lite mer om Aqnes uppväxttid.
Hon och jag lekte ihop, men det skilde 5 år på oss, så hon fick ju börja
arbeta före mig. Hon konfirmerades av samma präst som Oskar, han hett.e David
Ekström. Han var en sådan präst som unqdomarna tyckte om. Hon och Tekla flyt.ta
ju till Börs och hjä1pte August och Car1. Sedan hade hon fått nog av att slita
med jordbruk och önskade sig att komma hemifrån. Hon qick i Göteborg i 5 år av
sin bästa ungdomstid. Hon grick i skola för fröken Korle'n, samma som vi andra
]mgre syskon. Hon lärde mycket gott av henne, sedan blev det livets skola i
fortsättningen och den var inte så 1ätL alltid. Hon hade ett litet brö11op i
all enkelhet, men jag var inte med. .Taq hade tagit en plats i Göteborq och
fick inte fritt så noga och kinkiga var fruarna på den tiden. Signe klädde
Agnes ti11 brud så ung hon var. Den 7 mars föddes det första barnet, Märta,
Ingeborgr 1927. Hon blev en duktig flicka och lärde sig til1 damfrisörska.
Arbetade i många år i Göteborq och klarade det bra, trots atL det yrkeL kräver
god.a ben. Sedan född.es Majlis, Dagimar 1930 den 15 maj. Duktig ti1l allt inom
jordbruket, trädgårdsarbete i synnerhet.?? Brodera och väva samt fin på att
laga mat och baka o.s.v. Hon har varit med i sångkören i många år, först i
Valinge sedan i cödestad.



Sedan född.es Harald L939, men han fick en svår förkylning. Penicillinet var
inte uppfunnet då annars hade dom nog kunnat räddat honom ti1l livet på honom,
men han sku11e vä1 ej få leva tråkigt nog. När deL gått ett år föddes Barbro,
Inger, Sylvia den 5 december 1,940 pä Varbergs BB. Sedan föddes åter en liten
flicka, eirgitta, Kristina på Varbergs BB. Märta och Majlis är födda hemma.
Barbro har arbetat först med bageri tillsammans med sin make Kurt som är från
Stackenäs i KungsäLer.?? Sedan började Barbro vid posten och har varit där i
många år och varit mycke duktig. Kurt har arbetat som murare och snickare.
Dessutom är han skicklig jäqare samt hembygdsforskare. De har byggt ett
vackert hus i Kungsäter. Kristina utbildade sig först i hemhjälpsyrket??,
sedan fortsatLe hon ti11 försko11ärare och har arbetat i Varberg i många år.
Vad som var utmärkande hos Agmes t var hennes flit evad hon tog sig för. Hon
hade anlaq för att. må1a på porslin och detta hö1l hon på med så 1änge hon
levde. Hon må1a en de1 och gav bort, och hon qjorde mycket till sina barn som
mj-nne. Även Märta har anlag för målning. Så 1änge jag kan minnas var Agnes fin
på att plocka bär. Det gick undan för henne och där var gott om bär, även
korsbär fanns det gott om de första åren hon var där.
Hon koka in blåbärskompott i massor, Gustav och barnen tyckte om det och fick
äta så mycke dom önska. Hon hade a11tid gott vin att bjuda på som hon gjort
sjä1v. Så Agnes var en händig kvinna. Ofta stod hon på torget och sålde
körsbär och det. gick bra.
Barnen hade 1ångt ti11 skolan, stä11et ligger ju nära RolfsLorp, det är ju det
sista stället i Säm. Agnes fick många gånger skjutsa dem då det var då1igt
väder, när dom var små. Sedan tog honalltid någon flicka på cykeln när hon
körde ti11 kyrkan, hon ville ju gärna 1ära dem det hon sjalv hade fått 1ära i
skolan, hem och konfirmation. Gustav och Agnes hade ju inte samma uppfattning
i sådana frägor, men på slutet av sin levnad så tror jag att han hade ett gott
stöd av henne. Han sa en gångr att Agnes var lika bra som en präst och det vi11
inte säga lite. Gustav fick också den svåra sjukdomen, som så många förr.
Gustav custavsson dog på Varbergs lasarett den 1 juli 1969 i den svåra
cansersjukdommen. Agnes var hos honom inti11 sfutet. Gustav var född den 21
april l-895.
agnes var en tålig och snäll människa och hon skötte Gustavs far i hemmet så
1änqe det gick. Majlis var liten då och krävde sin passning. Gustavs
halvsyster var hos Agnes den första tiden och hon gjorde månqa sorters arbete
så ung hon var. Så fort hon konfirmerats så flytta hon hemifrån. (Det (Agnes)
var en högtidlig begiravning i valinge kyrka med minnessi-und i
församlinqshemmåt. non jordfästes av en präst som hette Åsberq.
Agnes och Anna hade ju förmånen att bo rätL så nära varandra. Vi ringde ofta
ti11 varandra och vl hade många giemensanuna vänner som vi umgicks med och vi
had.e mycket roligt tillsammans. Aqnes och jag hjä1pte varandra så gott vi
kunde , ja1 hjä1pt.e henne när barnen var små och hon hjälpte mj-g ofta på ä1dre
dar när dei skul1e komma främmande o.s.v. Ofta hade hon bär och äpp1e med sig.
Hon var en hjälpsam människa och hennes ljusa minne 1ever, jag saknar henne
oerhört.

Nu ska11 jag skriva om min kära syster Anna, född nyårsdagen 1-903. Vi var ju
nästan lika qamla och vi gick i skolan ihop. Vi hade a11t.id mycket gemenskap
med varandra. .Tag minns att vi som barn hade börjat skriva brev til1 varandra.
hon var nere till Börs och vi skicka brev med t.räskoposten och sedan blev det
bättre brev så småningom när vi blev större och kom på skilda hå11 i världen.
Anna var duktiq i skolan och hade bra minne. Hon kunde stava rätt och had.e ett
bra räknehuwud. Detta har vä1 gfåtL i arv ti1l barnen, de är ju duktiga
a11ihop. Hon gick i skola för fröken Korle'n, hon som vi andra. Men så blev
hon sjuk och då fick vi byta lärare rätt oft.a. En gång hade vi en lärarinna
som g'ärna ville s1åss, en gång fick Anna en örfi1 helt oförtjänt. Hon sa att
hon stawat som det stod i boken och hon hade ändå fått fe1. Men det fick ju
inte förekomma atL man rätta på läraren och hon gav henne en runqande örfil.
Så var det på den tiden, inär var många stygga lärare. Anna var duktig och reda
sig bra var hon kom. Även hon togr plats i Göteborg. Det var väl Oskar som
loåka dem, han var ju där nästan först.Nej Agnes var nogi där först när jag
tänker efter. Anna hade först en p1ats, men hennes matmor dog i cancer. Så
vi1le hon inle stanna så 1änge ti1l. Sedan övertog hon Agnes plats. Agnes hade
en rätt så 1ätt plats hos ett par äldre människor och deras dotter. Dom hette
persson och var födda i Vinberg Farås. Anna var mycke omtyckt där det vet jag.



Hon var ju så på1it1ig, stark och hade många goda egenskaper. Hon var vä1 där
en 3-4 år. Hon flytta sedan hem igen.
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Oskar hade 1ärt ut då, å var i Karlstad å hade plats där. Så var där ett cafe'
till salu å han hiLta på att Anna och Signe sku1le ta sig an detta caf6. Det
gick rätt bra, men i 1ängden ville dom inte hå11a på så dom så1de det. Dom

Lyckte inte om att arbeta på söndagarna. Signe gick där och 1ärde sig att sy
lite och hon fortsaLte med det. Det var hennes stora intresse. Anna grick en
kurs på Vändelsberqs folkhögskola och det hade hon nog nyLta av. Anna flyLta
sen hem och gick med i ungdoms-föreningen. Där liksom Agnes träffade hon en
gosse, han var från Knektagården i Valinge. De blev intesserade av varandra.
Han hade variL förlovad med en flicka från KlasLorp. Hon hette Ruth, men hon
dog tråkigt nog. så hitta han Anna isLä11et och det blev ett lyckligt
äktenskap. ,.lag minns att dom talade om när dom reste och hä1sade på vår gamla
mamma på sjukhuset, atL hon yttrade fastän hon var sjuk "Tänk sån tur du har
Gustav som får min Anna. Ä det får man hål1a med om, för dom har levat
lyckliga i många år. Men Anna blev sjuk å hon gick ifrån oss alla ti11 stor
sorg. Hon hade i månqa år haft dåligt bröst. Det var så 1änge sen som när
barnen var små och dom fick scharlakansfeber,
Då gick det inte an att ha dem hemma utan man skulle bums ha dem isolerade på
epiåemien. Anna fick gå uppe i kylan och sköta sina barn sja1v. Tvillingarna
vär små då och krävde mycke omsorq. Jag tror att det var sviter efter en svår
förky1ning'som hon sedan fick en svår katarr som aldrigr vil1e släppa.
Men hon fick väl genomgå många trapatser sedan. 6 barn föddes Stig, Hugo &

Rune, Gunvor, Kerstin och Kje1l.
Stig var så vä1digt intesserad för lantbruk och hemmet på Ku11agården- Men så
var han på tröska hos en granne och han var svettig och avkyldes, förstod inte
att han iku11e ta på siq en jacka, å fick feber ont i ryggen och var sjuk,
första giången. Sjukdommen kom igen och då fick han avstå från bonna jobbet.
Han var dut<tig och 1ärde ti11 lantmästare. Han är bosatt i Växiö sen många år.
.Tag är särskilt fäsLad vid Stig, jag var hos Anna när han föddes 1935. Folke
vai fodd året innan 1935. .Tag bodde till Grubbas då. Så föddes 2 små grabbar
ti11, Hugo & Rune. Dom är qamla och duktiqa karlar nu. Hugo gifte sig med en
bra flicka frän HunnesLad, hon heter fngrid, dom äger numera Kul1agården. Rune
har skaffat sig et.t stä11e sjä1v, Stackenäs i Kungsäter och han har redan
bygSt sig nya hus, samt gjort många andra stora förbättring:ar. Han är den
pöjaet som jag fäst mig vid mest. Han var hos mig när jag blivit änka eLt gott
stöd i ett par år
och var enastående duktlg och välment.
Rune gifte sig med en flicka från Karl Gustav, Gunnel, som är både duktig och
tat. Ru.e och Hugo hade Kullagrården gemensamt i flera år och det gick bra för
dem. Stig är gift med en duktiq flicka från Småland, hon heter Gunhild. Dom

träffades när dom gick t.illsammans på sko1a.
Gunvor blev jordbruket trogen och är bosatt i Väröbacka. Hennes make heter
Sven Henningsson. De har ett stort svineri, som dom sköter tillsammans med en
fosterpojke, Magnus, dom är både stark och duktig-
Så är äeL ferstin, hon tog realen och sat.t på kontor, men så gifte hon sig med
Sture Ejnarsson och sedan 1ärde hon t.i1l hemhjä1p. Hon är bosatt i Mö1ndal och
har hus och trädgård att sköta. Dom har 3 duktiga barn, som har utbildat sig.
En tilf civilingenjor. .fag tror att dom har studenten a1la tre.
Så är det den siste qossen Kje11. Han har lärt t.ill snickare. han och våran
Bertil här, har jobbat på Skanska i många år. Dom pendlar ända ti1l Göteborg
var da. Bertil börja 1ära till snickare när varbergs sjukhus bygqdes.
A11a är arbetsamma och sköter sig bra och det är väl roligt.
Hugo har 3 pojkar octr en fficka. Rune har också pojkar och 1 flicka. Stig har
Z flickor. bom har utbildningar båda, den lmgsta flickan är konstnärinna, hon
har b1.a. fått pris i någon täv1ing, så hon är nog duktigl.
Kjell har grift siq med en polska. Han var nere i Polen ett tag och jobba, så
lårde dom känna varann. Dom har 3 barn 2 flickor och 1 pojke. A1la har växt
til1 och blivit stora och bra. Kje11s fru heter Vanda och är en rar och duktig
kvinna. Hon kände sig väldigt bortkommen den första tiden i Sverige. Men när
hon kom till dessa snälla människor som tog sig an henne så har det ordnat
sig. Det kan ti11äggas att Änna och GusLav a11Lid firade julafton där hos dem.
När Anna var ung liutaOe hon a11tid. göra mycke för julen, bl.a. annat qjord



hon a11tid ett stort julbord för sina barn med tomten och alla små djur och
mossa o.s.v. a1lt för att dom skulle ha glada minnen att l-eva på. Det kan
ti11äggas att sonhustrurna har begåvats med sångröst, något som vi i vår släkl:
saknar.
Annas begrarming blev mj-nnesrik.
Mycke folk följde henne på den sista färden. Dom fick ej plats i Valinge
församlinqshem, därför fick vi vara i Skä11inge församlingshem. Komminister
Hjalmarsson skötte om jordfästningen. Han hö11 ett minnesrikt tal. Han påminde
om att Anna hade sä11skap med honom till fsrael. Ann och jag hade gått på en
studiecirkel tillsammans. Så var det många som reste dit, men jag orkade inte
följa med. ,Jagr hade redan då börjat bli då1ig i ben och rygg. Men Agnes fick
fö1ja med i mitt stä11e och det blev ju ett minne för livet för henne.
Signe och jag var närvarande på Annas begravning. Vi satt i rullstol båda.
Signe hade opererat sig i höften just då. Det var en sorglig begrawning. Mänga
sörjande, int.et öga var torrt. Men så hade hon ju många barn och barnbarn alla
var ju fästade vid gamla farmor och mormor.
Anna och jag 1åq på lasarettet på en gång. .Tag hade fått en propp, men som vä1
var så slapp jag att b1i förlamad. jag kunde inte hå1la en kaffekopp ens. Anna
firade sin födelsedag om nyår och jag fick vara med på hennes sista
födelsedag. .Tag glömmer inte den avskedskyss hon gav mig. Men hon fick leva
ända till april månad. Hon var även opererad för cancer och var någorlunda bra
från den sjukdomen. Det var den svåra hostan och astman som tog död på henne.
Hon vårdades här på lasarett.et' , men sedan skicka dom henne till Tvååkers
sjukhem. Där slutade hon sina dagar den 18-4-1,990. Hon hade mycke besök hela
tiden och hon var klar i hur,'r-rdet. Gustav besökte henne var dagi. Gustav har
fy1lt 90 år, han bor kvar i sin lägenhet ensam. Han går ner tifl Ingrid och
äter middagi var dag och hon sköt.er även hans tvätt. Han orkar til1 kyrkan var
söndag ännu.
Så har då gamla Anna slutat sitt tämligen 1ånga och rika 1iv. Stig skrev några
vackra ord om sin mamma som han var mycke fästad vid. Stig kunde inte g1ömma
hur snäl1 Signe var när han 1åg på Salgrenska för en svår operation. Hon hä1sa
på honom varenda dag, för mamma, Anna, kunde ju inte vara där jämt. Det var på
Vesterborns tid och han gjorde honom bra.
När Ärrna var död så resLe Gustav och jag ner til1 Tvååker samt Gunhild och
Stig voro också närvarande. Vi hade en liten andaktsstund där och 1äste bl a.
denna dikt:
Ska11 det b1i någrra pär1or i kronan för miq när jag avlagt min jordj-ska skrud.
Ska11 jag möta med fröjd på den himmelska strand några sjä1ar jag v'unnit för
Gud.
DiLt ljusa minne lever
Syster Bertha.
Nu ska11 jag skriva om min lmgsta kära syster Signe, Marg'areta. Född den 30
april 1910.
Hon var den syster som jag hade mesL gemenskap med. Dels lekte vi mest ihop
dels hade vi mest med qemensamrna minnen, från ungdomsåren och barnaåren.
Resten av niina syskon var ju födda på 1800- talet. Men eftersom jag var född 5
år före Signe, så kommer jag vä1 ihåg dem a1la. jag tyckte det var synd att
a1la sku11e fa11a i g1ömskan. Därför har jag försökt så gott jaq kan att
minnas något från var och en av dem efter fattig förmåqa.
Nu är det den sisLa systern som laimnat detta jordiska. .fag kan ej fati:a det
ännu, men Signes flicka sade ti1l mig när hon förstod hur mycket jag sörjde
Signe. Du skall skriva något om a1la dina syskon till minne, så kommer du
1ättare över sorgen och det har jag försökt och det tycks ha hjä1pt migt
mycket. När vår älskade drottning Astrid i Belgien var död, så skrevs det.
många minnesord om henne. .fag minns att 'Jerring, som då var nere på hennes
begrar,-ning, han var ju reporter från Sverige då. Då var det någon som undrade
om det finns några vackrare ord i Svenskan. Och det mena han på a1-L det fanns.
Skriv då så mycke vackerL ni kan om henne. Det vill jag ti11ämpa til1 Signes
bortgång. .fag sitter här ensam på terrassen och sörjer. Flaggan har gått på
halv stång här hemma i barndomshemmet. Nyss var du nere hos mig och jagr
förstod vä1 att du inte var riktigt bra, men att det var så al-1var1igt visste
jag inte då. nu sa bara att du mistat matlusten. .lag sa att du sku11e skaffa
något för matlusten. Sen blev det inte så mycket ta1 om det, och jag slog vä1
bort det.



Men själv vissLe hon om det, men vi11e ej bedröva mig i onödan. Hon 1ed
nämligen av leukemi, en cancersjukdom som ej qår att bota och det märktes inte
så mycke på henne. Hon vistades på ett vilohem ett tag och vi reste upp och
hälsade på henne. Vi märkte inLe så mycke på henne, men efteråt kom en kraftig
försämrinS. Vi reste upp några av de närmaste, och togr avsked av henne. Men
hon sörjde ej för döden, hon var förberedd, för att möta dem. Hon sade bara
att det är det naturligasLe som vi a1la ska1l grenomgå och vi tror att hon är
bärgad för evigheten.
Begrawninqen som blev mycket gripande äqde rum den 29 augusti. nn här1ig
hösteftermiddag, mycket blommor och minnestal b1.a. talade MarqareLa, hennes
dotter samt Bertil från mig. och nämnde i varma ord hennes livsgärning. Hela
s1äkten var representerad. Släkten från Dalarna vore också med. Beqrawningen
var i hennes hemförsamling Stocksele?? i alingsås
Nu ska1l jag skriva något om hennes barndoms och ungdomsår här hemma på gården
Selma hade flyttat hemifrån. Vi kände båda ansvaret, Signe och jag. Signe
skulle konfirmeras, hon hade gått och 1äst hos Ulrice. Den stränge
väckelsepredikanten som trodde han fått ti11 uppgift att omvända alla. han var
nyss kommen ti11 Gödestad då.
A11a rättrogna sprang efter honom och här gick fu11t av folk härförbi, från
andra församlingar mest, Valingeborna
Signe var väldigt på1äst och kunde all hans svåra grund, men hon fick knappast
någira frågior. Nej, han höl1 på att fråga dem som hade svårt för att lära. Han
visste att hon kunde, men han var rädd att hon sku11e tycka sig något vara om
han framhå11it henne mer än de andra. 'fag minns hur besvikna hon och jag var
för att hon int.e fick nåqra frägor, men det var hans sätt. Han gjorde likadanL
med sina egna barn fast dom var väldigL duktigra.
,Jag fick i uppdrag att handla ti1l hennes konfirmation, så ung jag var. Det
blev ju ej så fina kläder, men väldigt praktiska. Kappan t.ex. var av tjockt
Lyg, eskimåtygr, som hon skulle ha på vintern med, men alldeles för varm på
sommaren.
Selma sydde ti1l henne fast hon flyttat ner ti11 Vinberg. Vi brukade resa dit
ner och vara där ett par dagiar. Selma var j.u g'1ad när vi kom ner ti1l henne
för hon 1ängta så på konfirmationen. (A11a hade svarta k1änningar. )

Så Signe var där nere hos henne på sommarn när hon var konfirmerad, men Lron
talade om att hon 1ängt.ade där, eftersom mamma var hemma ett års tid fastän
hon var sjuk. Så fick vi hjä1pas åt att sköta henne. Signe 1åg tillsammans med
mamma, för att inget skul-le hända ifa11 Signe sov ifrån henne, hon hade
nämligen för sig att hon vi1le iväg. Så Signe saLte en fästenå1 i sina kläder
ihop med marTrrnas kläder. På så sätt kände hon om mamma skulle sticka ifrån
henne. Det- var ju rätt smart qjort. 'Ja Sigrne var duktigr efter sin ålder, hon
kunde sy redan när hon grick i skolan och det blev hennes stora intresse sedan.
Hon lärde sig det mesta sjalv. .Tag gick och 1ärde ett par 3 månader, men jag
hade inte det rätta handlaget som hon, men jag 1ärde henne något i a1la fa11.
Hon kunde sy fina fästkfäder, när hon sedan börja med det på a11var. hon höll
ju på med sin sömnad frän L940, då hade hon gift sig.
Sedan börja hon med en affär 1-960 i kombination med syat.elje'. Det gick bra
för hon var inte rädd för att ändra kläder om dom inte passa genast. I
ungdomsåren hade hon tänkt att lärL sig ti1l lärarinna. hon gick på
Vendelsbergs folkhögskola ett par år, men kom inte in på grund av då1iga
förkunskaper och hon var inte sångbegåvad, det grjorde vä1 sitt ti11. Rektorn
på skolan tyckte att hon passat til1 småskollärare, men till det hade hon ej
1usL, så slog detta ur hågen. Någrot år var hon i Stockholm skyltning??, men
slogr det ur hågen Vår sko11ärare, custavsson som hon gick för i alla år, vi1le
att hon sku11e lära til-l något för han hade aldrig haft så duktig e1ev, men
hon reda sig bra i alla fal1. Hennes stora intresse hade hon till bollekar i
skolan. Det var ju en bra gjymnastik och hon ut.vecklades till en stark och
hurtig flicka. Hon lärde sig även att dansa, lag mi-nns hur hon dansa hambo.
Det 1ärde hon av sin make som var fin på att dansa.
Så vi1l jag skriva lite om när Signe gifte sig, det var L940. Hennes make
hette Karl Hagman och var en bondson från Dalarna. Dom träffades på
Vendelsberg. Här var då1iga tider och dom gick i sä11skap 1änge. han 1åg ofta
inkal1ad, än här och än där. .Tag minns att han och en kamrat byggde ett hus??
tillsammans, det var svårt att få ärbete. Karl var nämligen snickare då. Huset
så1de de och sedan startade han en cykelaffär. han var händiq och kunde
allting och han hade ett enastående minne. Det gick rätt bra för dem och dom



var lyckliqa, men så kunde dom också spara och göra rätt för sig. Först bodde
dom på Gubberogatan i många år, sedan fick dom en bra 1ägenhet på
Viktorrydbergsgatan, då var Karl vaktmästare där samtj-digt som hon sköter
affären.
Efter 5 år föddes Marg'areta. Glädjen var stor hos mor och far. 'Jag kan ännu
minnas hur pappa Karl gick och bar på sin 1i11a flicka. Sedan kom det en liten
giosse som hette Lars-Gunnar.
Han blev allas gunst.ling och dessa 2 syskon har ju haft mycke roligt av
varandra. Lars-Gunnar hade så l-ätt för att 1ära och han fick hoppa över
klasser. Båda har det bra, Först lärde Margareta till ingenjör och hade plats
ett tag, jag tror det var på Chalmers. När hon sedan gifte sig fick hon skola
om sig till arbete inom sjukvården, för att få plats i alingsås.
Hon fick då1iq rygg så nu har fått skola om sig igren ti11 ett lättare jobb,
hon är nu arbetsterapeut.
Lars-Gunnar har sitt arbeLe inom data. Han är född 25 juli l-951, det år vi
byggde det första huset. Han är gift med en bra flicka som heter Mari-Louis
född den 31 juli L954, Mi11an från Gel-astan. Dom har 3 barn, Charlotte
Terehise och .fesper.
MargareLa, Evel1m Hagman, född den 22 okt 1944 är gift med Per-Hugo
Kullingsjö. De har 3 barn. Anders och Erik samt Håkan. De två ä1dsta är födda
nyårsdagen och är tvillilligar.
Det var ett år när vi var hemma både Anna, Signe och jag. Anna och jag gick i
griftastankar och vi vi1le gärna göra någonting till våra blivande hem. Signe
och Anna hade ju gfått på Vendels-bergs folkhögskola. Så tyckte dom det var
roligt att pröva vad dom lärt. Anna och Signe var bäst tilf at.t sätta upp
konstiga vävar. Att väva kunde ju vem som helst göra, men att knyta upp, solva
och räkna ut mönster var dom fina på. Vi vävde fina mönsLermattor, filtar i
rosengrön. Varsin duk i kransmönster som var väldigt fina. Min duk brände upp
när olyckan hände, ja det var många kära minnen. Jag hade en de1
Lrardangerarbeten, men som bättre är a1lt sådant bortlagt. Emellertid så
hjä1pte Signe mig med a1lt, atL få sytt lakan o.s.v. Hon hjälpte även Anna med
mycke. Hon sydde brudklänningar ti11 mig och Anna och mycket annat. jag hade
ju a11tid fått gå med utearbete, mjolkning och hushållsarbeten. Det var ju
inte utan att de andra syskonen var arrundsjuka, dom vil1e ju gärna haft oss
til1 hjä1p, men vi hade bestämt oss för att vara hemma etl- tag.
Först gifte jag miAi. Vi hade ett fiteL brö11op i all enkelhet, bara syskonen.
Signe var som a11tid hjä1psam. Anna och Signe var sedan hemma en sommar för
Hilda var inte ditflyttad.
Sedan flyttade Signe ti11 Göteborg och sydde av alla krafter och hade
syflickor ti11 hjä1p. Gröninga Ruth var hos trenne ett tag samt en flicka från
Bohuslän som var hos henne 1änge, en snäll och rar flicka.
A11tid hade Signe tid med släkten som reste upp och stanna någon dag och fick
syti: någon sak. Hon sydde även kappor. Sen var det ofta att folk resLe upp och
sökte läkare och då fi-ck dom komma ti1l Signe och bo där under tiden.
;ag kan aldrig g1ömma hur snälJ-a Signe och Kafle var när Albert var sjuk. Vi
var där då och hela s1äkten resLe ju för att hälsa på honom. han 1åg ju på
Salgrenska samt sedan på Kalanderska, när han opererades. Oskars pojkar var
där också. Folke var där mycket när han gick och 1ärde ti1l inqenjör. Även
Gerhard hä1sade på där, men inte så mycke. Lilijan och Märta i Torpet också,
ja det var alftid bra att ha Signe, för hon var a1ltid gästvänlig.
Var sommar brukade dom vara hos oss på Grönkullen och Lars-Gunnar var mycket
här på ferierna. Marqareta brukade trivas ti11 Nermans. Frida och flickorna
var ju så snä11a emot henne och dom har al1tid håltit ihop. Signe fick ju
också gå igenom den svåra sorgen att mista sin make i cancer. När sedan hon
blivit änka så slutade hon med affären och flyttade ti1l Alingsås samt bodde
hos Margareta och hennes man i ett 20-ta1 år.
När hon bodde i Alingsås så ägnade hon sig inte så mycke åt sömnad. Hon sydde
ju mest til1 sigt sjä1v, Margareta och hennes barn. men så var det en annan
hybby hon ägnade sig åt, hon började att må1a tavlor. A11a i vår s1äkt har
anlag för teckning, men Signe hade fått en fin start till att teckna och må1a
redan när hon gick i Gödestads skola. Det var många fina målningar hon lämnade
efter sig till barn och barnbarnen. Hon må1ade mest med oljefärg, men även
akvarell försökte hon sig på. När jaq skulle må1a tavlorna ti1l Gödestads
kyrka så kom hon ner och hjä1pte mig så att jag fick sitta vid det för bara
mel]anstunder blir inte så mycke av. .Ta i mycket har Signe och jag haft



g'emensamma intressen. Så därför blev saknaden stor när hon inte 1ängre finns,
Tack vill jag rikta ti1l henne för alla år av kärlek, Syster Bertha.
Ett minne som jag g1ömt att skriva om var när den svåra branden hade rasat
här. Under en månad skulle vi ha skrivit upp a1lt som bränt upp. Det var ingen
1ätt sak att komma ihåg a1lt som finns i ett hem, när a1lt var borta. Signe
kom hit och hjälpte mig och tillsarnmans med Folke som bokförde allt och satte
priser så gott dom kunde, a1lt blev godtaget och vi fick en bra försäkrinq för
bohaqet Men huset var ju dåliqt försäkrat. Tack vare att pojkarna myckeL
sjä1v så blev det ett nyt.t hus igen.
När Albert gick bort. så hjälpte hon mig mycket med k1äder ti11 begravningen
och han med allt, kom ner och.deltog i allt. Al1a var ju snä11a emot miq. Det
var många s1äktingar och vänner som ställde upp och hjä1pte mig. .Tag glömmer
aldrig hur snä11 Paders Agnes och Siqne Lundahl komme til1 miq så 1änge han
levde och hade a11tid med sigr kakor, för här var ju så mycke besÖk. Syster
Loise var hos mig 1änge och vi var goda vänner så 1änqe hon levde

.lulf irandeL
At.t firaJul ordentligt hade vi alltid brukat. Vi hjä1ptes åt så gott vi kunde
för att få lite julstämning. oskar var ju a11tid 1edigr om ,fu1, å han hjälpte
väl til1 något.. när vi var små skul1e vi alltid bada julafton. jag minns hur
det sattes fram en stor balja i köket och fick bada i samma vatlen å fick ren
underkläder. Man fick inte s1ösa med varmvatten som nu.
Så väntades det god soppa med klimpar i, jag minns hur roligt vi barn tyckte
om att hjä1pa manma med att 1ägga i klimpar. Det var så spännande att se hur
dom växte, blev stora och tjocka när dom f1öt upp. Så brukades det att dela ut
jultid-ningar. Det var Saqoprinsessan, ,fultomten, Snövit, ,fulbocken samt inte
att förglömma, Bland tomtar och tro11. Några julklappar hade vi inte börjat
med, men julevangeliet brukade mamma 1äsa för oss.
Sedan, när vi blev lite ä1dre så hade mamma sparat på 2 kr. Det var vä1 någon
av de sisla jularna tillsammans, a1la barnen fick var sin 2 kr.Jag minns hur
hon hade dem på en tallrik. Det. var ju mycket på den tiden. Sedan när vi blev
ännu ä1dre försökLe vi a11tid ordna med lite hemgjorda julklappar, såsom
vantar och sockar. Signe var a11tid energisk med att hiLLa på julklappar
sja1v. Oskar skrev fina julklappsrim på varenda sak. Det blev ju mer som gåtor
på samma gång, så sku11e man gissa sig ti11 vad det kunde vara. Det höll vi på
med 1änge. Var jul försökte mamma, Tekla och Selma att få vävt nya trasmattor
och vi barn kunde ju alltid klippa trasor och på så vis gick det undan. Mamma
hade 1ärt av någon fru i stan att göra fina pappersblornmor ti1l att sätta i
furet. Pappersgirlanger i taket skul1e ju a1la ha samL julgran minns jag att
vi alltid hade. Kulorna var av en tön grej som fort qick sönder och då blev
det ju sorg för barnen. Ibland kunde julgranen vä1ta omku1l under lekens gång
och den kunde ju bli rätt vå1dsam ibland. Vi var ju många till att stöka till
det för mafiLma. Så när juldagsmorgonen var inne sku11e ju så många som möj1igt
gå til1 julottan. Någon fick vara hemma, passa djuren och elda så att det inte
blev för kallt. .lag minns en jul, här var så bitande ka1lt, deL var sedan
Signe hade flyttat ti1l Göteborg, men hon sku11e t\runget till julottan. jag
g1ömmer aldrig hur det bet om öronen, vi gick Signe och jag, det knakade i
våra hemska frusna väg'arna. De var så spåriga så man kunde köra på dem på
vintertid med cyke1.
Ett minne har jagr av hur Oskar gjorde karbidlampor ti11 alla i s1äkten, det
var under krigrstiden och dom lyste bra, men ibland exploderade dom. han satte
en liten brännare på en flaskhals. Så tog han botten ur flaskan och sänkte den
i en vattenhink. Sedan blev det ju bättre lampor att köpa, men nöden är ju
uppfinnarens moder. En ju1 minns jag att mu1-och k1övsjukan härjade här i b1m.
Oskar köpte en julgran och tog med sig hem och så fick var och en b1i hemma på
sitt.
Vi slapp ifrån smittan som vä1 var, men i r,ångås hade dom det besvärligrt. A1la
djuren fick ju slaktas ner och så fick vi vara isolerade länge. Ett annat
minne jag har från barndomen var när Oskar fick fingrarna i hackelseverket.
han ropade av a1la krafter att dom skulle dra tillbaka. Det var så hemskt så
jaq svimmade. Mamma förband det så gott. hon kunde och han fick behål1a sina
fingrar fäst det blev a11tid fula ärr efter. Man skulle ju inte söka någon
doktor i onödan. Ko?? hade en metod när någon skada sigt, så skrapa hon
kaksocker och lade i såret samt lasarin, det var det enda husapotek som fanns.



Jag minns ej om jag skrivit. om hur Carl och Oscar anlade trädgård här på
gården. En sornmar när Carl var flyttad hem från Överstegård. Dom planterade
fruktträd och granhäck samt gjorde en riktig labyrint med gångar och kanter
som sku11e klippas. Mamma och vi barn Lyckte det var spännande och mamma
sku11e ju ha massor med blommor, grönsaker. Fruktträden, ja a1lt är ju borta
nu och ett minne blott.

Nu ska11 jag skriva något om mig sjä1v och Albert.
.tag föddes här liksom alla de andra den 28 april 1905 a11tså har jag kommit
t.ill 87 år (när detta skrivs). jag var vi-sst mer död än levande när jag
föddes, men barnmorskan slog liv i mig och hon piskade mig så att jag lever
ännu. Kan hända har jag varit ti11 någon nytta. 'Jag fick börja tidigt med a1lt
arbete här på gården. Det tråkigaste arbetet var stenhämtninqen. Man sku11e
bära småstenar och 1ägga dem i små rös. Sedan skufle pojkarna köra ihop dem
och 1ägga dem ti11 fyllnad på vägarna. Så fick jag lära mig att mjö1ka kor. Vi
hade en snäl1 ko som vi små däker hade att lära oss på, hon hette "Li11a
Vita". Hon var så tå1iq och snä1l, sparka aldrig och mjö1ken kom så 1ätt. Så
vi 1ärde oss alla på henne. Så skulle det al1tid fal1a på vår lott att vattna
korna, ibland fick vi även flytta dem, korna var alltid tjurade då.
Naturligtvis fick vi ju som andra barn leka mycket. Vi var tokiga ti1l att
bada i en ny märgelgrav här i lyckan på Långås. En gångr sjönk jag ner i dyn
och hö11 på att. drunkna, men dom andra syskonen och Gånnes flickor som vi
lekte med, dom saknade mig och fick räddat migl. Vi vågade aldrig tala om det
för mamma och pappa, för då hade vi nog badat där för sista qången. Emellertid
så lärde vi oss att simma med en gäng, Agnes, Anna och jaq, Signe var för
1iten. Det var spännande när vi vågra släppa botten med fötterna, all-a 3 på en
sång. Sen när vi badade i havet gick det ju lättare i salt vatten. Ibland på
hösten skulle vi vakta korna, dom fick nämligen gå 1ösa ibland och då 1å9r vi
där och 1äste 1äxor på samma gång. Vi qick ju i skolan varannan daq. Det var
vä1 inte alftid deL blev vaktat så bra och då kom Börs Hjalmar, en bror till
Lisa i Spångården, och var så arg för korna vi1le gå över i deras
rotfruktsland. Den stora fjärdingen hörde ju till Börs på den tiden, och fick
dom en gång vane så var det hänt. Det var ju skönt när den lyckan kom aLt höra
ti11 oss.
Så kom den tiden att vj- slutat med lekstug"or och fick 1ov atL Länka på annat.
jag qlommer aldrig hur svårt Agnes hade för att lära sig att cyk1a, det var
visserligen herrcyklar vi lärde på, men ändå. Vi fick gå en vid var sida och
stötta henne på alla vis, men til1 sist fick hon balansen i kroppen. jas
tycker att det är som barn är födda med den konsten nu för tiden. Folke lärde
ej att cykla förrän han var 1 är.Jaq hade honom på min cykel 1änge. Det var
ju inte 1ångt till skolan så han och cunnes Kurt. gick väl i det längsta. De
andra pojkarna lärde sig fort att cyk1a. Gerhard var inte mer än L2 - L3 är
när han körde bi1 til1 Petters och jag åkte med honom.
Jag har hoppat över ett par b1ad. jag får vä1 tala om min ungdom. Nog hade jag
vä1 tyckt om att fortsätta med lite utbildningi, men det fick bara bli en dröm.
.lag gick på lite kurser på Nore'ns korrespondens. Men deL blev ej så mycket av
det, här var för mycke annat som skulle g:öras" Så deL blev ej så mycke med
det. Dock 1ärde jag miq i må1ning, att blanda färger, att man måste ha
ordentligt att må1a på, riktiqa penslar o.s.v.
jag drömde om att bli en riktig konstnär inte knåpare. Men ack vad jag bedrog
mig. Inte förän mitten på 30-ta1et (1935) började jag att 1ära miq. .tag
började med att må1a på sammet. Det hade jag sett på Göteborgsut.stä11ninqen.
jag blev så begeistrad av det så jag må1ade många grejor då. Men sedan på
gamla dar har jag fortsatt att Så på lite kurser och jag tror att om jag fått
riktiq utbildning så hade jag nog gått 1ångt..

När vi varit gifta t 25 är dog min käre make i canser. Sorgen var sLor och
svår att övervinna. Han dog A11a Helgons dag, 1 november 1958.
Först några ord om det första 1i11a hemmet. Hur enkelt. vi än börgade så var
det något visst med den första början. Det var ti1l Grubbas i Valinge. .Tag
t.rivdes med folket där och jag umgicks med många både gamla och unga. och så
var det så nära ti11 Agnes och Anna så det blev ju många kära träffar.
Ingen tel-efon inget elektriskt 1jus. Det var en mosse som hörde ti11 och det
skul-le tagas upp torv och det fick vi elda med både i spisen och i kakelugnen.
.Tag minns hur mycke sot det blev och som det rök fram, men man fick ju ha lite



ved upptill annars gick det inte bra. Man var ung då och allting var roligt.
'Jag har ett kärt minne från den tiden. Lissy var hos mig några dagar och
hjälpte mig och jag glömmer aldrig hur duktiq hon var fast hon var liten. Hon
var vä1 en !2 år sku11e jaq tro. Man visste inte då att hon skulle bosätta sig
där. Folke var liten då och krävde mycke omsorg i all?? sin tid. Vi hade ofta
främmande och han fick gå med på julkalasen, som a1la sku11e ha. Vi var mycket
tillsarnmans med Magårds barn och Hildur och Albert samt Grubbas Hilda och
Algrot samt Roströms Gustav och Severin som vi arronderade stä11et av, alla var
så trevliga. Vi grav 1500 kr i arrende om året. Vi hade nästan ingenting att
sä1ja utom en liten skvätt mjölk, lite ägg och ett par suggror det var a1lt. Vi
hade massor med äpp1en, men fick inte nåt för dem. När vi flyttade hem så blev
det bättre tider det var 1938. Vi fick 40 öre för mjölken, det var bra tyckte
vi. När vi varit gifta etL tag qrjorde vi en liten resa till Danmark. Det fick
väl bli vår bröllopsresa L934..Tag minns att jag väntade Fo1ke. Vi var bekanta
med en familj där som var så enasLående trevliga. Petters Hilmas s1äkt och
sedan var vi vänner för livet och umgicks i a1la år, så 1änge dom levde. Dom
kom och hä1sa på oss var sommar i all enkelhet. Vi reste först och hä1sa på
mamma och sedan var det ju nära ti1l Danmark. Dom var så rara emot oss och
skjutsade oss över hela Köpenhamn och vi fick se så många sevärdheter där
fanns, däribland Zoologisk have.
Dom drev en järnaffär och dom var förmögna människor, nu är de döda, men jag
g1ömmer inte dessa goda människor. Han hette Otto och hon hette O1ga, barnen
hette Else och crete. Bror Gustav fick göra oss sällskap. Han (Otto) skoja och
kal1a Gustav för "Kung Gustav" och Albert för "Kunq Albert".
Folke föddes i det första hemmet a11tså ti11 Grubbas. Han var al1as kelgris
och gick ti11 vem som helst. Han kunde sjunga när han var 3 år. När han var
unq spela han teater i StU. Ett tag reste han med Ingmar Liljerts orkester??
vida omkring och spe1a. Han fick tidigt sä11skap med en rar flicka, hon heter
U11a och hon reste med på a1la resorna
Så 1ärde han ti11 ingenjör och fick plats med det samma och har troget tjänat
Skånska cement, det var L960. Han gifte siq det året och hade ett litet
brö11op. Edgren vigde dem i Falkenbergs gamla kyrka.
Vi var glada att det ordna sig för Folke, men för Göte blev det inget va1, han
fick inga skolor, utan stanna hemma i alla år och har trogeL gått i pappas
fotspår. Han har alltid haft gott handlag med djur så det har gott bra för
honom. Han var a11tid tå1ig mot djur. FasL motgångar har ju int.e fattats.
Rune på Ku11agården var hos oss i L 1/, år när Albert hade gått och var
enastående duktig och välment på a1la vis. cöte var i lumpen då. Bertil qick
och 1äste för prästen då. Sedan han slutat skolan på 1äroverket fortsatte han
och gick på Plönninge lantbruksskola. Sen var han hemma och arbeta på grården
ett tag. När Varberg's lasarett byggdes börja han 1ära ti11 snickare. Han har
fått vara frisk och stark, när han var unq var han ofta sjuk.
Gerhard fortsatte på 1äroverket och fick sedan utbildninq ti11 ingenjör. Han
l-ed av svår astma när han var ung. han tog plats på Skånska cement och arbeta
på det nya hotellet i Polen t 6 lz är. (Viktoria hotellet i Warszawa) . Han blev
frisk från astma i Po1en.
;ag har för det mesta haft stor g1ädje av våra pojkar, men Albert fick ju inte
uppleva det.
Så får jag tala lite mer om Gerhard.
;ag sa til1 honom att skaffa sig en svensk flicka, men hade vä1 fäst sig vid
en polsk flicka och det har han inte behövL ångra. Hon är begåvad och bra på
a1la vis. Nu har dom eget hus i Onsala. De har 2 rara pojkar som vi alla är
förtjusta i. Grazyna har gått i många skolor och har fått en bra plats på
Skånska cement, även hon.
Bertil ]nar 2 barn tillsammans med sin fru. Hon är född i Frillesås och tieter
Sonja, henne har jag haft mycke g1ädje tillsammans med. Hon är a11tid snä11
och hjälpsam. De fick en liten gosse som dogl när han var 1 månad, men så fick
dom en liten gosse istället som heter Morgan. Carina heter flickan och hon går
och läser nu. Efter studenten skal1 hon utbilda sigr ti1l barnskötare. Hennes
intressen är resor och dans och så har hon andra intressen som får komma efter
hand. Hon ä1skar att skriva och måla, men det får hon väl ha som hobby. Det är
ju inte så lätt att bli erkänd och det är något som framtiden får utvisa.
Bertil har intresse för hembygden. När Månsa .fohn dog så blev han vald ti1l
att fortsätta där han slutade. Både Bertil och Göte har varit intresrade för
bridge och han har wunnit många fina priser. Bertil är Hallands mästare.



Bertil och Sonja hade dubbelbröl1op i Frillesås kyrka. En syster Til1 Sonja
grifte sig samtidigt. Brö11opet var den 26-2-L912. Eva Bartholdsson spelade och
sjung på brö11opeL. De hade ett rätt stort brö11op, men det var ju (ändå) så
många släktingar på båda sidor som inte kunde bjudas. Dom hyrde först en
lägenhet i stan, men trivdes bäst på landet och bygqde sig därför ett hus här
på Grönku11en. Han och Sonja gjorde mycket sjä1v så det blev färdigt til1
Bertils 3O-årsdag den 7 december 1914..
Nu skall jag berätta lite från Gerhards bröllop den B okt L978 i Warszawa.
;aq anade lite att han hade sällskap där nere för han hade alltid så bråttom
ner til1 rryär. Rätt som det var ställde han ti1l med ett stort brö11op där
nere och ville äntligen att jag sku11e komma med. 'Jag vil1e inte resa ensam
kvinna så Folke ställde upp och körde. Både U11a, Sonja och Bertil hade nyss
varit där nere så dom var inte så pigga på att följa med. Då som alltid
stä11de Signe upp, hon hade inte variL ute och rest på 1änge så hon tyckLe det
var jätteroligt att komma ut och det tror jag inte att hon ångra. Vi var väl
borta ett par 3 dagar. Brö11opet, var borglig vigsel. Brö11opeL var på ett
hote11 och det var ett redigt brö11op med en massa folk som man aldrig sett
förut. Det var uppträdande , spel och dans. A11a var snä1la och Tara, men man
förstod inte språket. Hennes pappa och mamma var med. pappan var k1ädd i
översteuniform och var vä1digt. stiliqr. Damerna var k1ädda i korta klänningiar
under vigselakten, sen tog dom 1ånga klänningar til1 kvä1len. Detta visste
inte vi om, men dom fick vä1 tycka vad dom vi11e. Gerhard hade inte mycke
talat om förut hur a1lt skulle vara.
Dagen innan brö11opet var vi ute och såg oss omkring i Warszawa, där var
mycket att titta på och Gerhard gick med hela dagen innan brö11opeL. Hon hade
en mamma som var så fin och rar. Grazyna har en syster som gifte sig något år
innan. Hennes man var bekant med Gerhard och eftersom Gerhard hade bil så fick
han skjutsa brudparet. Så fick Gerhard Grazyna til1 bordsdam, på så sätL
träffa dom varandra första gånqen. Hon flyttade ti1l Sverige och 1ärde sig
språket rätt fort. De bosatte sig i Haverdal där Gerhard hade köpt en liten
vi11a, men trivdes inte så bra där. Däremot Lrivs dom bra på Onsala, dit dom
flytta och byggde sig en vacker vi11a. Vi är hos dem oft-a och det är alltid
roligt. att komma diL och se trur pojkarna växer. Den store pojken heter Robert
och den 1i11e heter Daniel, det skiljer -7 är på dem.

Ti11 mina kära barn och barnbarn.
Jag tänker ibland att det är så lite jag kan göra för mina barn. Dock har jag
i all skröplighet bett för mina kära, kanske tusen gånger, jaq började redan
när Ni 1åq i moderlivet. Jag bad aLt Ni skulle b1i goda och nyttiga människor
samt komma ti11 sannj-ngens kunskap.
Gud vi11 att a1la människor skola bli frä1sta samt komma til1 sanningens
kunskap. InLe bara mina barn utan även mina barnbarn samt hela vår s1äkt ingen
nämnd, men ingTen g1ömd. Ni tycker ju inte om nåqra moralpredikningar, men jagt
har som mor ett stort ansvar. Tiden är så kort 1ek den inte bort. Sker dig
något efter tycket, frö1da dig dock ej för mycket, tiden är så korb m lek den
inte bort.
Hjärtligt tack för allt
Til1 den himmel som blir
Ingen är som inte kalfs,
lika öppen tillqift har.

vad Ni gjort mig i både q1ädje och sorg:.
allas vilka höra honom ti11.
ingen han borttappa vi1l. Ti11 hans hjärta en och var
Saroma röst ti1l a11a, bjuder samma frälsningr han dem

dLLd.

Svenska psalmboken.
Bedjen och i skolen få på det att er g1ädje ska11 vara fullkomlig

Gamla farmor.
Böjd och stapplande hon syns gå.
Gamla farmor skrynklig är och grå.
Livets börda trycker henne nu.
Fordom var hon ung och st.ark som du.

Men hon har ett hjärLa, ack så goLt
Ack , om du det hjätat kände blott.
Sku11e du som ytan blott nu ser.
Älska farmor myckeL, mycket mer.



Snart vår Herre farmor ti11 sig tar.
Hon är nöjd att sluta sina dar.
Och får vila på en kyrkogård.
Där ett kors blir rest ti11 minnesvård.

Det då, händer att vid korsets fot,
Ett och annat ogräs slår sin rot,
Detta hämtar då sin närinqssaft,
när för din sku11 farmor sorger haft.

Därför , varL din väg än leda må,
Vandra den till farmors q1ädje så,
Att en gång på hennes döda mu1l
fnte ogräs växer för din sku1l.
Okänd f örfatt.are.

Nu ska1l jag skriva lite om Albert som blev min make.
Han var född til1 Petters här i b1m och vi var bekanta från tidig barndom.
pappan var ä1dste sonen til1 Per Tobiasson. Så föddes August? Persson här på
Grönku11en. Per Tobiasson gifte sigr med pappas ä1dsta syster, som heLte Lena.
per tjäna dräng til1 Börs hos en som ägde Björs då, han hette Bengt. Han var
far ti1l eors ö1ivia och Sevrin som bodde där Margit och Marianne bor nu i
undantagshuset. Det är hemskL gammalt hus. August hade varit gift 3 gånger.
Första qången med en som hette Charlotta. Dom ägde Börs i Kfastorp. Både
Charlotta oj6 2 flickor dog ifrån honom, de var rätt unga. Sedan så1de han
Börs och börja att må1a. men i 1ängden var det inte roligt att vara ensam. Han
sa alltid" att han tjäna bra pengar, men i 1ängden var det lånqsamt att vara
hemma ensam. Så sa vå.-r,. mamma til1 honom, fria ti11 Petters Malin som blivit
änka. Hon var i sin tur gift med en som hette Sven. Denne Sven dogt visst i
lungsot och ligger begraven på Gödestads kyrkogrård tillsammans med Malin -
albårts mor. malin hade en dotter, det. var Signe Lundahl som ni alla känner.
Hon var ju halvsyster ti11,lohn och Albert. Så dog 'Tohn i unga år sLrax efLer
sin konfirmation. Han fick sockersjuka som på den tiden inLe gick att bota.
han var så vacker minns jag ock var vä1 bara 1-6-L7 är när han gick bort. Han
var en snä11 och god pojke och det blev ju svårt för August att mista honom.
Först doq ju Malin, hon blev cancersjuk och det gick inte att bota. Albert var
bara 5 ai nar han miste sin mor. Så han mindes inte så mycke av henne. Så hade
Malin en unqdoms kamrat ifrån Bränne i Rolfstorp. Det var Spekås Hilma som
sedan blev Äugusts 3:e hustru. Marnman ti11 Ester, Hulda och,fohn. Det blev på
så vis, mina barn och dina barn och våra barn. Ganska invecklat för den
olnvigde, men jagr känner ju ti11 a1lt ifrån början. Hilma kom ju dit som
jungfiu til1 august. Så blev det bra med henne och August. Han var en duktig
årbåtsmanniska och kunde göra a1lt både ute och inne. Han hade bi och skötte
trädgården samt mycke höns.
Italin hade 2 bröder i tlinnagården, E11ens hem. De hette Edvard och Otto.
Därför har deL a11tid varit umgänge med dem, jaq har varit där på kalas många
grånger f örr.
ilfffata ti11 .fohn som dog så ung, men väl förberedd för döden. han var nöjd
med allt d.å. Så var då Augusi: ensamen igen med sin andre son Albert. Han var
inte så snä1l och lugn som .Tohn, men han var mycke begåvad och han var alltid
så duktig i skolan. jag gick tillsammans med honom i skolan i flera år. Sedan
läste vi för samma präst, Sebtelius hette han och var mycke rar. Albert och
jag gick i skolan fbr minst 1-2 l.ärare. Det var när fröken Korle'n blev sjuk så
iiäf-Ao* ha vikarie 1ärare i månqa år, men det blev ej så bra skolgång. Vi
fick 1ära oss sjä1va när vi fick bättre vett. Emellertid så trivdes inte
Albert med sin nya mamma och en sak var den att dom var så rådda för att göra
lumpen, så han råste över ti1l Amerika och var där i 6% är. Han reste ti11 en
trror titt Hilma, han var präst och tog vä1 emot Albert, Lill-s han fick ett
arbete där. Det var en stad som hette Yorkesten och var där hela tiden. Först
var han på en pianofabrik, men fick så då1igt betalt så han slutade där. Sen
började han på-en fabrik där dom gjorde smärjelskivor. Där gick han och rulla
dessa smärgelskivor i mångra år. Ett lätt och någorlunda bra betalt arbete, men
det hade ju varit bättre om han lärt sig ett yrke. Det förstod han inte då.
Hilmas brör som var präst ville att han sku11e studerat, för dom förstod ju
att han hade begårming, men det var inte roligt att hänga över böcker. Han



hade ett visst. sLöd av denne snälle mannen och han gick ofta ti11 kyrkan och
1ärde visst att läsa med barn i söndagsskola dels för att 1ära sig engelskan.
Han kunde en mycket fin engelska, men han hade ju inte så mycket nytta av den
i Sverige. Han gillade inte klimatet där och han beslöt sig för att resa hem
ti1l Sverige igen. Han ville vara hemma och hjä1pa sin gamla pappa ett s1ag.
En förde1 med atL med att han reste till USA var att han kom aldrig i nåqra
exercisroller och slapp därför att bli inkallad som många andra fick göra
under krigsåren, Hah var inte mer än 1,1-LB när han resLe. Det var när första
världskriget rasade. Så kom han då hem till- Sverige igen för att hä1sa på. Det
var väl mest pojkarna som han varit tillsammans med, jag hade aldrig haft
något qemensamt med honom då, för jaq var ju 2 är yngre än han. Han gick
aldrig och dansa, konstigrt nog, men han hade ju månqa andra intressen, spela
kort var han fin på. Men var a11tid noga med att det gick rätt ti1l. Sen lärde
han spela schack, det hade han 1ärt av Anders och Oscar. Det blev sedan hans
stora intresse livet igenom. Han var vä1digt bra till att jaga och han sköt
ofta änder, duvor, harar och måsar som jaq hade nytta av i hushå11et. Anna och
jag hade bestämt oss för att resa över floen??, vi hade papyren klara, men han
avrådde oss a11de1es bestämt. Vi har nog aldrig ångrat att vi sLanna här. Anna
träffa en vä1digL snä11 man, custav på Ku11agården, som hon levde 1yck1j-gt med
i alla år. Albert och jag bestämde oss för varandra, det sa klick, trots mina
syskons avrådan. Ibland får man giöra som man vi11 sjalv och det. behövde jaS ej
ångra. Han var mig trog:en i alla 25 ären. Vi var sfäkt med varandra, jag var
kusin med AlberLs far. Han hade korsat Atfanten 4 gånger och hade ju tänkt
resa tillbaka för att stanna i USA, men ändrade sina planer. Han hade en
förman i arbetet som han var mycke god vän med som hette F1ink. Han var här
och hä1sa på en gång sedan vi flyttat hem. Han hade ett arbete i Amerika och
dom sprang där och skoja med varandra ofta. Han var vä1digt intresserad för
politik och kunde a1lt om världshändelserna och hade 1äst många böcker, det
var inte så vanligt förr. Han hade så lätt för att lösa korsord, det var det
roligaste i tidningen att lösa dem. Så hade han 1ätt för atL tala och lärde
sig att hå11a ta1 på begravningar och bjudningar. Följden blev att han ofta
blev anlitad att sköt.a begrar-ningar ocLr tillstä11ningar häromkring. .lag fick
ju hänga med och vara värdinna som var brukligt på den tiden så vi fick lägga
mycke tid på sådant. Vi togr aldrig något beLa1t., det var mest för hjä1p sku11
som vi gjorde det. Sedan blev det a1lt vanligare att ha fäster på ci11et i
stan. Den qamla seden att göra likrum blev borta. Det var så arbetsamt och
onödigrt, men var det var mera högtidligt då. Här var stor begrawninq när
Albert. dogt, han hade bestämt att det sku11e vara hemma.
Tiden gick och Albert. blev a1lt sämre för var dag. Han hade svåra p1ågor. Det
sista slog det upp en bö1d i nacken och jag visste inte hur jag sku1le göra.
Jag virade en kudde av vadd och han fick den att vila på. Ti11 sist blev han
medvetslös och då blev deL som en befrielse. Han sa ibland till migr, har jag
gjort så mycke ont, eftersom jag ska11 ha det så svårt. .Tag tröstade honom och
sa att det hade han inte. Det var skelettcancer som slagit till. Hoppas att
hans pojkar får slippa denna svåra sjukdom. Här var folk var dag och hä1sa på
honom och det tyckte han var roligt. Han sa var morg"on/ kan undra om här
kommer någon i dag och hä1sar på mig. Och det kom a11t.id någon för han hade så
många vänner. En sjuksyster, som het.te Loise, var han mycke fästad vid och hon
var med honom ända ti11 slutet. Hon läste och sjung för honom ofta. Sjä1v var
han klar i huwudet ända in i det sist.a och kunde läsa. Han tala in en skiva,
som vi sku11e ha som minne. Folke var hemma var hemma var söndag. Han gick i
Göteborg på c.T. och 1ärde ti1l ingenjor. Trots sorqen så klarade han sina
skrirmingar bra. Han hade lärt sig spela gitarr och sjunga rätt bra. Och var
gång han var hemma så spela han aftonklockorna för honom. Det var roligt för
honom. Albert slutade sin korLa lewnad den första november 1958 och blev
således några månader över 55 år. Al1a var samlade hemma när han gick bort för
a11t.id. Man kunde ej fatta att det var sant, han hade sån ler,ryradsl-ust, men han
var nöjd med allt då och han dog som en hjälte.
Må hans ljusa minne leval
Bertil var konfirmerad i samma veva. Han var även sjuk och tog det väldigt
hårt, han var så kär i sin pappa.

En dikt om bondens liv:
Ett stycke söder om Svenrums kyrka vid Måråns västra strand
Slingrar en gamal kyrkväg



'Jaq går den st.igen ibland
Här förr har vandrat generationer, Li11 kyrkan färden bar
De längtade höra orqelns toner, på själens frågor få svar
De flesta var sendelydande?
Ödmjukt med mössan i hand-
Några var mycke betydande
och ägde åkrar och strand
Mossa, barr octr gräs gömmer spåren
Av vandraren och ut.av häst och vagn
Gamla minnen besLår genom åren
och vi minnas dem, några ibland

En dikt ur "Vårkasen 1925, 1äst av GusLav Bengtsson.

Du spörjer o bonde när får du semester?
Det får du när solen har dalat i väster.
När din dag är förliden och klockorna går
då kommer din vila octr semester du får.
Hur skulle det gå om du toge semester?
Dom finge ju svä1ta båd knektar och präster.
Ett elände det bleve det nog du förstår,
Nej aldrig i livet du semester du får.
Du föddes ju hit som en trä1 här på jorden
koralldjuret likt är din fewnad vorden.
Men bygg med din kropp nu för kommande år.
'Jag hoppas att en gångi ti11 ytan du når.
Men tå1amod hav, ty snart slutad är striden
och oket av1ägges när du går ur tiden.
Sen får du gå upp på ströget med palmer i hand
och badortsbo b1i uppå livsä1vens strand,
sen glönrner du bort hur du trä1at för herran.
Hur du blivet begabbad av korttänkta narrar.
Din g1ädje blir stor när du slipper dem se
och får den semester som Gud vi11 dig ge.
Ur Anders Anderssons diktsamlingi.

Berta Persson
Grönku11en


