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VUXENLIVET 
 
 

Våren 1919 började jag så smått att hjälpa till i hushållet på en släktings 
bondgård. Jag gladde mig mycket över att kunna tjäna en egen slant. Då och 
då var jag även hemma för att hjälpa mina småsyskon. 
Under denna period sålde min far vårt hem, som hade gått i arv i fjärde led. Det 
var ingen av de äldre bröderna, som ville ta vid och därför beslutade far att sälja 
hemmet och köpa ett hus utan jordbruk vilket låg närmare samhället (Nybro). 
Våren 1920 skulle vi flytta dit. 
 
På hösten 1919 började min fars hälsa att vackla. Benen blev klena och 
fötterna svällde. Jag sände bud efter barnmorskan, som var den person man 
först vände sig till vid sjukdom. Hon gav rådet att sända far till Kalmar 
lasarett. Jag ville inte visa far hur ledsen jag var. Far hade två år tidigare 
varit på Kalmar lasarett och genomgått en svår magoperation. Den gången var 
det mycket allvarligt, men far blev åter frisk, även om han inte återfick sina 
forna krafter. 
Under tiden far låg på lasarettet skrev han till mig och bad att jag skulle hälsa 
på honom och ta med lite av mitt hembakade bröd. Eftersom jag hade många 
hemsysslor och småsyskon att passa, reste min äldre bror ensam in till far en 
söndag. 
 
På kvällen då min bror kom hem frågade jag hur det stod till med far. Jag fick 
endast ett fåordigt svar. På natten kunde jag ej få någon ro, eftersom jag inte 
hade rest till far på lasarettet. I början på veckan kom posten med ett kort 
som meddelade att far avlidit på natten den 15 december 1919. 
Jag höll då på att tappa fattningen helt, då vi fick meddelandet. Jag hade helt 
säkert trott att far skulle komma hem igen. 
Julen nalkades och min äldre bror åkte med en lantbrukare in till Kalmar 
lasarett för att hämta hem far som låg i kista. Det var mycket svårt för mig att 
se kistan och jag höll mig därför undan. Far låg nu i kistan i verkstaden över 
juldagarna. Före helgen hade två grannkvinnor ombetts att tvätta och svepa 
liket. Jordfästningen skulle äga rum före nyår. 
Att följa kistan var en svår uppgift, men jag kände att jag måste göra det. Far 
var vårt sista stöd och det kändes därför smärtsamt att mista den sista 
föräldern. 
Vi var nu fem syskon hemma. När min bror Carl i Kanada fick brevet om att vår 
far avlidit, skrev han till oss: "Om jag ändå hade haft alla mina syskon här nu!". 
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Carl var nu gift och hade fast arbete och bostad i Brittiska Columbia i Kanada. 
Min yngre bror Eric bestämde sig nu för att resa till sin storebror i Kanada. 
Vi bodde ännu kvar i barndomshemmet och skulle flyttat till det nya hemmet 
den 1 april 1920. Far hade ordnat med köpet och allt var klart, men själv kom 
han aldrig dit. 

Vi fick nu mycket att styra med. Min äldre bror Gustav var den som fick ordna 
med att det nya hemmet inköptes av honom. Vårt barndomshem gick 
under klubban, och vi fick se hur hemmet ropades ut på auktion. Det kändes 
svårt att se vårt kära barndomshem skingras och vi äldre syskon kunde endast 
ropa in några små minnessaker. 
Jag kunde aldrig drömma om att denna plats skulle bli mitt avgörande öde för 
livet. 
I april 1920 flyttade vi till det nya hemmet, som storebror nu hade övertagit. 
Min yngre Bror Eric, som en tid varit hos fars släktingar, hade redan fått en 
resebiljett från storebror i Kanada. 
Året 1920 var vi syskon tillsammans i det nya hemmet. Vi båda äldsta arbetade 
inte långt från hemmet. Min yngre syster gick nu i sista klassen i skolan och 
yngste brodern hade just fyllt 10 år och gick i en skola, som låg ganska nära 
det nya hemmet. 

Nu började en tid då jag ville försörja mig själv. Min syster var på sitt 
fjortonde år och var barnflicka hos en familj i närheten. Yngste brodern var 
11 år och var välkommen att bo hos ett äldre par, som också var släkt med far. 
Paret hade inga egna barn. 
Våren 1921 blev jag erbjuden en plats i en prästgård och eftersom jag gärna 
ville lära mig mera i matlagning, antog jag platsen. Innan jag reste till 
Dörby prästgård, som låg strax utanför Kalmar, ville jag se hur mina två 
mindre syskon trivdes på sina platser. Då jag såg att allt var bra, for jag till 
prästgården. 
Den första tiden saknade jag mina syskon och barndomstrakten mycket. Allt 
emellanåt fick jag ledigt en dag för att åka hem. Några bekvämligheter var jag 
ej van vid och jag var därför mäkta förvånad när prästgården hade fått 
installerat elektrisk belysning i rummen. Prästfrun talade om att de nyligen 
fått denna nymodighet och var mycket stolt häröver. 
Gamle kyrkoherden hade haft ett slaganfall strax innan jag kom. Med 
anledning av detta anställdes en pastorsadjunkt som vicepastor och som 
skulle hjälpa till i de två församlingarna Dörby och Kläckeberga. 
I prästgården fanns det alltid mycket att göra och ibland trodde jag inte att 
mina krafter skulle räcka. Det fanns en stor trädgård och man skulle ta 
tillvara på all frukt. En son, som nyss kommit hem från Amerika var 
behjälplig i trädgården. Han smilade ofta åt mig. 
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En dag kom min äldre bror Gustav till prästgården tillsammans med yngre 
brodern Eric för att säga adjö till mig. Eric var nu 17 år gammal och skulle 
åka till sin bror i Kanada. I Stockholm hade jag en faster som gärna ville att 
jag skulle komma dit och hjälpa henne i en speceri- och fiskaffär. Detta sade 
jag till prästfrun. Den gamle kyrkoherden kom då till mig och sa: "Inte skall 
väl Anna flytta ifrån oss?". Efter lite övertalning skrev jag därför till min 
faster i Stockholm att jag önskade komma dit senare. 
På vårkanten 1922 begärde jag en veckas ledighet för att resa hem. En kusin 
till oss från Stockholm ville hälsa på oss syskon i Småland. Sven, som min 
kusin hette, ville ha besked om när jag skulle komma till Stockholm. 
När jag åter kom tillbaka till prästgården, sa jag till husfrun att min kusin 
ville veta när jag ämnade komma till huvudstaden. Då samlade sig familjen i 
prästgården omkring mig och sonen Sigurd sa: "Jag skulle vilja att Anna 
följde med mig till Malmö i höst". 
Sigurd tänkte starta en affär i Malmö och det var inte lätt för mig att stå vid 
denna skiljeväg i livet. Skulle jag kunna ta detta steg och komma ännu längre 
bort från mina syskon? 
Hösten kom och jag hade till slut bestämt mig att säga upp min plats i 
prästgården. 
 

 
Dörby prästgård år 1920 
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MALMÖ-PERIODEN 
 
 

I november 1922 reste jag och kyrkoherden till Malmö. Kyrkoherden skulle 
besöka en ögonspecialist i staden. Sigurd hade rest i förväg för att ordna 
med affärerna. Jag kände mig först rätt främmande i den stora staden. Sigurd 
hade tillsammans med en kompanjon startat ett fruktlager. Till en början 
gick affärerna bra. 
Jag blev kvar i Malmö och skötte hemmet och passade telefonen. Det led mot 
våren 1923 och Sigurd beslöt sig för att på egen hand börja med höns- och 
biodling. Biodlingen hade han lärt sig från sin Amerikatid och ville föra över 
en del nya idéer till Sverige. Även hur man skötte ett hönseri hade han sett 
och lärt från sin Amerikavistelse. 
Nu anskaffades två stora äggkläckningsmaskiner och en lysande framtid 
lockade. Vi bodde nu några mil från Malmö vid Laholmsbukten och jag trivdes 
bra med det. Vi bodde i ett stort boningshus där vi även tog emot 
sommargäster. Jag lagade mat och stod som husmor för gästerna. På 
eftersommaren stod jag ibland på torget i Laholm och sålde våra kycklingägg. 
Men så kom hösten 1925. En sjukdom utbröt på alla unghönsen, vilket 
resulterade i att alla måste slaktas. Detta var ett hårt slag för både Sigurd 
och mig. Vi började packa igen och återvände till Malmö, där en lägenhet 
hyrdes för att magasinera våra möbler. Sigurd skulle nu åter resa till Amerika, 
för att klara upp ett tillgodohavande där. 
Jag väntade vårt första trolovningsbarn, som föddes i januari 1926. Jag var 
då 25 år gammal och i mitt hjärta ljöd en sång: "Jag är ung, jag är kung — ty 
jag har en liten flicka". 
Nu började ett nytt liv för mig. Ansvar hade jag fått lära mig från barndomen. 
Jag kände mig nu både frisk och stark och ville företa mig något till Sigurd kom 
åter från Amerika. Jag fick en idé och tittade igenom dagstidningen och såg en 
annons om en lokal till uthyrning. Pengar behövdes och någon sparad slant 
hade jag väl, men mer behövdes. Min äldre bror i Kanada hade förkovrat sig 
bra och jag tillskrev därför honom, om han ville hjälpa mig med ett litet lån. 
Min bror sände mig omgående hundra dollar, vilket var mycket pengar på den 
tiden. Jag hyrde en lokal utanför staden. På våren öppnade jag ett café och 
hembageri. "Lillan" var nu tre månader gammal och artade sig fint. 
Modersmjölken började att tryta och jag fick börja att koka välling till min 
lilla flicka. På den tiden fanns det varken välling eller barnmat att köpa. Ej 
heller fanns det några barnbidrag eller moderskapspenning att erhålla. Det 
gällde att klara sig själv. 
Jag hade anställt en bagerska, som även gick ut med barnvagnen en stund på 
eftermiddagarna. Affärslivet tyckte jag om och kunder hade jag många. Från 
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Amerika kom ofta brev, men Sigurd hade ännu ej fått ordning på sina affärer 
där. 
Nu hade snart ett år gått och julen nalkades. Vi bakade särskilt mycket till 
helgen. En barnflicka hade jag tillfälligt anställd till "Lillan". Så kom julafton.I 
serveringsrummet hade vi placerat en julgran på ett bord. Min lilla flicka, 
som nu var elva månader började att gå och vi lekte kurragömme runt 
granen. 
Pappa Sigurd skrev att han kände sig ensam denna jul, fast han varit hos 
bekantar över julhelgen. Julhelgen gick fort och så kom nyårsafton och vi 
dansade åter runt vår vackra julgran. 

Så begynte ett nytt arbetsår. Vi bakade kaffebröd från morgon till kväll och 
sålde allt. Tiden gick fort. Det var nu andra året som jag hade affären. Mina 
krafter började att minska. Kanske skulle jag vila upp mig och lämna affären 
en tid? Jag måste tänka på mitt barn och på min hälsa först. Så blev det nu 
också en ändring. Värden i huset hade länge spekulerat på att få överta min 
affär. Vid denna tidpunkt hade pappa Sigurd återkommit från Amerika och 
han tyckte också att jag borde vila upp mig ett tag. 
Jag och Lillan åkte nu ut till en bondgård utanför Trelleborg. Vi fick koppla av 
och bada salta bad, som gjorde gott för oss båda. Mot hösten flyttade vi åter 
till Malmö. 
Jag ville nu åter börja med affärslivet igen, som också var nödvändigt för 
ekonomin. En lokal stod ledigt strax utanför staden, där jag hyrde och 
öppnade ett café. Rörelsen gick bra och med ordnad affärstid blev det 
avkoppling på kvällar för oss. 
Lillan var nu tre år och lekte lugnt för sig själv med grannens hund. En fru i 
huset var mig behjälplig med varjehanda sysslor. Sigurd, som nu var i 
Göteborg skrev och frågade om vi ville flytta dit. Först ville jag dock få någon 
ersättning för caférörelsen. Jag annonserade ut affären och fick många svar. En 
rejäl fru, som var affärsvan fann jag lämplig att överta caféet. Behållningen 
blev ej så stor, men det hade ändå gått med liten vinst. Nu blev det att åter 
sadla om och flytta till en ny stad. 
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GÖTEBORGS-PERIODEN 
 
 

Hösten 1931 flyttade jag och Lillan (Greta) till Göteborg. Vi hyrde en 
lägenhet utanför Göteborg första tiden. Nu kunde jag ta det lite lugnare. Jag 
satte igång med lite sömnad av bihandskar, ett yrke som jag tidigare lärt 
mig. 
Sigurds postorderaffär i bihandskar och bislöjor började ta fart i Göteborg. 
Undan för undan växte affären och till slut flyttades den till nya affärslokaler 
i stadens centrum. 
Under sommaren ville jag ägna mig åt någon extra inkomst. En konfektyrkiosk 
byggdes vid badstranden utanför Göteborg och jag var fullt sysselsatt där 
under de varma sommardagarna. Även Greta, som nu var tio år hjälpte till att 
sälja gotter. 
Under vinterhalvåret satt jag flitigt vid maskinen och sydde bihandskar 
och bislöjor. Sigurd arrenderade en större tomt ett stycke utanför staden, 
där han började sin biodling. Affären utvidgades till en specialfirma i 
biodlingsredskap. 
Kiosken vid badstranden flyttades senare till tomten och blev sedermera en 
bipaviljong. På sensommaren 1938 föddes så min andra flicka. 
Barnkär som jag alltid varit, tyckte jag nu att jag var rik. 
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ANDRA VÄRLDSKRIGET 
 
 

År 1939 utbröt andra världskriget. Greta skulle börja i realskolan på hösten. 
Under sommaren var hon min stora hjälp att passa lillasyster, då jag 
behövdes i biredskapsaffären under högsäsongen. Ibland fick Greta även 
hjälpa till i affären. Sedan kriget bröt ut, hade många skaffat sig bin, då de fick 
extra tilldelning av socker, som var ransonering på. 
En morgon kom ett hastigt skarpt flygalarm. I hast bar det ner till det s.k. 
skyddsrummet d v s tvättstugan. Sandsäckar var framdragna för fönstren. Vi 
satt där inne i mörkret med hjälp av någon liten ficklampa. Jag hade min 
ettåriga flicka på armen. Där satt vi nu med hjärtat i halsgropen och var 
spända. Plötsligt, fick vi höra en röst som ropade: "Varför sitten ni där nere i 
tvättstugan? —"Detta är bara en övning!" Vi var alla förargade på vår 
granne, då hon inte meddelat härom i förväg. Hon arbetade för hemvärnet 
och visste således om övningsalarmet. 
Matransoneringen som fanns i Sverige under krigsåren var relativt knapp 
och man måste därför ta väl vara på allt. 
Jag minns väl den dag då tyskarna ockuperade Norge – 9 april 1940. Jag var i 
mjölkaffären och handlade. Där var stor oro att tyskarna var oss så nära inpå 
knutarna. 
Den 12 april kom ett stort flygalarm. Torslanda flygplats fylldes med bilar, 
för att tyskarna ej skulle kunna landa där. Total mörkerläggning beordrades, 
ingen rök från skorstenar fick synas. Ja, man gick inte gärna ut i stan på 
kvällen, när allting var så mörkt. När tyskarna marscherade in genom 
Danmark, var läget i Sverige mycket spänt. 
Från barndomstrakten i Småland, där min äldre bror var gift och bosatt, 
märktes kriget av genom en allmän mobilisering. Min bror var inkallad nio 
gånger. Han ägde en taxistation och tur var det för honom att hans yngre bror 
nu var där och kunde hålla den i gång. Under krigsåren körde man bilar med 
gengas, vilket var ett elände, enligt min bror. Ibland fick hustrun gå ut och 
knuffa på bilen, så att den kom igång. Bilen var inte lika lättstartad på gengas 
som på bensin. 
De män som var inkallade bar hjälmar på huvudet, så hade även min bror. Då 
jag träffade honom efter krigets slut, fick jag till min förvåning se att han var 
flintskallig. 
På frågan vad han hade gjort av sitt vackra mörka hår, svarade han: "Det 
följde med landets värn". 
När kriget var slut år 1945 jublade alla och man kunde andas ut. Man 
välkomnade ett liv i fredens tecken! 
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BIREDSKAPSAFFÄREN 
 
 

Att sy och tillverka bihandskar och bislöjor började redan 1912, då en 
sömmerska hjälpte till att sy. Denna postorderfirma har sedan undan för 
undan vuxit ut och har till slut tagit form av en affär i Göteborgs centrum år 
1931. Under de korta sommarmånaderna blomstrade affären. Det var mycket 
att göra både för mig och Sigurd. Jag hade länge stått för tillverkningen av 
bihandskar och bislöjor. Det var under de långa mörka vintermånaderna som 
jag satt och sydde. Då och då fick vi även hjälp av en sykunnig fru, då 
efterfrågan var stor. Sigurd stod för impregneringen av bihandskarna vilket 
skedde varje vår. Sigurd var med i flera utställningar och fick bl. a diplom och 
första pris för den egna tillverkningen av bihandskar och bislöjor. Utanför 
staden hade Sigurd sin bifarm med ca femtio bisamhällen, som han dessutom 
var tvungen att sköta. Det hände rätt ofta att bina svärmade, eller att en 
svärm hade slagit sig ner i närheten av bigården. Då var de brådskande att 
fånga in den. Detta skedde ofta under varma sommardagar, då jag ensam fick 
sköta affärens postorder samt expediera alla kunderna. 
En dag hände det att bisvärmen hade satt sig utanför en affärslokal på Östra 
Hamngatan i Göteborg. Tursamt nog fanns det folk i vår affär som kunde ta 
in svärmen med bara händerna (utan bihandskar) och samla in den i en 
låda för att sedan ta den till bigården. 
 
När hösten kom var det mycket som skulle ses om i bigården. Det gällde att ta 
tillvara på den avkastning, som bina givit. Honungen skulle slungas, sedan 
silas och därefter röras ett par gånger om dagen i ett par veckors tid. Därefter 
skulle honungen stå och kandera och slutligen tappas på burkar. 
Försäljningen av ljunghonungen gick i huvudsak till de stora choklad- och 
karamellfabrikerna. 
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När bina svärmar 

Vi får raska på ida' 
att packa order, chefen sa. 
Då ringde det i telefon, 
ett samtal kom i ivrig ton. 
Nu bina svärmar här på lann, 
de satt sig i ett träd- minsann. 
Jag kommer strax, då chefen sa, 
ty svärmen måste vi ju ta! 

Nu skulle vi oss skynda så, 
att packa in och skriva på. 
Då ringde man — från grannaffär, 
Kom, ta en svärm, som satt sig här! 
 
Packmästaren sa: "Fast brått vi har, 
jag kommer strax och bina tar." 
Så dagen gick- och den var varm, 
vi ofta fick telefonalarm. 
 
Ja, det var rusch ibland — som sagt,  
men allvar och — man visste att, 
när bina svärmar, blir det start, 
då även redskapen får fart. 
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I Biredskapsaffären 
 
En jurist, båd glad och fin, 
— någon gång en syrlig min — 
även var biodlare — och han 
denna hobby trevlig fann. 
 
Till affärn han kom en dag. 
Humöret var ej bästa slag... 
"Har ni något skydd? — Se här, 
bin mig stuckit både här och där". 
 
Chefen själv sin kund tog an, 
med goda råd städs hjälpte han. 
"När man tänkt till bina gå, 
nog bäst ta handskar o slöja på." 
 
"Tack, det tar jag samt en pust, 
bina skall nu få en dust..." 
 
Vår goda kund snart återkom, 
en dag han sa så nöjd och from: 
"Det är så roligt nu att veta, 
med bina kan jag lugnt arbeta." 
 
"De har nu alla fått på känn, 
att jag är deras trogne vän. 
Snart skörda kan vi honung grann, 
den tar jag hem i stora spann". 
 
 
Sigurd gick bort år 1957. Han var då fyllda 70 år. Jag skötte sedan affären ensam 
till år 1959, då affären övertogs av en fröhandel. Agenturfirman d v s 
tillverkningen av bihandskar och bislöjor fortsatte jag dock med några år till. 
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Utdrag ur Bitidningen: 
"Till minne av biodlarveteranen Sigurd Ljungkrantz i Göteborg har Bitidningen 
erhållit följande dikt av fru Anna Carlström." 

Idag, sa mor, solen vill oss värma- då säkert 
bina ut vill svärma. 
"Du Sigurd, får nu gå på vakt och att på 
kupan ge noga akt! 
I nästa stund — "Mor kom jag tror 
nu bina upp i trädet bor!" 
 
När mor kom ut — det blev ett fläng, 
att stocka bin med hjälp av dräng, 
Sen prästgårdsfrun helt myndigt sa: 
"Ja, honung — det är nog bra att ha!" 
Gossen stolt såg upp på Mor 
"Jag bikung blir när jag blir stor". 

Och gossen växte upp till man, 
han bikung blev — rätt stor minsann. 
Reste ut till västerns land, att sköta 
bin där, lärde han. 
 
Men fosterjord var honom kär 
praktiken skulle odlas här! 
Och Ljungkrantz nu sitt namn fick känt, 
av goda redskap som han sänt. 
För hand- och ögonskydd mot stick 
heder och medalj han fick! 
Även Drottningen på Sofiero, 
begärde handskar, slöja kan ni tro. 
 
Sitt verk vår Bikung nu lämnat fått, 
likt bin på hösten till sin vila gått. 
Hans minne lever nog länge än, 
bland svensk biodling och dess män. 
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Bin och Ljungblommor 

Jag går i skogen en dag allena, 
en dag då solglitter till oss kom. 
Jag går och drömmer om hösten rena, 
nu ljungen visar sin vackra blom. 

Jag skådar stilla utöver heden, 
och ögat njuter av fägringen. 
Då hördes livligt ett surr bland träden, 
— jo, det är bina, som nu "drar" hem. 
 
Jag plockar kvistar av ljungen skära, 
snart har jag fått en bukett så stor. 
Från ljungens blommor nu bina bära 
sin nektar hem — däri honung bor. 
 
Jag går och tänker på de små bina, 
dess odling "vänner" så helt sig gav. 
En krans jag binder av ljungen fina, 
bland rosor lägger den, — på hans grav. 

en "Ljungkrantz" 
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DIKTARLIVET 
 
 

Jag har alltid tyckt om att rimma och skriva vers, men det var först på ålderns 
höst, som jag satte mig ner och skrev dikter. Inspirationen kom många gånger 
på natten, då jag gick upp och skrev ner mina tankar. Det blev flera dikter så 
småningom. Jag glömmer aldrig den första dikten som jag sände in till 
Göteborgs-Posten, hur stolt och glad jag kände mig när jag fick mitt första 
honorar. Den dikten hette "En stilla stund i våren". 

En Stilla Stund... 

En stilla stund i Våren, 
få andas in dess fläkt. 
Se sippan uti snåren, 
— av vårdagsolen väckt. 
 
En stilla stund i Våren, 
hör' munter fågelsång. 
Sen först de länsat "låren", 
från räcket på balkong. 
 
En stilla stund i Våren, 
då mörkt, till ljus blir bytt, 
Som ung, fast dock till åren, 
man blir, som barn på nytt. 
 
En stilla stund i Våren, 
ger kropp och själ en ans. 
Naturen läker såren — 
ger livet fröjd och glans. 

 
Jag fick många av mina dikter publicerade i dagspressen liksom i bitidningen m 
fl. På min 70-årsdag hedrade mina döttrar mig med ett tryckt häfte, där alla 
mina dikter var samlade. Detta var en stor överraskning och en sann glädje. 
Då jag fyllde 75 år blev jag storligen hedrad av Bitidningen och Svenska 
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Biodlarnas Riksförbund. Jag fick då mottaga diplom jämte silvermedalj för 
utfört arbete i biodlingens tjänst. 
Jag väljer här att återge några av mina dikter. 
Lär mig... 
 
Lär mig leva — rätt använda 
dagen, som mig given är. 
Att evad som än må hända, 
den — ett hoppfyllt ankar bär. 
 
Lär mig kämpa — hårda kampen, 
för att finna lyckans frö. 
Stöd mig, led mig uppför branten, 
lönen blir väl — segra eller dö. 
 
Lär mig lida — tåligt bida 
hjärtats lugna sinnesro. 
Giv mig tankens goda sida, 
Framför allt — lär mig att tro! 

Tanken 
Ilande tanke du svävar ikring, 
så ljudlöst, med dunlätta steg. 
Hjärtat förljuder en viskning i ting, 
då tungan blott lyssnande teg. 
 
Svindlande tanke — som flyger så fort, 
nyss var du här vid vårt bord. 
Över höjder och djup — över blånande hav, 
är du strax åter, vid barndomens jord. 
 
O, mäktiga tanke som växlar i ring, 
och spanar med ögon — långt från. 
I mörker som ljus — du bär mig omkring, 
och ger dina vingar som lån. 

r 
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Lyckan 
 
Lyckan är livets gyllene skatt, 
den söker väl alla få. 
Lyckan bär trygghet, där hoppet satt 
sin rot, vid den väg där vi gå. 
 
Lyckan är rik, gärna enkel i skrud, 
ger hälsa och livselixir. 
Strålar och ler likt en vårsommarbrud, 
där kärleken är — och förblir. 
 
Lyckan är ömhetens fasta punkt, 
kan ej bytas mot gods eller guld. 
Ger styrka i jäktet, gör livet sunt, 
i godhet — den omfamnar huld. 

 

 
Livets Skola 
 
Livet det är som en fordrande skola, 
möda och spänning ger riklig motion. 
Tanken den väver, medan vi spola tråden, 
till fyllnad åt bättre mission. 
 
Livet vill tukta, livet vill dana 
oss till vad förmåga och vilja nu tål. 
Ständigt med blicken framåt vi spana, 
söka att finna det önskade mål. 

Livet kan sarga, livet kan hela 
såren, med tidens blandning däri. 
Ingen är hel, alla kan fela, 
nöjd, om man känner sig lycklig och fri. 
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Vänlighet 
En vänlig blick kan göra under, 
då bördan nog kan kännas tung. 
Ger en glimt av ljusa stunder, 
som minner om en tid som ung. 
 
Ett vänligt ord — ger fröjd i hjärta, 
en stråle sol — där flödar in. 
Driver ut — den onda smärta, 
och ger en doft — som rosen fin. 
 
En vänlighet — väl mött på vägen, 
då solen skyms — av molnen mer. 
Lyser upp, — ger kraft så trägen, 
då, — vänligt öga — emot oss ler. 
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Anna 70 år 
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Dagboksanteckningar 
 

September 1977 
Hösten är åter kommen. Sommaren har varit ganska kall och regnig i år. Äpplena 
har masken gått illa åt och lingonskörden var ej så givande. Men trots att 
priserna nu har stigit på alla matvarorna har det ordnats väl för oss äldre 
genom åldringsvården. 
Jag bor nu ensam i en tvårumslägenhet, centralt men ändå i en lugn stadsdel. 
Jag åker ofta ut till mina barn och barnbarn, som nu bor på den mark där en gång 
bigården låg. 
För en månad sedan fyllde jag 77 år. För två veckor sedan var jag i Jönköping 
och firade min systers 70-årsdag. I juli månad var jag tillsammans med min dotter 
och hennes två söner med bil till Dalarna. 
"Vår resa upp till Idre fjäll gick över Kristinehamn, där vi övernattade första 
natten. Bilresan blev tröttsam, då vi upplevde en värmebölja och vi fick stanna 
många gånger på vägen och dricka och bada. Under den veckan som vi bodde på 
fjällanläggningen i Idre hann vi med att plocka hjortron och lingon. Min dotter 
och hennes söner idkade friluftsliv. Förutom gymnastik, joggning och simning, så 
fanns det även organiserade dagsturer med ledare, då man besteg de närmaste 
fjälltopparna. Många trevliga utflykter gjordes även med bil till Idres 
omgivningar. På återvägen hem gjorde vi först uppehåll i Mora och tittade på 
Gustav Vasastatyn. 
Pojkarna stannade vid en kiosk nära statyn och jag köpte då lite gott till dem. 
Så var de åter att skynda till bilen igen. Men var hade min portmonnä tagit 
vägen? Kunde den ha glidit ur min hand när jag höll i gottepåsarna? Jag var 
bekymrad, förutom pengar hade jag huvudnyckel till min bostad i 
portmonnän. Min dotter tröstade mig med att hon hade en reservnyckel till 
mitt hem. Jag skulle sedan ringa till polisen i Mora, när vi kom hem. 
Väl hemma i Göteborg, talade jag med polisstation i Mora och tänk att de 
hade fått in en portmonnä enligt min beskrivning! Jag var överlycklig över att 
få tillbaka det jag hade tappat och glad över att det finns ärliga och goda 
människor i Sverige." 
I augusti månad 1977 var jag med kyrkans pensionärer till Bornholm en 
vecka. Vi var alla nöjda över denna mycket intressanta resa. 
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1978 

I januari fick jag ett sorgligt meddelande från barndomstrakten att min 
äldre bror Gustav hade avlidit. Han skulle ha fyllt 80 år. 
Sommaren gick fort — den hade ej varit så varm, utan ganska regnig. I början 
på juli passade jag på att göra en sommarutflykt till Småland. Det var en rik 
upplevelse att få träffa gamla bekanta från barnaåren, men saknaden av 
bror Gustav fanns ännu kvar. 
 
Min bror Erik från Kanada var på besök i Sverige i juli månad. 

 
Februari 1979 
Vi har haft en sträng vinter, som började före jul. Det fanns stora snövallar vad 
man än vände sig. I Askim hade mina döttrars familjer fullt upp med att 
skotta undan snön för att komma in till husen. Kylan har detta år varit hård, 
och barnbarnen har gått både på skidor och skridskor. 
Jag drar mig till minnes min egen barndomsvinter och den står helt klar för 
min inre syn. Skidor fanns inte då, men vi åkte skridskor desto mer. Jag skulle 
lära mig att åka skridskor, men det blev bara med ena foten som jag åkte. Alla 
barnen åkte med förtjusning både kana och kälke på min tid. 
 
Juni 1979 
Hela maj månad hade varit ganska kall och regnig. Plötsligt, första veckan i 
juni fick vi över 30° värme. Vi pensionärer hade tur att göra en bussutflykt 
med kyrkan innan värmen satte in. Vårt mål var Båstad. Det var ett kärt 
minne att få återse den plats, där jag vistades två somrar i min ungdom. 
Mycket hade förändrats och förnyats under de femtiofyra åren! 

 
Augusti 1980 
Min 80-årsdag firades gemensamt med de närmaste. Efter uppvaktning i 
lägenheten på Guldheden, bilade vi till Tjolöholms slott. Vi blev guidade runt 
om i slottet och det var intressant att se den påkostade inredningen. Vi 
avslutade kvällen på Särö Värdshus, "Blomstermåla", där vi intog supén. 

Jag är tacksam och nöjd att ha fått uppleva ett så innehållsrikt liv och få se 
mina barn och barnbarn växa upp. 
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Detta dokument finns på Oskars hembygdsförenings hemsida www.hembygd.se/oskars  
under rubriken Oskarsboken. 
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