
Färgstarka oniginal
tnakternä kring \-ånga

Fre s. k. originalen bli allt
l-J.,i11"rn1ure i vår tid. Ingenr

vågar liktigt vara sig siäiv.
Man räds att sticka av från;
mängclen. AUt ska vara jämn-

struket och toPPhugget. .De
gamla omedvetna originalen var
som salt i livets enahanda, De

gav stoff till och krYdda åt sam-
Italen vid gille och samkväm. De

backstuga. Nu var det inte mYc-

ket kvar av murarna kring stu-

gan, som övergavs för ett tret-
tiotal år sedan' Inne i den forna

stugan, som var cirka' 5 x 5 m'

växte nu ett Par 'stora björkar
och mnrresterna täckas av mur-

gröna. T trädgårdstäPPan letar
man förgäves efter de vaniiga

sådana här vid den torftiga bo-

ningen, vars invånares tankar

väI helt kretsat kring de vitala

frågorna: Vad ska vi äla, vad

ska vi dricka och vad ska vi

k1äda oss med? Den andra frå-
gan vållacles vä1 minst bekYm-

mer, ty ett litet stycke uPPe i
backshrttningen fanns en käila
med det härligaste vatten' Käl-

1an varken tinacle eller frös' Då

kä1ian ej var försedd med lock,

var vattnet kanske ej alltid så

rent. När t. ex. grodorna om vå-

rarna kväkte sina kärlekssänger

här och lade sin rom, hände det

nog mer än en .gå49 att ett
grodyngel följde med spannen

hem tilI stugan. Höstlöven från
de kringstående bokarna kunde

ibland helt fYIIa käIlan'ibland helt fYlla kä)Ian. 
I

Den unika stugan På Mö11e'.1

ryds utmark i Vånga socken lät ]

Sven Karlsson sin granne lvfÖl; 1

ke-Olan uPPföra år 1886, dä han

gifte sig. Någon dYrare bYgg'

nad var del inte, men Sven var

stolt över den. När han skulle

ang'iva tidPunkten för en viss

händelse, utgick han alltid från
det året' hari bYggde' Han tog

för givet att åtminstone bYgdens

befolkning kände väl till denna

viktiga tidPunkl i hans liv' 4å

han kunde flytta in under eget

tak.

a", o *"r."184i. r''ädern Karl
Johansson kom från Jämshög till
Dyneboda, där han för rättig' '

heten att bygga sig en backstu' 
'

ga i en solig skogssluttning och 
'

uppodla några små steniga

åkerlaPPar årligen måste göra

30 dagsverken Pä egen kost och "

rrustÅ sPinna r usPund 
'(8'5 

I

kg) lin åt den snåle bonden Per

Frostensson. KnaPPast fYrlio-
årig avled backstugesittaren och '

efterlämnade sju minderåriga

barn. Man förstår att nödert var

så gott som ständig gäst i den

fuktiga mörka stugan, där bl' a'

golvet utgjordes av' tilllrampacl
i"rr. Barnen växte emellertid

upp till härdade kiaftiga mån' I

niskor, som alla nådde hög ålder'

I backstugan i MöIleryd föddee

fyra barn. En dotter hade den 10

år äldre hustrun före giftermå'

tet, Stundom brukade Sven skrY'

ta med att han haf't' tre sorterl
barn: Egna barri, stYvbarn och

fosterbarn. Det senare var stYv'

dottern Annas son .drvid' Denne

som var imbecill och d;rtill hade

epilepsi, var i Sven Karlssons

ögon en mYcket märkvärdig
människa, som han hYste stor

, respekL och även tillgivenhet
för. Många år efter hans död be'
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Sven Karlsson var född i en

1i!!!ade ],.att oin tranqltgra ku11

I skåpof i s'/artkonst och skjut-
skicklighet, Men så blev han

I trot. sina kunskaPer sjuk. Sven

Karlsson var då änkling och ej

vidare arbetsför, varför han be-

gärcle hjäl; av kornmunen' "Söj'

,Kommer han i närhetgn av

vatten dör han knall och fall"'

riktigt goda hisLoricrna om dcm 
| .

I<uncle ieva kvar i den tnuntli.ga I I

traditionen m", at' Ji -a'it""a- 
|

rade. I

Anledningen titl denna artikel 
1l

var atL jag en tidig majmorgonll
tog cn promenacl till Kittabacken ll
för att därifrån beundra den ll
uppgående vårsolen' Vld mor- [[
gongryningen startade jaC' Än- 

ll
nu var det tYst i naturen, men 

11

Iänge hade jag ej gått, förrän ll
dcn vaknade. !'r'ån de lklrBröna ll
skogshulten började fåfelsånSen ll
försL tlevancle liksorn nå försök' ll
mcn snart var den ftrlltonig' Bo' ll
finkcns, hämPlingens och rödha- ll
kens sång var ej svårt att kän-ll
' 1 igcn. Innc i skogsdunkletl'
l<rrttt'adc ringdr.tvan, från 

"''t l

g|antopp hördes. orrtuPPens 
I

gulglande och väsande vårsång 
I

och på en murken trädgren siog 
I

g:'öngö)ingen Pä trumma' I vår- 
|

kcnscrten saknades naturligtvis 
I

ej gökcns ku-ku. Ja, det var en 
I

härlig 't'årmorgon, och fåSel'I
sången var nästan fulltonig' En 

i

sLitnd efter det jag an1änt till 
I

Kittabacken, ljusnade det allt- 
|

mer och snart steg' solens guld- 
|

gtrla skiva uPP över skogstoP-l

palna andra sidan dalen vid Ro- 
|

sendala. Det var som Ör1 flEnl- 
I

sången tilltog i intensiret för att 
i

hylla den nYa dagen. 
I

I

Fa{tigdom mitt i idvllen 
I

I via baci<ens fot cirka 100 m 
l

| ,rr,'" syntes ruinerna av en I

I

;

,

l

fattigmansblomrrlorna. Troligen; I

.'}-rar det ej heller funnits nå9r1p backstuga I DYnebodaskogen, nagubbarna" be§1öt alt ta en titt
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på den sjuke, som läg til1 sängs'

Först ville de atl Är'vid skulle

tvättas och göras ordentligt ren,

vilket Sven absolul lrlotsatte sig'

"I{or-ntrrer han i nälheten av vat-

ten dö:: han knail och f411", På'

slocl han. Nägon läkare vllle han

inte höra talas om. Det encia dÖn

sjuke behövcle i mediclnväg var'

en gök morgon, middag ocil

kväll, rnen såc1an hade de ej siäl-

va råd att skaffa, Ej lång tid
cf ter besöl<et avled Ärvicl, och

en bvasnicl<are skic)<ades t'tPP

till sttrflan för att ta mått På

liliet för atL hrtnna gÖra en till'
r:äckligt slor lilikista, Sven var

också räclc1 at,t liistan shrrlle bli

f ör'lit.en. "llan lrar inte bott

tr:ånst hos ]11ig ocl'r han ska' ilrte

behöva bo tl'ångt i graven", Ytt-
lacle han.

Si,en I{ar'1sson f örsör'jc1e sig

och sin far-r'ri1j på cle -<urä inkotrr-

ster iran ]<uncle skaffa sig sotn

4ivet)searbetare l.ros böndet'na.

]Ien han val häntlig oclr ktrnrle 
I

srro i:astt'cp och flä"a cnl'iskor- 
|

gar 1ll. rrr' Iir ing stuFan hade 
I

han ttppodlat några stträ lä]llror' l'
sour han inclclatle i två "fal1"' 

I

På (let noll'a falle[ odlaJe ltau 
l

vanligen bonclbönor, senap, Po-

tatis och gräsIöh samt kumn"Lin

och uorötter. På det södra fallel
hatle han Potatis, vilka han sat- 

I

Dä Sven Karlsson var På gott

nu,-,-,5a gunrle ll1an få hononr att

sjunga och "törla" * jbddla'

Han var skicklig i båcladera' Jag

fick honor-n en g:1ng alt sjunga

alla vetselna av Tegndls Isfar-

I stugan sPelailcs altlrig' 
I

De sista åi'en ievclc Sven 
I

Karlsson i ensamhet i sih stuga' I

Oar A"t väl aldrig sÖPades' Det l

var inte mycket av dagsliuset'

som trängde in genom de små'

,r'ros.iga fånsLerruterna' Bohaget

,", *J enklaste beskaffenhet' En

.io, t..a säng av ohyvlade brä-

der uPPtog en stor del av rum-

met, söm uppvärmdes vid behov

av en tlten säLtugn' En knubb-,

.tot o.t, ett titet bol.d fulländade 
I

möbt..irrg"t. En dörr t'ån .*'- I

gan ledcle in till ett litet morxr 
I

iox, .o* På satnrna råns Yt'1
gjorcle skafferi' Råttor och moss I

ir]iuo". utn'rärkt hos Sven' Han

vrr lrrt" svår emot dem' utan

,rat ,te vi1le dela tlaten med ho-

,ror" "iA 
bordet' Då kunde det

f'ra"a" utt en och annan miste

fr"uuAut, när han tog tili den

ten ur Fritiofs saga' Han hacle

som n]an för'står ett enaståendc

golt minne. Fick matl t1'o honom

!jät,, t unoe han törla, så att det

nörcles en mil fågelvägen' Men

vassa brödknlven'
I aPril 1925 avled Bergrena-

Svennen. Då han inte hörts av

Ii-iä** dagar, 
.och ingen..r?k

X"ri. itu" skorstenen misstänk-

Iå 
"r, 

errnntl"stru' att det eJ stod

.iri i,r. Hon upptäckte den

ul*r" *"'t"en liggande död På

]"i""t,. Hur länge han legat död'

i*r" ,r't*"", men råttolna hade

rr.,nnit uä" närgångna mot ho'

iorr',. fngo anhöriga Iät höra av

"ie,-'o"h-=:ei' 
harle han ungefär

,r',?a.t airt kista och begravning'"'rul 
u*' e[t strävsamt och hårt

tiv- som ändades med Sven

Karl.so.s död, men han v&r en

. tivsfitosof, och de gånger jag

ititt"o" honom' kände han sig

uriiio ly"rtlig' Ånda in i de sista

åren kunde man höra honom

sitta Öch siunga i sin ensamhet'

,, Gortw

han handskades rätt illa rnecl

sanningen. Han berättade bl' a'

för signaturen huru han selt or'

r'r,ar i skogen intill så stora' att

clå de reste sig På stjärten nådde

rle ett Par famnar över de i:ögsta

trädtoiParna. En PYtonorm är'

således en rätt'Iiten reptil i jäm-

för'else med de ormar Belggre-

na-svennen selt i Mjönässhogar-

na,-. 
I)e irrr,. hustru Sissa 1åg för

döden fann han till sin förfäran

en stor §vdrt hund med glödgan-

å. o*"" tnder sängen' Den gick

lrrt" 
" *tt i åuort varken me-d

io.X .[.r Pock' Inte ens Ärvids


