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FORORD

Albin Edlund fdddes 1"916 i Holmo by ute i den vdsterbottniska Kvarken

och vdxte upp som den yngste i en syskonskara pA sex barn. Pe bhdafor-
aldrarnas sida var Albins forfdder fiskarbonder och fAngstmdn sedan

otaliga generationer. Holmoborna rdknar sig som iittlingar till tre "fiskar-

lappar", HAkan, Klemmet och Kerstop, som kanske redan pa 1300-talet

tog Holmoarna i besittning. Da stod havet sex meter hogre uPP efter

strdnderna dn idag. FrAn den tiden och fram tilI en god bit in ph1900-ta1et

forblev dock grundvalen for livsuppehiillet pa on densamma, ndmligen
boskapsskotsel i kombination med jakt pa slil samt fiske efter frdmst l.ax,

strommi.g och sik, men forr dven harr, giidda, lake, och al - de urgamla
ndringarna vrakbdrgning och allmogeseglation inte att forglomma.

Niir Albin dnnu inte fyllt fyra Ar avled fadern, fiskarbonden Albert Ed-

lund, fodd Vikander (1882-1920), i den beryktade farsoten "spanska

sjukan'. Det blev ett hArt slag for den unga familjen. Modern Hanna Desi-

deria, fddd Ogren (1888-1955), redan sexbarnsmor och dnka endast32 hr

gammal, fick nu sjiilv soka klara den stora familjen forutom fiskets och
jordbrukets alla goromAl. God hjalp hade hon dock i sliikt t grarrnar och

inte minst sina dldre barn. Albin och hans fem syskon fick tidigt ldra sig

alla de sysslor som forr ansAgs nodvdndiga i livet pA ett skiirgArdshem-

man.
Atdst av barnen Edlund var Bertil (1907-1974) och sedan kom Karl,

fddd 1909. De blev de nya husbonderna pa gArden. Ruth var fddd 1912

och Vera 1913. ]ohan fodde s 1914, och ett och ett halvt Ar senare det yngsta

barnet Albin Edlund - denna boks forfattare.

Mycket har skrivits o1r,. Holmon och dess bebyggare. On har Atminstone

sedan hundr a ir flitigt dokumenterats i olika sammanhang. Seljakten har

sdrskilt intresserat vAra etnolo Bect, men dven kulturyttringar sAsom kora-

1e1, textilier och gamla bruksbAtar har lyfts fram i ljuset. Pa senare Ar har



Vy 6aer byn mot aiister frdn Klemmets-gdrden. Foto: Viisterbottens museum.

studiecirklar och hembygdsforskare gripit sig an uppgiften att i skrift
dokumentera ocksA andra delar av den lAngsamt fortvinande bottenviks-
kulturen, den som var baserad pu djurfhngst och sjiilvhushAll i ett skdr-
gardslandskap. Alla dessa fordjupningar till trots, har knappast nAgon
hittills formedlat den bild som kan fA oss yngre att bade kdnna och forstA
det forna skiirgArdslivets egentliga livsvillkor.

Det var forst ndr iug sommaren 1989 traffade Albin Edlund och fick ta
del av hans nedskrivna minnesbilder frAn uppviixttiden pa Holmon
under 2}-talet, som plotsligt hela spektrumet av den tidens hiindelser och
traditioner blev levandegjort. Albin har i sina nedtecknade minnen gett
en helhetsbild av vardagslivet pa Holmon i gladje och sorg.

I mAnga av A1bin Edlunds berdttelser lyser den till synes tidlosa kon-
flikten mellan de ungas livsgladje och de iildres fromhetsiver igenom. Det
dAtida bysamhiillet med sin hierarkiska sociala struktur skildras med
bade distans och ndrhet.

Den gamla berdttaftraditionen dyker sdllan upp i dagens moten mdnni-
skor emellan; men mAnga dr de folkminnesupptecknare som fortfarande



tycker sig mota en rest av gammal episk tradition pA Flolmon. Cenom

historier och sdgner i muntlig tradition, gick forr erfarenheter i arv frAn

generation till g".,"rution. Dlirigenom odlades det sdregna i den egna

kustkulturen. Berdttarkonsten var undervisande, utvecklande och gav

fargAt vardagen. Denna bok dr ett uttryck for denna tradition.

Ett stiindi[t Aterkommande intryck av kulturhistoriska "tapporter" ar,

att man ofta upplever dem som ytliga sammanfattningar. Deras oformt gu

att formedla en text, som gor att man kommer mdnniskorn a nata i deras

forna livsvillkor, dr ett problem. En byr intressanta historia, eller en berdt-

tares mdrkliga siigne(, ha r bhd,a en tendens att bli livlosa i den nedprdn-

tade versionen. Att kliida en livsform i ord kan kanske te sig hopplost.

Desto vdrdefullare framstAr minnesbilderna frAn Albin Edlunds pennd,

som ger en sA initierad inblick i en skiirgArdsbys liv.

Denna bok innehAller ett urval folklivskildringar frAn det manuskript

som Albin Edlund overldmnat till Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-

arkivet i Umea (DAUM). Hans minnesbilder frAn tjugotalets Holmon om-

fattar - forutom sjiilva texten - cirka 100 teckningar och akvareller. En-

dast drygthiilften av dessa kan av utrymmesskiil komma rned i denna

utgAva.
Som medansvarig for bokens tillkomst, tillika ansvarlTfor textredige-

ring och bildur val, ar jagskyldig chefen for DAUM, FD Ake Hansson, ett

stort tack for hans hjalp med redigering och korrekturldsni^g samt inte

minst for att han berett Vdrleden, Minnesbilder frdn Holmiin plats i DAUM:s

skriftserie.

UmeA i mars 1991'

Ake Sandstrt)m



FORFATTARENS FORORD

Ndr jug pa sensommaren 1932 flyttade frAn Holmon for att genomgA
SkeppsgossekArens sjomansskola i Marstrand, var iug 16 fu fyllda. Da
fanns pa on cirka 430 innevAnarer vilka i huvudsak levde av fiske och
jordbruk. I byns lagardar fanns bortAt en 200 kor och ett trettiotal hdstaf,
forutom alla fhr, getter och hushAllsgrisar. Tre bemannade fyrplatse{,
Stora Fjiidera11, Bergudden och Holmogadd, sysselsatte fyrmiistare och
fyrvaktare. Fyrbetjiiningen bildade, tillsammans med tre tulltjdnstem an,
barnmorska, prdst och ldrarinffd, byns tjdnstemannakader om cirka 15

personer. Till dem kunde man kanske ocksA rdkna de bybor som hade
statlig tjiinst pd fyrskepp och olika kustbevakningsbAtar runt omkring i
Holmoarnas ndrhet.

Holmon var ldnge Sveriges minsta kommun innan den vid en kom-
munsammanslagning i januarilgTlkom att uppga i UmeA storkommun.
Idag finns pa Holmon ett 60-ta1 bofasta av vilka storsta delen dr pensiond-
rer. Varken hdstar eller kor finns ddr ldngre, endast en fArbonde, forre by-
Aldermannen Rune Lundberg. Med dottern Asas hjalp skoter han om-



kring 250 fhr. Den enda jord som brukas pa on dr Lundbergs hkrag egna

och arrenderade, och de potatisland som brukas av obor och sommar-

gdster.

Holmons kyrkoforsamling tillhor sedan gammalt (fran 1834) Sdvars

pastorat, men fAr numera klara sig utan egen prdst. Sedanl922 och fram
tlll 1975 hade man emellertid prdst, vars tjiinst frAn 1895 kombinerades

med skolldrarens. Regelbundet kommer dock priistmdn fortfarande ut till
on och haller gudstjdnster i kyrkan. Sommartid anordnas ocksA popul ara

konfirmationsldger i den gamla priistgArden som dA anvdnds tiIl liiger-
gard.

Pa on finns sedan 1934 ett pensionat med tillhorande uthyrnings-
stugor. Det var for ovrigt min syster Ruth som under primitiva forhAllan-
den paborjade denna pensionatrorelse. Det nuvarande krogarparet Furu-
falks "havsb ad" haller oppet hela sommaren fram till september mAnad

och tar vdl hand om turiste{, som i stort sett dagligen i storre eIler mindre
grupper soker sig ut tiII Holmon. En handelsbod forser bybor och som-

margdster med livsmedel och vad som i ovrigt tillhor livets uppehlille och

nodtorft. I stdllet for hiistar finns numera ett stort antal bilar pa on. Det
ldr finnas ett 7}-talfordon, forutom ett antal packmopedeL som svarar for
transport och fortskaffning. Under vinterhalvAret anvdnds idag sdkert

lika mAnga skotrar pe on som det en gAng fanns hdstar.

For att pAminna om skiirgArdslivets villkor foru, har jugi det foljande velat

ge nAgra minnesbilder frAn mina uppviixtAr pA min hemo Holmon. Kan-

ske finns det dnnu nAgra som kdnner igen sig och minns den tiden, da

norrlandskusten var ett sjudande jordbrukarland med fiske och siiljakt
som viktiga biniirirrgaL

Enskede i mars 1990

Albin Edlund
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Tad sommarladugardar inaid Hackarsgdrden, Holmd by.

Byrsiken, Holmtins hamn i mars 1926.

Foton: Gustaf Hallstrom (Forskningsarkivet, UmeA).
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Vy mot sdder pa Halla, Holmdn.

Fiskare pd Holmdgadd.

Fotografierna tillhor Siv Brakandeq, Holmon.
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KVARNMYRAN
Ungefdr en landmil ut till havs vid sodra vdsterbottenskusten ligger
ogruppen Flolmoarna. De utgor en trafikdelare pA den i alla tider sA bety-
delsefulla sjoviigen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Det ena sjdfaret
'farleden gtx pa ogruppens vdstra sida och dr Vdstra Kvarken, den andra
pa dess ostra och ar foljaktligen Ostra Kvarken. Endast den storsta och
hogsta on i skiirgArden, den egentliga Holmon, dr bebodd. Hdr tillbring-
ade jug de 15 forsta Aren av mitt liv - Aren 1916-1932. Da fanns over 400

personer bosatta pa on och de allra flesta av dem , darrbland mina foriild-
raL tog sin bdrgning ur havet och jorden.

Det sista storskiftet pA on, forrdttat i borju^ ph1900-ta1et, medforde att
varje hemmansdgare fick ett fatal sammanhdngande skiften istiillet for en
mdngd utspridda. Aven den stora Angeson, pa Holmon bendmnd Skrire-

gnrn, dvs Skiirgarden eller Skcira, Skdren, som ditintills varit sam ugd,de-
lades nu upp markagarnaemellan. En del bonder mAste flytta ut frAn den
da tatt bebyggdabynoch bosdtta sig lite ldngre soderut ldngs byvagen ned
mot Iabback, var och en pA sina nyskiften. Pa det viset kom det att bli
ldngre emellan gArd arna.
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Husen som uppfordes i "nybyr{' sAg ndstan likadana ut, gre timmer-
stugor med kok och kammare. En och annan byggde sitt hus med ett extra

rum, salen, som anvdndes tiIl fest eller som sommarbostdd, om man nu
inte istiillet flyttade ut tbagarstugan pa garden om sommaren. Koket var

stort, for ddr skulle den ofta barnrika familjen leva och bo och mAnga

verksamheter utovas. Vdvstolen, spinnrocken och garnvindan krdvde

stort utrymme under de vintermAnader man vdvde , kardade och sPann.

Ndr vdvstolen plockats undan var det dags att laga fiskeredskapen eller

binda nya. Laxndt, skotar, siklagnel, ryssjor m m, krdvde stdndig tillsyn.
Under tiden skulle kanske 5-10 barn leva och rumstera i koket: ata,leka,

ldsa och skriva - och sova!

Kammaren var liten och anvdndes mest som finrum, Atminstone un-
der vinterhalvAret. Dit kom ingen in utan sdrskilt lov. Fanns det giftas-

vuxna dottrar i huset, sA var kammaren deras sovplats.

GArden ddr jug vdxte upp lug pa Kvarnesmyran,t en av myrarna vid den

nyutskiftade bydelen soder om gammelbyn. Enligt en karta frim 1600-

talet har myren hetat Kvarnhusmyrarr, men nu horde man inte nAgot

annat namn dn Kvarnesrnyran - eller helt enkelt baraKvarnmyran. Alla
de utflyttade gArdarna lug ldngs en lAn g rad uppodlade myrar. Bydelen

fick ddrfor namnet Mytarna, phbygdens mal Myren,
Standarden hernma hos oss var vdl som hos de flesta andraph on vid

den tiden. Koket uppvdrmdes av en jdrnspis och kammaren av en iarn-
kamin. Bade kaminen och dess rokrof, som gick in i skorstensstocken

en bit under kammartaket, kunde bli rodglo dgat, om man eldade ldnge.

Veden i vedboden togs frAn den egna skogen och vattnet bars in frAn

gardsbrunnen. Nagot koksavlopp fanns inte och dasset fanns i regel i
anslutning ttll ft)jset 'lagtxden'. Diir fanns sjiilvklart heller ingen elektri-
citet ph on, utan stugorna upplystes av fotogenlampor som hiingde i
taket.

FIur var det mojligt att leva i en sAdan trAngboddhet? la, det var sdkert

mer pafrestande for fordldrarna dn for barnen. Stora krav stiilldes emel-

lertid ocksA pdbarnens anpassning. De mAste hAlla sig i stillhet och inte
fora ovdsen. De fick inte varai vdgen for de vuxna och inte heller prataoch
stora om det kom besok. Det blev en god ovning i att sammanjdmka allas

viljor och kdnslor, att tagahdnsyn och lyssna och lara av de vuxna. NAgra

hemligheter fanns inte mellan barnen, och var och en ldrde sig tidigt att

skilja mellan ditt och mitt. Trangboddheten hade sAledes mAnga positiva
sidot, som kanske mAnga av dagens unga ghr miste om.
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Prcistgdrden och Ol-Olsgdrden inaid Marshalla, Holmt) W. Foto: Vristerbottens museum,

Sriljiigare frdn Holmtin med tjiiT och iseka. Foto: Viisterbottens museum.



Min mor Hanna gifte sig med min far Alb ert, ndr hon var 19 tn. Han var
tio Ar dldre och det f611 sig viil ddrfor naturlt1t, att det blev han som kom
att bestdmma i alla stycken pa gArden.

Hanna och Albert hade fatt ut sina arvslotter, ett skifte vardera bel|iget
nAgon kilometer soder om byr. Remsorna gick over Myrarna och vidare
tvdrs over on i bhda vdderstrecken. En remsa strdckte sig at vdster frhn
Kvarnmyran ned till havet vid ]ondn1et, och den andra remsan gick
osterut frAn Lill-Flomyran ned till Jonskdret och Norr-Sundet. Flannas
lott var storre och dessutom bdttre liimpad tiIl tomtplats for det rrya
huset. Albert hade noga utsett boplatsen och det blev pA skogsbacken
strax invid Kvarnmyren och vid ostra kanten av en lAngstrdckt As,

JabbacksAsen. Oster om den fanns de uppodlade Myrarnd, som var Holl-
hoismyran, Kvarnmyran, Stor- och Li11-Homyran, Iabbacksmyran och
Rormyran. De strdckte sig langt soderut och over de andra grannarnas
nyskiften.

Albert hade fatt en del av ett timmerhus pA sin fars hemgArd uppe i
byr. Detta revs och Ateruppfordes pa det nya stdllet. Ganska snart hade
han ocksA satt upp en lagArd och ovriga uthus. Med tvA kor och en hdst
kunde de se ljust ph framtiden efter datida forhallanden. Fisket ldmnade
ju ocksA ett gott bidrag till uppehiillet.

Mina foriildrar hade gift sig pa vAren 1907 och redan i november fodde
Hanna sin forstfodde, sonen Bertil. Ett och ett halvt Ar senare fick de Karl.
Sedan kom flickorna Rut och Vera samt gossen ]ohan .Iagblev den sjdtte

och siste i raden och kristnades till ]onas Albin.
Alla barn hade kommit med endast nAgot Ars mellanrum. Vid 32 ins

Alder stAr Hanna helt plotsligt ensam med sex minderixrga barn att taga
hand om. Det dr hdr denna berdttelse tar sin borjan.

Spanska sjukan

Mor Hanna hyssjade At barnen:

- Tyst bAner! Nu kommer far, sA det dr nog biist att ni haller er lugna.
Genom fonstret sAg hon den svarta hdsten svdnga in pa gArdsplanen

med husbonden och dldste sonen Bertil pA vedlasset. FIon fick brAttom pa
med kaffepannan och det smiillde i spisluckan, nar hon lade in mer ved.

- Veabiinken dr ndstan tom, Kalle. Skynda dej ut efter veden, innan
far kommer in!

Hon fyllde kaffekvarnen och satte sig pa vedbdnken med kvarnen
mellan kndna. Ett hemtrevligt rasslande nAdde dnda ut till farstubron,

18
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Hanna fullde kaffekoarnen och satte sig pd oedbrinken,

ddr Albert nu sopade snon av sig. FIan diingde sin vintermossa mot bro-
vdggen sA istapparna yrde. Albert hade overlAtit at Bertil att spdnna ifrAn
och sdtta in Frej i stallet. Aldste sonen Bertil var tidigt utvecklad bade till
styrka och forstAnd. Han var nu12 Ar och hade redan slutat skolan. Han
hade fefthoppa over en klass for att kunna bor ja arbeta hemma ph ghrden
ett Ar tidigare dn andra barn.

Det var halvmorkt inne i stugan ndr Albert klev in. Eldskenet frAn jarn-
spisens asklucka sdnde en ljuskiigla ut over golvet och nadde ndstan fram
tilI gavelvdggen, dar tvA smApojkar lekte med sina hemsnickrade trd,-

hdstar och kordon. Ljuset nAdde pa andra sidan rummet fram tiIl en liten
tos. Det var Rut, httaAl, som just satt vid smorkdrnan och rorde toreln upp
och ned i bestdmd takt. Det smala laggkiirlet gav ifrAn sig ett dovt pulse-
rande ljud.

Albert strok istapparna ur skdgget och gick fuammot Hanna. Han lade
sina kalla hdnder pe hennes kinder.

- Du har det gott du hiir inne i spisvdrmen, sd han.
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-_ Usch, vad kalla hdnder du har. Har du suttit pa lasset utan hands-

kar i kallblAsten?
Albert svarade inte utan satte sig pa en stol framfor spisen. Han bor-

jade linda av sig skobanden frAn sdlskinnsskorna.
: Finns det ingen i huset som kan tdnda lampan? muttrade han miss-

belAtet.
Nu kom Karl in med en vedtrave pA armen. FIan sldntrade fram bakom

faderns blota rygg.

- Tdnd lampdrr, Kallel Nu var det modern som befallde. Hon stod

borta vid skdnken och holl pa att ta fram underkliider till maken.

- Det finns ingen fotogen i lampdrr, sa Karl efter en stund, sedan han

brdnt av tvA tdndstickor utan att lyckas fA veken att brinna.

- FyIl den dA! sa modern irriterat. Och raska pe! SAnt diir skall klaras

av i dagsljus.
Albert vred sig i stolen och sag forebrAende bort mot sin hustru. Hon

teg och lade hans underkliider pA bordskanten. Det var vanligt att man

vdntade med att tdnda fotogenlampan tills det blev morkt. Skymnings-

timmarna, dA konturerna sakta suddades ut pa de formAl som fanns i
dunklet inomhus, kunde vara riktigt trivsamma. Men att fotogenet tagrt

slut utan att lampan blivit pAfy1ld, det kunde mor inte forsvara. Ddrfor teg

hon. Ndr hennes Albert kom hem frAn skogen trott och utsliten, mAste

hon halla tungan i styr och inte sdga emot. Det hade hon ldrt sig de 13 hr

de varit gifta.
Niir Albert fatt av sig bussaronen och skjortan, stdllde han sig med den

d"arrande laga steg upp i hallaren men toppades snabbt tiII en gulvit kon,

som spred ljus over tillvaron inne i stugan. I skenet stod Albert med ski-

nande bar overkropp och tinade lAngsamt upp framfor spisen. Han fick

nu syn pA smApojkarna Johan och A1bin, som satt vid sidan av sdngstolen

med sina leksaker. De hade suttit tysta och tittat pa fadern, den viildige

figuren i skuggan av lamPans sken.

- Kom tiIl pappa, Johan! sa Albert och slog ut med hiinderna.

Johan sprang upp frAn golvet och fram till fadern som nu svingade

pojken hogt mot taket nAgra gAnger. ]ohan grep efter faderns skiigg i
svdngarna och tiot av gliidj.. Minstingen Albin hade nu ocksA kommit
fram.

- lag ocksA! tiggde han, ndr fadern stlillde ned ]ohan pa golvet.

- NAn annan gang. Har inte tid nu. Du kan viil ga till mamma.
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A1bin var den sjiitte i raden av syskon och ddrmed yngst. Han var nu
fyra 6rr och talde inte mycket innan han tog tiIl lipen. Han hade varit vek
och ganska klen sina forsta levnadsAr. Ndr han nu blev awisad av fadern,
bo\ade han tjuta. Han gick till mor Hanna for att fa trost.

- Tig unge! utbrast fadern irriterat och vdnde sig mot hustrun:

- Den dar ungen gor da ingenting annat dn gndller! Den pojken vart
dA ett bl,hbarn| Stryk skulle han hava tills han tiger.

Men mor tog Albin i forsvar och sade:

- Inte undra pa att han grhter, sA ordttvis som du nu dr mot honom.
SA viinde hon sig till flickan vid smorkdrnan:

- Du Rut, du kan vdl hjalpa n Albin i sdng?

Rut var just fdrdtg med smoret och forsokte nu trosta pojken med en
liten smorklick, som hon tagit upp med pekfingret. Det hjelpte for grAten
kom snabbt av sig.

Mor satte nu fram kaffet tilI far. Och tiIl Bertil, som kommit in frAn stal-
let. De mAste ju fA nagot varmt i sig.

- Hur dr det med farsoter0 frhgade Albert plotsligt, medan han hiillde
upp upp kaffet pa sitt fat.

- Den finns i granngArn nu, svarade mor tyst.

- Vem iir sjuk dar de?

- Iag tror de ligger alla. Men Ida tycks vara vdrst ddran.

- Vad du sdger! Vi mAste vdl dit da och hjalpa tiIl? NAn mAste ju ta
hand om krdken deras.

- Men tiink pa att det smittar! Mor lat radd ndr hon fortsatte: Vad ska
vi ta oss till om ocksA vi blir smittade och liggandes?

- Inte kan vi vdl ldmna grannen utan hj dlp,envisades fadern. VArt liv
ligger i Guds hand. Den Gud bevarar ar utan all fara.

Albert reste sig fran bordet, tog sin mossa och gick ut. Bertil satt kvar
vid bordet. Han var trott efter ett lAngt dagsverke i skogen. Nair han sAg

sin mors bekymrade ansiktsuttryck, sade han:

- Det dr inte alla som far sjukan. Och inte blir far sjuk.
Hanna var ocksA trott efter arbetsdagen, men for hennes del Aterstod

dnnu mycket innan kvdllens goromAl var undanstokade. Tre kor i lagArn
skulle utfodras och mjolkas, sex barn och de sjdlva skulle ha kvdllsvard€n,
sedan skulle mjolken separeras. SA fanns det sdkert en hel del att stdda
undan , nar alla de andra ghtt tilI ro. Sa ldnge hon fick ha hiilsan gick det
vdl an. Men i morkret utanfor stugan grinade det otdcka "spoket" som
vdntade pa att fh komma in. Spanska sjukan var i farten. Och den fanns
nu redan i granngArden! Hanna kunde inte fd "spanskan" 'vr tankarna:
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- Gud nade oss for spanskan! tiinkte hon for sig sjiilv. Vi ska vdl tro
att han skonar oss. Han kan vdl inte vara sA ordttvis att han sdtter sjuk-
domen ph far, ndr han nu hjdlper dem i granngArn.

Hanna hade tagit upp smoret ur kdrnan och lagt det i en stor spilkum.
Med en trdspade bearbetade hon det, medan hungrrgabarnaogon tittade
pit. Smoret altades och skoljdes, saltades och klappades till en vackert gul
klimp. Barnen svalde emellanAt ned saliven som fyllde deras munnar.
De satt med var sin brodbit i handen och vdntade pa sin tilldelning. Pa

ett tecken frAn modern gick de fram i tur och ordning och fick var sin
klick frAn det ldckra smoret. Med tummen bredde de ut klicken pA sina
brodbitar. Nykiirnat smor i en hungrande barnamun - fanns det nagot

godare?
Hanna stiillde ifran sig smcrbyttan och plockade fram mjolkkeirlen.

Hon tog in fojslampan och tdnde den. Med lyset i ena handen och mjolk-
kdrlen i den andra halvsprang hon mot lagArn KjortelfAllen och fotternas
rorelser tecknades i ett fladdrande sken som f611 over snodrivorna pA

gardsplanen. Klirrandet frAn lagardsdorrens lAsstock, da hon vred om
den stora tunga lug ett flerstdmmigt rAmande frAn
korna och ett fasligt Alla tiggde de om mat. Barnen
hade nyss ft*tsina smorgAsar och nu et fdnadens tur. Ett fang ho frAn
logen portionerades ut till korna och en sommartorkad ronnlovskdrve
stacks till faren att knapr a pe.

Med mjolkstdvan mellan kndna och huvudet lutat mot kossans ldnd,
sA satt hon pa mjolkpallen ndr Albert oppnade fojsdorren och klev in.
Hdr i fojsets dunkel brukade de ostort kunna prata om personliga eller all-
varliga ting, om saker som inte var avsedda for barnaoron.

- Ida dr illa daran, borjade Albert trevande. Febern eir hog och inte ghr

det att fd hit doktorn heller.
Du tvdttade dei val, innan du gick in till barnen? avbrot Hanna

honom.

- Jag har inte vart inne .Jag gick hit direkt. Forresten, vad tror du det
hjalper att tvdtta sej mot det som kommer genom luften?

- Det kan vdl inte skada att tvdtta sej! Ta nu och tvdtta dej har i varm-
vatten arnbaret, envisades hon.

Det fanns eldstad i fojset. Over en murad oppenspis stod en stor jarn-
gryta som anvdndes tilI bade tvdtt och diijj 'fodersorpa' At korna. PA spis-
kransen lag en tvAl pu ett kantstott tefat. Vid spisen fanns ocksA ett vatten-
kar som fylldes via en trdrdnna utifrAn lagardskdllan. For att gora sin
hustru till viljes, gick Albert fram till hinken vid muren och tvdttade sig.
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- Du kan vdl ta lite lysol i vattnet, rhdde Hanna honom. Det finns i
stallskapet.

I stallporten fanns ett vitt skap pa viiggen med en del medikamenter
for husdjuren och dliribland en flaska lysol. Det anvdndes vid sArren-
goring och som desinfektionsmedel vid kalvning. Det kunde ocksA vara
bra att ha vid smA operativa ingrepp som t ex ndr baggen eller grisen
skulle snopas.

Albert kit sig inte overtygas om lysolets nytta:

- Du pratar! Hur kan doktorn undgA smittan, han som far runt till
sjuka dagen i iinda? Tror du han anvdnder lysol ndr han tvdttar sej? Inte!

- Men hit tycks han inte kunna ta sej .

- Han kan vdl inte bara Aka forbi alla sjuka som ligger pA landsidan,
tyckte A1bert. De liir ju finnas overallt i byarna och dem mAste han vdl se

om forst. Forresten, dr det tiinkt att man skall dO sa hjeilper nog varken
lysol eller doktorn. VAra liv ligger i Guds hdnder.

Niir goromAlen rlaghrn var undangjorda, fdljdes de over gArden och
in till barnen. Karl satt under lampan och rdknade i sin liixbok, Rut och
Vera lekte skola och Bertil satt pA vedbdnken och teiljde pA en pinne till
rattgillret. SmApojkarna tittade pA med stort intresse ndr storebror pro-
vade sA att gillret fungerade. En rAtta hade varit framme i skafferiet och
efit upp betet utan att gillret slagit igen och sAdant mAste Atgdrdas.

Hanna stiillde ifrAn sig mjolkkiirlen vid separatorn och satte en jdrn-
grytamed grotvatten pa spisen. Katten tog ett skutt ned frAn symaskinen
och skyndade fram till husmor. Den strok mot hennes kjortelfall och
spann instiillsamt. Hanna hdllde da upp lite mjolk pa ett fat vid ved-
bdnken.

- Kissemissen, hdr ska du fh, hordes hon kuttra.

Snart kokade vattnet pa spisen. Kornmjolsgrot var vanligt till kvdllsmat i
hushAllen pa on den hlir tiden. I vardagslag fick skummjdlk duga till gro-
ten, men sondagskviillar kunde mor liigga ett smoroga r varje portion.

- Vem separerar mjolken? Hanna stiillde frhgan till flickorna.

- Det gor Vera, for jag har ju kiirnat smoret, svarade Rut skadeglatt.
Vera fick hjelp att fyll a pe mjolken i sep aratorn och drog sedan igang.

Ndr den kom upp t vatv vred hon om kranen till behAllaren och snart
kom en grov vit strAle ur ena pipan och en tunn gul grriddstrAle ur den
andra. En tillbringare fAngade upp griidden med en vackert sprod ton.
Skummjolken ddremot nAdde botten pA en plathiimtare med skrammel
och klagan.
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Barnen kunde nu passa pA att hoja rosterna, ja, trlloch med vAga stoka

nAgot litet, nu medan den hogljudda apparaten var igang. Annars fick de

lov att halla sig lagmiilda, ndr de vistades inomhus. Det var inte ovanligt,
att den som drog separatorn tog upp en entonig psalm eller visa till
vevens rytm och behallarens grundton.

Niir separatorn tystnat kom kvdllsmaten pa bordet. Kornmjolet till
groten kom naturligtvis frAn gArdens egna tegar medan mjolken och
sovlet kom frAn gArdens kreatur. Groten var strdv och mork men
mustig. Alla et under andiiktig tystnad. Plotsligt och mitt under mAl-

tiden, brots tystnaden av en smdll och ett rammel frAn skafferiet. Ratt-
fiillan hade slagit igen och Johan var nu snabbt upp frAn bordet for att se

efter.

- Hurra, diir satt den! ropade han triumferande frAn skafferidorren.

- Let den vara tills vi dtit, bad mor.

- Men hon lever ju och sitter visst barafast i svansen! svarade Johan.
Det hordes dnda fram till koksbordet, hur rAttan stretade och forsokte

komma loss. Katten tog nu ett skutt in i skafferiet bland grytor och paket.
Ett fasligt oljud hordes anyo frAn utrymmet, men till slut kom katten ut
igen med en svanslos rhtta i munnen. Hanna oppnade ytterdorren och
sjasade ut henne ph ghrden.

En stund senare hade alla gatt till vila i kokets alla siingplatser. Strumpor
och sockar lAg nu pA tork kring spisen. Sj, par skor stod uppradade intill
spistrdet och var och en hade lagt sina kl2ider pA sin bestdmda plats - en
stol eller en pall i ndrheten av sdngen. Smapojkarna lag i sdngstolen vid
gavelfonstret. Pe kvdllen drogs framsidan av stolen ut och bildade en skon
sdng for smAttingarna. Pa dagen sag den ut som en byrA med oversidan
tiickt av allehanda blomster hortensia, pelargonia, gloxinia, kaktus,
myrten och aIlt vad de nu hette. Blommor var den enda "hobby" som
Hanna kunde kosta pA sig. Hennes omsorger lonades rikligt med vacker
blomni.g Aret om.

Hanna plockade med klader och disk en god stund innan hon till slut
blAste ut fotogenlampan och kleidde av sig i morkret. Sist av allt, en stund
efter det att hon lagt sig, frhgade hon ut i morkret:

- Ar du vaken Rut?

- Iaa.

- Da kan du liisa kvdllsbonen for oss.

Ndr sista raden "den Gud dlskar lyckan fhr. Amen" ljdd, sov redan
mAnga.
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Redan ndsta dug insjuknade Albert. Han fick frossbrytningar och mAste

intaga sdngldge fore kvdllen. Flanna var orolig.

- Ska jug skicka bud efter barnmorskan? undrade hon da Albert lagt
sig.

- Inte behover hon komma sdrskilt for mig. Men det dr klart, gilr hon
till grannars, kan hon likviil komma over hit samtidigt.

Hanna gick ut pa bron och ropade in Karl.

- Kalle, vill du ga over till Tegstroms i granngArn och berdtta att pappa
iir sjuk och att han vill att barnmorskan ska komma. Hon har visst dnda

drende dit i kviiIl.
Karl var redan pa sprang och forsvann i morkret.
Redan samma kviill stod barnmorskan Annie Johansson innanfor dor-

ren. Hennes svarta uniformskappamed den hoga kragen var liksom sym-

bolen for liikekonsten. Hon hade ansvaret for sjukvArden pa on och var
undergoraren som kunde bota sjuka, forlosa barn till vdrlden och till och

med njatpa till och lindra infor den sista fdrden hdr i jordelivet. De medi-
kamenter hon medforde i sin vdska kunde vara avgorande for patientens
liv och hdlsa. Pa febertermometern, som hon hanterade pa ett ndstan

rituellt sdtt, tyckte vi, forvdntades hon kunna avldsa bade sjukdomens art

och svArighetsgrad. Ddrfor hade alla i stugan blicken fdst pa barnmors-
kan, ndr Albert rdckte henne termometern.

- Ja, det var hog feber det har, mumlade hon och synade den roda
pelaren. 40 grader.

- Ar det spansk arf, frtryade Hanna oroligt.

- Det ser sA ut. Men jag har nAgra pulver som hjalper. Hon tog upp
en ask.

Det var acetylsalicylsyra hon foreslog. Den anvdndes till alla forkyl-
ningssjukdomar och gav mAnga gAnger snabb biittring genom sA kal-

lad stark utsvettning. Ju kraftigare svettni^g desto bdttre verkan an-

sAgs det. T.*peraturforhojningen sades ta dod pa bacillerna. Ndr det

giillde spanska sjukan var acetylpulvren inte nAgon helt tillforlitlig
medicin. Men de var de enda halmstrAn den sjuke kunde hoppas pa

i eldndet. Spanskan gick hArt fram och dodligheten var stor i sjukdo-
men.

Hanna flyttade nu in en sdng frAn kallrummet, dvs frAn den liIla kam-

maren bakom muren. Det hoga bakstycket pA sdn1err, som i vanliga fall
skyddade mot viiggkylaoch drag, stdllde hon nu mot rummet en bit ut pa

golvet. Pa sA sdtt fick hon rummet avdelat och den sjuke avskdrmad frhn
oss ovriga.
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Hon fick sjiilv inte mycket somn den natten. Mest satt hon vid den
sjukes badd for att vara tiIl hjelp och trost.

- Du blir nog snart bra ska du fA se, trostade hon.

- Nog skall jugbhbra. Inte vill iug do och ldmna dej ensammen med
barnen.

- Tala inte sA dair, Albert. Det lAter sA hemskt, snyftade hon.

- Men skulle det nu bli sA - allting kan ju hiinda - sA kan du kanske
ldmna ifrAn dej de minsta barnen tiII nAgon i sliikten.

- Inte vill jug ldmna bort nAgot barn. Och inte ska jug ligga nAgon av
dina sliiktingar tiII last, sA llinge det finns en brodbit kvar i huset. Vi reder
oss nog. Men prata int om doden. Du mAtte vdl snart bli bra igen.

Ndsta dag kom provinsialliikaren ut tiII on. Han gick runt i gArdarna och
undersokte de sjuka. Han kom tillsammans med barnmorskan och hade
hdstskjuts. Manga skulle besokas och doktorn hade mAnga mil tillbaka
over till Siivar ph fastlandet . Ddtrfor blev besoket hos Albert kortvartgt.
Han lyssnade pa hjartat och lungorna och ndr han var farrdrg vek han
lAngsamt ihop slangarna tiII stetoskopet och stoppade ned det i kikar-
vdskan. Samtidigt plockade han fram en flaska medicin som han rdckte
till Hanna. FIan sade inte mAnga ord under undersokningen.

- Hur ar det med honom? frtryade Flanna dngsligt, ndr hon sedan
foljde honom ut i farstun.

Dubbelsidig lunginflammation. Och hjiirtat dr nog inte heller sA

starkt. Men vi fAr hoppas att han gtn igenom.
Doktorn hade sagt sitt och gick nu ut till hastskjutsen som vdntade.

Han satte sig tilkatta i sldden och drog fArskinnspdlsen upp over magen.
Bakom sliidkarmen var slddens botten forldngd och diir stod barnmors-
kan. Fldsten lunkade sa ivdg upp mot viigskiilet och ljudet frAn pinglorna
tonade snart bort. Ate. sdnkte sig skymningen over stugan pa Kvarn-
myren.

Hanna gick ut till djuren i fojset efter doktorns besked, kanske for att
fh vara ensam en stund med sina kdnslor. FIon satt pa miolkpallen och
lutade sitt huvud i bada hdnderna, ndr Rut, eildstflickan, kom in. Rut ville
bara meddela att faster Kristina nu kommit till gArden for att hjeilpa tiIl
lite. Hon -var redan inne och hade satt igang med goromAlen.

Ndr Hanna kom in stod Kristina mycket riktigt vid diskbaljan.
SA viil att du kom, Kristina.

- Ni behover hielp kan jugtro, svarade hon .Jagvakar i natt, sA fAr du
SOVA.
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Fyra dygn efter det att Albert insjuknat aoled han. Hanna stod nu ensam med sex minder-
driga barn.

Faster Kristina var ogift och bodde ensam i sin stuga uppe i byn. FIon
hade heller inga egna husdjur att se tiIl. Hon blev nu till stor hjalp den
ndrmaste tiden for Flanna och hennes sex barn.

Fyra dyg^ efter det att Albert insjuknat avled han. Flanna stod nu plots-
ligt ensam med de sex minderhrrga barnen. Fordndringen hade gAtt sA

fort och forefoll ddrfor sA overklig. Bara for nAgra dagar sedan var alla
friska. Livet ph ghrden hade fortf arande fyllts av sA mAnga forvdntningar
pa morgondagen, pA vAren och sommaren med hela sin rikedom, pa
framtiden da barnen vdxte upp och kunde hjalpa till. Och nu fyra dagar

senare hade Hanna forlorat sin make och livskamrat - och barnen sin far.

Thnkar pe det harda arbetet som vdntade henne i kampen for en drag-
lig tillvaro for sig och alla barnen , gdv henne inte mycket tid over till sorg

och meditation. Nu mAste ju ocksA alla begravningsbestyren klaras upp.
Begravningen skedde i all enkelhet enligt traktens sed. De allra ndr-

maste och prdsten hade inbjudits pa begravningskaffe den sondagsmor-
gon de jordfdstningen skulle ske. Den oppna kistan med den dode stod
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uppsta[d pA en granrisbiidd framfor stugans ostra koksfonster och hackat

gralrrrs fanns utstrott frAn brotrappan och en bit upp mot byvagen. Cds-

terna kom tiIl sorgehuset allt eftersom och ndr de passerade kistan stan-

nade de upp nAgra ogonblick framfor den dode. Sedan fortsatte de in i
stugan dar det serverades kaffe med storkringla bakad av vetemjol. Ndr
alla var forsamlade, ldste prdsten en bon och de ndrvarande sjong sA en

psalm. Ndr psalmen tonat bort gick farbror Viktol som var den dodes

yngste brodet, ut till kistan och spikade igen locket. Hanna och barnen
trdngdes nu i fonstret for att se Albert en sista gAng och ta farvdl. Ham-
marslagen ekade mot gArdens byggnader i den klara marsluften, ndr kist-
locket fastsattes.

NAgra av gdsterna hade stiillt upp med hdstar och slddar. Kistan bars

nu fram till den sldde som stod frdmst. Sedan granris strotts ut pa sliid-
flaket, drog begravningsfoljet bort tilI kyrkan norr i byn. Dhr iigde den

sedvanliga jodfastningsceremonien rum.
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HOS MORFARS

Hanna sag ingen rad att ensam klara av hushallet och alla sysslorna pA

garden, frr ndr far var borta. Visserligen var dldste sonen Bertil snart 13

Ar och hade varit med far t alla goromAlen ph girden under snart tvA Ar.

Men hon kunde dnnu inte lagga ansvaret for gArden pA honom. Ddrfor
bestdmde hon sig att infor ndsta vinter flyttahem till sin mor ]ohanna bo-
satt vid Kvarnhammaren i gammelbyn. GrusAsen ovanfor herrrgArden
kallades sA, for hiir hade tidigare funnits en vdderkvarn. De runda skA-

rade kvarnstenarnaltry dnnu kvar pa platsen.
Aven mormor Johanna hade - liksom dottern - forlorat sin man i en

sjukdom, ndmligen denberyktade lungsoten. Hon gifte sedan om sig och
vi fick en ny morfar, Nils August Viklund. Han hade redan forsta dagen,
ndr han fick budet om fars dodsfall, erbjudit mor att flytta upp till hennes
gamla hemgard med hela sin kull pA sex barn. Av rent praktiska skiil stan-
nade dock Hanna och barnen kvar i hemmet vid Kvarnmyran fram tiIl
hosten. Att flytta korna till en ny gard, ndr de var vana att gA pA skogen
i helt andra betesmarke{, skulle bara skapa svArigheter. Sysslorna ph gtx-
den krdvde for ovrigt att det fanns verksamma rndnniskor ddr. Hela vAren

och sommaren fick Flanna nu i stdllet hjalp av farbror Viktor, bosatt bara
nAgra ghrdar ifrAn oss.

Hannas styvfar blev den bdsta morfar barnen kunde tdnka sig. Nils
August var alltid viilvillig och hjalpsam. Han var dessutom gladlynt och
optimistisk med ljusa forvdntningar pe morgondagen. Han hade inte ft*t
nhgra egna barn och kanske det var darfor, han iignade Flanna och hen-
nes barn sA stor omtanke.

- Vi blir ju en riktig storfamilj niir ni kommer, hade han sagt. Och nds-
tan att jagbhr storbonde - med tvA hdstar och fem kor i fojset mitt. Vi ska
nog reda oss val, och ni ska se att det blir ett bra laxAr i ar. De iildsta poj-
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karna ar ju snart stora och starka karlal, och far de bara lite hjelp och vag-
ledning, kommer de snaft att reda sig sjdlva.Iag skall lara dem de rdtta
knepen.

For Hanna var det en stor trost i sorgen att morfar var sA optimistisk
och viilvillig.

Bertil och Nils Augustbyggde nu fler lad'bhs' i lagArden hos morfars
och inredde ytterligare en spilta i stallet. En dug i slutet av oktober lasta-
des sA mobler och husgerAd pa kordonen. De storre barnen hjelptes At

med sdnga4, pinnsoffor, bord och stolar. De minsta skramlade med
kastruller och verktyg. Hanna bar porslin och sdngkldder och mycket
annat som var alldeles nodviindigt attfhmed pA lasset. Mindre angeldgna
saker fick anstA till senare turer. Ndr allt var stuvat och klart, gick alla in
i den tomma stugan for en sista kaffetAr fore avfdrden. Ddr fanns nu inte
mycket kvar av bohaget.

- Ovisst ndr vi dricker kaffe hdr ndsta gtng,suckade Hanna.
Sa ldnge ska det vdl dnda inte droja. Ska vi kunna skota ginden,

mAste vi vdl ocksA bo hdr. Annars forfaller den snart, menade Bertil och
fortsatte:

- Och morfars fAr ju sa mycket mer att gorape det hdr viset. Och det
dr inte sA sdkert, att han vill ha det sA nAgon ldngre tid.

- Du ska tids nog fA slita ont, poik. Nu gliller det den hdr vintern i alla
faIl. Och bara en lagard att skota tillsammans.

Alla reste sig fran sina platser i det odsliga koket och Bertil och Karl
gick ut tilI djuren i lagArn. Ddr hjelptes de At att sdtta grimmor och tag pa
korna. Sedan selade de pA unghdsten och spdnde for lasset pa gardspla-
nen. For smApojkarna Johan och Albin var flyttningen ett stort och spdn-
nande dventyr. De hade inte forstAnd om vad faderns bortgang kunde
betyda. For dem hade han varit den fruktade overheten som beivrade
deras missgdrningar och utdelade orfrlar, och ibland tilI och med slag
med svAngremmen. De hade nu krupit ihop tiitt tillsammans bak pA las-

set och vdntade ivrigt pA avfdrden.

- Flall i er nu pojklymlar! ropade Bertil. For nu kor vi!

Morfars kammare skulle bli vart hem ett halvAr framover och for mig, som
inte deltog i arbeten och bekymmer, var detta nAgot alldeles speciellt och
spdnnande. I granngArden i norr till exempel, bodde en annan storfamtlj,
familjen Lundin. Ddr var alla Atta barnen pojkaa och alla hade de Karl i
sitt fornamn! Dit hade vi mycket nara, for husen stod alldeles intill var-
andra.
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TilI ndrmaste granne i soder vat det nAgot ldngre, men dnda inte mer
ain 50 meter. OcksA dar fanns en barnrik familj med fyra flickor och tvA
pojkaa ocksA d. jdmnAriga med oss syskon. Detta innebar inte mindre dn
20 barn pa tre mycket ndraliggande ghrdar. Sedan tillkom forstAs alla
andra barnkullar i den tatt bebyggda by^.

Niickrosor och rackaftyg

Vi bildade gang och byggde kojor i skogen och vi levde ett fritt liv med
lekaq busstreck och rackartyg. En del upptag var ganska elaka .Iagminns
sdrskilt ett:

Pojkarna Lundin i NorrgArden, eller egentligen Pell-PersgArn, som var
det gamla gArdsnamnet, hade i det gamla stallet ett tiotal kaniner i tre
burar av honsndt. I den ena buren fanns en svart kaninhona som just
hade feft. urrgar, i den andra fanns en kull halvstora kaniner och i den
tredje fanns fyra vuxna kaniner. Ndstan varje dag fick vi folj avhranyfor-
vdrvade kamrater och titta pa deras kaniner. Vi hade ocksa borjat bearbeta
morfar om hur bra det skulle vara att ha en egen kaninbur pa logen. I en
liten inhiignad bakom stallet skulle de hitta mat hela sommaren och for-
oka sig snabbt, hade vi rdknat ut.

SA en dug,ndr vi dntligen hade ftttt lofte om att inkop, tvA medelstora
kaninungar for 50 ore stycket, skulle vi gA och hdmta dem. Ndr vi kom in
i stallet motte oss en ovdntad och makaber syn. I buren med de medel-
stora kaninerna lug nu en tigerrandig katt utstrdckt och tuggade pa en av
de kaniner vi hade fatt lov till att kopa. AIla de ovriga lag doda i buren.
Det sAg fofiarligt ut och den synen glommer jag aldrig. Tanken pa det
drama, som utspelats diir inne i stallet, frammanades varje gang jug
senare sag en randig katt. Katten hade dodat kaninerna och blev sAledes
for mig liktydig med doden sjiilv.

Troligen var det ett gdng pojkaa vilka legat i fejd med vAra vdnner i
NorrgArden, som sliippt in katten i buren. Vilka som var de skyldiga blev
aldrig utrett, men mina misstankar lug At ett visst bestdmt ha[, det skall
erkdnnas.

Yhra utflykter i skog och mark strdckte sig allt ldngre under sommaren
hos morfar. Vi hade nu ldrt kdnn abarnen i ghrdarna kring gammelAkern,
den som brukats Atminstone alltsedan 1400-talet och kanske till och med
dnnu ldngre tillbaka. En dug ndr vi lekte med pojkarna i SorgArden -
JoarsgArden var vdl det egentliga namnet - kom en pojke och berdttade
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att det vdxte vackra ndckrosor i en tjeirn inte langt dartfrhn. Vi blev natur-

ligtvis nyfikna. Han lovade visa oss vdgen dit. Han pekade ut en stugaL

skogsbrynet pA andra sidan Akern. Fiskaren I'Jings Petter Annersa (Nils Pet-

ter Andersson) och hans far Anners I'{ingsa (Anders Nilsson) bodde diir.

Ett stycke ifrAn den stugan, in i skogen en bht, skulle tjdrnen finnas.

Det blev en lAng och trottsam fdrd over stock och sten. Vi kom allt dju-

pare in i skogen. Varje gAng vi frAgade om vi inte var framme snart, fick
vi beskedet att vi snart var framme. SA iintligen nAdde vi fram till myr-

kanten och kunde se tjdrnens vattenspegel mellan tallarna. Ute mellan

tuvorna simmade en lom med sin unge tatt intill sig. Strax utanfor strand-

kanten en bit ut i vattnet upptdckte vi ndckrosorna. SA vackra blommor

och sA ndra, men likviil sA oAtkomliga. VAr vdgvisare pastod att det inte

alls var djupt och hade mAnga forslag ph, hur vi skulle nA blommorna.

Han foreslog t ex, att vi skulle halla varandra L hdnderna sA att den som

stod ytterst skulle kunna kdnna hur djupt det var. Han ville helt tydligt
lura ned oss i vattnet. Vi som var nya pa byn skulle lockas till etloje kan-

ske. Min dldre bror anade argan list och svarade:

- Ga i sjiilv och kdnn efter. Iag tdnker bryta mig en kdpp och kdnna

efter med den.
Sa blev det och med en bjorkslana i handen, gick han fram till myr-

kanten och stack ned slanan. FIan kdnde ingen botten, hur han dn for-

sokte. Ndckrosorna blev nu bara vackrare, tycktes det, ndr det visade sig

att de var alldeles omojligaatt komma at - Hksom senare ilivet det man

aldrig riktigt nadde fram tiIl.
Vi Atervdnde hem uttrottade och utan blommof, men dnda en erfaren-

het rikare: En blomma ar vackrast ndr den fAr stA orord.

Bertil -bror blir husbonde

Bertil tog tomm arna och satte sig pa flyttlasset. Morfar hade kommit ut
pA brotrappan for att ge rad ph vagen.

- Ta det nu varligt med unghdsten, Bertil. Och ni bAnef, hall i er or-

dentligt!
Bertil smackade pa hdsten och ekipaget satte sig i rorelse. Det var ett

flyttlass med de husgerAd, mobler och kliider som mor Flanna och bar-

nen nyttjat i morfarsgArden under dnkehalvAret. Den tyngsta sorgen var

nu over och hon hade nu bestdmt sig for att Atervdnde till hemmet pA

Kvarnmyran. Hon ville reda sig sjdlv med sina barn .Ia, det viIl sdga, en

av flickorna, den sjuariga Vera, ldmnades kvar hos morfar och mormor.
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Uttioer det dagliga arbetet i fdjset, mdste Bertil ktira hem aintercteden.

De ville sA,gdrna, att hon stannade kvar och tanken var vdl ocksA, att de

ville avlasta Hanna nAgot. Vera fick dessutom niira till skolan endast ett
stenkast diirifrin.

Bertil hade mycket att fundera pi, ddr han satt pA lasset. Han var den
iildsta av barnen, men iind6 bara L4 ar gammal. Det var nu han som skulle
axla faderns roll som husbonde pA g6rden. Ja, han skulle till och med be-
hova viigleda och uppfostra sina yngre syskon ibland. Han hade tidigt fatt
vara med och hjiilpa far i de flesta sysslol, inte bara diirfor att hjiilpen
behovdes, utan kanske mer for att far sjiilv ville kunna kdnna sig stolt over
sin son. Bertil var ocksA ovanligt tidigt utvecklad, ja, han var trots sin
Alder ndstan fullgod karl. Pojklynnet fick viil aldrig tid att blomma ut hos
honom, utan de mAnga goromAlen krdvde att han mAnga gdnger mAste

upptriida som mogen karl. Den ndrmaste framtiden forefoll honom
sdkert ganska sA lik morkret pA b1'viigen framfor - lika svAr och osdker att
genomtrdnga. Inte kunde han nu ge sig till att leka eller dgna sig At onyt-
tiga ting, han som skulle bli husbonde. I stiillet mAste han nu bemoda sig
om ett vuxet man6r. Men for all del, en pojke i l4-Ars&ldern ghr vdlbara
och vdntar ph att fh bli betrodd och fA utfora de vuxnas sysslor. Men for
honom hade alla uppgifterna kommit pA en enda gAng, i och med faderns
hastiga frAnfiille. Han mAste ddrfor forsoka prova sig fram och forsoka
erinra sig hur far hade gjort i de olika goromAlen. Aven om inte allt blev
bra forsta gAngen, fick det iindA duga. De andra mAste likv?il halla till
godo.

SmApojkarna Albin och Johan bak pA lasset tog alltsammans mer som
ett spdnnande dventyr. De visste inte mycket om morgondagens bekym-
mer. Vid fem respektive sex Ars Alder iir varje ny hiindelse en stor upp-
levelse. Att Aka flyttlass in i kviillsmorkret var vAdligt spdnnande. De hade
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Smdpojkarna hade krupit ihop tiitt tillsnmmans bak pd lasset,

kurat ihop intill trampsymaskinen. Allt de hort berdttas orn morkrets
makter och vdsen , var dem sA ndr a dar pA lasset. De vdntade i varje stund
att fh se vitra eller smAnina dyka upp pa vdg€n, dessa mdrkliga varelser
de hort morf arberatta om sA mAnga gAnger. SmAnina (eller ibland ocksA

bendmnd skogsnina) var en slags julsvenner eller vdttar som h611 tiIl i sko-

gen och som kom upp ur sina gomslen om kviillarna. Morfarn brukade
forse sina berdttelser om smAnina med ramsan "rrirra, nina, nina sAg

giirdsle A vdss storn', dvs 'Nina sAgar gdrdsel och vdssar (giirdsgards)-

storer/. Men sAdana nattvarelser sades ju vara rddda for stAl, och symaski-
nens underrede av jiirn och stAl kdndes trygg for barnahanden. Och
hjalpte inte detta, kunde man ju alltid liisa "Fader Yilr" eller "Gud som
have{'.

Slagen frAn unghdstens hovar och skramlet frAn selpinnarna, var det

enda ljud som brot stillheten denna sensommarkvall !921. Nagot oknytt

eller annat mystiskt upptriidde inte.

Vistelsen i morfarsgArden hade varit ett enda stort dventyr for barnen. Det
var ndra till granngArdarna och aIla lekkamratern a ddr. Och morforiild-
rarna hade varit sa hjdlpsamma och vdlvilliga. Men ju liingre man kom in
pA sommaren , ju storre hade ldngtan tilI hemstiillet pA Kvarnmyran blivit
hos dem alla. Manga ljusa minnen hade man ddrifran; granskogen strax
bakom gArden; bjorkbacken invid Akern i soder; kryddgarden vid brygg-
huset med kejsarkronor nedanfor fonstret, dessutom hiiggen med de vita
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och doftande hiingena. Flela familjen hade varit ned till garden vid mid-
sommartiden, de grdset stod hogt ph ghrdsplanen. Mor hade sett hur
ogrdset frodades i hennes forr sA vdlansade tappa. Och hon hade sagt:

"Pe det hiir viset ghr det inte att ha det. TilI hosten flyttar vi tillbaka!'
Alla sag nu med stor forvdntan fram mot Aterkomsten till hemgArden.

Mor och Karl, 12 ix, fanns redan ddr sedan morgonen. De hade gatt i for-
vag for att gora i ordni^g infor inflyttningen. Huset och sdngkldderna
mAste ju vdrmas upp.

Nu syntes ljuset frAn fonstret i storstugan skymta mellan granarna.
Hdsten tog svdngen vid grindhAlet med mdrkbar iver och Bertil mAste
halla in pa gArdstunet. Mor kom ut pa brotrappan.

- Ni har viil int frusit, bAner? Skynda er in i stugvdrmen.
For smApojkarna oppnade sig nu en ny vdrld, dnnu fri frAn vardagens

problem och strdvanden. De skrattade och jublade ndr de tumlade in i
stugan.

- Vi dr hemma! Vi 2ir hemma! ropade de. Vi dr hemma pa Kvarnes-
myra!

En alldeles ny uppgift for Bertil var att tillverka vinterskor at sig sjiilv och
alla syskonen. Av en siilfiskare Alfred Bdckstrom, vdl en av de mest kdnda

Smdpojkarna skulle aarje dag sdga och klyr,o k Atlsoeden,
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ErEfr

Frdn brunnen gick en aattenrrinna in genom lagdrdsoiiggen.

aognkarlarna 'vAnkarlarna, fdrngstmdnner/ pA on, hade Bertil kommit over

nAgra goda sdlskinn. I utbyte hade han lovat bort korslor i vArbruket. Ur
skinnen skar han nu ut ovanldder tiII skorna efter mallar han fAtt lAna av

en granne. TilI skobottnarna tog han ett kalvskinn som hiingde Pa vin-
den. Skomakeri var sAdant arbete man tog tiII vid ruskvdder eller om kviil-
larna under fotogenlampans sken. Niir Bertil sytt tre par sdlskinnsskor

tog skinnen slut. Da sommade han i stiillet vinterskor av fArskinn tiII sma-

pojkarna. Ullen var kortklippt pa skinnen och de fiirdiga skorna sag Pryd-
liga ut - till en borjan. Efter en kort tid blev emellertid ullen pA dem

smutsig och kletade ihop sig. Barn trampade naturligtvis overallt och pa

en bondgArd fanns det mAnga stdllen att forstora ett par fArskinnsskor ph.
Det var vdrst vid toviider. DA tojde sig skinnet i skorna och de blev sladd-

flgaoch otdta.
Utover det dagliga arbetet med skotseln av djuren tfdjset, skulle Bertil

ocksA kora hem iingshoet och vinterveden, binda och lagafiskredskapen,
hugga gdrdsel till Akrar och indgol, reparera bAtar och andra redskap m m.

Alltid fanns dar nAgot arbete som vdntade pa att bli gjort. Var det inte
jordbrukets alla sysslo1, sA var det fiskets.
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De yngre syskonen mAste forstAs ocksA hjelpa till. Mangavar de upp-
gifter som dven de kunde utfora. SmapojkarnaJohan och Albin skulle t ex

varje dag sAga och klyva kviillsveden. Vidare skulle vattenkaret inne i foj-
set fyllas pa. FrAn brunnen gick en vattenrdnna in genom lagtndsvdggen.
Den mynnade ut i ett stort trdkar som vattenfylldes varje morgon. Mellan
20 och 30 hinkar fick vi hiva upp ur brunnen och stjiilpa i vattenrdnnan.
Niir det blAste och var minusgradeg fros man duktigt om fingrarna.
SAdan a ghnger fick man latt besvdr av nagelkiill, ndr man kom in i stug-
vdrmen.

Yarje lordag under vinterhalvAret mAste ocksA lakaryssjorna vittjas.
Lakaaattnet'rdtten till ett lakfiske' hade vi ropat in pA auktion pa byastdm-
man tillsammans med morfar. Varje veckoslut gav ryssjorna fiirsk fisk
dnda fram till mitten av februari. Det blev fisksoppa pa lake varje lordag-
kviill med lakrom eller laklever pA smorgAs som en extra delikatess. Ofta
rdckte lordagssoppan dven tilI ett sondagsmAl.

NAgra extrafortjdnster frAn skogen , frhntimmerleveranser till bolagen
eller ved till skolan eller kyrkan, kunde det inte bli tal om utan fullvuxna
karlar i huset. Ddrfor blev det knalt med kontanter. Laxfisket och sikfisket
gav vdl nAgrakrono{, och ett eller annat kilo smor och kanske ett tjog egg
ldmnades viil ibland in till handelsboden, men det mesta av vad vi produ-
cerade gick i utbyte mot andra varo4 dA friimst kaffe och socker. Mjolet tiIl

Utiiaer arbetet med skiitseln au djuren, skulle Bertil ki)ra hem cingshi)et.
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det dagliga brodet koptes sdckvis. Fanns inte pengar koptes varorna pA

kredit med gArden som sdkerhet. Det egna kornmjolet anvdndes frdmst
till grot, som var den stAende kvdllsmAltiden under vinterhalvAret.
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LAXFIS E PA HOLMOCADD
Laxfisket kring Flolmoarna har sedan urminnes tider tillhort jordiigarna
i Holmo by. Bonderna turades om att fiska pa olika fAngstplatser ldngs
ogruppens vdstra sida frAn Li[hal1an i norr till Gadden i soder. Hela
kuststrdckan var fore 1953 indela dilffAngstomrAden, s k laxndtlottet, ddr
laxfiskelag fiskade ett Ar i taget efter en bestdmd turordning. PA varje lax-
lott utsatte s 16 ndt som holls pA plats med forankrade stdnger.

For att kunna bedriva fisket sa langt frAn byn, som det oftast var fuirya

offi, fanns gemensamma fiskestugor uppsatta pA liimpliga stiillen ldngs
stranden. FIdr kunde laxndtlagen frAn en eller ibland tvA laxlotter bo un-
der utsdttningstiden, som infoll efter islossningstiden i maj. Vid utsdtt-
ningen av ndten arbetade fyraman tillsammans i varje lag och stugan ,har
vanligen bendmnd bastu, var deras hogkvarter. Ndr ndten satts ut, stan-
nade tvA man kvar pa de avldgsna lotterna for att vittja ndten. De forde en
ganska behaglig tillvaro och fordrev tiden mellan vittjningarna med att
slojda redskap tilI slAttern och fiska strommi.g for vinterns behov. Dess-

emellan kunde de skaffa fdrskt i grytan frAn sjofagel och skogsfagel.
Fdrska agg frAn grisslor eller grisselungar kunde ocksA inga i kosthallet.
Man laddade liksorn upp infor det krdvande slAtterarbetet som vdntade
fram pA sommaren.
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PA samma sdtt ldt man byns alla hdstar taga semesteg ndr de sllipptes
frta i Grossgrunden efter vArbruket. Innan slAttanden inleddes, togs i
regel laxndten upp. Basturna stod nu tomma ett tag - fram till iinges-
slAttern, som tog sin borjan vid mAnadsskiftet juli-augusti.

Iagfyllde sex den vAren, da jag fick f6lja min morfar Nils August Viklund
ut i laxfiske pa Holmo gadd, eller Gadden i dagligt taI. Morfar tillhorde ett
av de tvA laxfiskelag, som fanns hiir det Aret. Redan tidigt pa vintern, dA

morfar en dug satt och band pa ett laxndt r ga,v han mig lofte om attfhfolja
med:

- Du ska fA komma med till Gadda nAn vecka i somma4, hade han
sagt. Och bo i bastun med mej och de andra. Om du dr riktigt sniill med
mamma.

Medan han band pa ndtet, berdttade han om Gadda, dvs Gaddarna,
som var det dldsta namnet pa fyrskdiret:

- Dar finns de bdsta fAngstplats ern1 de storsta laxarna och de vack-
raste fhglarna, sa han.

Han beskrev platsen dar langt i soder som jdgarnas och fiskarenas
paradis och han hyste stora forvdntningar pe det kommande laxfisket.
Han var till sin liiggning optimist med ett glatt sinnelag. Alltid var han
beredd att spotta i ndvarna och taga nya tag i motgAngen.

Det blev en lAng vintel, en lAng tid att vara sndll, men fylld av ljusa
drommar om Gadden.

AntHgen kom sA den stora dagen och det var nu borjm av juni. Utsdtt-
ningen av de tunga laxndten och stdngerna var redan undanstokad, sA det
varbara att borja vittja ndten. Eftersom det i regel var flera fiskarbonder
om va\e laxndtlott, turades man om att ligga ute en vecka i taget. Nu var
det morfars vecka. Inte alla nojde sig dock med en vecka at gAngen.

Manga stannade garna kvar en ldngre tid i bastun. De som varken hade
djur eller familj att taga hand om foredrog att leva vildmarksliv med jakt
och fiske istlitrlet. Det fanns gott om sjofagel kring Gaddskdret och pA

spelplatserna hade orrarna forestiillning morgon och kviill.
Endast en och annan hade skaffat motorbhtvid den tiden. Det var bara

sjiilva transporten ut tiIl de avldgsna laxfiskarbastrtrna, som i biista faII
kunde ske med motorkraft. Annars satt drivkraften i ryggen och armarna
pa de sega fiskargubbarnd, om det inte var segelvind forstAs. Viigen ut till
"Holmo Gad dar" mdtte drygttretton sjomil (tva och en halv landmil) frtn
Byviken.

Iagminns tydligt denna vackra junimorgon hr 1922, demorfar och jug
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Vid ett tillfrille bad Hugo mig hdlla i skiftnyckelns yttre iinde, medan han fdrde den mot ett
aa tcindstiften, - Nu aet du aad elektricitet iir, sa han.

och bonden pa HackarsgArden, Arvid Jonsson, och hans son Bengt , tras-
kade byvagen soderut mot sjobod arr.a. Klockan var endast fem pA mor-
gonen, men solen hade redan dntrat skogskanten i oste1, ddr enstaka
moln fatt en gyllene glans pA undersidan. Ldngs byvagen utbredde sig
viilskotta Akrar kringgardade av grindgiirdsgArdar mot vdgen och vanliga
geirdsg drdar, sk skihagar,ldngs skogskanterna. AIla Akrar och gdrden holls
inhiignade och korna fick da ga pA skogen under somrarna istiillet. En
ljusgron brodd hade borjat spira i korntegarnd, men i potatislandens raka
fhror fanns dnnu inga grona skott. Lovskogen hade just fatt sin forsta
spiida gronska. Det var kav lugnt, ndstan andaktsfullt. Mdnnen pA vdgen
gick famiilda, liksom ville de inte stora kdnslan av andakt infor den skona
vArsommar och blomstertid, som kommit efter den lAnga och kalla vin-
tern.

Plotsligt stannade Arvid till och lyssnade.

- Hor ni det jug hor? frhgade han.

- En farskdlla viil , svatade morfar
En skock fAr fanns tydligen innanfor ingdrdningen. De mAste ha hittat

en oppning nAgonstans och krupit in. De hordes just nu vara inne pA
Konrads-skiftet.

- Vi mAst forsok och kasa ut dem, he ut dem frAn tegen, sa Arvid.
Morfar holI naturligtvis med och karlarna stdllde genast ifran sig sina

bordor av filflaskor och matsdckar av sdlskinn. De kldttrade vigt over
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Gaddbastun oar knuttimrad och hade liggplatser fdr tokt man. Taa laxnritlag skulle ju rym-
mas i den,

gdrdsgArden. Ddr innanfor vid skogskanten fanns skocken. Eftersom vi
var fyra personet, gick det ganskabra att samla in dem. Snart hade vi
motat ut fAren genom en oppning och dven lappat ihop det trasiga stdllet
i gdrdsgArden. Men allt tog sin tid och jug minns hur otalig jug var over
drojsmAlet. Vi var j, pu vag till Gadden och sA skulle dessa arma fArskallar
sinka oss.

Vdgen ned tiIl sjobodarna ilabbeck (pa yngre kartor skrivet Gaddbdck,

]ebiick, Gebdck o dyl) var ungefdr tre kilometer lAng och den sista kilo-
metern gick genom en risig granskog utan bebyggelse. Sa var vi dntligen
framme vid bodarna och hiir hade jugvarit mAnga gAnger tidigare. Da jug
foljde mor till fdboden eller ndr vi skulle pa dngesslAttern i Skiireghrn,
holmobornas namn pa Angeson, utgick vi alltid heirifrAn med bAtarna.

Det var varje gAng samma storslagna syn och lustfornimmelse, dA man
nAdde fram till Sundet (pa senare tid kallatlabbdcksundet) och sag vatt-
net glittra mellan trdden och de gamla sjobodarna.

Med de forsta motordrivna bAtarna i byn hade behovet av en ordentlig
kuj i Sundet aktualiserats. De grunda batldnningarna i Jabback och det
"orerrd' vattnet i viken utanfor de gamla bodarnd, dog inte ldngre for de

moderna bAtarna. Djrpt vatten mAste till och fanns ocksA i ndrheten,
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Pa sydsidan ao husariggen fanns en qrbetsbiink uppsatt och drir satt morfar med sina oerk-
tyg.

endast nAgra hundra meter ldngre soderut. Ute pA en udde, pa det till-
landade skdret Valstenogern, hade de hiir Aren ett nytqebback bor jatbyg-
gas. Flera timmerbodar var redan nedplockade pa den gamla platsen och

uppsatta Anyo i Ny -Jebbeck. FIdr lag ocksA den bat fortojd, som vi skulle
fdrdas med ned tiII Gadden.

Ytterligare nhgrakilometer ldngre ut i Sundets sodra utlopp, vtkallade
platsen Sti i Sonne, dvs Sor i Sundet (Sor-Sundet), fanns sedan en tid
dnnu en nybyggd batkaj. Den tillhorde grosshandlaren J Ad Forsbergs

Iilla fiskerifabrik "Flolmons Nyu Salteri". NAgon vdg fanns emellertid inte
dtt, sA man var hdnvisad till bat eller till att ga ldngs en ojdmn stig, den

s k Masgrundvdgen.
SA var vi da dntligen framme vid bAten i Ny-Jabbiick och deir var liv och

rorelse bland laxfiskarna som redan samlats. Fler abhtlagvar redan r fard
med ilastning och gubbarna var pratsamma och upprymda. De byboq
som i vanliga fall sag sA allvarstyngda och dystra ut, pratade och gestiku-
lerade, ju, till och med skrattade. Nagon hade oppnat sin matsdck och

bjod en flaska ga runt i laget. Man uppmandes, att ta sig en fdrdkniipp
fore den dryga sjoresan till Gadden och fiskebastun ddr. For mig var det

nAgot alldeles nytt, att se holmofiskarna sA hdr glada och lekfulla. En av
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dem, morfars granne Erik Olof Lundin pa Pell PersgArden, sjong till och
med en visstump.

Vi steg ombord i baten som skulle fora oss tiIl Gadden. Den dgdes av

Hugo Eriksson pA Kerstebacken Soribyn och hette Delfinen. BAten var vit-
mAlad och forsedd med brunmAlade skidbord'skvdttskydd'. Den hade en
liten ruff i foren. Den var en av de allra forsta motorbtttarna pA Holmon,
ett teknikens underverk, med en propeller som skruvade fram bAten

mycket fortare, dn vad det snabbaste roddarlag skulle kunna ro. Jag foljde
noggrant med i varje handgrepp Hugo utforde, dA han startade motorn
och ndr han sedan skotte den .Jag fick sitta ndra motorhuven, sA att jag
ocksA kunde se motorns arbete. Hugo hade huven haivoppen och skru-
vade hdr och var. Smorjkoppar fylldes och pyskranar oppnades med
jdmna mellanrum. Morfar kallade skdmtsamt Hugo for "maskinister('.
Vid ett tillfiiIle bad Flugo mig halla i skiftnyckelns yttre dnde, medan han
forde den mot ett av tdndstiften. Sjelv h611 han om verktyget med en tras-
selsudd, sA han slapp kdnna den stot iugfick. Vid stoten drog lug snabbt
undan handen, men Flugo bara skattade pa sitt sdregna sdtt:

- Nu vet du vad elektricitet dr, sa han. Titta hdr ska du fA se!

Han ndrmade Ater skiftnyckeln till tdndstrftet, sA att jug kunde se hur
gnistor slog mellan godsen.

- De dar gnisterna gar in i motorn och antdnder bensinen. Explosio-
nen driver sedan probelln, forklarade han.

Inte bara jugutan dven gubbarna var mycket imponerade av vad de sAg

och horde.
Det andra laxlaget hade ocksA motorbAt och de knappade nu in pa av-

stAndet mellan oss. Flugo vdntade in dem till dess att de var jdmsides.

Men, sA med ens okade han pA gasen och vAr bht drog genast ifrAn . Iag
sag glimten i ogat och smilet i mungipan pA honom och de andra, ttar den
andra bAten hamnade pA efterkeilken. Att vara forst och bdst var lyckan i
den stunden.

SA smAningom nAdde vi fram till fiskarstug dn, den sA kallade Gaddbas-
tun. Den lirg innerst i norra Gaddgraven, en stor vik pa Gaddens vdstra
sida. En liten o, Meirkogefi1 tdckte ndstan hela inloppet till viken, men
ddr fanns tvA smA grunda hal pA vardera sidan, diir vi kunde ta oss in. I
b Ath amne n s kinningAr'lartdningsplats e r' lhg re d an flera b htar upp dragna
och ovanfor dem fanns en byggnad som inrymde bade redskapsbod och
iskiillare. Mindre dn ett stenkast innanfor hamnen, lite hogre upp i bac-
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Fdr oarje ny lax blea morfar allt gladare. - Du fdr tur med dig, pojk! hojtade han.

ken, lug bastun, byns fiskarstuga och byggd for laxfisket. Den var knut-
timrad och hade liggplatser for tolv man. TvA laxndtlug skulle ju rymmas
i den.

Allt var sa nytt och spdnnande for en sexAring. Hdr skulle jugkomma
att upptdcka en helt ny vdrld i ett renodlat manssamhdlle, ddr fiske och
jakt och ddremellan slojdande tillhorde sysselsdttningarna. Med mora-
kniv sjdrp 'runt stiimj ard och sjekrok 'skedj arrl slojdades redskap och
husgerAd. Det var tex delar tlll hriraor'rafsor' sAsom tinnar'rdfspinnar'
och hriratyg'rdfsskaft'. Vidare lieorv for slattern och trdskAlal, skedar och
smorbyttor for mathAllet. Sma prydnadsforemAl, sAsom nipperaska4
snusdoso{, trafhglar m m, tillverkades ocksA - men mest for "njutnings
sku11".

Ndr vi kommit in i bastun fick juginstruktioner av morfar. FIan visade
pA vAr matkista och seingplats och upplyste mig om vArt horn i stugan.
FIdr skulle juguppehalla mig for att inte varai vdgen for de andra fiskarna.

- Ndr du dr utomhus kan du rora dig frrtt, sa han. Men du fAr forstAs
inte gA utom horhall. Ndr jugropar ska du svara, sb, att jag slipper faraoch
leta efter d.j. Vill du ga ldngre nAgon gtng,ska du frAga mej o* lov forst.

Morfar oppnade matkistan och stuvade ned en del proviant, som han
tog upp ur den medhavda sdlskinnssdcken: tvA viilfyllda smoraska4, en
bunt med vhfflor, en ugnstorkad farbog och sA brod forstAs. I den
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om att koka krtrillsgrdten.

oppna spisen brann en brasa och en trefotad kaffepanna stod redan over

elden. TvA andra pojkar uppholl sig ocksA i bastun. Det var Bengt/ som

kommit med oss, och det var Oskar, Anton Tegstroms pojke. De holl sig

till det horn, ddr deras fdder hade sina liggplatser och matkistor. Inomhus

rorde sig pojkarna som skuggor. Utomhus blev det annat ljud i skiillan.

De var mAnga hr dldre ii^ jag och hade ddrfor mycket att ldra ut.

Morfar gorde i ordni^g nAgra smorghsar, skar en bit av finbogen och

bjod mig .Jagminns dnnu hur gott det smakade. Jag tyckte han var mycket

frikostig.

- Du ska dta duktigt, sA att du vdxer och fAr lite kott pA benen medan

du dr har, sa han med ett spjuveraktigt leende.

Sedan de fatt lite mat i sig och druckit kaffe, gick var och en till sina

sysslor. PA sydsidan av husvdggen fanns en arbetsbdnk ,pPsatt och dat

satte sig mofiar med sina verktyg. Han sAgade av en bjorkklabb och be-

arbetade den med yxan tiIl nagot som liknade en stympad kon . Iag frh-

gade honom vad det skulle bli.

- Det skall bli en stickopeint kanske, svarade han.

- Vad dr en stickopint, morfar?

- Io, ser du. Om man har ett trdstycke och tiiljer pa det, tills det bara
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blir en tunn sticka kva1, dA har man gjort en "sticka upp till intet". Detblir
ingenti^g av det man tdnkte gora frAn borjan utan en stick-ope-int isteillet.

- Vad dr en stickopeint bra till de?

- Den duger till ingenting, svarade han. Endast till tidsfordrl, att
slosa bort tiden pb,, dA man istdllet borde gora nAgot nyttigare.

Morfar tog fram en trdrasp och filade pA konen, som nu borjade likna
ett halvklot. Sa tog han skedkroken och gropte ur insidan. Det gick raskt
undan och snart hade han tillverkat en fin trdskal. Av samm abjork gjorde
han ocksA en liten trdsked.

- Hdr har du nu dina matverktyg, pojk! Men du far sjiilv halla dem
rena, sa han och rdckte mig skeden och skAlen.

Ute pa Gaddgraven holl Anton Tegstrorn pA att liigga nAgra lagner'fisk-
nat'. Pojken hans, elvaArige Oskag var ocksA med i bAten, och rr.an kunde
hora hur pappan instruerade och formanade sin son. De stdngde av de
bhda inloppen till Gaddgraven och sA rodde de runt inne ph graven for
att skrdmma in fisken ddr i maskorna. Ibland slog de ocksA med Arorna
pA vattnet sA att det stdnkte. Det var spdnnande att folja fiskafdnget, dar
jug stod pA land.Jag kunde frAn stranden se och rdkna fiskarna de loste
frAn ndten, ndr de vittjade. Det blev mAnga abborrar men ocksA nAgra
sikar. Ndr de kom iland, gjorde de upp fangsten nere vid stranden och
tdrnor och mAsar tog hand om renset.

Iagbeundrade Oskat, som fick vara med i de vuxnas arbete. Iag foljde
med honom in i redskapsboden ndr han skulle hdmta jarngrytan de
skulle koka i. Inne i boden gjorde jugnya uppttickter. PA en spik pa vdggen
hiingde, bland mycket annat, ett knippe sjofaglar ihopbundna i benen. PA

golvet stod tunnor och fjrirdingar rned insaltad fisk och overallt fanns red-
skap av olika slag. Seilniit, skotar, laxnat, smAryssjor och lagner heingde
prydligt over uttjdnta Aror som fanns uppsatta mellan takAsar och regel-
verk.

Efter nagot tag blev jarngrytan i bastun fylld med vatten och fisk och
placeradphgloden i eldstaden. Ddrefter sattes potatisen pA. Vid tvAtiden
om aftonen var maten klar. Fiskgrytan och potatisgrytan sattes nu sida
vid sida pA bastugolvet och i tur och ordning, vanligen efter alde1, hdm-
tade fiskarna sina portioner, som de lade upp pa sina trdskAlar. Morfar
delade med sig av maten till mig och jugkunde nu for forsta gAngen prova
mina nya matverktyg .Jagmosade fisk och potatis i trdskAlen och over det
hela hiillde jug fiskspad och sotmj6lk. Ett brodstycke och en smorlott
smakade fint till den fdrska fisken.
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Efter mAlet gick alla tiIl vila. Vi hade ju bor jat dagen red anfyrapA mor-

gonen och dessutom fardats lAng vag. En vilostund efter maten gjorde

verkligen gott. Ocksa vi pojkar skulle ldras den seden. Om dven vilttg,
visste de vuxna var de hade oss. Nagot ofog eller storande oljud kunde

vi da inte stdlla tilI med. Det ansAgs allmdnt vara bra ocksA for barnen att

vila pA maten.

Vid femtiden pA kviillen rodde de bada fiskelagen ut for att vittja lax-

ndten; broderna Karl och Anton Tegstrom tiIl den norra laxndtlotten och

morfar, jagoch Arvid Jonsson frAn Hackars till den sodra. Morfar satt vid
det frdmre Arparet och Arvid vid det bakre .lagsatt i bakstammen. Vddret

var fint den hdr kviillen och forvdntningarna stora.

PA varje laxlott fanns 16 laxnat att vittja. Morfar tog fast i telnen Pa

landarmen, dvs i ndtlinan ndrmast stranden, och halade bAten fram efter

ndtet forbi stdnger och ut mot laxndt ets juta. Jutan var den spetsiga vinkel

ndtet bildade ytterst mot havssidan. FIdr brukade laxarna vanligen ga Pa

ndtet.
Det satt en eller ett par laxar pA varje ndt vid den hdr vittjningen.

Ganska snart hade vi ett tiotal av dem i bAten. Allt eftersom morfar lyfte

laxarna over framstammen ned i baten, slog han ihjal dem med lax-

klubban. Det ekade i hela bAten, ndr klubban gick. For varje ny lax,

blev han allt gladare. Han skrattade ho gljutt, ndr han langade laxarna

akterover. Arvid lade dem i snygga rader pd faraeden 'golvbrddernd i
bAten.

- Du for tur med drg, pojk! hojtade morfar till mig. Sa hdr ska det se

ut, ndr man fiskar lax i Gadda. Ska jugkunna tro, att vi vinner i kviill over

nordlotten?

- Det skulle nog smaka. Vi fhr val se hur pass rdttvis VAr Herre kan

vata, svarade Arvid.
Iagminns antalet laxar det blev den hdr kviillen. 18 stycken lag ph far-

veden , nar vi rodde hemmAt. Allt var gledje och froj d, ja, dvs dnda tills

vi kom i land. Eftersom den andra bAten drojde ldngre dn vanhgt, blev

morfar orolig.
Du ska fa s€, att man fortfarande drdper laxen norrut, muttrade

han. Det ldt en aning rnissunnsamt.
Ndr det andra lagets bat skrapade mot stenfjiiran'stenstranderf i bat-

ldnningen, blev morfar lang i halsen. En lang stund stod han tyst och rdk-

nade de andras laxar. Anton Tegstrom hade svArt att halla sig och yttrade

med hes rost, ndr han klev ur bAten:
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I'/rir jag kom upp till det soarta biiltet, tittade jag ned mot marken och blea alldeles fiir-
skriickt. lag masade mig fdrsiktigt ned igen, tritt intill stegen. Pojkarna diir uppe ropade till
mig, att jag aar feg.
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- FAngsten tAl att tittas pA den hdr gAngen, August! Men ni torde vdl

ha fAtt fler kanske?

- O nej! Nordlotten iir alltjdmtvdrst, vem som dntycks ha ndten dar,

svarade morfar. Vi har bara fatt hdlften mot er.

- Det eir sA sant, som det dr sagt, sade Anton och lada in enmullbiink.
VAr Herre fordelar fAngsterna. Han lAter sina trogna hdr allt gott av nAd

efiara.

Mina kamrater Bengt och Oskar tog mig pA allt ldngre utflykter frAn bastu-

platsen. Medan gubbarna vittjade ndten, passade vi barn pA att se oss

omkring. En dag korn vi tilI kumlet pa Nordgadden, en cirka 20 meter hog

bak som tjiinade lotsarna i deras prickutsdttning i farlederna. Bengt och

Oskal bhdaflera Ar iildre dn mig, kldttrade snart upp till toppen och loc-

kade mig att gora detsamma. De pAstod , att de sAg segelfartygute till havs

diirifrAn.Iagblev nyfiken och borjade kldttra jug ocksA. Niir jug kom upP

till det svarta bdltet, tittade jug ned mot marken och blev mycket for-
skrdckt.Iaggreps av fasa och var ndra att fh svindel, nar jug sag hur hogt

iug hunnit.lag masade forsiktigt ned igen tatt klistrad intill stegen. Poj-

karna diir uppe ropade till mtg, och tyckte visst att jag var f"g. Men jagvar
jubara sex AL medan de var elva och tretton.

lnne i sjt)boden gjorde jag nya upptiickter.
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SKAAxGE S SLATTER I RGARDEN
I slutet av juli bar det iviig till 2ingesslAttern i Sk2irgArden, dvs Angeson.
Det blev ett ordentligt flyttlass med alla redskap och allt husgerad. Kon
Lycka fick gA efter i en fdsta bakpa lasset. Pa lastvagnen stuvades hopbun-
tade hciraor'rafsor' och har, vars jarn var losstagna och omlindade med
sdckvdv for att skydda eggen. Vi hade dagarna fore slitit vid slipstenen
bade ldnge och vdl for att fa dem vassa. Lador med verktyg, sdckar med
siklagnel, ombyteskliider och matdon trdngdes med den stora fullprop-
pade matkistan pA lasset, ndr min dldsta bror Bertil spdnde for vAr hdst
Frej . Iag sag hur Frej vdnde pa huvudet och tittade pA lasset, innan han
glatt steg in mellan skalmarna. Vi forstod vad han tdnkte: "Nu bar det iveig

till iingesslAttern i SkdregArn och dar vdntar fint bete och stor frigan g". Dar
skulle Frej ocksA komma att traffa skiftesgrannens hdst, Abels-hdsten.
Den hette Brugn, dvs Brun. Aret var 1927 och jug hade fyllt elva Ar.

Ndr vi kom ned till sjobodarna ilebback, spdndes hdsten ifrAn. Hdr tog
byvagen slut och nu vidtog endast Masgrundvdgen, skogsstigen soderut
ldngs on. Bertil tog av Frej seltyget och satte en kortare tom i betslet. Sa

sa han tilI mig:
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4:,

lag fick gtiga i Bertils oiinstra hand i stiillet ft)r stigWgd. Mor och iag gna oss sedan irsiig

lfngs stigen till miitesplatsen soderut i Sundet.

- Nu fAr du ta Frej och ri liings efter vdgen till MAsgronne. Jag och

Johan tar biftn och ror, och sA mots vi vid MAsgronnlede. Men lAt h|istn
gA som han vill. Han hittar vdgen sjiilv.

lagfick stiga i Bertils vdnstra hand i stiillet for stigbygel,ndr jug gjorde
uppsittning. Mor och iug gav oss genast iviig liings stigen till motesplat-

sen soderut i Sundet, jagfore och hon med kossan efter. Vid MAsgrundet
smalnade Sundet av till bar a drygt 100 meters bredd och hiir fanns ett

liimpligt stiille for att lAta kon och hdsten simma over till Angeson. Hdr
fanns ocksA en gdrdsgard uppsatt l|ings stranden sA att inte kor pA skogs-

bete pa Hemon skulle ta sig over och nalla av de oslagna dngena i Skiir-
gArden.

i iffi|f,it,:,

Frej tog ett par tuggor och gick sedan nagra klia ut i aattnet och drack sig otdrstig.
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Ndr vi kom fram tiIl Masgrundledet, dvs ledet 'gardseardsgrinder/ vid
MAsgrundet, oppnade jugden och lat hesten ga ned till strandgrdset. Den
tog ett par tuggor och gick sedan nAgra kliv ut i vattnet och drack sig otors-
tig. Lycka kunde nu ocksA ta sig nAgra tuggor t tillerskogen'alskoged, som
kantade stranden. An var inte bAten synlig. Broderna skulle ju lasta i alla
sakernafrhnlastvagnen innan de kunde ge sig ut. Hela strdckan ned till
Rossgrunden var Atta kilometer sjoviigen, storre delen pa oppet vatten.
Hit till andra etappen av vAr fard, frhnJiibbiick och tiil Mesgrundet, var
det tvdr kilometer.

Nu kom Bertil och Johan roendes. Med dubbla hrpar gick det undan och
snart vdnde de in bAtens akter mot stranden ddr mor och jug stod. Vi gick
ombord och mor satte sig pa matkistan mitt i bAten, medan jag stannade
i bakstamme n.Iagvill minnas att jugbeholl betslet kvar pA Fre j, tnnan jag
ledde ut honom i vattnet. Vanligen fick han, liksom kon, vara helt fri vid
vattenoverfarter. De kom dnda frivilligt med. Lycka hade varit med pA

dngesslAttern i SkeirgArden foru, sA hon gick genast efter Frej i vattnet och
sam pa lagom avstAnd over Sundet. Hdsten stonade - av vdllust kanske

- och huvudet holl han alldeles intill vattenytan. Manen sldpade som en
sloja pa vattnet.Iag satt pa bakbarken och iakttog hdsten och sAg, att han
anvdnde sina hovar som skovlar ndr han sam. Han liksom h611 andan
emellanht, drog ihop ndsborrarna, innan han frustande slog upp dem pA

vid gavel for att ta ny luft. Kossan var inte lika god simmare. Hennes
klovar fungerade inte lika bra som hovarna och hon blev duktigt pa efter-
kdlken. Hennes oron sAg sA ovanligt stora ut. Som tvA segel till en borjan.
Men de slokade och hiingde i vattnet, innan hon till slut nadde fram till
andra stranden. FIon var trott, kostackarn.

lag satt pa bakbarken och iakttog hcisten niir han sam.
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Hdsten och kon steg iland pa Knivogern alldeles vid Gubbsten, en stor

sten intill stranden. Bertil satte grimman pA kon. Sa gick han fram tiIl hiis-

ten och strok med handen bort det mesta vattnet ur hArremmen, diir jug

skulle sitta. Att jugblev lite blot i baken gjorde ingenting, ndr iugfick rida
Frej . Han hade stiillt sig alldeles intill Gubbsten - utan anmaning, tror
jug - och frAn den satt jug upp pa hiistryggen. SA fort jag stramade i
tygetrn , borjade han ga in mot skogsvdgen och mor skyndade nu efter

med Lycka. Under den knaggliga ritten fantiserade jug bland annat om
cowboys i Vilda Vdstern och om strider med indianer.

Efter en stund var vi framme vid Akrarna i Nor dfjarden. Vdgen gick vid
den hiir tiden pA vdstra sidan om Akergiirdan. Hdr fanns en rakstrdcka

som var l2implig for galopp. Ndr vi red hdstarna till sommarbetet i Cross-

grunden, brukade vi l&ta hdstarna springa denna strdcka. Det visste Frej,

for han klippte med oronen och tycktes vdnta pA ett tecken .Iagkunde inte
motstA frestelsen utan ryckte latt i tommen och satte samtidigt hiilarna i
ljumsken pA honom. Genast bar det iviig med ett mjukt galoPP. Hrj , vad
det gick undan! Iag horde mor skrika efter mig:

- Ier du alldeles gojvut, pojk, som fdles sdnna!

Iag h611 in hdsten och vdntade. I fantasin sag jug en hel hjord med

prdriekor rymma ifrAn mig.
Vi passerade flera lador efter Skiireaiigen, som vdgen liings efter SkEir-

gArden kallades, och pa flera skiften var slAttern i fuIl gang. Vid en av

ladorna sag jag klasskamraten Herbert tillsammans med sina syskon.

Han hade ft*t fara in till UmeA och borja vid ldroverket. Nu var han

hemm a pe sommarlov. Det ryktades att han klarat sig fint i stan. Lite
avund kdnde jug vdl kanske for det, men inte just nu, ndr iug satt hogt

uppe pa hiistryggen, och Herbert gick dar och rdfsade.

Vi fortsatte i sakta mak och passerade snart Stockersfjdrden och

Brdnnhdllarna. I en bergskant snavade plotsligt hiisten till och stotte sitt

hogra framknd, sa illa att en flisa av skinnet lossnade. Det kom just inget

blod frhnsAret, som tur var. Hdsten baranickade till och jugh611 mig kvar

pa hdstryggen.
Sedan vi passerat de stora insjoarna Brdnnfjiirden, Sorfjdrden, Stor-

Sekasgraven och Vdsterfjiirden, kom vi fram till den grdsbevdxta tjdrnen
Knivingsgraven. Skiirevdgen tycktes hdr gerakt fram till tjdrnen, men en

bit innan hade hdsten velat vika av in mot skogen i vdster. Den hade hind-
rats av mor som ropat: "Nej pojkl At det hallet finns ingen veg. Se tiIl att

hdsten ghr rakt fram i stdllet".

Jag visade Frej tillbaka till vdgen och han fortsatte, om dn en smula
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motvilligt, fram till tjdrnens myrkant. Ddr stannade han medan mor kom
ifatt.

- Nu ha vi vorte vill, sa hon. Gatt vilse.

Iag kom da ihag Bertils ord , nar vi skildes:

- Bertil sa ju, att jug skulle lAta Frej gA som han viIle, svarade jag. Ni
sag val,, att han ville upp mot skogen. Det hiir mAste varavintervdgen, den
som ghr over myrarna.

-Ia, du kan ha rdtt. Lat han ga da som han vill, fA se vart det bdr av.

Jagtog i tommen och visade hdsten tillbaka. Han gick nu fram till det
steille ddr han forut velat vika av. Nu upptiickte ocksA vi den ndstan igen-
vuxna skogsvdgen.

- Tdnk en sAn priiktig och forstAndig hdst vi hat, sa mor. Han har
bdttre vett iin folket. Nu dr vi da pa rdtt vag, och vi har inte lang bit kvar
flu, Gud vare tack och lov.

Upp. pa Knivingsrdftan oppnade sig skogen och vi kunde nu se ut
over Vdster-Kvarken. Ett stycke ut pa vattnet sag vi en roddbAt komma.
Det var vAr egen enabAt med Bertil och ]ohan vid Arorna. Havet lag ndstan
spegelblankt sA nAgon nytta av seglet hade de tydligen inte haft. Ndr de
upptiickte oss uppe pa hojden vilade de ett tagpA Arorna och vinkade" Iag
vinkade tillbaka frAn hdstryggen .Jag kdnde det som ett stort privilegium
attfh sitta pA Frej medan Johan, som var 1-B mAnader iildre ii^ jag, fick slita
hund vid Arorna.

Vi kom fram ungefdr samtidigt till Rossgrund-bastrn, Xaxfiskestugan pa
Vdstra Rossgrundet. Pa bastuvallen fanns frodigt bete for Frej och Lycka,
och de sliipptes genast fria. Sjdlv fann jug roda smultron baranhgra steg
frAn bastun.

- Forst ska vi vdl ha oss en kaffetAr och en smorgAs innan vi gor nAgot
annat, foreslog mor.

Matkistan bars upp frAn bAten och den trefotade kaffepannan sattes
nu over elden. Medan vi vdntade pa kaffet fick jugoch Johan fylla tvA bols-
ter med halm, som vi tagit med oss frAn by* i en hArdtrampad sdck. Bertil
hade redan hunnitbara upp en del av redskapen , nar mor ropade in oss.

I bastun fanns sex ligglavar i tre horn och en oppen spis i det fjiirde all-
deles innanfor dorren. Vi hade vAra siingplatser i lavarna till vdnster invid
dorren. Diir fanns liggplatser for fyra persone(, tvA i ovre laven och tvA i
undre. Vi kunde ocksA anvdnda den ovre liggplatsen i det horn diir Abel
Sdvenberg och hans son Ragnar 1Ag. I det tredje hornet holl Abels-kvinn-
folket tilI; dvs hustrun Edla och dottrarna A*y, Elly och Eivor. VAr skiftes-
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granne och hans familj hade borjat med Rossgrund-slAttern fore oss. Nu
var de ute i arbete pa nAgon av soruddarna.

Frej kdnde snart vittringen av sin hdstkompis, Abels-hdsten Brugn.
Han gav till ett ljudligt gniigg och fick ett lika muntert huckrande tiIlbaka.
Brugn stod alldeles i ndrheten, i skogsdungen Hdstlund strax sor om
bastun. Ddr hittade ocksa Lycka ganska snart sin gamla vdn, Abels-kon.

Maten smakade gott ddr vi satt kring bordet. Stockelden brann pA

spishiillen och genom det lilla fonstret hade vi bra utsikt over Vdster-
Kvarken. MAsar och tdrnor skriade och dok ute vid Strommingsstdllet, ett
kdnt fiskegrund en bit ut frAn land. Ndr vi iitit, stod det inte ldnge pa
forrdn allt var uppburet frAn bAten nere i viken.

- Vi hinn nog slA Bastelonn, foreslog Bertil ndr vi var klara.
Vid Bastulund norr om bastuvallen gick rAgAngen mellan vArt och

Abels skifte. En gerrgi tiden hade en dldre bastuplats funnits inne i norra
Bastulund, men den gamla bastuviken hade med Aren uppgrundats och
blivit allt mer omojlig att anvdnda. Niir gammbastun sA en dug brann upp
av en olyckshdndelse, byggdes den nya ddr vi nu bodde. Pa en timmer-
stock r saalen 'farsturt' fanns byggnadsAret 1891 inristat.

Ndr vi kom ut med lien och hdrvorna sAg vi att Abels redan rakat av

sin del av bastuvallen. Bertil gick over pa var sida om rAgangen och for nu
snart fram med lien mellan \llrarnA'alarnd och bjorkarna. Ddr vdxte sia,

ett slags grds som var mycket frodigt, och sA fanns ddr vanligt vallgrds in-
blandat med mAnga vilda blomster. Det doftade gott under ansningen
och medan hoet torkade pa laduvallen. Ja, ndr man tdnker tillbaks ptt
lundhoet, kan man dnnu minnas dofterna med en lustfornimmelse.

Vid flodvatten eller stormar fordes en hel del timme{, vass och annan
brAte upp ldngs ollerlunden vid strdnderna . Sji)raket formultnade sA smA-

ningom tillsammans med lov och fdnngrris 'visset fjolarsgras', och bildade
mylla med snArig viixtlighet. Strdngen av skriip vid hogsta vattenstAndet
kallade holmoborn a abiila' hbor derf.

Fram emot kviillen var vi fiirdiga med Bastulund. Bertil hade slutat tidi-
gare och hdmtat fram hdsten och rtggat kiilkskrindan. Han var i full fiird
med framkorningen av grdshogarna som nu lades i en gldnta i lunden.

Johan hade tagit fram reservlien och fick slA den sista biten sedan store-

bror lagt av.Iagvar elva Ar och han ndra tretton. Vi tyckte att vi gick fram
med lie och hdrva ndstan som fullvuxna karlar. Vi upplevde arbetet som
ett tvAfrg, ett mAste, men att fA overta nAgot av de vuxnas arbete var iindA
lite stimulerande. Att lien traffade en sten ibland var oundvikligt, vem
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Slipstenen fanns mot den si)dra bqstuociggen och i solhettan diir fick jag genomlida mdnga
saettkurer.

som iin holl i orvet. Niir det nu hdnde Johan, tog han en paus och drog
upp strykpinnen ur bdltet och strok eggen. Medan svetten droppade frAn

ansiktet svdngde han strykan'bryrtet', sA det sjong om jdrnet.
Nu hordes mor Hannas rop bortifrAn bastun:

- Nu ftn je kvdlla! Maten dr fardtg, sA kom hem nu pojkar!
Ndr vi kom in i bastun sAg vi att Abels-kvinnfolket hade Atervdnt.

Sdvenbergs-mo{, a Edla, tog fram en skAl och bjod oss vdlkommen med

hjortron. Hennes tre dottrar hade krupit ner i sdnglaven invid fonster-
bordet. Abel sjiilv var fortfarande ute och arbetade med framkorning med

sonen Ragnar som drdng. De kunde ibland halla pa ldnge efter morkrets
inbrott. Kveillarna var Abels bdsta arbetstid. DA var det svalare och bdttre

arbetstemperatrtr, tyckte han. Pa dagarna ndr solen stekte som varmast,
kunde han istiillet hdnga ifrAn sig lien for en tupplur i sku gganbakom en

buske. Men i skymningen sAdan a dagar kunde man bade se och hora,

hur han for fuam. Ndr lien traffade stenal, slog blixtar upp i morkret och

slagen ekade i sommarkvdllen. TilI slut tog ocksA Abel kvdll, men verkade

varken trott eller sliten. Han var istiillet skojfrisk och pratsam.

-Jaghorde att ni var har, ndr jug fick hora hdsten huckra, sa han till
hdlsning ndr han steg in.

Vi hade redan hunnit undanstoka kvdllsmaten. Den bestod som van-

ligt av kornmjolsgrot med nysilad griidd*j61k, som Lycka nyss ldmnat
ifran sig. Nu stod kon i tillbyggnaden vdst om bastun och idisslade det

fina sensommargrdset hon fatt i sig under kviillen. Inne i bastun tycktes

alla vara nojda med dagens vdrv. Snart domnade dven jug in i den sko-

naste vila - i den somn som en arbetsdag med mycket sjoluft skdnker.
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Bonden Abel

frdn hans lie,
Siioenberg anr en mycket idog karl.
dd den ibland slog mot en sten.

I skymningen man se blixtar sla

AngesslAttern pagick normalt i tva veckor. Under den tiden for vi med
lien over alla omrAden pA skiften a vhra, dar det vdxte nAgot grds. Vart
enda kangelstrd 'enstaka strd skulle rakas igen, det var mAlsdttningen.
Nere vid sjiilva stranden, oftast vid langgrunda strdnder, vaxte starr och
siilting. Liingre upp i ollerskogen fanns lundgrdset. Vid insjoar och tjar-
nar slog vi bl a starr och frdken. Varje kviill kordes eller bars dagens skord
fram till nagon av vAra lador for att bredas ut pA ladusldttan. Ddr mAste
det ansas och torkas innan det vid gott vdder kunde l2iggas in i ladan.

Ndr vi slog i sjoarna och pa myrarna tog vi pa oss vAra mest oskadliga

kliider. Skorn avar oftast kasserade sdlskinnsskor. Om de inte redan hade
hal, skar vi sonder dem sA att vattnet ldttare kunde rinna ur dem. Annars
blev de alltfor tunga da de vattenfylldes. Till strumpor anvdndes i regel
armar frAn kasserade blablusar och bussaroner. De gick latt att ta pa och
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av medan vanliga strumpor i vatt titrlstand klibbade fast mot foten. Vi sAg

sdkert anskrdmliga ut i alla dessa gamla avlagda kldder. Men den som
motte oss forstod sdkert, att vi var pa vdg till slattern i nagot surhAl.

Forutom slAtter och hoans , var det att stA vid slipstenen och veva for
att fhliarna vassa. Var det stenfritt i lundarna behovdes den handdrivna
kalkstenen inte anvdndas sA ofta. Hade slAtterkarlen traffati sten med bla-
det, mAste de djupa affen efter stenhuggen slipas bort. Slipstenen fanns
dessutom mot den sodra bastuvdggen och i solhettan ddr fick jug genom-
lida mAnga svettkurer. Vevandet var en plAga som aldrig tycktes ta slut.

GAsjakten

Ndr kviillen kom och dagens moda i slAtterarbetet var ove1, fanns det roli-
garc sysselsdttnin gar dn att veva slipsten, ja, sysslor som vi betraktade
som rena fritidsnojen. Da lades lagnerna ut sA att hushallet kunrle drygas

ut med fdrsk fisk. Nu blev det ocksA tid till att skaffa kott i grytan med jakt-
vapen. Niir vi en eftermiddag ansade ho pa den ostra laduvallen ph
Rossgrunden - vi hade sammanlagt tre lador pa Rossgrunden - sAg vi
en flock gdss f\rga soderut och in over Grossgrunden. Vi sprang upp pa
hogsta punkten bakom ladan och sag da hur gdssen sdnkte sig ned for
landni.g. DA sa ]ohan ivrigt:

- I kviill ska iug prova enkelpipingen i Grossgronna.
Innan skymningen f611 tog han enabAten och rodde over Halorsstrom-

men till Grossgrunden. Ndr han sA smAningom Atervdnde, hade han
mycket att berdtta for sin lillebror:

Han hade ldmnat bAten pA norra stranden och smog sig sedan genom
skogen ned till Thckgrundvikarna. Men hdr fanns inga gdss. Han mAste

da smyga vidare ned till Nordgraven. Ndr han kom dtt, var det ndstan
morkt. Han skyrntade dntligen gAsflocken langt borta vid andra sidan.
Han beslot sig da for att vdnta till gryningen. Han lade sig bakom en sten

och danfrhn sag han ibland de vita stjiirtfjddrarna lysa av mot morkret,
ndr gdssen vdnde upp for att ta naten frAn sjobottnen. Ibland kom de

ganska ndra honom, men han kunde inte urskilja sikte och korn i mork-
ret. Han hoppades viil ocksA fa flera gdss for ett skott.

Vid tre-tiden pA morgonen kom gryningen. Kanske hade han slumrat
nAgon stund under de fem timmar han legat bakom stenen. Gasflocken

syntes nu tydligt men pa alldeles for langt skotthall. De fanns i ndrheten
av en udde pA motsatta stranden och hade kanske fAtt vittring av honom,
eftersom de hoIl sig sA langt borta. ]ohan borjade nu krypa genom sly-

59



skogen. Han spanade forsiktigt genom lovverket och fick plotsligt se en
gas i gott hell. De andra uppeholl sig en bra bit diirifrAn. FIan tdnkte : "Bast
att ta chansen innan den simmar tillbaka till flockerl'. Han tog sikte och
ldt skottet ga. GAsen flaxade tilI och vdnde sedan buken i vddret. ]ohan
lade snabbt in en ny patron och vdntade att nAgon i den flyende flocken
skulle flyga inom hall. Men de flog upp emot vindriktningen och kom
aldrig i ndrheten.

Vid sex-tiden pa morgonen kom Johan hem. Han hade bossan pa
axeln och gAsen hdngande phryggen. En gAsfjader satt instucken mellan
kniippet och sjylet'skjulet, skdrmert' pa kepsen. En stor jamgryta pa tre
ben stod sedan over elden i flera dar. GAsen rdckte neimligen till mAnga
maltider. Kommande natt sov Johan jdgarens goda somn. Kanske
dromde han om gasflocken i l{\lgraua (Nordgraven).

Ndr lordagen kom , for de vuxna hem till byn for att proviantera och se till
ghrdarna. Kreaturen hemmavid hade nAgon hjalpsam anforvant atagit
sig att skota. Kvar i Rossgrunden ldmnades ]ohan och jug. Vi skulle se till
hdsten och kon och ansa hoet sA att det torkade.Jag hade tidigt ft*tlara
mig att mjolka. Abels-flickorna sag nyfiket ph,medan jug mjolkade Lyc-
kas juver tomt. Det kdndes ndstan genant, ndr flickorna iakttog mig. Det

Vid sex-tiden pd morgonen kom lohan hem. Han hade biissan pd axeln och gdsen hringande
pd ryggen.
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var ju inget vanligt karlagora. Eftersom flickorna Elly och Eivor ocksA blev
kvar over helgen, kunde de hjalpa mig med mjolkningen, sedan jugbett
dem.

Trots att det var sondag, mAste hoet iindA ansas, dvs tasas'bredas ut'
och setas'volmas'. Men ingen slAtter behovde utforas. Vi fick diirfor god
tid for egna pahitt. Fiske till exempel. Vi tog fram en lagn och gick bort till
Gammbastukroken, viken strax norr om bastuvallen. Vattnet var varmt i
den grunda viken, shvi tog av oss pA underkroppen och vadade ut med
ndtet till vikens oppning mot havet. Ddr tog vi av oss resten och badade
samtidrgt,som vi skrdmde fisken i viken ut mot avstdngningen. Ndr vi
ndrmade oss lagnen, kunde vi se hur flera flrr'floten doppade ndr fisken
gick pa. Vi sag ocksA nAgra giiddor vdnda och smita forbi oss, ndr vi
trangde in mot dem. De sag antagligen ndtet och var naturligtvis ovilliga
att git pa.

Vi fick i alla faIl flera geiddor och abborrar och en hel del mort pA var-
pet. Matfisken togs tillvara och rensades. Morten och renset lades sedan
i en hog pA stenfjdran. Vi sjdlva krop in i ett snAr pe liimpligt hall med
hagelbossan skjutklar. Det drojde inte ldnge forrdn mAsar slog och tog for
sig av renset. Vi ldt dem dock hallas. Vi vdntade pa stortjuven, en stor tru-
tart som vi kallade slokestrutn,

Truten mAste snart ha upptlickt att nAgra mAsar tog for sig av ldcker-
bttar pa vAr strand ph Vdstra Rossgrundet. MAsarna tycktes tydligen
kunna festa utan nAgon vidare inblandning fran den farhgafienden mdn-
niskan i bastun i ndrheten, kanske den tdnkte. Truten kunde ndmligen
inte halla sig liingre utan seglade ner mot Ateln den ocksA . "Dehordes en
knall, premidrtrutens saga var all", for att travestera nAgra strofer frtn
Harjakt pa Laxbhdagrund - en kiind holmovisa.

Innan daggen f611 om kvdlien, hade vi ansat och ladat det torra hoet pa
den ena laduvallen. Pa den andra vallen var hoet fortfarande rhtt, sA ddr
fick vi liigga det r setar 'volmar' for natten. Foljande dug pA morgonen
mAste vi ddrfor kasta ut setarna igen for rorning och vidare torknin1. Ia,
hoansningen var egentligen ett hantverk som foljde mycket bestdmda
regler. Man slog grdset pa morgonen, medan det fortfarande fanns nAgon

duggi det. Det ansAgs dA inte shhdrdbett'svArslaget' for liebladet. Sedan
rdfsades det ihop till strdngar for att nAgon timme senare roras och vdndas
ytterligare. Pa eftermiddagen tasades det ytterligare en gAng och sldtades

till. Pa kvdllen, innan daggen foll, rdfsades det slutligen ihop till setar som
skydd mot duggoch eventuellt regn pA natten. Och ndsta dugupprepades
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proceduren till dess att det var sA torrt, att det kunde bdras in i ladorna.
Forst pA senvintern ett halvAr senare , nar vintervdgarna over fiardar och

myrar frusit till, togs hoet hem med hdst och skrindsldde.

Vrakplundrirg

Ndr vi pa sensommaren 1925 kom ut i dngesslAttern pa Rossgrunden,

motte oss en ovanlig syn ute pa Vdster-Kvarken. Ute vid Knivingskallen
nhgrasjomil ut frAn stranden, stod vraket efter den norska barken Glance

af Brevik som grundstott pa hosten innan, ndrmare bestdmt den l-0 okto-
ber 1924. Vraket hade klarat vinterns isskruvningar ganska bra, men
rdrnaheingde pa trekvart sedan den lopande tacklingen bargats av vrak-
plundrare. Tagvirket, taljor och block var redan bortplockade.

Det hade varit en strid strom av obor - och dven andra for den delen

- under hela hosten och vintern efter olyckan. De hade forsett sig efter

den allemansrdtt som tycktes giilIa for overgivna vrak. Det ansAgs all-

mdnt, att om man inte i tid tog tillvara det som kunde Ateranvdndas frAn

vraket, skulle isarna och vAgorna kunna komma att forstora det istiillet.
Det ldr for ldnge sedan till och med ha forekommit boner ibyabonen om
inte Herren ville vara sa god att vdlsigna strdnderna med bdrgningsgods.

Men visst intrdffade strandningar dven utan boner. Vid hart vdder med

dimma, morker, snofall eller storm och dA strornmen i Kvarkarna var svAr

lid Kniaingskallen stod uraket efter den norska barken Glance som grundstdtt hdsten

lnnan.
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att berdkna, kunde fartygen ldtt komm a pe drift och tilI slut stranda pa
nAgot av de mAnga forriidiska utgrunden.

En son dug, da formiddagens hoans var bortstokad (ovrig slAtter fore-
kom inte gdrna pA sondagar), rodde mina dldre broder Bertil och Karl ut
tilI vraket Glance. Trots att havet lrg spegelblankt mAste "smAp ojkarnd',
dvs jug och min ndrmaste broder Johan, stanna kvar hemm a pe bastu-
vallen med mor. Vi kunde frAn vdsterstranden se, hur enabAten blev
mindre och mindre for vart hrtag, innan den till slut forsvann langt ddr
ute vid vraket. Vi turades om att lAna lAngkikaren, och vhra fantasier for
vad broderna skulle fA se ddr ute visste inga grdnser.

De Atervdnde efter ett par timmar och hade mycket attberdtta. De hade
lagt tilI vid batsidan under de utsvdngda ddvertarna, frhn vilka besdtt-
ningen en mork hostkviill Aret innan ftat livbaten i sjon och overgivit far-
tyget. Batginorna hade monterats ned och tagits tillvara av vrakplund-
rare, men en lejdare hiingde pa utsidan och ph den hade de dntrat
ombord. De hade gatt runt i skans och kajuta och "bargat" en hel del
saker. Framme i foren hade de till exempel hittat ett antal bastanta blyror
som de huggit loss med hjalp av upphittad yXd, och i ett skap i skansen
hade de funnit nAgra billiga romaner skrivna pA norska. Kajutan var ur-
blast pa all inredni^g och alla foremAl av vdrde. FrAn hytten hade bro-
derna ryckt loss nAgra mdssingsroq, de som pA skutorna forr skyddade
glasen i diicksfonste4 ett sk skylight.

De tungablyroren frAn Glance vdgde nog tillsammans mer ein 50 kilo,
och de kom senare att fh en mAngsidig anvdndning. Blyet kunde ju smdl-
tas och formas till bade nytta och noje. Det kom till nyttig anvdndning
som sdnken i fiskets olika redskrp. Om nyArsnatten, da det var gammal
sed att ldpa 'stopa- smdlt bly i en vattenb alja, kom det till noje. De figurer
som bildades i stopbaljan sades visa pa hdndelser som skulle komma att
ske under det nya Aret. Att i li)pblyets oregelbundna och trasiga former
kunna utldsa sitt kommande ode, satte fantasien i rorelse hos bade barn
och vuxna. Ndr man satte upp blyklumpen mot fotogenlampans ljus,
kunde ocksA skuggan pA vdggen bilda fantastiska skepnader. Den som
hallit i stopsleven och samtidigt onskat nAgot om det kommande hret,
sades vara den som bdst kunde uttolka vad som var i gorningen - vad
som var i stopsleven sA att sdga.

Hdndelserna kring Glances grundstotning minns jug viil och de satte
verkligen min fantasi i rorelse. Olyckan hade hdnt pa hosten 1924. Jagvar
i skolan den dagen nyheten nadde byn. Pa frukostrasten hade jug fAtt se
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Glance af Breuik under segel.

vAr hdst Frej sta forspdnd for lastvagnen vid handelsboden mitt for

skolan. Min bror Karl holI i tommarna och en flock frdmlingar stod vid
vagnen. Jag och de andra skolbarnen fick snart veta, att ett segelfartyg
strandat pa Knivingskallen och att gruppen vid vagnen var besdttningen.

De hade gatt i livbAtarna och rott den langa vdgen in till Holmon. Karl
hade rAkat dem, ndr han med hdst och vagn var phvagtill Jabbdck i nagot

drende. De hade forstAs bett om hjalp och Karl skjutsade da upp dem till
by^ och handlaren O M Anderssons bod invid skolan. Ingen frAn besdtt-

ningen hade omkommit, som tur vaL utan man hade i lugn och ro kunnat
sjosdtta livbaten.

Omkri.g de strandsatt a, varav en var negef, samlades snart bybor frAn

de ndrmaste ghrdarna. En av dem var Kalle Flolmgren, ett byoriginal med

pLgga ogon och vita polisonger. Knappast nAgon av holmoborna pA den

tiden hade tidigare sett en livs levande neger. Flolmgren var inget undan-
tag, och han gick nu nyfiket och forsiktrgt fram till den morkhyade och

fragade, sA att alla horde:

- Va jer du for n karl? Ha du sot a da, eller jer du senna frAn skapelsen?

Nagot annat svar dn ett leende fick han inte frAn sjomannen.
Flandlaren hjalpte besdttningen tillrdtta. FIan sAg till att de fick mat,

kontaktade rederiet och ordnade ddrefter med transport in till Umea.

Bland de overlevande fanns en stor svart kattoxe'hankatt'. Den blev
kvar pa on och skylldes under lAng tid efterAt vara far till en mdngd katt-
ungar. FrAn den tiden ldr det morka inslaget ha stammat, som ddrefter

ldnge fanns kvar hos ons katter.
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Vraket Glance af Breaik stdr pd aid Knioingskallen aintern 1925. Foto: Gustaf Hallstrtjm.
Fo rsknings arkia et, Umed,
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Det spreds ganska snart ett rykte om att forlisningen skulle ha varit av-

siktlig. Segelsjofarten ansAgs ndmligen inte ldngre lonsam och mAnga

redare hade redan overgAtt till Angdrift. De sista fullriggarr.avar svAra att
avyttra, och att sdtta dem pA grund var kanske ett "battre" satt att bli utav
med dem. Forsdkringsbolagen fick pa sA sdtt betala skeppen och
den vanlig a uppfattningen var, att de inte heller var direkt underforsdk-
rade.

NAgra fiskare hade forlisningsdagen - det var i mitten av oktober 1924

- observerat hur G1ance mitt pa ljusan dagen seglat in mot grundet Kni-
vingskallen. Sedan hade hon vdnt och seglat soderut igen. Pe natten kom
samm a faftyg tillbaka, men den hiir gAngen hade hon ghtt rakt upp pa
grundet, eller snarare fastnat pA en sten strax soder ddrom , ph den efter
olyckan uppkallade Glancestenen. Vddret pAstods ha varit gott. Fiskarna
misstdnkte naturligtvis att skepparen tidigare pa dagen sokt efter en
liimplig plats for en avsiktlig forlisning.

Misstankarna kring strandningen gick 
"j 

att bekrafta och troligen var
det bara ett elakt rykte. Ndr segelfartygen seglade bidevind mot stark
strom var det ju mycket vanligt att man ingenti^g vann pA slagen. Man
Aterkom dA tiII samma stdlle efter en vdndning . "Larrdkrabb or" begrep sig

ofta inte pa vilka problem segelfartygen hade att brottas med.
Pa bottnen kring Glancesten och Knivingskallen finns for ovrigt delar

av andra vrak, som kan ha hamnat ddr pA grund av samma misstag som
Glance gjorde. Hdr kan man ocksA dn idag hitta smA stenar ur barlaste{,

stenar frAn helt andra bergarter dn dem som finns pa Holmon.

En seglats

Vi hade nu legat ute t skiiresldttn'skdrslAtterrf i sodra Skiirgarden, som var
den storsta av de obebodda oarna i krolmoarkipelagen. Vid slAttern tog
man tillvara de saftiga grds och orter som vdxte i ollerlundarna kring
myrar och strdnder. For att man skulle kunna komma fram med lien och
hdrvan mellan trdden och buskarna hade man, i god tid fore vdxt-
sdsongens borjan varje vhr, rensat undan sten, grenar och nedfallet ris.
Av grdset blev ett bra vinterfoder At korna. Men det var besvdrligt och tids-
odande att samla in och att sedan fA det vdlbdrgat i ladorna.

Vi hade delat utrymmet i fiskarstugan pa Vdster-Rossgrundet med
bonden Abel Sdvenbergs familj. De iigde en av de allra bdsta dngesmar-
kerna pa on. Under goda Ar kunde de barga uppemot tolv storskrindor
ho fran sina dngen, devi sjdlva drog hem fyra. Vi hade alltid hdsten och
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Starrsldttern i skogstjiirnarna pdgick en oecka i augusti. Mcirkoiirdigt nog bleo man aldrig
fdr@d, trots att oi gick bltita hela dagarna.

en ko med oss. Hdsten drog fram grdshoparna till laduvallarna och kon
gav oss en hdrhg graddmjolk.

I vAr familj var vrfyrabroder som folide vAr mor Hanna till iingena. Nu
var vtfardiga med slattern pA Ros sgrdnna, dvs Rossgrunden, och ndra fyra
storskrindor ho lag nAgorlunda veilbeirgati tre lador. Illdagar hade vi hal-
lit pa. Det var klart for uppbrott och bAten lug lastad med matkista, hus-
gerAd och fornodenheter. I baten fanns ocksA verktygoch redskap for slAt-
terarbetet - liar med krqk 'skdrn{, suegor 'barurdjor', harvol, hobArar m m.
Men vi var dnnu inte redo for hemfdrd till garden uppe i byn. Vi iigde
niimligen ocksA ett skogsskifte med dngen halwdgs norrut pa ostra sidan
av SkiirgArden. Slatterstdllet kallades Fricka och diir fanns flera goda
skogstjarnar och insjoar med starrgrds kring strdnderna. Det grdset mAste
ocksA tagas tillvara.

For att kunnabdrga fodret i och omkring tj arnar, sjoar och myrar mAste
man ofta vada ut dnda tiIl midjan i vattnet. Vi ville skrapa ihop sa mycket
som mojligt och sokte ddrfor ocksA reda pA de tunna strAn som vdxte
liingst ut i vattnet. Mdrkvdrdigt nog blev man aldrig forkyld, trots att vi
gick blota hela dagarna pe sAdana dngen.
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Nu skulle det alltsA bara iviig tiIl Fricka och skogskojan vi hade ddr. Det
var en resa pA en dryghalvmil. Karl, som var 17 tn och ndst dldst i syskon-
skaran, erbjod sig att rida hdsten titrI Fricka. Mor Hanna och ]ohan 12 hr

skulle gA efter och leda kon. Mor avsAg nu att ta sig hem tilI garden pA

Kvarnmyran. Hon behovde inte delta i starrslAttern i Fricka den hdr
gAngen.

Storebror Bertil och jug - nu 10 Ar - bemannade enabAten som var
ordentligt nedlastad. Det blAste en frisk sydlig vind den hiir dagen. Vi
mAste kdmpa hArt i rodden, innan vi kunde runda Krabbogern, den syd-
vdstra udden pa Rossgrunden. Det kdndes verkligen skont, ndr vi till slut
kunde dra in Arorna och sdtta segel inne i den skyddande Flalorsstrom-
men. Bertil hade inga problem med att ta sig fram med bat i vattnen kring
Holmoarna. Redan som 13-Aring fick han lov att rdkna sig som fullgod
karl i laxfiskelaget, som ndr de tunga ndtredskapen med stenar och
stdnger skulle ut. Nu var han 18 och hade redan varit med pa de flesta

fAngstplatserna kring ogruppens strdnder. Han var ocksA tillrlickligt er-

faren for att segla en bAt i hart vdder.

BAten var nedlastad och vinden frisk, sA Bertil satte bara halva seglet.

BAten fick ju inte krdnga sA mycket att bAtsuden kom under vatten. Spri-
hornet pA seglet najade han ddrfor till halshornet och fick pa sa sdtt ett tre-
kantsegel. Nagot fall fanns inte pA masten, sA han mdrste hissa seglet med
spristaken. Detta sdtt att fardas pA bendmdes segla pd fliken.

BAten skot farti medvinden och Bertil styrde med en Ara. Sjelv satt jug
i lovart pa matkistan och tyckte livet var spdnnande. Skont var det ju
ocks6L, att man slapp ro den fem sjomil lAnga strdckan ldngs Angesons
ostra kust. Min beundran for den dldre brodern var stor. Med styrAran
manovrerade han enabAten genom trAnga passage(, mellan brott och
brdnningar. Ndr vinden tog i, mAste han snabbt parera sjoarna och sam-

tidigt f:rra ut pa skotet over la sudband'relingslist'.
Medan vi passerade mellan och forbi badol ograr och skdr, berdttade

Bertil vad oarna hette och vem som var dgare tiII dem. Han beskrev ocksA

fangstplatser och deras namn. Ddr utanfor i oster, pe Engelskhiillan och

platsen for Jiigarorens fyr, h611 ett av ons siilfiskarlag till om vhrarna,
innan isarna slutligen brot upp. De overnattade ph fyrskdret och i en

enkel fiskarstuga med vedspis. Hdr lug ocksA finldndska saljaktsbAtar

ibland och vdntade pa liimpli gt fardvdder. Bertil berdttade ocksA om det

goda harrfisket vid Klinthdllarna. Ddr hade han tidigare dragtt enan, en

mindre fiskenot, tillsammans med morfadern.
SA smAningom nAdde vi fram till den svAraste passagen pA strdckan.
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Bdten sktit fart i medoinden och Bertil styrde med en dra. Sjriht satt jog pd matkistan och
tyckte liaet aar spcinnande.

Vi mAste nu ut pa oppet vatten ddr inget ld gavs bakom oar och grund.
Och for att komma ut pa fritt vatten, mAste vi ta oss runt, eller helst ige-
nom, ett undervattensrev som strdckte sig langt ut. Lomska stenar lug hiir
och dar alldeles under vattenbrynet och liksom visade tdnderna dA sjon
var i rorelse. Revet var allmdnt kdnt och fruktat. En av de storsta stenarna
som syntes i sjoheivningarfrd, kallades Kerstesten av byborna efter nAgon
av Kerstops - en kiind holmosliikt. Troligen hade ocksA fartyg strandat
pA revet eller i dess ndrhet och ddr kvartrdmnat sina ankare. Revet be-
ndmndes ndmligen Ankarsmedjan av fiskarna pa on.

Innan vi skulle leta oss igenom revet och fortfarande befann oss nAgor-
lunda ile, tog Bertil ned seglet och sa:

- Nu mAst vi ta pA ro ett tag .Iagvill ta det forsiktigtphAnkarsmiddja.
Men fhr jagbara se Kerstestein, dr e fritt fram sen.

Den sydliga vinden lAg inte pa helt, men sjon var dnda sA pass grov
att den brot mot storre delen av revet. I god tid hade Bertil blivit varse den
farLrga stenen. Hela tiden sag vi bottnen och mAnga andra stora stenbum-
lingar. Dessa flot vi emellertid over.

Vi klarade oss den hdr gAngen for brottsjoarna och allt gick lyckligt.
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Sldtterstrillet lcallades Fricka och diir fanns flera skogstjiirnar och insjdar med

Bertil styrde anyo upp seglet med spristaken. Utanfor de yttersta uddarna
vdxte nu sjon sA mycket, att vi ingenting sag av land , nar vi var nere i vag-
dalarna. Flogst upp pa vAgkammarna kunde vi istdllet se dnda bort tilI
Fjaragg-fyren. Det var en riktig berg- och dalbana, men vi hade en god bht
som red fint pa vagorna .Iaghisnade och kdnde mig reidd flera gAnge r, nar
det bar :rag, som jugtyckte, rakt mot djupet .Iagsatt pA matkistan och h611

mig i kistans bdrhandtag och kdnde mig liten infor de mdktiga naturkraf-
terna. Valdtga vAgor grep efter oss och kastade bAten mellan vAgtop-
parna. Riktigt riidd var jugdock aldrig. Iaglitade helt pA min bror som satt
lugn och trygg vid styrAran.

Omsider kom vi i lii bakom Klubbudden och det kdndes skont, ndr
kolen till slut skrapade mot stenfjdran inne i Kontviken. VAra broder Karl
och Johan vdntade redan pa stranden med hiisten och en sommarsldde.
Sedan vi lastat ur bAten och spdnt fast fornodenheterna pa sliiden, bar det
iviig upp genom skogen mot Fricka och Frick-stugan. Ett veckolangt
vadande i tjarnar och sjoar vdntade oss for att tillvarataga de starrstrAn,
som skulle dryga ut vinterfodret till vAra kor hemmape gArden.
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FABODMINNEN
Det fanns fyra fabodar i norra SkdrgArden under mina barndomsAr. De
lug alla utspridda ldngs den ostra stranden av Sundets bredare del, i dag
vanligen bendmnd ]iibbiicksundet, med ett hundratal meter emellan sig.
Fiiboden ldngst mot nor1, helt ndra Norr-Sundet , var Lil1-Sundgrundet,
vanligen endast Stinngrdnne tbygdens mAl. I den hade vAr familj del och
hiir fanns en sommarlagard som tillhorde oss. Soder ddrom lag de andra
flibodarna Kamm arr\,, Skragrundudden och Knivogern.

PA varje fiibodvall fanns en timmerstuga med eldstad och med ett antal
liggplatser. Under 2}-talet blev det allt mer sdllan som nAgon lug kvar over
natten. Ibland hiinde det emellertid att nAgra unga jdntor Atog sig helg-
mjolkningen och stannade kvar. Vid sAdana tillfiillen kunde det hdnda att
pojkar sokte sig ut till flickorna medhavande bI a dragspel och fiol. Vad
som sedan hdnde, nar skymningen foll over vallen, kan sdkert mAnga
dldre obor fortfarande berdtta om.

Pa Sundgrundets fdbodvall, liksom pA de andra vallarna, fanns ett
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antal somm arlaghrdar, i regel en for va\e familj . De hade plats for sex kor
vardera. Flera mindre gArdar i by, kunde ocksA dela pA utrymmet i en
lagard, eftersom de hade fA kor pa platsen. Korna hade ett gott bete i sko-
garna. Hit togs de sedan de betat slut pa orterna och grdset i Hemons
skogar under den forsta delen av sommaren. Fiibodperioden var frAn mit-
ten av augusti, da dngesslAttern i SkiirgArden var bortgjord, fram till en bit
in i september beroende pa vdder och betestillgang. Ndr kornskorden var
boftgjord pa byns Akra1, kunde korna tas hem igen till giirden och Akrar
hemmavid.

Mjolkningsfdrden under skciretin'skareArdstiden gick till pa foljande
sdtt:

Fiibodjdntorna och de gtfta kvinnorna startade i byn va\e eftermiddag
vid fyrattden for att gh ti[ febodarna. Med sina platmjolkflaskor dragna
pA skottkdrror av tra, gick de den tre kilometer lAnga vdgen ner till Ieb-
biicksjobodarna. DiirifrAn mAste de ro en dryg kilometer over ]iibbdck-
sundet innan de nAdde respektive fiibods batldnning.

Det var ett spdnnande dventyr som vdntade mig, ndr jug som sjuaring
fick folja min mor till faboden pA Sundgrundet. Mor hade stiillt i ordni.g
mjolkkdrlen och skinnsdcken pA skottkdrran utanfor lagardsporten. Sdc-

ken, som var gjord av ett gldnsande sdlskinn, hade trdskalmar med hal
for sdcksnorningen. Pa den ena skalmen var inristat ett bomdrke och pa
den andra fanns bokstdverna GAEL inbrdn da, vilket angav att dgaren
hade varit min far, Gustaf Albert Edlund. I skinnsdcken fanns ombyten
och proviant i var sina pAsar.

Iag satt hemm apekrillbron'brunnshuset', medan jugvdntade pa avfar-
den, och jug h611 hela tiden utkik upp mot vdgskdlet in till vAr gtud. Mor
var inne i stugan och stiillde i ordni.g maten tilI pojkarna som skulle vara
hemma. De holl som bdst pA med kornskorden. Mor hade tagit en gryta
frAn elden och hiillde just upp klimpvdlling i en stor spilkum pa fonster-
bordet.

- Nu komma dem! ropade jag in genom det oppna koksfonstret till
mor.

Nedanfor Tegstromsbacken skramlade redan en skottkdrra med Tekla
vid skalmarna. Hon var snabbfotad och temperamentsfull, sA det hordes,
vem som styrde den kdrran. BortifrAn skogsdungen vid byvagen hordes
nu ocksA skramlet frAn de andras kdrror.

Mor fick brattom ut. Hon lAste dorren och lade nyckeln i ett hal under
trappsteget. Sedan skyndade vi ivdg med skottkarranupp mot vdgskdlet,
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Ilirir ai cintligenkom upp pa liibbricksbacken och sag sjdn glittra genom strandskogen, kcinde
jag en stor hcinfdrelse.

ddr tvA andra kvinnor redan vdntade. Mjolkerskorna hdlsade varandra
med glada tillmiilen och muntra skratt. Att kommalagut till fiibodarna
var upplivande for folk och fd och for mig var det ett stort dventyr.Karava-
nen med skottkarror och skramlande mjolkflaskor drog nu soderut och

fler kvinnor motte till frAn ghrdar ldngs labbacksvdgen. Det fanns vdl ett

tiotal kdrror i gruppen, ndr den sista gArden passerades, och man kom in
i granskogsbacken ned mot ]iibbiick. Pa den tiden tyckte jug att sistavag-
stumpen genom skogen var odndligt lang, innan man till slut kom fram
till sjobodarna. Anda var den baracirka en kilometer. Ndr vi dntligen kom
upp peJebbiicksbacken hitom bodarna och sag sjon glittra genom strand-

skogen, kdndeiag en stor hdnforelse, som fick mig att springa den sista

biten fram tilI bAtarna. Ddr luktade det av saltvatten och diir frasade

skummet i strandskoningen. Sunnanvinden hade lyft skumtappar hogt
upp i strandgrdset. Ovanfor stranden stod rader av sjobodar pa bada

sidor om vdgen och mellan dessa och i betlanningarna vid vattnet lag

roddb htar av varierande storlekal, atrla grundligt tjiirbehandlade. De

dldsta var morka , ju, ndstan svarta. De yngsta lyste som guld i solen.

Mjolkerskorna hade gAtt sig varma och kunde nu pusta ut i svalkan av

sjobrisen. Den forsta etappen var avklarad. Munterheten bland kvin-
norna var sto1, ddr de stod nere vid bAtarna. Ur en av sjobodarna langades
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nu Aror och annat bAtinrede ut. Redan pa land stuvade man de tomma
mjolkkdrlen in i bAten. Under mycket slammer samlades till sist kvin-
norna kring bAten och hogg nu tag var de kom At. De tjoade, skrek, ryckte
och stret, till en borjan i otakt men snart i ett gemensamt sug, som kom
bAten att glida ut i vattnet over strandstenarna. Ddr fullbordades ilast-
ningen och alla klev nu i. Under glada tillrop balanserade de sig till ratta
i bAten , var de nu skulle sitta. En av de dldre satte sig pa bakbarken och
tog kommandot. Det var stenigt och grunt en bra bit ut frAn land, sA man
mAste staka sig fram till en borjun. Snart hade bAten svdngt runt och kom-
mit ut pA frrtt vatten. Rodden blev ojdmn och moran i bakstammen fick
diirfor lov att ange takten. I framstammen stod en ungjdnta och h611 utkik
efter stenar. Hon pAminde om en galjonsfigur ddr hon stod, ndstan oror-
ligt lutande over stdven, medan hon spanade i vattnet. Plotsligt blev det
liv i henne. Hon pekade och gestikulerade och ropade ut stenar i olika
riktningaL Rodden avstannade utan kommando. Sa hordes ett vasst skra-
pande under bAten, dA den rdnde upp pA en stor och flat sten. Farten var
inte hog, som tur var, rnen kvinnorna blev oroliga och bAten borjade luta
At ena sidan. En del av kvinnorna strdckte sig reflexmdssigt over mot den
andra suden phbhten, men dA vickade den over med en duns som kom
mjolkflaskor och pytsar att skramla.

- Herre min je, nu drdpa vi oss! skrek nAgon.
Men moran i bakstammen manade till lugn och besinning:

- Sitt still i bAtn, i fridens namn. Kom nu hit bak, en i taget!
BAten ldttade i foren och gled sA av stenen alldeles av egen kraft. Rod-

den kom igang igen men flera satt stumma i stilla forundran over den
kraft som fick bAten frAn grundet. Var det en hjalp frAn ovan? Eller var det
kanske ndcken, som . . .? Snart nog kom mAlforet tillbaka och de borjade
sinsemellan diskutera vad som hdnt.

- Vad skulle ha hiint om bAten kantrat? Det var ju visserligen inte sA

langt in till stranden pA Bonrsriiae (Bodorsrevet). Och grunt var det vdl hela
vdgen in till land? Men korna hade nog fatt stA och vdnta i kviillen. Tur
hade vi, att det gick som det gick. En himmelens nAd och Guds forsyn.

Alla kdnde sig liittade, ndr bAten till slut skrapade sandbottnen i batlen-
ningen pA Sundgrundet. Skont att fh fast mark under fotterna igen. I
ollerbacken upp mot fiibodstugan lyste roda bdr pA lan ga thgor. De kalla-
des tajbrir'thgbar, stenbdr'.Iag sprang genast dit och borjade nappa.

- Spti^g int bort nu, pojk. Du mAste akta dej for ormen, formanade
mig mor.

74



Bdten oickade daer med en duns, somkom mjdlkflaskor och pytsnr att skramla. Men moran
pd bakbarken mannde till lugn och besinning: - Sitt still i bdtn, i fridens namn!

Kvinnorna plockade ur bAten och tog med sig mjolkflaskor, knyten
och matsdckar upp till stugan. I ett sdrskilt utrymme till vdinster om saalen,

sjiilva farstun phfabodstug dn, stdlldes mjolkkiirlen in. Matsdckarna rada-
des upp efter vdggen ldngst in i svalen. Till hoger hiir inne fanns en dorr
som ledde in i sjiilva stugan.

I tre av stughornen inne i fiibodstugan fanns vdggfasta lavar med over-
och underbritsa(, breda nog for tvA personer i varje. Det innebar tillsam-
mans tolv liggplatser. I det fjiirde hornet fanns den oppna spisen. I den
hade getarpojknrna 'vallpojkarna' tidigare under dagen stiillt i ordni.g
tdndved. Pa spishdllen var allt klart och forberett for snabbtdndni.g. Det
var bara att sdtta dit en tdndsticka.

Det drojde inte liinge forrdn aIla satt diir med var sin kopp rykande
varmt kaffe. Snart skulle getarna vara hiir rned korna. Man brukade hora
dem pa lAngt halI , nar de var i antagande mot vallen. Klangen frAn skiil-
lorna och getarnas eget hojtande holl hiorden samlad och signalerade
deras ankomst i god tid. Ndr korna ndrmade sig, ga,v de dessutom ofta
ifrAn sig lAnga rAmanden som ekade mot hiillarna kring vikar och strdn-
der.

Mjolkerskorna var redan ute vid lagardarna med sina stdvo{, ndr korna
togs in pa vallen. Korna gick nu sjdlvmant in i rdtt fojse och stdllde sig i
sitt bas. Ddr klavades de mot lAngvdggarna av getarna och medan skym-

75



Korna gick sjcilomant in i rritt fdjse och strillde sig i sitt bas.

ningen foII over fiibodvallen, mjolkades de av vana hdnder. Ndr jug gick
dar utanfor fojsdorrarna i halvskymningen, kunde jug hora mjolkstrAlar-
nas entoninga strilande i stdvorna. Det let ibland som en mindre orkester
med tonklanger allt efter kdrlens storlek och innehall. Musiken blanda-
des med halskedjornas rassel och kornas rofyllda idisslan.

Efter mjolkningen tdndes fotogenlyktan i stugan och den stora jdrn-
grytan fylId med vatten placerades over elden. Det av fruntimren som
stod i tur att koka kviillsgroten tog nu ned en mjolpase och entjudru'tvard
frAn hyllan vid spisen. Tvaran var en slags visp som anvdndes for att gora
groten jiimn och klumpfri och den var gjord utav en unggran med sex

symetriskt utvdxta Arsgrenar. Ndr vattnet iintligen kokade, drogs grytan
av elden och mjolet hiilldes i under ihdrdigt omrorande. Kokerskan tog
nu grottvaran och snurrade den fram och Ater mellan handflatorna. Ndr
den roterade hordes ett dovt pulserande ldte. Innan groten var helt klar
mAste den ocksA stampas ordentligt med tvaran. Flela proceduren fdljdes
noga av dem som satt vid det grovt tillyxade matbordet och vdntade.

Nu kom den stora svarta grytan pA bordet och en trdslev sattes mitt i
groten. Sleven fick nu gA runt frhn hand till hand i tur och ordning aIlt
efter deltagarnas alder. Alla fick inte plats vid det lilla bordet och nAgon,
i regel de yngre, fick ddrfor sitta vid sidan om pA exempelvis spisbdnken,
sdngbalken, en trdlada el dyl. Mor tog av sin egen grotportion och gav
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*ig nhgraskedar i en emaljerad skal. FIon tryckte ocksA ned en klick smor
i groten och hiillde diirefter upp en skvZitt mjolk pa alltsamman. Flera av

kvinnorna at smorgAsar tiIl groten med eller utan tilltugg. Allt tycktes
smaka lika bra i fiibodstugan.

Efter mAlet satt kvinnorna uppe och pratade nAgon timme. Det var nu
morkt ute och fotogenlampan och den falnande elden gav endast ledljus
inne i stugan. Innan jag somnade, lug jug och tittade pA skuggorna, som
dansade pA stugans timmervdggar. En rofylld stillhet ldgrade sig over
rummet ndr lampan dntligen blAstes ut.

Vid sextiden ndsta morgon blev det Ater liv och rorelse pA vallen. Korna
mjolkades Ater och sliipptes sedan ut pA skogen. Nyu getare, just anldnda
frAn byn,samlade flocken och drog bort med dem mot nya betesmarker
i lundar och ldngs myrkanter.

BAten var tungt lastad med mjolkkdrl vid Aterresan over Sundet. Nu
dog det inte att komma for ndra stenen vid Boarsrdve. Sjon lug blank och
morgonsolen lyste upp riktmdrket for roddarna - bodvaggarna i Jiibbiick.
Dessa speglade sina grAnade gavlar ilebbecksviken nedanfor. De mAnga

bAtarnas konturer vid ldnningarr.a vdxte fram allt tydligare, allt eftersom
bAten avancerade. Tdrnor och fiskmAsar d6k redan efter frukostfisk och
tycktes ha nog av sina egna matbestyr.

Fdrden gick braoch mjolklasten kom sdkert i hamn. Klockan var unge-
fdr halv htta ndr hterfarden till fots borjade. Samma karavan som igar
afton rullade Ater byvagen fram, nu med fyllda mjolkflaskor pa skott-
kdrrorna.

Visst mAste det ha varit ett slit att behovafarasA lAngt over land och vatten
for att fA mjolken frAn korna. Men de tillhorde ett segt och taligt sldkte
dessa fiibodkvinnor. Siillan horde man dem klaga infor vedermodorna.
De kunde inte bara tavara pa allt som behovdes for livets uppehiille, de
kunde ocksA ta vara pa gliidjeiimnena.
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SIKLEK OCH NYVERK
Sikens lektid i vattnen kring Holmoarna intraffar vanligen den 20-25
oktober. DA gAr den till i stora mdngder. I god tid innan dess fdrdades man
forr mangrant ut till fangstplatserna. Nu var det framforallt den ostra
sidan av on som var fiskrikast, frAn Stor-Fj aragg (som dr det gamla nam-
net for Stora Fjiideriigg) till Gaddarna i soder. Grunda vatten med liimp-
liga lekplatser strdcker sig hdr langt ut i Oster-Kvarken. FIdr gick siken till
i riklig mdngd under den korta tid sikleken varade. Det var inte ovanligt
att man fick hundratalet sikar per batlag under de biista lekdygnen. Men
det hdnde ocksA att vddret blev ogynnsamt och att man mAste ligga i bas-
tun och bida. En hoststorm kunde rasa i flera dyg^ och infor dess natur-
krafter kdnde sig fiskarna ganska smA och hjalplosa. Deras smA enab htar,
framdrivna endast med hror, forslog inte lAngt i den utmaningen. MAste
man dnda ut och bargaredskapen infor annalkande ovddeg kunde det bli
hArda dueller med havet. Nu fick man inte ligga och kura i lavarna under
tak och vid stockelden frAn den oppna spisen. Nu mAste rnan taga igen
vad som bdrgas kunde.
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Varje bdtlag hade cirka 40 lagner och bestod aa trta man.

De flesta som regelbundet fiskat kring Holmoarna har vdl nAgon gang

hamnat i svAra ldgen med risk for att bli tagen av sjon. Fiskarens goda

formAga att hantera Aror och bat har da rdddat honom. Ndr han sedan

nAtt hamnen efter en sAdan svAr situation, kdnner han liittnad over att ha

fast mark under fotterna och gladje i att komma in tilI kamraterna i fiske-

bastun.

En hostvecka i Grossgrunden

Den bdsta sikfiskeperioden infoll som ndmnts i slutet av oktober och kal-

lades sikleken. Redan i slutet av september var det dock vanligt att nhgra
bhtlagdrog ut i sikfisket. Det var i regel de obesuttna, dvs d. jordlosa tor-
pare och andra, som hade for sma jordlotter att erhAlla sin huvudsakliga
biirgni^g ifrAn. Dess a var de verkliga yrkesfiskarna, de som hade fisket
som huvudsakligt levebrod. Den Iilla jordlotten band dem inte vid ghr'
den, men var dnda - dn sA liinge - tillriicklig for att foda ett eller ett par
husdjur och sdkra vinterbehovet av mjolk, kott och potatis. Dessa fiskare

idkade ocksA strommingsfiske om vAren och sommaren, men det in-
komstbringande laxfisket var de utestdngda ifrAn. Laxen tillhorde bon-
den, jordZigaren.

Pa hosten 1930 lug tre bAtlag i byabastun i Grossgrdnnn (Crossgrun-
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den). Tillgangen pa sik var liten det hdr Aret. Man rdknade med att om
man fick en sik per ndt skulle fisket dnda bli lonsamt. Varje lag hade cirka
40 lagner 'nat' och bestod av tvA man, vanligen tvA broder, far och son,

kusiner eller liknande. I regel lade man ut lagnerna nAgon timme fore sol-
nedgAngen och drog igen dem pa efternatten, ndr det fortfarande var
morkt. Man fick lov att vakta mycket noga pa viiderleken. Sag man att det
skulle dra ihop sig till ovddel, mAste man rycka ut och snabbtbarga red-
skapen. Fiskarna var duktigape att studera kvlillshimlen och kunde med
ledning av dess skiftningar och molnformationer ganska vdl bedoma vad
som komma skulle. Nagra hade ocksA skaffat en barometeq, sA att de

kunde folja lAgtryck och hogtryck. Annars fick skiftningar i vattenstAndet
duga som barometer. Steg vattnet var ett lagtryck att vdnta.

PA morgnarna efter det att lagnerna tagits upp,samsades man om att
i tur och ordnin g ge med fisken i oppen motorbAt over Vdster-Kvarken till
Holmsund .Iag fick folja med en gAng och det var Ejnar Flolmgren och
Hjalmar Palmgren som stod pA tur attfara. Niir vi kom till Holmsund gick
de runt i samheillet och sAlde fisken. De behovde bara stdlla sig utanfor
husen eller inne ph ghrdarna och ropa "NyfAngad sikl", sA kom arbetap
fruarna ut och kopte. BAda holmofiskarna var stiliga ungdomar och de tog
fram sin bdsta formAga att charmera de unga futarna:

- Siken jer bra, siken jer bdst! Kom A frest! Kom A frest! ekade det mel-
lan de tdtt byggda husen.

-\.\.. \

,- 
-

a' t. -\.,--) --)

l-.rt(:)

Pd morgnarna samsades man om att i tur och ordning gd med fisken tioer Vrister-I(oarken
till Holmsund,
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Bada var livliga och talfora och hade lett tilI muntra skratt. Det drojde
inte heller lang stund forrdn de blivit av med fisken. Priset h611 sig kring
en kro fid, en och femtio. Det var fordelaktigt for arbetarfarniljerna att utan
mellanhdnder kunna kopa nyfangad fisk till ett billigt pris. Det tog ndra

tvA timmar att kora in till Holmsund med motorbat och motorbrdnslet tog
forstAs en del av inkomsten av forsiiljningen. Ndr vi kom tillbaka tiIl bas-

tun i Grossgrunden, redovisades affdrerna och inkomsten fordelades pA

de tre sikfiskelagen pa platsen.

Sjiilv deltog lug inte i sikfisket den hdr hosten, utan var i Grossgrunden
for att plocka linnbiir'lingorf, som det fanns gott om hdr. Med var ocksA

min kusin och klasskamrat Otto samt flickorna Maja, Yalborg och EIsa,

alla frAn byo. Flickorna var duktig a barplockare som latt kunde skrapa
ihop 30 kilo pA en dug.Iag och Otto var nAgra Ar yngre och inte lika flinka
som de. Vi fick noia oss med hdlften. Vi hade ju ocksA annat att tdnka ph.
Dessemellan tog vi solgdddor i insjoarna.

Flickorna tisslade och tasslade sinsemellan, kanske om de pojkar som
uppvaktat dem pa midsommardansen eller under de traffar och tillstiill-
ningar som forekommit pA dansarplanerna under sistlidna sommar. Vi
pojkar h611 oss lite pa sidan om, men kunde dnda inte undgA att upp-
snappa en del som viil inte var avsett for vAra oron. Kanske undslapp de

sig avsiktligt vissa "hemligheter" for att sdtta myror i huvudet pa oss

"smAp ojkar".
En kvdll stiillde flickorna till med dans pA planen utanfor fiskebastun.

Iag spelade munspel sA gott iugkunde och Ejnar och Hjalmar fick sig en
svdngom med flickorna. NAgra andra fiskare pA platsen var AskAdare och
stampade takten. NAgon riktig fart blev det inte pA dansen, for kavalje-
rerna var svArbjudna. Det slutade med att flickorna fick dansa med va,'-,^

andra! Vi sjong sedan tillsammans den tidens populdrmelodief, allt
medan solen sakta dalade i vdster bakom landstrimman frAn Sveriges

fastland.
En dag kom jug i lingonplockningen forbi sikfiskelaget som vistades i

Storviken pA ostra sidan av Grossgrunden. Ddr invid bastun triiffade jag
phbybon Egil Biickstrom, som da hade hand om en av byns bdsta hagel-
bosso{, bendmnd Lervigbossan. Bossans rdtte dgare var Fredrik i Bastu-
lund och denne hade foresatt sig att ldra upp Egil i skjutandets konst och
dlirfor lAnat ut den . lag bad att fA prova "Leltg" och det fick jug gdrna
gora. Han rdckte rnig ocksA fyra patronel, som jug skulle fA forsoka pa
skogsfagel.

82



, ^Jl

z

\._
En kacill ordnade flickorna dans pd planen utanfdr fiskebastun, lag spelade munspel sd gott
jag kunde.

Det fanns gott om orre. Iagkdnde lycka och spdnni^g ndr iugsmog mig
in i ollerskogen bakom Storvik-bastun. Jagbar bossan pA axeln och bar-
korgen pA armen. Ddr jug gick flog en orrtupp plotsligt upp.Iag sldppte
korgen som f611 tiII marken, och med en reflexrorelse var bossan genast
i skjutlug. . "Leltg" var sA lentryckt att skottet gick av ndstan av sig sjdlvt,
ndr jugvdl feft sikte. Trppen foll och jugblev mycket overraskad. Var det
verkligen sant att jug, de 14 Ar gammal, skjutit min forsta fagel i flykten?

lo, det var det och den ldttryckta bossan hade mojliggjort det hela . Iag
Atervdnde overlycklig till bastun i Storviken och Aterldmnade gevdret med
orrtupp till Egil.

Det gjorde da ingenting, attiughade spillt ut en stor del av mina lingon
frAn bdrkor1en, ndr orren overraskade mig. Iaghade ju fhtt skjuta en orre
i flykten. Innan veckan var till einda, hade jug dnda fhtt ihop till nAgra
lador, som jug sjiilv rensade och sAlde till handlaren i byn.

En nyodling ph Degersjon

Niir de forsta holmoborna tog sin skdrgArd i besittning, fanns i mitten pa
sjdlva Hemon en mycket stor sjo. Den fick bendmningen Degersjon. Or-
det deger dr en dldre synonym for 'stor', sA namnet var passande - pA den
tiden. I dug letar man forgdves efter nAgon storre vattenyta i omrAdet.

Degersjons tillfrusna vatten hade fordom om vintrarna alltid varit ett
kiirt tillhe[ i olika vinterlekar for byns barn och ungdomar. Annu i min
barndom Akte man skridskor har, byggde sldngkiilke, skottade snolaby-
rinter m m. Men sjons saga var snart all. Niir ons befolkning pA 1800-talet
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I'{iir Frej aant sig aid de kortn rycken, oisste han precis aad saken giillde.

radikalt okade, ansAg man det niimligen nodvdndigt att - forutom My-
rarna i soder - ocksA utdika Degersjon for att erhAlla Akermark. Sedan

krondiket ph2}-talet blivit uppgravt, drojde det inte heller ldnge, forrdn
en stor del av sjons ocksA liigst liggande sjobotten blev uppodlad. Den
fick dock ligga ndrgra at tills bottenslammet torkat upp och omvandlats tiII
mylla. Marken blev dA fast och grdsbevuxen. Pe omrAden ddr odlingen
drojde, trdngde emellertid slyskogen snart fram. Se var det i alla fall pa

vhr del av Degersjon.
Vi hade ett skifte i sordndan av sjon, som vi kallade Hagaron, dvs hug-

vrAn. Ddr hade bAde frodgran och lovskog skjutit i hojden till en 6t
skogsdunge. En genvdg gick genom dungen fram till krondikesbron, over

vilken ]iibbiicksrrdgen gick. Den genvdgen tog gdrna kiirleksparen frAn

rnidsommardansen eller andra festligheter. De foredrog vdl att prome-
nera lite avsides om mojligheten gavs. i

I Flagaron fanns ett gott bete for vAra kor och flera hostar ph 2}-talet
fick mina broder och jug samla in korna frAn skogsbetet och vakta dem

hdr. Medan vi vaktade tog vi ronntrovskdrvar och band tiIl vinterfoder At

fAren. Av bjorkriset gjorde vi kvastaq, bromattor och vispar. Men pa hos-

ten 1930 var tiden mogen att rensa bort snArskogen och odla uPP den

gamla sjobottnen i hagen.
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Min dldsta broder Bertil hade forkovrat vArt jordbruk och tidigare
odlat upp ett nyverk oster om Nyakern ostsunnerst pA on. Nu gav han sig

i kast med skogsdungen I Degersjon. FIan hade undersokt och funnit , att
diir fanns bra matjord. Skogen avverkades och riset brdndes. Ungbjor-
karna, som inte var allt for storar rycktes upp med rotterna med hjiilp av

Frej. En stropp av kdtti^g lades kring stammen och sA spaindes hdsten for.

Ndr han hade vant sig vid de korta rycken, visste han precis vad saken

giillde och sAg ut att trivas. Stubbarna frAn grovre granar och bjorkar
drogs upp med stubbrytare. Ytskiktet frAn markvegetationen flAddes
med hacka och lades i botten pa varje fdra, sorn bit for bit spadades for
hand. Bade stora och smA stenar grdvdes fram och togs upp endera rned
stubbrytare eller med spett och jiirnskodda stdnger. Stdngerna vi an-
vdnde hade en hdstsko i stAngdndan och tack vare jdrnet fick man ett bra
grepp under stenarna. Stenarna lastades sedan pA en drog, en slags lAng-
sldde, och drogs av Frej upp tiII roset invid byviigen. En stenmur kantar
dn idag vdgen forbi nyverket och vittnar om mAnga tunga dagsverken, dA

skogsdungen i Hagaron blev Aker.

Under utdikningen av Degersjon hade grdvarna lagt upp sand och
grus ldngs krondikets kanter. Akern skulle naturligtvis ga sA ndra diket
som mojligt och ddrfor mAste uppkastet koras diirifrAn. Det hade blivit en
ordentlig karm, som var meterhog och flera meter bred. Bitvis bestod den
av spiklera, som var en mycket styv och svAr lera att hacka i. Ndr vi spet-

Bdde stora och smd stenar grciades fram och togs upp endera med stubbrytare eller spett och
jiirnskodda stiinger.
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Stenarna lastades sedan pd en drdg och drogs aa Frej upp till rdset inaid byarigen.

tade, studsade spettet tillbaka och ldmnade endast ett litet mdrke i leran.
Med ihiirdigt spettande och spadande fick vi dndA loss bitar ur leran. Det
var ett tidskrdvande och trottsamt arbete.

Medan morfarn Nils August och Bertil-bror om hosten lAg ute i sik-
fiske pa Klubbudden ost i Skdre ghrn, hade jag och Johan fitttbeting pA att
spada bort ett visst antal kdrror uppkastmassor per drg och vecka. Men
ndr betinget for dagen var avklarat tog vi bossan och gick tilI skogs. Ddr
skot vrstoriinder 'grdsdnder' och vigg i skogstjdrnarna. Niir Bertil kom hem
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pA veckosluten, spdnde han hdsten for tippkdrran och vi foljdes sedan At

och arbetade tillsammans till sent pa kvdllen. Infor kommande vecka fick
vi sA Ater ett nytt beting.

Det tog tvA Ar, innan odlingen var helt klar dnda fram till bron. Den od-
lade jorden tillfordes kalk, sorn lades i hogar och sldcktes ute pa tegarna.
Pa vAren godslade vi med gilla 'strommingsrens' frAn ons Iilla fiske-
industri pa Skataudden. Det luktade forfiirligt tiltr en borj dn, men vitfagel
hade likviil stort kalas pa det innan det plojdes ned. Frej frustade och
otrivdes med harvningen av asjorden, men lydig och sndll som den hiis-
ten var, fogade han sig i uppgiften. Han verkade i alla fall glad, ndr han
slapp diirifrAn. Och det var nog Bertil ocksA.

Ndr brodden kom upp efter sAdden, morkgron och grann, fick vi lon
for vAr odlarmoda. Dar vdxte nAgot alldeles otroligt. Blandsdden vdxte
upp titrl ett ndringsrikt gronfoder, som skordades tidigt och blev strAfoder
tiIl korna. Ndr det torkades, strdckte sig hiissjorna i ndstan hela tegarnas
liingd.

Nog tycker jug det dr synd att ons mAnga nyverk ska stA obrukade och
lAngsamt fA vdxa igen. Dessa Akrar, som kostat sd mycken moda, innan de
blev uppodlade och gav bdrgni.g, dr vdrda ett bdttre ode.
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IAKTHERRAR
Under mina uppviixtAr ph 20-ta1et var jaktmarkerna pa Holmoarna bort-
arrenderade till direktoren for Sandviksbolagets sAgverk i Holmsund,
disponent Sahlin. Han hade nAgon gang pa 1O-talet overtalat holmoborna
att skriva pA ett arrendekontrakt som skulle giilla i2O Ar. Overenskommel-
sen gav markdgarnapa on en rnindre slant i planboken. Det rorde sig om
fem till tjugofem kronor, allt efter den skatt, dvs jordareal, man iigde.

Vi pojkar som. vdxte upp trllaognkarlar'fAngstmdrt' de hdr Aren, harma-
des mycket over att jaktrdttigheterna var bortarrenderade. En fri jakt pA

vAra egna marker skulle ha gett oss mycket mer dn de futtiga kronor
arrendet gav. Av den anledningen ansAg vi oss inte gora nAgon storre
oratt, dA vi i hemlighet nop oss en harpalt eller orrtupp vid tilIfiiIle. Det
var vdl dessutom mer lockande och framforallt mer spdnnande att jaga

smAvilt, kanske just diirfor att det var olovligt.
For att halla en viss uppsikt over markerna och samtidigt bedriva vilt-

vhrd, hade Sahlin anstdllt en skogsvaktare och jaktuppsyningsman vid
namn Carl Gustav Funke. Flonom minns jag mycket viil tiII bade karaktdr
och u.tseende. FIan var ju en centralfigur i vAra jaktglada pojksinnen. Han
var jagarcn med de fina hundarna, och den som rAdde over holmoskdr-
gArdens villebrad. ]aktvArd och nAgot husbehovsfiske var Funkes enda
sysselsdttning och levebrod. Hans stuga lrg invid Langthet, den inhiig-
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nade vdgstrdckningen soderut frAn Flalla. FIdr mottes tre vdgar och bil-
dade en av byns vdgkorsninga{, en medelpunkt i bylivet i flera samman-
hang. Hiir stod en stor jarngryta som anvdndes flitigt varje vAr ndr man
tAlade, dvs fargade och impregnerade fiskredskapen. Hdr stdmde ocksA

ungdomar traff tiIl lordagskvdllen.
Invid stugan vid vdgkorsningen hade Funke ett trtidghrdsland och en

hundgArd. Nu heinde det vid ett tillfdlle, att en pojke vid namn Manfred
inte kunde motstA frestelsen att knycka nAgra drtskidor ifrAn triidgards-
landet. Hundarna i garden horde vdl och fick dessutom vittring pe poi-
ken. De gav tiIl ett mAngstdmmigt skall och Funke kom dlirfor utrusande.
Han tog fast Manfred i hampan och drog med sig honom. Han liit honom
smaka hundpiskan och for varje slag som f611 over byxbaken, skanderade
han:

- Det hiir ska du fa for att du snattat, och det hiir ska du fa for att du
skrdmt upp mina hundar - och det hiir ska du fa for dina rackartygi fram-
tiden! GA nu hem till din pappa och sag att Carl Gustav Funke vill tala
med honom.

Funke var en samvetsgrann skogvaktare. Ett sdtt att underldtta for jakt-
bart smAvilt att vdxa upp, var att hAlla efter krAkorna. Han byggde kojor
pa flera stdllen och i dem satt han och skot krAkor. Pa en oppen plats utan-

Fdr oarje slag som fdll daer byxbaken skanderade han,
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Funke drog snabbt upp sin M-}7-pistol och aiiste: - Nu ska ai se T)em som stupar fdrst,

for kojan hade han fiist en uppstoppad berguv pa en speciell trdstdllning.
Uven lockade de till sig de forhatliga krAkorna. PA vintrarna fangade han
ocksA rdv med slagjdrn och trdnade hundarna pA hare.

Nu hade han en hamiltonstovare som rivit ett fhr, och den gav han en
sdrskild behandling. Att fA stovaren pA andra tank ar var nodvdndigt. Han
hade hort sig for och fhtt veta att min farbroU Andreas Palmgren pa Lill-
Homyran sor om byn, hade en ilsken bagge i sin iigo. Niir Funke kom tiltr
Palmgrens, var frun ensam hemma med barnen. De blev mycket for-
skrdckta, nar de sAg Funke stA i farstun, men jaktuppsyningsmannen lrg-
nade dem med orden:

- Iag ville bara frdga, om jug kunde fa lana er ilskna bagge en kort
stund.Iag hade tdnkt att fh tukta hunden min.

-lo, visst gtr det for sig.Iagska lAta n Otto, en av pojkarna mina, folja
herrn till fojset.

Otto foljde Funke till lagarden och utpekade diir den efterfrAgade bug-
gen. Funke, som hade hunden med sig in, hdmtade nu ut baggen pa Ia-

gardsgolvet och provade med knytndven mot djurets pannben. Baggen

tog dA ett par steg tillbaka och gjorde anlopp. Funke kastade snabbt fram
stovaren mitt i anloppet och hunden mAste nu ta emot upprepade puffar
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mot kroppen och skallen frAn baggen. Den ylade undergivet innan Funke
avslutade behandlingen. Den hunden gick aldrig mer pA ett fhr.

Det gick mAnga historier om Funke. Man pAstod bl a, att han bar en lad-
dad pistol innanfor jaktrocken. Nagon pAstod ocksA, att han vid ett tilI-
fiille dragit pistolen mot en dldre man i byn. En vinterdag hade ndmligen
Funke mott en tjuvjagare i skogen i fiird med att dryga ut sin enkla pen-
sion med smAvilt. I vanligafall skot oborna sjofagel sAsom dnder, kricka
och svdrta. Dess a jagades fritt och ansAgs ingA i allemansrdtten for kust-
borna. Men pA vintern fanns ingen sjofagel och jagaren misstdnktes med
ratta for att vara ute efter fyrfotat villebrAd. Var det kanske bara for att
skrdmma Funke, som den dldre mannen plotsligt hojde sin yXd, ndr han
overraskades? Funke drog i alla fall snabbt upp sin M-}7-pistol och sades
ha vdst:

- Nu ska vi se vem som stupar forst!
Nagot annat hdnde nu inte. Efter den hdndelsen lekte vi smApojkar

ldnge en ny trek: "Funke och tjuvj agaret{'.

Neir min morfar, Nils August Viklund, skulle slakta sin gamla Brunte, an-
litade han Funke for avlivningen. Byslaktarna i Holmon ville inte gdrna
avliva hdstar och tidigare hade kringresande tattare atagit sig saken.
Funke var bosatt alldeles intill morfars och ansAgs vara en god skytt" Han
foredrog dock alltid att skjutaphfri hand, helst pa en 10-12 stegs avstAnd

- och med en helt vanlig pistol dessutom! Sa hade han tidigare avlivat
bade grisar och katter, dven om det misslyckats ibland.

Morfarshdsten fordes nu ut ur stallet och stiilldes pa backen bakom
bagarstugan. Vi barn stod i fonstret och tittade pA hur hela proceduren
gick till. SA satte man en sdcktrasa over huvudet pA Brunte och pA den
markerade morfar en riktpunkt for hjdrnan med en tobaksbuss. Funke
stiillde sig fem steg framfor hdsten, drog sin pistol, siktade och skot. Hiis-
ten drAsade genast omkull med hovarna i vddret. Morfarn, som stod intill
och med storsld ggar. i beredskap, slapp rusa tiIl. Ett talesdtt blev ddrefter:
"Det tog, sa Funke, ndr han skot Brunte".

Herrarnas hostjakt

PA hostarna kom disponent Sahlin och hans jaktkamrater ut till Holmon
pA harjakt. I siillskapet fanns bl a forvaltaren Torsten Heillstrom, chef for
en av holmsundsbolagets sAgar, doktor Engird, jiigmiistaren Orring mfl
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Vi mdtte iioen hundfdrarna. De aar tud man och hade oardera tre eller fyro oackra sttiaare
i koppel,

stadsherrar. De hyrde in sig i A1fred-OlsgArden vid prdstgArden och stan-

nade vanligen i en vecka.

Niir vi skolpojkar gick till skolan pA morgonen hdnde det att vi rnotte
en eller tvA hdstskjutsar med jaktherraL Hdstarna travade och herrarna
verkade upprymda. HornblAsare blAste jagarmarscher och andra signaler
sA att det hordes lAng vag ddr de drog frarn. Vi motte dven hundforarna.
De var tvA man och de hade vardera tre eller fyra vackra hamilton- och
schillerstovare i koppel. Niir stovarna sldpptes i det skogsparti ddr jakten
skulle borja, drojde det inte ldnge forrdn ett flerstdmmigt skall ekade

genom skogen. Sdrskilt hamiltonstovarens melodiska skall hade en efter-
klang som hordes pa flera kilometers avstAnd.

En oktoberd ag1929 var jugtillsammans rned min broder Johan syssel-

satt med dikesrensning i NyAkern sydost om by^. Dit hade nu ett jaktlag
kommit och sliippt hundarna. De befann sig pa August Petterssons-
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JGZ
Samtidigt som sttiaaren tog an spdret och niirmade sig haren, gick jiigaren fram. De trtd

miittes aid haren och han hiirdes siiga: "Duktig hr.lnd",

nyverket invid Bredddnget inte langt ifrAn diir vi grdvde. Vi sag hur
jiigarna placerade ut sig och hur en-av dem stiillde sig vid Petterssons lada

endast cirka 100 meter ifrAn oss. En hornsignal ljod plotsligt frAn skogen

i norr. Signalen betydde antagligen "slapp hundarna frrd', for sedan

drojde det inte mAnga minuter till upptag. Ett klingande skall gav besked

om att ]osse var pa fotter och besvarades av ett Par andra hundar i olika

tonarter. Vi horde hur drevet gick mot soder i en bukt in mot Klafsiinget

och sedan Ater upp rnot oss. Vi vilade ph spadarna och spanade mot

skogskanten. Hundarna hade nu tystr:rat, dA haren troligen kastat eller

ghtt in i en skogsdunge. Efter en bra stund kom plotsligt haren ut ur
skogsbrynet pA vArt skifte och skuttade nu i sakta mak mot den ororliga
jagaren vid ladan. Han lyfte bossan forst sedan haren kommit i gott ha[.
Skottet brann av och haren lug dod.

Haren fick ligga kvar en bra stund innan hunden kom fram. Vi betrak-

tade jagaren i smyg och sag honom dra upp en plunta ur jaktvdskan, moj-

ligen for att ta sig en styrketAr. Eller var det gravol som holls? Samtidigt

som stovaren tog an spAret och ndrmade sig haren gick jagaren fram. De

tvA mottes vid haren och han hordes sdga: "Duktig hurrd". Sa tog han

haren och forsvann snart ur vAr Asyn in i skogen med hunden i hiilarna.
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Den dagen fick vi pojkar en lektion i harjaktens aidla konst; jdgaren
stAr stilla pA sitt pass, lyfter bossan och skjuter forst , nar haren dr i gott
skotth eL leter sedan haren ligga tills hunden kommit fram och fatt sitt
berom.

Sahlin och hans kamrater hade god jaktlycka den hosten. Hararna
hdngdes upp pa yttervdggen pa Alfred-Olsgarden och for varje dug
kunde vi notera hur antalet okade. Ett 70-tal harar triingdes pA norrvdg-
gen, innan jaktveckan var slut!

Byns skogvaktare efter Funke blev holmobon MauritzKarlsson, bosatt pA
Strandberget norr i byn. Han kom pA ett brasdtt att komma at krakor. Han
lovade oss skolpojkar 25 ore for varje krAkbenpar som vi kunde redovisa.
Vi anmodades att leta reda pa krAkbon och ta dod pA un garna. KrAkan
ansAgs ju vara en rovfagel som gick hArt At harungar och sjofageleigg. Ut-
betalningen skulle ske pA herrarnas sista jaktda gvarje host. Sahlin skulle
veil sjiilv fA konstatera, hur Karlsson och ovriga holmobor gdrna steillde
upp i det viltvArdande arbetet at herrarna.

Sista kvdllen pa jaktveckan samlades ett gdng pojkaa ddr iug ocksA
fanns med, utanfor Alfred-OlsgArden mitt i byn. Vi vdntade naimligen pA
att nAgon skulle komma ut och kalla in oss for utbetalning och insamling
av vAra krAkfotter. Men herrar jagare hade avslutningsmiddag och ville
inte bli storda. Gang pa gang stotte vi pA en av uppassarna vid middagen
och pAminde om Karlssons loften. Vi fick dnnu en god stund invdnta po-
sitivt besked. Under tiden vi vdntade, pratade vi om hur vi fAngat krA-
korna och fhtt tag pa krakbenen. MAnga hade anvdnt rdvsaxar och slag-
jiirn uppsatta ph dyngkasar i vArsmdltningen. Krakorna brukade sedan
slA larm och kretsa under skrik och skrdn i cirklar over den kamrat som
fastnat. MAnga hade ocksA tagit sig tama krAkungar och matat dem med
strommingsrens. De hade blivit sA tama, att de kom flygande till armen,
ndr man ropade pa dem.

NAvdl, sent pa kvdllen, ndr vi stAtt ddr i morkret en god stund, kom sA

en man ut ph trappan och ropade in oss:

- Nu pojkar kan ni komma hit med era krakfotter!
Jaghade bundit upp tolv par pA ett snore. MAnga av dern hade tillhort

mycket smA ungar och jug hade latit dem ligga i saltlake, for att de inte
skulle surna. Ndr iugklev in till jagaren som gjorde utbetalningarna, h611
jug upp det lAnga snoret med krakfotterna, sA att han latt kunde rdkna
paren. Han h611 en pinne i ndven och petade forsiktigt pa de saltade ben-

Paren.
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Niir jag kleo in till jiigaren som gjorde utbetalningarna, hdll jog upp det ldnga sntiret med

krdkfdtternL sd att han kunde riikna paren.

- Kan juglita pa att de hdr har suttit pa krAkungar? fuhgade han. De

ser ju sA smA ut.

-Io, det forstAs , sd jug,men iugville inte vdnta tills nAgon annan tagit
dem. Och jugvar ocksA #tdd, att de skulle hinna ldmnat boet .Ja, de dr viil
i minsta laget kanske.

- Det dr huvudsaken att ni haller efter krAkorna, sa han da. Det mdrks

ocksA ute pA norrvdggen.

lag fick mina tre kronor och lovade mig sjiilv att fordubbla mina an-

strdngningar i krakjakten till niista host.

Disponent Sahlin och hans jagare gjorde ocksA utflykter ned till Gross-

grunden efter orre med fagelhund. Ddr fanns gott om skogsfAgel som

kalasade ph skogens bdr. Blhbar, brandbiir 'hallon' och linnbiir 'lingonf

fanns i riklig mdngd i Grossgrunden. De finaste bdren ansAgs dock gul-
biiren'havtorul vara.

Iag avundades de iildre ungdomar som fick medverka i fAgeljakten

som bdrare. Men det var skickli gaidgare i Sahlins sdllskap, sA det blev for-
stAs mycket att bara.
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Munspelet

Jaghade langt i forvdg bestdmt mig for hur krAkbenspengarna skulle an-
vdndas. En dug gick iug sa tiII handelsman O M Andersson i diverse-
handeln mitt emot skolhuset. I butiken fanns redan nAgra flickor i min
Alder och de pratade just med handlarns fru Armida, som stod bakom
disken. TilI slut vdnde sig handlarfrun mot mig och frhgade vad det skulle
vara.

- Ett munspel, svarade jag blygt.
Flickorna borjade genast fnissa och jugkdnde hur blodet steg mig upp

i ansiktet. Armida tog fram ett litet spel med endast en rad stdmmor inne-
hallande en oktav med toner.

- Iag viIl nog ha ett storre, sa jag.

- JasA. Det heir kanske pass ar battre i sa fall.
Hon oppnade ett etui som var fodrat med bla sammet pA insidan. I fac-

ket trug ett munspel med dubbla stdmrader och med hela tre oktaver i regi-
stret . Iag frhgade genast vad det kostade.

- TvA och femtio, svarade Armida.
En av flickorna sAg nu allvarhgare ut och undslapp sig:

- Att kopa bra dr att kopa dyrt. Sa skrattade alla igen.

Iaglade upp mina tre kronor pA disken och fick stormunspelet och 50
ore tillbaka. Ndr jug kom ut kdnd" jag mig som den lyckligaste dgare till
nAgot riktigt fint. Bade pa etuiet och den gldnsande plAten pa spelets
sidor stod ordet "Lorele7" i stora bokstdver. Bara det skrivna ordet let som
skon musik, nar jug tog det i min mun.

Ndr iugpA hemvdgen kom till viigskdlet invid LangtAet kunde juginte
halla mig ldngre. Nu fanns ddr ingen som kunde se mig, offi jugtog fram
munspelet och provade. Tidigare hade jugfatt lAna ett spel, som Sixten -
en av Lundins pojkarna - egde. Men det munspelet hade flera stumma
stdmmor. De var antagligen igensatta av snus. Sixtens dldre bror Frid var
snusare och samtidigt viil den som flitigast anvdnde det munspelet. Min
"Lorelet" hade rena och klara toner - och dessutom frisk doft.

Iagvar nojd men kdnde eindA en viss oro i mitt sarnvete. Jag hade ndm-
ligen inte bett mor om lov attfhkopa spelet och jagvisste, att pengarna
borde ha anvdnts till nagot nyttigare i stiillet. Och vad skulle min dldre
bror Bertil saga|^ Han var ju familjens "husbonde" eftersom far var dod.
Han slet ont i arbetet for vAr forsorjning och kontanter var det verkligen
brist ph. Jag gomde ddrfor munspelet i kammarn, men anfortrodde mig
At min ndrmaste broder ]ohan. Niir mor pa kvdllen gick ut tiII lagArn for

97



att stillq'fodrd korna och mjolka dem, smet iug och Johan in i kammarn.

]ohan ville provspela han ocksA. Vi glomde bAde tid och rum och spelade

en god stund. Vi horde inte att Bertil kommit in i stugan och redan UPP-

fattat "kammarmusikert''. Han stod helt plotsligt inne hos oss och frAgade

genast hur vi kommit over munspelet .Iagbekdnde dA, att jag kopt det for
krAkbenspengarna jug ft*t av jaktherrarna. Till min forvAni.g blev han
inte arg utan frAgade bara om jag bett mor om lov forst.

- N"j , for da hade jag inte fatt. Det vet iug.
Ge mej munspelet, sE Bertil kort.

Iagtrodde nu att det var frhga om beslag, men till min forvAni^g satte

han spelet till munnen och spetrade en melodi iug kdnde igen. Sedan

rdckte han mig spelet igen.

-Jagtror nu inte att morblir sAvdrstarg, for att dukopt dej ett mun-
spel, sa han. FIon tyck ju om musiken.

Han fick ratt Mor blev inte argutan tycktes gilla att vi barn spelade och

fornojde oss med musik. Vi ldrde oss sedan en hel del av 2}-talets lAtar

och spelet f6lide oss dit vi fardades. Det var med ndr vi getade vAra kor
under fiibodtiden, liksom ndr vi for ut tilI skogskojan i Fricka eller till
fiskebasturna i SkiirgArden.
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I IULETID
]ulen rdknades som Arets storsta hogtid och skulle firas med sliiktkalas
och kyrkbesok dnda fram till tjugendan 'tjugon daged, for "tjugendag-
Knut kor jula rt", hette det. Forberedelserna var omfattande. En dag strax
fore jul gjordes backestun 'bagarstugar/ i ordnirg for storbak. Den stora
bakugnen eldades varm redan tidigt pA morgonen och i stopskeppa och
degtrAg reddes degen. Flera hushAll gick samman och bakade ndr ugnen
vdl var uppvdrmd. Man mAste ju ocksA vara flera som hjiilptes At med
griiddning. Under bakdagarnavar det liv och rorelse tbagarstugan. Kvin-
nor kom oftaforbi for en pratstund och kanske en kaffetar. SAdana dagar
underhdll man sig med de senaste nyheterna phbyn och gav repriser pe
hur det ghtttill forr i vdrlden. Man nojsade och skrattade och ingen kunde
vdl tro, att de levde under sA knappa forhallanden, som de flesta gjorde
pA den tiden.

Mor skotte griiddningen och faster Kristina kavlade degen till tunna
kakor. Hon anvdnde tvA kavlar; slettkaaoln 'sldtkaveln (med rdnder)' for
tunnbrodet och stappkaaoln'naggkaveln' for kakorna. Dessutom anvdn-
des brddspjqlkq och griiddspoln, tvA smala och tunna brodspadar att vdnda
och forflytta brodet rned . Kakefjrilqn var den stora ugnsspaden man forde
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in brodet med. Dessutom fanns en fjddernagg och en nyare stiftnagg for
kornbrodet och rAgbrodet. Och sA var diir hornet att gora hAlen i kakorna
med - och brodborsten forstAs.

I ett horn av rummet lug halm utlagd pA en yta av cirkafyra-fem kva-

dratmeter. Hdr lades de runda brodkakorna for att svalna sedan de tagits
ur ugnen. Ddrefter lades de i korgar och bars ut tiltr den stora kaketunnn

'brodtunnart' i visthusboden. Till brodtunna anvdnde vi ett sockerfat (av

trii) som tidigare inneha[it toppsocker.
NAgra omgAngar brod griiddades mindre tid i ugnen och blev diir-

igenom mjuka. Dessa bars sedan ut som smakbrod till de ndrmaste

sliiktingarna och grannarna, och i en bestdmd turordning. Niir de sjdlva
bakade kunde vi forvdnta oss att fA smaka av deras fdrskbrod.

Man bakade ocksa mjukt brod pA eftervdrmen. Jag minns en lnustig
bulle bakad phrhgsikt. Den kallades sdttnebulla och hade god hAllbarhet.
Av det skiilet var den liimpad som fdrdkost, t ex ndr man lAnga tider lhg
ute i fiske och saljakt. Den bakades ocksA for att ges som fadderghva vid
juletid.

Infor en julhelg had" j ag varit over till fastlanciet i nagra drenden. Pa

vdgen tillbaka over Kvarken fick jug siillskap av byns postforare Oskar
Gustafsson. Vi hade gAtt och dragit postsdck, paket och annat gods pA en
kiilke genom skogen frAn Ostnds ut mot Ostogrundet. Det 1Ag brytis pa
Vdster-Kvarken och foret var tungt. Niir vi kommit halvvdgs over isen,

motte oss hoga isvallar och vi mAste vila en stund. Postforaren stack da in
handen innanfor sin storvdst och drog ut ett stycke brod. Det var en halv
sottnebulla. FIan brot sig forst sjdlv ett stycke, men sA frhgade han om inte

iug ocksA ville ha en smakbit. Iag nickade tacksamt och sA brot han ett
stycke och gav mig. Hur det smakade kan jug kdnna dn idag. Det riktigt
vattnas i munnen, ndr minnet kommer for mig. Det behovdes inget sovel,

ndr man hade sottnebulla.
I god tid fore jul slaktades ocksA julgrisen. Bonden Abel Sdvenberg var

slaktare for hushAllen ldngs den sodra byhalvdn, dvs for nyskiftesbyn pa
Myrarna. Det var brukligt att grisen efter slakten viigdes bit for bit'pa ett
s k besman. Vikten rdknades i pund pA den tiden (lispund:8,S kg). Nor-
malt h611 sig en gris ph 12 till 15 pund.

Byslaktaren Sdvenberg var en flink karl. Att se honom skalla en gris
med varmvatten och jiirnskopa var en frojd for ogat. Han anvdnde en

slaktmask med patroner och skruvmekanism, ddr han mAste sla pa
tdndstiftet med en hammare. Tidigare hade en slaktmask anvdnts, med
vilken man med handkraft slog en dorn rakt i hjdrnan pa djuret"
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Byslaktaren Sriaenberg aar en flinkkarl. Att se honom skdlla en gris med aarmofrtten och
jiirnskopa oar en frdjd fdr dgat.

Av den slaktade grisen saltades det mesta ned i en fliisktind, som var
ett stort trdkar med lock. Av grisblodet hoprort med rtry- och kornmjol
kokade man blodpalt. Thrmarna rengjordes och fylldes med riintan, dvs

hjiirta, lur:rgor, lever och andra indlvof, och sammanmaldes med fliisk.
Det blev en rnycket ndrande fliiskkorv. De grovre tarmarna fylldes med

blodpaltsdeg och blev blodkorv.
Kviillen fore sjiilva julaftonen var inkastarkvdll. Da satt vi pa helspdnn

och vdntade pa att dorren hastigt skulle ryckas upp och nAgot litet paket
singla in pa golvet. Da g2illde det att snabbt springa ut och hinna ifatt in-
kastaren. Iag minns en jul de jag hann ifatt inkastaren, som fastnat i en
hog snodriva" Det visade sig vara en flicka, men hon ville pA inga villkor
folja med in och bli bjuden pA traktering"

- Du fAr inte tala om for nAgon vem iug ar, bad hon mig. Lova mej
detta!

Och jug holl loftet.
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Sedan morfar fatt bort isen frdn oattenytan, lade han sig pd alla fyra inaid iskanten och
spanade ned i naken.

Lakafiske

Pa julaftons formiddrg vittjades lakaryssjorna. Min morfar var en mycket
trdgen fiskare och speciellt intresserad av lakafisket. Fiskeplatserna for
vinterfisket auktionerades ut pa tredjedagsbyarAdet den 27 december
varje hr. Ett Ar hade morfar ropat in Kontviken i Oster-Skiiren, dvs pA

ostra Angeson, och dit fick jugfdlja med en jul. Vi akte spark pA vinter-
vdgen oster om Skdren. FrAn Jabbacksundet gick vi over Getryggen och
Sundgrundvattnet, vidare over Torsjevattnet och soderut over Gamm-
bastuviken ner till Kontviken. Detta var egentligen en gammal roddled,
som langt innan mina dagar blivit uppgrundad pA grund av landhoj-
ningen. Tidigare hade man med bat kunnat ta sig inomskdrs ndstan hela
vdgen ldngs ostra Skdren, anda ner tilI Flalorsstrommen.

Vi fick bra med Iake, men morfarn fick jobba hArt med upphuggning-
en av vakarna. Sedan han fhtt bort isen frAn vattenytan, lade han sig pa
alla fyra invid iskanten och spanade ned i ryssjevaken. Han skymde vid
ansiktet med sina stora hundskinnshandskar.

-Jo, jo. Dem finns ddr. Vi far lake till jul i Ar med, var hans kommentar.
PA hemvdgen hogg han en julgtan, som stod fritt i ollerskogen och dar-

for var jiimn och vacker. Fram emot ett-tiden pA dagen var vi hemma igen.
Nu tomde morfar fisksdcken vid sidan av farstubron och lade laken i tvA
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Sd kom morfar och bad mig siiga, aem som skulle ha knirten, dus hdgen som kniablndet

pekade mot.

hogar. Iag fick vdnda mig bort, medan han lade sin slidkniv mellan

hogarn a, sh. att spetsen pekade mot den ena hogen och skaftet mot den

andra. Sa kom han bort mot mtg, dven han bortvdnd frAn hogatrLa, och

bad mig sdga vem som skulle hn ngiaen 'ha kniven', dvs fiskhogen som

knivbladet pekade mot. En mera rdttvis lottningsteknik finns inte.

Soppa pA lake var en vanlig matrdtt ph julkaiilln, obornas namn Pe jrl-
aftonen. Romm€n, som kryddades med peppaL salt och 16k, var en

delikatess att ha pA smorgAsen och en lakaleversmorgAs var kronan Pa

verket som avslutning Pa maltiden.
Den nyhuggna granen sattes in och kliiddes med glitter och levande

ljus, flaggor frAn hela vHrlden, hemmagjord konfekt med julpapPer och

sockerbitar inuti. Pepparkakor utformade till grtsart filglar, dnglar och
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Den julen fick ai dka i
gangare.

risslan efter Frej. Vi kdnde oss omdttligt stolta niir oi passerade fot-

stjdrnor prydde ocksA granen. Det blev i regel ocksA nhgra mindre jul-
klappar tilI barnen: kanske ett tomtebloss, en knallpistol, en blyerts-
Penna el dyl, smA saker som visade en rorande viilvilja.

]ulottefdrd

Mor hade en gAng fore jul latit sy sondagskl2ider till oss smApojkar. Hon
hade sjeilv vdvt ett randigt tyg till kladerna och en garnmal sommerska i
byn, Eriks Greta, sydde. Hon hade fel pa sina hofter och hade ddrfor ut-
bildat sig till sommerska, ett yrke hon med glans klarade av. Sylonen tilI
henne betalades med arbetsbyte. I vArt fall erbjod vi henne korslor i vAr-
bruket. Hon var en sndll tant, som skojade med oss barut, diir hon satt vid
trampmaskinen. Men vi fick inte prova kleiderna forrdn pa julmorgonen.
Ndr vi vdcktes tiIl lulottan klockan fem pA morgonen med "Opp,opp,
oPP! ]ulmoran, juhnoran!", hade mor redan lagt fram nykliiderna. Mina
passade nAgorlunda, men ]ohans kleider var alldeles for smA.
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- Greta har gjort sA gott hon har kunnat. Det var tyget, sa mor. Det
var stor skada att tyget inte rack

Den julen fick vi Aka i risslan efter Frej till kyrkan. Bertil hade lAnat en bjeil-
lerkrans, som han monterat pA selbagen. Dessutom hade han satt en stor
bjiilIra, den sk stortjukan, pA ena kliimstAngen. Det var gammal sed ibyg-
den att ha klocka pa kliimstAngen, ndr man korde till julottan. Den hade
ocksA en praktisk uppgift: att varna i kurvor och bakom husknutar. Vi
smAttirrgffi fick krypa in under en langulHe[ tillsammans med mor i riss-
lan. Broderna Bertil och Karl satte sig pa kuskbocken och Ruth fick stA-
plats baktill pA risslan. Det var ljuvliga toner frhnbjiillerklangen, ndr Frej
ttavade Pa liings byvagen. Det lyste frhn tdnda ljus i varje fonster r girr-
darna. Vi kdnde oss omAtttrigt stolta, ndr vi passerade fotgiingare som ma-
kade sig at sidan, ndr vi kom.

Under julottan fick Frej stA i klockar-Ol1es vedbod. Olle Holmgren var
eittling till ons gamla klockare och bodde ndra kyrkan. FIan var en bekant
till oss och veinlig nog att lAta Frej stA i skydd for de kalla vindarna frAn
havsisarna.

Kyrkan var ndstan fultrsatt, ndr mor och vi barn kom in uppfor kyrk-
gAngen. Vi satte oss i mitten pA kvinnosidan , dar nAgra platser fort-
farande fanns lediga. Mor kdnde sig sdkert stolt over att ha klarat ytter-
ligare ett Ar ensam med sina sex barn. Inga bidrag fanns att fA pA den
tiden, och hdr hade hon nu kommit i eget ekipage med bjiillerklang och
stortjuka pa kldmstAngen.

En god stund innan gudstjdnsten borj ade, var kyrkan fylld till trdng-
sel. NAgra senkomna fick stA ldngst bak under ldktaren. Kyrkan hade
sittplats for 400 persone{, men idag fanns hiir fler. Det betydde att ndstan
alla bybor fanns i kyrkan ph julotta. Flera kvinnor hade smAbarn ph
armen eller i kndet ddr de satt. Nagra av barnen gnydde rned under jrl-
psalmerna och andra tycktes ocksA vilja ha nAgra ljud med i prdstens mds-
sande och predikande.

Ndr vi kom hem efter julottan, fick vi en stadig frukost med julkorv och
kottbullar frAn grisen. Om det hade varit knapert innan, skulle det vara
desto mera frikostigt tiII iul,verkade det som.

Julkalasen startade pa juldagen hos morfar och mormor och sA fort-
satte bjudningar och motbjudningar genom hela sldkten. Man bjod pA
vad huset formAdde; kaffe med dopp och middagsmat for de allra ndr-
maste. Under dessa biudningar fick vi barn anddktigt lyssna tilI de vux-
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Det aar fart och fliikt 6rter barndomens iular pn Holmiin,

nas berdttelser om allehanda fenomen. Nu berdttades t ex om spdnnande

fiskedv entyr, byns starka hdstat, men ocksA om starka karlar for den

delen. Da kunde man fA hora om Algot, han som bar hem en hundrakilos

vetmjolssdck frAn Byviken - en strdcka pa tvA kilometer - mot att han

fick innehallet for prestationen. Fyrmdstaren ]anne Pettersson sades ha

gatt bredvid och torkat av honom svetten. Ingen hade tidigare kunnat

bara en vetmjolsiick sA lAngt - och kanske inte senare heller.

Nu florerade ocksA berdttelser om vadliga sdlfdrder nol i Btittn'nord i
Botten, dvs norrut i Bottenviken, dar holmobor samm anfidtffade rned fin-

liindska sd|Iag, vars kloka mdn kunde rikta vinda gevdrsstocka{, stdmma

blod och sia in i framtiden. Varje vAr for sdljiigarlagen ut pa langfiird med

falbat i Botten, eller Atminstone pA kortare fdrder i I(varkarna. Var man

hemmavid i siilfisket, bodde man i nAgon fiskarstuga i skiirgArden eller pA

fyrplatserna ]ligaroren, Fjiider eggoch Holmogadd. Siilkarlarna hade all-

tid spiinnande upPlevelser att berdtta.
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PA annandag jul sliipptes ungdomarna loss och det sades varaen urAldrig
sed pa byn. Nu anordnades bal och julmaten "dansades r.er" hos de
stinna helgdagsfirarna. Huvudsyftet var vdl dndA, att de unga skulle ges

en chans att trdffasina kdraste, och att fA hAlla om den man hade kiir. Aven
nyarsbalen och tjugondagslekstugan var gamla festkviillar pA on. Yngre
ungdomar fick dock stA utanfor och kika in genom fonstren till festloka-
len, nyfiket titta pa hur de dldre bar sig at. Inte forrdn efter konfirmatio-
nen fick man betrdda dansgolvet.

Siiga vad man sdga vill. Det var fart och flekt over barndomens jular
pa Holmon. Hdr fanns en stark sliiktgemenskap en vdlvilja och hjelp-
samhet for att gladjuvarandra. ]ulen var en glddjens hogtid. I vardagslag
blev barnen inte bortskdmda, men tilljul fick de losare tyglar. Fordldrarna
gav sig tid att leka med barnen i jullekar och i dansen kring granen.
Hemma hos oss spelade mor tramporgel, mina broder spelade fiol och
tillsammans sjong vi julens aIla sAnger.

Stjiirnpojkarna

PA trettondagen kunde det hdnda att nAgra stjdrnpojkar gick runt i byn
med en stor stj arna. De gjorde pantomimer och sjong nAgot man kallade
Stjdrnvisan. Seden utovades av utkliidda ungdomar och bendmndes gri

ae stjrirna'ghmed stjdrnan'. Det hela var ett vackert skAdespel att se pA och
lyssna till. Stjiirnpojkarna - pA senare Ar oftast utkliidda flickor - ville
pAminna om vad som en gAng hiint i Betlehem, dA Jesusbarnet fick mot-
taga gAvor av de tre vise mdnnen. Man samlade ocksA in pengar tilI ange-
ldgna dndamal. Ett Ar fick t ex en fattig torp argubbe hialp till nytt spAntak.

Stjlirnan var ungefdr en meter i diameter och gjord av genomskinligt
vitt tyg.Den hade en axel som den kunde rotera omkring och i centrum
ph axeln fanns monterat en ljushallare for tvA brinnande ljus. Under
sAngen roterades stjdrnan sakta, men for varje ny vers dndrades rota-
tionsriktningen. Det var minst fyra stjiirngossar i gruppen. En av dem var
utkliidd tilI Konung Herodes, en annan till Judas med pungen, en till den
svarte Morian och en fjdrde till soldat.

Stjiirnvisan borjade med denna strof:

Coder afton, goder afton, aar och en i sin stad

la, husbonden och matmodern aar lustig och glad
Och ai 6nska Eder alla en frdjdefull jul
ifrdn alla de olyckor beaare Er Gud
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Sedan sjongs bl a f6ljande text pA en annan melodi:

Tre aise miin och konungar frdn Osterland de kommo

ifrdn Midian till Betlehem,

Diir uppliito de sina hdaor

och fdr ft)rsta gdngen taltes om

dd Gabriel utsiindes och till Maria kom.

Visan fortsatte ddrefter med berdttelsen om hur konung Herodes liit doda

alla nyfodda gossebarn, och i en vers framtriidde Herodes och soldaten

framfor gruppen och vdxlade svdrdshugg och forde en muntlig dialog.

Aven Judas forsedd med en penningpung steg fram och presenterade sig

och den svarta Morian i en monolog. Detta var det mest spdnnande

momentet for oss barn och diirfor minns jug det sA vdl. Ndr sista versen

av Sjdrnvisan var sjungen, holl Judas fram pungen for en gAva. Fick han
nu nAgra slantaq, sjong stjdrnpojkarna:

Haaen tack, haaen tack, fdr en hederlig skiink

Denna skiinken den skall aara hos Gudi betiink

Fick de ingenting blev det heller ingen sAng. Men kornna ut i farstun eller

pA farstubron kunde de gnola: lngen tack, ingen tack Sndlpack, sndlpack!

0i€

Pd trettondagen kunde det hiinda, att ndgra ungdomar gick runt i Wn med en stor stirirna
och sjdng Stjrirnoisan.
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SKOLGANG OCH UPPTAG

Mang a av barnen pa on hade lang vag till skolan och allra ldngst hade de
som bodde pe ftibbesmyra, dvs Jiibbiicksmyran sunnerst i byn. DiirifrAn
mdtte vdgen tiIl skolan fyrakilometer. Innan snon kom, gick vi tiII fots och
tog god tid pA oss. Niir vi passerade de mAnga gfudarna ldngs byviigen,
iakttog vi gdrna vad som pagick ddr. Det kunde vara potatisplockning
eller hostplojning eller korslor av annat slag. Hdstarna var pojkarnas stora
intresse och vi kommenterade och hade Asikter om alla de trettio hdstarna
i byn. Vi kurrde rangordna dem efter storlek och styrka. Kom det en hdst-
skjuts samm avag, kunde vi fA hiinga pa diir bak pa stAngen i bakvagnen.
Det var nu inte alla bonder som tiilat snalskjuts. Var man framfusig och
inte hade bett om lov innan man hiingd e pe, kunde man fA smaka tom-
lyckan. Ungar fick inte skdmmas bort, tyckte somliga.

Vi jublade ndr den forsta snon kom och ndr sjoarna fros till. Nu be-
sokte vi de smA insjoarna pa hemvdgerr, bl a den bakom Janne Bdckstroms
stuga invid sAgen" Hdr provade vi isen i olika islekar och ndr det blev
skridskofore, var den vAr isbana.

Niir det blev bra skidfore, lade vi upp ett skidspAr over gdrden och
ilkrar, genom skogar och over hdlIar. Vdgen till skolan blev nu genare och
mycket intressantare dn byvdgen. I skogen fann vi spAr efter hare och
orre, lekatt och rdv. Jakten lAg ju holmoborna i hAgen sedan urminnes
tider. Visserligen var smAviltjakten utarrenderad till bolagsherrar i Flolm-
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sund, men sjofageljakten hade oborna kvar. Att kniippa en hare eller orre

ansAgs heller inte vara nAgon storre synd, men sAdana bedrifter h611 man

tyst om.
SkidspAret tilI skolan gav oss god trdning och fysisk utveckling. Det

ersatte de kroppsovningar som stadsbarnen fick i gy-nastiken. Vi akte

skidor dven pA rasterna i skolan. Det fanns ett skogsparti alldeles intill
skolan som vi kallade Lillskogen. En runda ddr tog endast fem rninuter
och var lagom for pojkarna i smAskolan. I folkskolan anvdnde vi ett spAq,

som tog hela rasten. Det ledde till ]onkgiirdan och forbi ett ofullbordat
timmerhus, som overgivits av en amerikafarare. Ndr skolklockan kldm-

tade i prdstens eller ldrarinnans hand, Akte skidorna snabbt av vid skol-

bron. Det tog en bra stund innan vi svettiga och anfadda kommit ned i
varv och kunde koncentrera oss pA undervisnin$en igen.

I

Ar 1923 fick jugborja i smAskolan pa Holmon. l,ararinnan hette Hanna

Vikander och var glft med storbonden Robert Vikander med en hel tun-
nas skattehemman. Flanna var en drivande kraft i byns foreningsliv och

skotte hem och hushAll med den dran. Hon hade sex egna barn att upp-
fostra. Vid sidan av allt detta undervisade hon tre klasser samtidigt i smA-

skolan. Hon var viinlig men bestdmd. Raka spAr och rata linjer prdglade

hennes undervisning.
I smAskolan giillde det ju friimst att ldra sig llisa, skriva och rdkna. Ka-

tekesen var borttagen sedan nAgra Aq, men kristendomsundervisningen
med biblisk historia och inldrnirg av psalmverser upptog fortfarande
mycken tid. Teckni^g och sAngovning ansAgs mer som ett tidsfordriv. De

fosterldndska sAngerna och de sAnger som hyllade arbetet ansAgt dock

befriimj a barnens uppfostran till goda och lojala samhdllsmedborgare.
Larartnnan kunde vi inte gar:na kalla for froken, dA hon var gift och

hade sex barn. Vi sade istiillet fruVikander bade till och om henne. En av

de tre klasserna kunde ha muntliga ovningar med henne, medan de

andra hade exempelvis vdlskrivning, teckni^g eller rdkning. Med jdmna

mellanrum fick de som sysslade med skriftliga ovningar redovisa sina

resultat och fick nya uppgifter. Ndr de 27 barnen i smAskolan skulle hallas

syssels atta, fordrades absolut tystnad frAn de skrivande. Endast den som

ldmnade den muntliga redovisningen vid tavlan eller under liixforhoret
fick horas.

Samma undervisningsmetod tilliimpades i folkskolan diir byprasten

var ldrare. Han hette Josef Martin Schott och hade utover sin prdstvigni^g
en filosfie doktorsgrad. En bdttre ldrare fanns nog inte. FormAgan att ut-
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trycka i tal och skrift vad man tdnker och kdnne4, ansAg han vara skolans
frdmsta uppgift. VaxHngen mellan muntliga och skriftliga ovningar hade
han lagt upp med pedagogisk berdkni^g. De yngsta i klassen kunde fa
skriva av det stycke historia som de fatt rlaxa, medan mellanklassen fick
rdkna pa tavlan och de iildsta i klassen var sysselsatta med overldsning i
sprakldran. Med jdmna mellanrum fick vi hora sprakldrans innehall rabb-
las som utanldxa, ndr de dldsta eleverna i tur och ordning redovisade sina
kunsk aper, de yngre till foredome. PA det sdttet ldrde vi oss ordklasse{,
tempus, kasus och modus, med exempel och allt, redan under forsta Aret

i folkskolan.
En av flickornd, hon hette Hilda, var expert pA konjunktioner. Hon

rdknade upp hela raden av samordnande och underordnande konjunk-
tioner och tog med vart exempel som fanns i ldroboken, allt frAn kopula-
tiva tiIl explanativa. Genom att lyssna pa Hilda kan jug dem alla 2in idag!
Under den lektionen gick fyra dmnen in samtidigt: historieldxan om
Engelbrekt genom handens ovning i avskrivning, additionen pA svarta
tavlan ndr ogat fotograferade hur en mellanklasselev summerade ental
och tiotal och satte siffror i minne, och tilI slut konjunktionerna frAn
sprakldran.

Vi fick ocksA skriva uppsatser om varierande dmnen. Min forsta upp-
sats handlade om hosten och jug fick berom av prdsten, som ldste upp
den infor klassen. Den hdndelsen sAdde ett litet fro i mitt inre, en till-
fredsstdllelse att jag lyckats. Jag tror att detta vdckte mitt intresse for litte-
raturen och sprAket.

Vi fick nu inte behAlla vAr gode ldrare. Redan i borju^ av mitt andra ldsAr

i folkskolan mdrkte vi, att prdsten var sjuk. FIan orkade inte ldngre halla
genomgAngar som forr utan h611 sig mer passiv. Han gav ldxor och h611

forhor men under forhoren kunde han sitta med slutna ogon. Under
sAnglektionerna som fru Vikander ledde, satt han mest och slumrade.
Inte ens hans favoritsAng "TilI Osterland vill jug fard' kunde pigga upp
honom.

Schott dog pA eftervinternlgl8 och kyrkoherden i Sdvar kom och for-
rdttade jordfdstningen. Det var forsta gAngen vi sag en gulbrun ekkista
med beslag och utsirade fotter. Kistorna pa on var vanligen hemsnickrade
och mAlade svarta med kimrok.

En nyexaminerad folkskolldrare, Verner Andersson, kom nu ut till
Holmon och tog plats i katedern. Han var viinlig och hiinsynsfull och
hade inga stora fordrin gar.Flans vikariat var kortvarigt men kanske hann
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han komma underfund med att eleverna, genom hans skicklige foretra-
dare, hade kunskaper lAngt utover vad kursplanen foreskrev - Atmins-
tone i svenska sprAket.

Vid skolstarten hosten 1928 hade vi en ny prdst och ldrare pa on. Han
hette Algot Kyhlberg och var av den folkliga typen. FIan var alltid glad och
vlinlig och hiilsade pa langt hall pa alla bybor,langt innan de sjdlva kom-
mit sig for att lyfta pa mossan, bocka eller niga. FIan vdxlade gdrnanhgra
ord om vdder och vind, om postgAngen over Kvarken eller andra gemen-
samma angeliigenheter. Han kunde komma in i skolsalen och berdtta om
att han varit phbyastdmman och blivit imponerad av byamdnnens kloka
beslut och goda formAga att styra och stdlla i den lilla kommunen. Han
sade att han hoppades vi skulle bli lika kloka och duktiga.

Mellan de tvA klassrummen fanns ett gemensamt omklddnadsrum med
en rad av kliidkrokar utefter ena lAngviiggen. Rasterna for de bada sko-
lorna var lagda pa olika tider sA att det trAnga rummet inte mAste nyttjas
av alla samtidigt. Ndr vddret var otjiinligt var hiir full aktivitet med olika
lekar.

Flickorna lekte bland mycket annat "gornma rrrrg" och ett bolIspel, ddr
de studsade bollen mot golv och vagg i tolv olika turer; rdttvdnt, bakom
ryggen, under vdndning och under kndveck, frAn knd och armveck osv.

SA fort de tappade bollen gick den till en medtdvlare. Det geillde att forst
komma tilI tolv turer utan avbrott.

En annan lek var ett kulspel dar man hade fem krrlol varav fyra skulle
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fAngas pa olika sdtt, medan den femte var uppkastad i luften. En alldeles
otrolig fingerfeirdighet och snabb fattningsform hgukunde vinnas genom
dessa ovningar.

Pojkarna spelade kula och ovade kanske ddr upp vinstintresset for-
utom precisionen. Kulan slogs mot fotlisten och rullade iviig over golvet.
Medtdvlaren forsokte pA samma sdtt komma sA ndra med sin kula att han
kunde sdtta tummen pA den ena och lillfingret pA den andra och sA fora
dem mot varandra sA att de krockade. Diirmed hade han vunnit kulan. En
av pojkarna hade en kulbank pA niira 100-talet kulor. De sAlde han av for
ett ore styck till dem som forlorade eller annars var utan kulor.

Rastlokalen nyttjades dven till gymnastiklokal. Vi hade inga speciella
gymnastikdriikter. Man ansAg vdl att vi fick tillreickligt med motion ndr
vi rdnde omkring pa skidor eller i ovrigt sprang omkring och notte
skodonen - alldeles i onodan som vissa dldre tyckte. Men antagligen
for att vi skulle veta vad gymnastik var for nAgot, hade vi da och da
en lektion i omklddningsutrymmet. Det blev mest armar uppAt strdck
och kndna boi, marsch runt salen, bockhoppni^g over framforvarande
osv. Hoppredskap fanns inte och det torde ha varit ett handikupp for dem
som senare skulle in till skolorna i UmeA. De gamla ringlekarrta, som
sPrungits av ungdomen pA dansarsldtter och lekhiillar i langliga tidef,
tillhorde ocksA gymnastiklektionerna. 'Flickan hon ghr i ringen' var en
sAdan lek.

Ibland hdnde det att vi blev alltfor hogljudda utanfor dorren till smA-
skolan. Da kom fru Vikander utrusande och hytte med ndven. Vi sprang
da ddrifrAn illa kvickt. Min bror Johan rAkade illa ut en sAdan gang. Lara-
rinnan hade just Atervdnt frAn en utryckning och ndtt och jiimt kommit
innanfor dorren till sitt klassrum igen, da ]ohan drdmde en kula i dorren.

Det blea mest bockhoppning iiuer framfdrztarande.

113



Hon ryckte genast upp dorren och fick nu se, att det var ]ohan som skyn-

dade undan. Han blev da fasttagen i armen och nesligen orfilad.

Till Lucia anordnades en liten kabar6 med foriildrar och andra bybor in-
bjudna. I den ena skollokalen hade vi stdllt i ordning en scen med rida

och kulisser. PA scenen frarntriidde skolkoren under fru Vikanders led-

ning, men ddr fick ocksA enskilda elever upptrdda och ldsa dikter. Fdnrik

Stals sdgner och Viktor Rydbergs Tomten horde till de texter som passade

speciellt val sa hdr strax fore jrl.
Iag minns sdrskilt vid en fest, hur en flicka framtrddde utkliidd till

pojke, ikladd grona sammetsbyxor och vit blus med spetskrage och

broderade manschetter. FIon ldste en dikt om en pojk", som ghtt vilse
i skogen en lordag, men som vid kyrkklockans helgmAlsringning
Aterfann riktningen hem till byn. En av byamdnne n, ] A Lundberg, fram-

triidde ocksA han och berdttade om ljusdrottningen Lucia och ljusets

Aterkomst tiIl Norden. Efter forestdllningen serverades kaffe och saft i den

andra skollokalen och barnen fick sedan en liten gottpAse eller nAgon

frukt.

Efter folkskolan fdljde fortsdttningsskolan pA kviillstid. Dar fick vi under-

visning i samhiillsliira/medborgarskap och jordbruksldra/naturlara. Vi
trdrde oss ocksA om rikets och kommunernas styrelseskick. I en liten kom-
rnun som Flolrnon var det viktigt att kdnna tiIl ndmnder och samman-

trdden som var pabjudna i kommunallagen, ndr de skulle hallas och hur
de skulle utlysas m m. I naturldran fick vi nu en ford jupadkdnneclom om
husdjuren och deras skotsel, om skiftesbruk och jordforbdttring genom

konstgodsel.
Efter fortsdttningsskolan skingrades klassen och vi elva elever som

ghtt tillsammans i samma Arsgrupp gick nu till olika vdrv eller fortsatta

studier.
Tre av de Atta pojkarna hade ldmnat folkskolan redan efter det andra

Aret for ldroverket i UmeA. Det var fru Vikanders son Gunnal, som sA smA-

ningom kom att bli ingengor. Den andre var Herbert, som fortsatte med

studier i nordiska sprAk vid universitetet i Uppsala. Han slutade som lek-

tor i UmeA, men avled innan han nAtt femtio. Den tredje gossen var Ove.

Hans far var fyrmastare pa Fjlideriigg och angeldgen om att sonen skulle

studera vidare. Ove blev ldrare och rektor i Sdvar.

Sjeilv var jugden fjiirde pA arsklassen sorn ldmnade on. Vid L6 Ars Alder

blev jug antagen vid Skeppsgossek6ren i Marstrand, ddr 60 antogs bland
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over 300 sokanden. Ddr fick jugkdnna pa ekluten, som man sdger pa sjo-
manssprak. Men dar fanns ocksA ljuspunkter i tillvaron. Forsta somma-
ren fick vi t ex segla flottans fultrriggare ]arramas i Ostersjo, och besoka
Kopenhamn och Riga, forutom ett antal svenska hamnar.

Foljande sommar blev ocksA hdndelserik med en lAngresa med fuII-
riggaren af Chapman. Vi besokte England, Nordafrika, Vdstindien och
Nordamerika. I Boston blev jug hdmtad av min egen farbror, Carl Anton
Vikan der, och ford till hans familj i New York. Diir blev jugocksA uppvisad
for an dra svenskiittlingar som emigrerat frhn Holmon i borjan av 1900-

talet .Jagfick berdtta for dem om tillstAndet pa on och vad som hiint deras

sliiktinBdr, vidare om laxfisket, saljakten mm.
Mitt kontrakt var skrivet pA nio Ar och innan den tiden gatt ut kom

andra vdrldskriget .Iagblev ddrfor kvar i flottan. Det var otdnkb aft att vid
den tiden ghut i civil handelssjofart som jugplanerat, t synnerhet sedan
jug gift mig och bildat familj .Iag slutade sedermera i flottan som kapten
vid 55 ars Alder.

De andra fyra gossarna i min klass, Sixten, Sven, Otto och Rickard,
blev on trogna i fiske och jordbruk.

Sixten blev bara21, hr. Han drunknade 1937 tillsammans med sin bror
Frid en hostnatt under sikleken. De skulle biirga sina lagner pA Petter-
Antonsgrundet sydvdst om Angeson, dA deras enabAt viilte i den grova
sjon. De Aterfanns aldrig. Deras bat drev hem med kolen i vddret och inne
ilebbecksundet, en hel mil frAn olycksptratsen, kunde fiskare pA stranden
snart konstatera att det var broderna Lundins enabAt. Den finns for ovrigt
bevarad pu bAtmuseet i byn.

Sven drunknade tillsammans med en fiskekamrat under sikleken
hosten 1950. Han blev endastS4 Ar. De hade bargat sina siklagner pA syd-
ostra Angeson och var pa v'dg tillbaka till fiskestugan ndr bAten kantrade.
De rodde pa ett grund endast ett 100-ta1 meter frAn stugan, men ingen
av dem var simkunnig. Flytviistar forekom inte pA den tiden och fA av

holmofiskarn a var simkunniga.
Den tredje fiskaren, min kusin Otto, blev inte heller langlivad. Han

dog i en hjafiattack ndr han hackade is en vArdug hemma pa gArden. Han
h611 pA att avleda smdltvattnet pA ett stdlIe. Ndr han svimmade f611 han sA

olyckligt att han hamnade med ansiktet i en vattensamling.
Rickard blev bonde pA sin hemgArd mitt i byn. OcksA han dog i fortid,

dven han i hjdrtbesvdr. Av de tre flickorna i Arsgruppen, de som borjade
smAskolan 1923, blev Gertrud och Muja kvar pA on, medan Lisa bosatte
sig pa fastlandet.
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Leksaker i min barndom

Det var mera sdllan som barnen fick fardrga leksaker, s k kopeleksaker, att
leka med. De kostade ju pengar och kontanter var det ont om den hiir
tiden. Nagon enstaka gang kunde det viil hdnda att pojkarna fick en knall-
pistol, korkpistol eller boerpistol som julklapp och flickorna en grann
docka. SAdana leksaker kdnde barnen vtil till och hade ldnge studerat i
priskuranter som kom frAn olika grossister i Sorsverige. Priskuranter frAn
exempelvis Ahtr6n & Holm, Oscar Ahr6n och StrAlin & Persson var myc-
ket ldrorika i dmnet "varukdnnedorr/' och barnen ldrde sig dven vad
varorna kostade.

De flesta leksakerna tillverkade dock barnen sjdlva, och ibland kunde
foriildrarna ocksA ge sig tid att hjalpa tiIl med slojdandet. Pojkarna snick-
rade bl a trdhdstar, kordon och redskap som liknade de vuxnas hdstar och
arbetsredskap. Niir pojkarna kom upp i 10-12 hrs Aldern gjordes fordo-
nen storre, sA att de sjdlva kunde ge sig ut i skogen och fiilla en torrgran
och sedan forsla hem den pA donet" Vid sAdana tillfiillen spdndes den ena

gossen for vedlasset och den andra var tomkarl. Vid ett tillfiille fiillde vi
en bjork, som var krokig nere vid roten. Av den snickrade vi skidol, som
hade naturHgabratten.

Andra leksaker var bhtar av olika typer. Vanligen togs virket frAn en
vedkabb som bearbetades med yxa och kniv. Med en skolp och ett sked-
jiirn urholkades bAten som sedan provades i vattensamlingar pA olika
stdllen i skogen. Vi hade ett surhAl, det s k Ostromsdiket cirka 100 meter
vdsterut upp i skogen, ddr vi ofta h611 till. Flera olika typer av bAtar vdxte
fram i vAra lekar. En del hade segel och en del till och med "motor".lJrverk
frhnkasserade klockor monterades ndmlingen in i bAtarna och dA blev det
spdnnande tdvlingar mellan de olikabi*typerna. Vi ldrde oss hur skrovet
skulle varautformat for att ge minsta motstAnd i vattnet. En bullig for och
en smal akter gav, liksom droppformen, det minsta motstAndet.

Vi band ocksA ndt av sytrad och fAngade grodyngel och smAfisk.
Ibland sliippte vi smAfisk i trdkar. Det var aiindborre 'en spigg- art' och
gaddyngel, som vi fAngat i krondiket mitt pa Myrarna. Krondiket stod i
forbindelse med Iabbacksundet och stora giiddor kunde ibland om
vArarna ge dnda upp till Viklunds sor pelebbdcksmyran. Viklunds-mor
ska till och med ha fAngat en storgiidda under sin lAngkjol dar ilebbecken
rnitt for bostadshuset. Hon klev ner over giiddan som blev instdngd, be-
rdttas det.

Ndsta steg i lekbatarnas utveckling var att anvdnda avlagd a tratrhg,
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De hemmagjorda leksakerna aar allq ausedda att likna de r)uxnas redskap och aerktyg.

sAdana man anvdnt som rdnntrag for att skilja griidden frAn mjolken,
innan separatorns tid. I de storsta degtrAgen kunde ocksA vi sjdlva fdrdas

pA vattnet i skogstjdrnarna och liings krondikena. Vid det laget hade vi i
skolan ldst om Baltzar von P1aten, Gustav Dah16n, Alfred Nobel och

Christopher Polhem. Vi hade ldrt oss sA mycket om maskiner, att vi kunde
konstruera en Angmaskin och en enkel elektrisk motor.

Min bror ]ohan visste att en pojke i byn hade en inhandlad Angma-

skin. Den hade vridbar cylinder, som tog Angan genom ett ror frAn ang-

pannan och blAste ut den i ett hal afldeles intill intaget. Han studerade

den noga och gick sedan hem och konstruerade en likadan sjiilv. En

patronhylsa av mdssing blev cylinder och en hylsa av mindre kaliber sli-

pades in till kolv. En blocktrissa av jiirn frAn ett fartygsvrak blev svdng-
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hjul. Med lodkolv och tenn monterades alla detaljerna pa en liten plat-
dunk som blev Angpanna. Angmaskinen fungerade vdl. Blev trycket for
hogt flog korken upp och vatten och Anga sprutade ut och sldckte elden.
Det kom nyfikna,bhde barn och aldre, som vill se pA underverket. Men
vi kunde inte i ldngden ha flytande eld i vAra leksaksbAtar. Det var for
riskabelt.

I fysikdmnet fick vi ocksA ldsa om elektricitet. Ndr vi kommit tilI det
stadiet , fannlohan en ritni^g till en liten elektrisk motor i Allers Veckotid-
ning. Genast lindade han ankare och magnet, och pA en strumpsticka
som axel satte han ankare och kollektor. Ett ficklampsbatteri anslots till
sliipborstarna och motorn gick! Nu blev Johan kallad for elektriker och
maskinist. Han kom senare pa att anvdnda en kasserad motormagnet
som hade naturlig magnetism och inte krdvde nAgon strom. Da fick han
en rotationshastighet som var tio gAnger storre. Denna motor passade bra
phbhtarna.

En annan leksak, som vi sjdlva konstruerade, var pilbagen. Den ut-
vecklade vi tiIl ett ganska traffsdkert skjutvapen, som till och med hade
tillriicklig kraft for att doda srnAfAglar. Den var gjord av spAntade brdder
och forsedd rned sikte och korn. Med sAdana pilba gar gick vi pa jakt i sko-
gen . Sisselskiten'gulsparverf fanns i stora mdngder pA hostarna och an-
sAgs pA den tiden vara ett skadedjur. Den at upp korn ifrAn kornskylarna
och bendmndes ddrfor ocksA korntjyaen Jakten gick till pa foljande sdtt:

Jagaren med pilbagen smog sig in i ollerskogen alldeles intill kornAkern.
Drevpojken gick ut pA Akern och skrdmde sparvarna, sA att de flog upp
och satte sig i iillrarnA'alarna' i stdllet, intet anande att jagaren kunde stA

strax inunder. Om jakten lyckades kunde katten fa sig ett riktigt skrov-
mAl.

PA vintern fangade vi smAfAglar med slaglada. Ett sall eller en trdlAda
gillrades pA kant med en trdpinne. Ett snore gick frAn pinnen till fagel-
fhngaren, som sjiilv stod pA lur bakom stugknuten eller innanfor en dorr.
Nagra grdsfron frAn logen, ddr vi forvarade hoet, utlades som lockbete.
FAglar vi fAngade, sattes sedan i bur och blev vAra sdllskapsdjur.

En vArdug sliippte vi ut burfAglarna. De var ovana vid friheten och da-
liga flygare .Iag minns att en hdk kom och slog en av de frisliippta spar-
varna mitt framfor ndsan pa mig. Tjaintn'bofinker( var den bdsta bur-
fageln. Ndr den kommit over den forsta forskrdckelsen och vant sig vid att
sitta i buren, kunde den borja kvittra orn morgnarna. Den sag da faktiskt
ut att trivas. Ibland sliipptes burfAglarn afriai koket men kunde lockas tilI-
baka i buren, r:.ar de blev hungriga.
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Efter pilbagen borjade vi experimentera med hemmagjorda skjut-

vapen, men det blev f arhgaleksaker. Det visade sig att rndssingsroren vi
bargatfrAn vraket efter barkskeppet Glance, hade lagom kaliber for patro-

ner tiIl salongsgevdr. SAdana tomhylsor kunde vi liitt fh tag pa. ]ohan var

som vanligt konstruktoren. Han gjorde ett enkelt skjutvapen med ett fiill-
bart slutstycke. Vi laddade tompatronerna med svavel, sedan vi borrat ett

litet hal i patronernas bakplan. Over det lilla halet klistrades ett knall-

pulver. Vi provskot mot ett vedtrd som var en centimeter tjockt och kulan

gick rakt igenom! Detta var ett mycket farhgt experiment. Vi hade fAtt ett

livsfarligt vapen i vAr hand, och allt hade skett i smyg , devi var ensamma

hemma. Det gick ocksA pa tok med den bossan .Iag gick ut en vArmorgon

innan skolan borjade och skulle prova bossan mot en fAgel. Ndr skottet

brann av fick jug slutstycket i tinningen. Ett sAr slogs uPP och blodande

Atervdnde jugfrAn skogen .lagklarade synen men kom tilI skolan med ett

bandage over ena ogat - skjutogat.

Iag kunde ju inte avsloj a att jug experimenterat med ett olovligt och

livsfarligt vapen, sA jugfick hitta pA en nodlo Bn, ndr vAr ldrare frtryade hur
det gatt till.

- Jag klov ved och sA studsade en vedpinne upp och trdffade tin-
ningen , ljog iug.Men sedan slutade alla experiment med hemm agiorda

skjutvapen. Vi fann ndmligen pA, att man kunde gora en instickspipa till
hagelbossan av mdssingsroren, och dA fanns ingen risk att nAgon olycka

skulle hdnda.

De hem rnagjorda leksakerna var alla avsedda att likna de vuxnas redskap

och verktyg och var pa sA sdtt en forberedelse till "kampen for tillvaror{'.
Att hanter ayxaoch kniv och sjiilv forma leksakerna var en god forovni^g
infor vuxenvdrlden. Barnen fick ocksA tidigt folja de vuxna i olika arbeten

och ldra sig hur de skulle utforas. PA vAren t ex, fick pojkarna folja med i
laxfisket och ldra sig alla fAngststdllen apede olika laxlotterna. De inldrdes

ocksA va\e handgrepp i hanteringen av redskap och bhtar.
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UNGDOMSFORXOIELSE
OCH DUNKAR

I min ungdom gick dansen till medryckande lAtar som Hammarforsens
brus och Spiskroksvalsen, forutom de lokala spelmdnnens egna melo-
dier. Ndr arbetsveckan var slut kunde vi sjunga:

I,{ rir li) r d agska iill en komm er

och ncir aeckqn tagit slut
ska man gli)mma liaets alla besaiir.

Dd ska man ge sig ut
och ha nd roligt absolut

och trriffa aiinnen som mnn har sd kiir . , ,

Sommartid anordnades dans pA log ar, grassldttel, motespunkter "bort r

viiger/' eller phbryggan vid salteriet so i Sonne, dvs soderut i Sundet. Pa

vintern dansades i bagarstugor och odegArdar, annandagsbal, paskbal
osv. Dessemellan samlades pojkarna pA Oxtorget och stod och pratade.
Oxtorget var platsen mellan skolan och handelsboden uppe pa Halla,
den stora grusAsen ldngs vilken byns iildst a ghrdarlhg. Hdr stod pojkarna
och vdntade pa att flickorna skulle Atervdnda frAn nAgon syjunta eller kan-
ske bonemote i kommunalsalen. Niir de dntligen kom, hiingde pojkarna
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pe och foljde med till flickans gardsgrind eller farstubro. Diir stod de

sedan och pratade och nojsade ett tag. Kanske de till och med kelade och

pussades litet, innan flickan mAste in.
Det kunde ocksA hdnda att flickorna ordnade till en fest och bjod in

pojkarna. Ddr bjods pa kaffe och sedan lekte man skdmtlekaf, dansade

eller gissade gAtor.

Skiimtlekar som var vanliga var "Mala, s? Simon', "Ett skepp kommer

lastat" och "ALla fhglar flygd'. "Mala, so Simon' gick till sa att lekledaren

och deltagarna satte tummen i bordet med knuten hand och rorde han-

den runt sa ldnge ledaren upprepade "Mala, sd Simon'. FIan kunde sdga

"stopt'', "tummen upy'' eller "tummerr rret", och gora efter sjiilv, men

bara om ordern atfolides av "sa Simon', skulle deltagarna folia efter.

I leken "Alla ftrylar flyga' utropade ledaren olika fAglars namn, till
exempel krAkon, sisselskitn, skyran'skatart', grongolingen, slokesn'havs-

truten' osv. For varje fagel lyfte deltagarna armarna mot skyn. Men ndr ut-

roparen blandade in haren efter staren, myskoxen efter talgoxen eller

andra fantasinamn, fick ingen utom utroparen lyfta pA armarna. Gjorde

man fel mAste man betala en pant.
I pantlekarna kunde man ocksA gissa ghtor, ofta med anspelningar Pa

sexualia, dvs sAdant man inte fick pratahogt om. Den som missade eller

gjorde fel pa nAgot sdtt, fick ldmna en pant, t ex en vante, mossa, slips

Pantliisarna krdp in under duken och tog sitt smultron, oilket i det hiir fallet oar en puss.
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Saarades det, att han skulle leka apelsinleken med ndgon utpekad, rndste paret flytta en
apelsin iioer frdn den enes kncin eller haka till den andres,

eller nAgot annat personligt. Ndr lekarna var over mAste man losa pan-
terrta, som man givit, genom att utfora olika uppgifter eller nya lekar.
Lekledaren h611 nu upp ett av de pantade foremAlen och frAgade:

- Den som denna panten ager, vilken dom skall han h*
Svaren kom och snart enades man om nAgot liimpligt forslug,som till

exempel:

- Han skall plocka smultron under snon tillsammans rned Inga!
Att "plocka smultron under snor{' gick tiII sa att tvA personer holl ut

en handduk eller dylikt en halv meter over golvet. Pantlosarna krop sA in
under duken och tog sitt smultron, vilket i det hiir fallet var en kyss. Sva-
rades det att han skulle leka apelsinleken med nAgon utpek dd, mAste
paret flytta en apelsin over frAn den enes kndn eller haka tilI den andres.

Att bli kommenderad att "gh ut pa bron och titta pa manerf'tillsam-
mans med nAgon av det motsatta konet innebag att man dA hade chansen
att fh en kyss eller tvA.

- Han skall langhiinga med Kerstin! ropades det kanske ndr Oskar
skulle sona for slipsen han pantat.

Nu fick han forsoka att med sin mun ta en tdndsticka ur Kerstins mun.
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I'{u fick hqn fdrsdka, att med sin mun ta en tiindsticka ur Kerstins mun,

Hade man ropat "korth angd' i stiillet for "lAngh angd', hade det inneburit
att han hade mAst gora detsamma med en tio-oring.

Lekarna utfordes under skratt och glam och vi hade hjdrtans roligt.
Det pAminde aldrig sA lite om ett tjdderspel om vAren med alla dess olika
turer. Lekarna hade vdl ocksA samma huvudsyfte. Dessutorn att fh del-
tagarn a att overvinna blygheten och koppl a av och kanske ge de unga en
forevdndnin g attfA ndrma sig det motsatta konet. Det dr klart att gavs man
chansen att halla om en kdresta, sA tog man den.

GArdsmusikanten

Det var hArda tider i slutet pa 2}-talet; depression och strejker och mAnga

arbetslosa som inte hade mat for dagen. Vid en del militiirforliiggningar
i stiiderna anordnades utspisning vissa dagar. Pa torsdagarna kunde
ocksA svdltande hdmta drtsoppa till sig sjiilva och sina anhorigu.

Det var en vinterdag , jag tror det var 1928, som en hungrig spelman
hade gatt over den isbelagda Kvarken och ut till Holmo by. Han hade gatt
pA isen gott och vdl en landmil, innan han nAdde fram till de forsta ghr-
darna Vdstibyn. Och ndr han kom fram till den forsta gArden stiillde han
sig utanfor en stugbro och drog igang en lAt pA dragspelet:

lag en gdng aar kiir som mdnga andra

tills den dog dd hon frdn mej fdrsuann
Sedan dess har jag ensam jrimt fdtt aandrq

Skiink en slant till en gammal speleman
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lagvet inte, om han fick nAgra slantar i den forsta gArden, men han gick
sedan vidare frAn gard tilI gfud. NAgra smAungar foljde honom och
tyckte , att han spelade sA fint. For dem var det ett spdnnande inslag i till-
varon, att en friimling korn till byn med ett femradigt dragspel och under-
h611 med visor och lAtar.

Ndr han gatt igenom halva by, och kanske fAtt nhgra slantag borjade
han frhga efter husrum. Det hade borjat skymma och nAgonstans mAste
han bo. I vdrstafall fick det bli i hoet i nAgon lada eller pA en loge. Men
ingen var villig att ldmna husrum. Att hdrbiirgera sAdant lost folk, som
inte kunde betala for sig, och som rent ut sagt kunde fora loss och orent
till garden och kanske inte ens var drliga och palitlig a, nej, det ville man
inte.

NAgon hade sagt till spelmann€n, ndr han frdgade om husrum: "Ge
till iinkan pA Kvarmyren. FIon som sitter ensam med sex barn. Hon kan-
ske tar emot dejJ'

Det var ndstan morkt ndr spelmannen kom till vAr gArd vid Kvarn-
myren. Han stiillde sig alldeles framfor trapp dn, dEir snon var undanskot-

Det aar niistan miirkt niir spelmannen kom. Han stiillde sig alldeles framfdr trappan dcir
sntin aar undanskottad.
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tad. Han blAste i hiinderna for att vdrma sina frusna fingrar och sA drog
han igang med lAten:

Ar det ndgon som sett Maria
Hon sprang bort fran mQ igar

och jag loaar den en tia

som kan ge mej minsta spdr

Hon har skcira ben och kopparrdd peruk

och jag kingtar sa jag tror jag blir sjuk

Ar det ndgon som sett Maria
hon sprang bort frdn mej igdr

Vi barn gick nu ut ur stugan och stiillde oss framfor spelmannen och lyss-

nade med stor forundran tilI den skicklige dragspelaren. Sdrskilt hans

sdtt att hantera bastangenterna imponerade pa oss. PA vissa stdltren i me-

lodin holl han kvar nAgra sldpande toner i basen som ldt sa vackert. An
idag kan jug hora de diir vackra tonerna for rnitt inre ora.

Mor kom ocksA ut pa trappan och spetrmannen fragade bedjande, om
han kunde fa kopa ett mal mat. Han sa, att han ingentirg atit sedan tidigt
pA morgonen.

- I det hiir huset finns det inte sa mycket att bju da ph, men en tallrik
grot och en smorgAs kan vi nog avvara, sA varsAgod och stig in.

Spelmannen satte sig pa en stol innanfor dorren och mor fick syn pA

hans trasiga skor. De var tunna snorkdngor med gapande hal , dar sulorna
lossnat frAn ovanlddret. I halen syntes tuss ar av tidnigspapper som blivit
upplosta av vdtan.

- Har han gAtt over Kvarken rned de ddr skorna? frhgade mor.

- lo, nog har iug.
Mor tog fram ett par hemstickade ullstrumpor och gav honom. Ndr

han fatt torrt pa fotterna, tog han upp dragspelet och spelade "Kvan-
tingen', eller var det kanske nAgon annan munter IAt, for att visa sin tack-

samhet. Medan mor gAtt till lagArden for att mjolka och se om korna, sPe-

lade frdmlingen flera lAtar for oss barn. En av mina dldre broder tog fram
fiolen frAn skdnkskApet och borjade samspela i nAgra av hembygdens
danslAtar. Man kunde ndstan tro, att det var full baluns i stugdn, ndr mor
Atervdnde efter mjolkningen.

Snart var kvdllsmaten pA bordet - en smorgAs och en tallrik korn-
mjolsgrot med griiddmjolk. Det var den stAende kvdllsmaten pa den
tiden och friimlingen At med god aptit. Ndr han hade efit, vilIe han ldmna
en krona for maten, men mor tog inte emot den.
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- Han behover nog sina slantar bdttre sj alv, sa hon.

- ]o sag, skulle jug kunna fa ligga kvar hiir for natten? futryade frdm-
lingen .Iag kan nog ligga pa golvet.

- Vi har ont om siingplatser hdr inne, men i kammarn finns det en
sdng ledig - om det passar.

Frdmlingen gick tilI vila i kammaren och somnade snart in bAde ljuv-
ligt och tungt. Han hade ju vandrat ndrmare tvA rnil sammanlagt, och
snoforet pA Kvarkens is hade varit besvdrligt.

Ndsta morgon, ndr han satt till bords och At stromming och potatis , berat-
tade han lite enstavigt om hur mAnga arbetslosa hade det i stdderna. De
mAste "gh pA bommet{', som han sade. Att gA och spela ph ghrdarna var
ju ndstan som att "ghpA bommer{'. PA mAnga stdllen hade han sjiilv blivit
ilIa bemott och kallad luffare och losdrivare. De som hade det blist stiitrlt
var mest ogina, pAstod han.

Han hade nAgra slantar i fickan och ville betala for mat och husrum,
rnen mor sade tiIl honom att gh till skomakaren och kopa riktiga skor i
stdllet for slantarna.

- Iag lovaq, att fhr jug arbete igen, sA ska jag skicka en slant pA pos-
ten, sa frdmlingen innan han tog sitt dragspel och gick upp mot byvdgen
igen.

Efter ett par Ar kom ett brev adresserat tiII "den barmhiirtiga dnkan pa
Kvarnmyrer/'. I brevet lag en femma och en papperslapp. Pa lappen fanns
skrivet: "En glad speleman tackar for srg".

Dornvintern

PA senhosten 1928 upptiickte byns postforare Oskar Gustavsson pA sin
regulj ara posttur mellan Byviken och Ostnds pa fastlandet en plAtdunk i
vattnet mitt ute i Kvarken. FIan slog ifrAn Solo-motorn och bdrgade snart
dunken. Den skulle visa sig innehatrla tio liter 96-procentig sprit. Strax
innan han kom fram till Lillhiillan vid infarten till hamnen, fann han dnnu
en spritdunk. Han berdttade om sitt fynd for nAgra fiskare, som befann
sig i Byviken. Ett rykte om saken spred sig snart som en lopeld genom
byr. Det kunde ju tiinkas, att fler spritdunkar flot omkring i Kvarken, att
nAgot smuggelfartyg gatt pA grund och kanske av den anledningen ldm-
patlasten overbord for att komma loss frAn grundet - och tullen. I sA fall
var det andra gAngen pa tvA Ar den ridla varan stod att bdrgaur den i ovrigt
ocksA sA givmilda Kvarken. Sedan "tJrrninnes tider" var det inte barafisk
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och sdl som togs ur havet. Varje ar stod ofta fullastade skutor som vrak pA

grund och strdnder i holmoskiirgArden.
Den allmdnna meningen var nu att dunkmysteriet mAste utredas. Och

detta utan att tullar-Nyman fick veta for mycket. Tullaren Johannes Ny-
man titulerades egentligen kusttulluppsyningsman och bodde i liigen-
heten pA skolhusets vind. Med en storre motorbAt h611 han och hans med-
hjalpare uppsikt over trafiken i och over Kvarken. Den ndrmaste tiden
blev nu fortsdttningen pA en period som i folkmun kom att bendmnas
dunkAren - eller ibland ocks h dtirnaintern 'dundervinterr/.

Fiskarna pA on hade vid flera tilIfiillen, visade det sig, iakttagit en sprit-
skuta ute till sjoss i Ostra Kvarken. Kanske hade nAgon redan varit ute vid
skutan och visste, vilka varor den forde. AIIa i byn kdnde hur som helst
till, att smuggling pagick och vilda historier om smugglarkungffi som
Niska , Jarnas-Lindruth m fl florerade.

Vinden var ostlig ndr nAgra fiskare bestdmde sig for att ge sig ut pA spa-

ning efter fler dunkar. Ndr de kom till vattenomrAdet norr om Hemon,
kunde de redan barga de forsta dunkarna. Och flera fann de pa ostra
sidan av on. En hel del dunkar hade flutit iland pA strdnderna av GAs-

flotan, Aggogern, Jonskiirograrna och Torskall. Det berdttades efterAt , att
en av fiskarnas bAtar tagrt in full last och att mAnga dunkar liickte sprit i
bAten. Platkanistrarna hade slagits och notts mot stenar pA stenfjaran och
var ddrfor inte riktigt tdta. Ndr rnan sA ldnsade bAten kom det "rena spri-
ter{' ur ldnspumpen, tyckte man. En av karlarna sades ha hallit ett oskar
under flodet for att smaka av - och intygat.

Tillsammans kom fiskarna i Flolmon att samla in cirka 400 dunkal,
som nu lagrades i rjobodat, bland annat i Byviken. En fiskare pAstod
efterAt , att han fyllt t/96/' i bensintanken i sin bAt, eftersom bensinen holl
pa ta slut. Pa det nya brdnslet hade motorn gAtt barabdttre! En annan sade

sig ha tagit sjovatten i oskaret och forstdrkt det med sprit till en rejiil grogg.
Sjovatten hdr uppe arbaranAgot brdckt av salt, sA folk och kreatur dricker
det med fortjusning - dven utan sprit.

Pa nagot stdlle i skdrgArden hade rnan stuckit hal pA dunkar man hittat
och haflt ut spriten t skolor'hdllkar' ph berget och pa sa sdtt gomt undan
varan for tuIlen. Om dessa historier dr sanna, vet juginte, men de beratta-
des i alla fall man emellan, ndr oborna satt och pokulerade vid sina stark-
spritgr oggar.

Spriten gavs det folkliga namnet ddrn, vilket dr dialekt for 'dunde1,

dhn, muller'. Om det avser att vara ett ord for sjdlva "dundervaran" eller
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en kroppslig signal, en slags medicinsk biverkan i huvudet av sjiilva bru-
ket, vet jug dnnu inte.

Tullen blev snart inkopplad ph bargningen av spriten och utlovade
bargarlon for alla dunkar som inldmnades. De hyrde in sig i lediga sjo-
bodar for sina spritforrAd och satte sedan tullens sigill pA dorrlAsen . By-
borna gick nu man ur huse for att leta resten av platkanistrarna. Somligt
inldmnades, somligt lades At sidan for andra dndamAl. Tulltjdnstemdn-
nen, som skulle overvaka det hela, var vdl inte alltfor ndrgAngna. De
kunde ju inte heller vara pA mer dn ett stdlle sarntidigt.

PA ett julkalas, ndr gubbarna feft sig ett par jarn, var det en av dem som
menade: l/z finns e sii myttje ddrne i Htilmtijn, att iim du hiilld ut e ti n gri)t)bb

ti na krondik, sci skull e gd ro ue n jull ti-nci, Bdtn skull flyyt, dvs 'nu finns det
sA mycket dAn pa Flolmon, att orn man hiillde ut det i en grubba i nAgot
krondike, sA skulle det gA att ro med jullen i det. BAten skulle flytd.

En del hade forstAs skaffat sig ordentliga spritlager som skulle komma att
rdcka i flera Ar. Och de hanterade vanligen spriten mycket varsamt. Men
alla var inte lika forsikttga. Trangboddheten gjorde det ocksA svArt att
halla barnen helt utanfor hanteringen. En flicka i skolan berdttade en dag
for sina kamrater om foriildrarnas stok diir hemma: "Pappa kok di)rne, a

mamma kok ddrne, d dem hs dunken oppa T)ind",
Nu var det bara det, att tulluppsyningsmannen Nyman hade sin bo-

stad pA skolvinden och flickan stod farhgt nara, ja, alldeles nedanfor hans
fonster. Och dar stod hon och berdttade for alla vitt och brett. Det dr inte
osannolikt att Nyman hann uppsn appaflickans berdttelser eller fick hora
dem genom andra "kanalet", men han lAtsades inte om det hela. Det
kunde ju inte bli tal om husrannsakan for att ett litet barn hade varit los-
mynt.

Det fanns en nykterhetsloge pa byn med mAnga ungdomar anslutna. Den
hette Vagbrytaren och lydde under IOGT. Dess medlemmar samlades
regelbundet och hade sina moten i kommunalsalen. Nagon spritfortdring
kunde det ju inte bli tal om pA dessa moten, sA anslutningen forblev vdl
liten ddrfor. Den ene efter den andre av logens medlemmar anmdlde
ocksA under dunkAren sitt uttrdde. Nagot roligt ville vdl ungdomen dndA
ha, tycktes man mena, nu ndr det fanns forfriskningar tilI billigt pris. Man
anordnade ddrfor danstillstdllningar i stdllet, ofta i nAgon odestuga.
Kujsa-stugan i Bastulund nedanfor Oxtorget kom en period att bli ett
"syrtdens ndste" och ddr fick man mycket roligare dn pa logemotena,
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Pd hemaiigen hnde Kalte dunken breduid sig pd timmerlasset, helt t)ppet infdr allas dsyn.

tyckte man. MAnga var glada och upprymda och stdmningen och stimmet

holls i topp i torparstugan. En av dem som holl Angan oppe var Harald.

Han utforde solodanser och spelade clown och fick rungande bifallsroP

frhn de ndrvarande.
En grupp pojkaa som foruts ett, att tullar-Nyman skulle dyka upP

under kvlillen, hade foresatt sig att skdmta med honom. De stod diirfor
utanfor stugan och smApr atade, ndr Nyman och hans medarbetare till
strut kom spatserande forbi uppe ph Halla (Hallen). En i gruppen drog da

fram en halvlitersbutelj som han svdngde runt med, och sA ropade han:

-_ Nu pojkar ska vi ha oss en riktig jamare! Och sA satte han flaskan

for munnen och drack.
En annan av dem ropade dA tillbaka, nervost sneglande pA tullarna

uppe pA viigen:

- Tullen kommer!

- De ftn ingenti.g av det har, sa da den forste med hog rost och

sldngde flaskan i en sten sA att skdrvorna yrde.

Tullarna hade nu kommit sA rrara, att de bade sett och hort lyrnlarna

i gdnget. En av dem gick fram och kniifoll over skdrvorna frAn sprit-

flaskan, men skakade sedan bara pA huvudet, ndr han vdl reste sig. Flas-

kan hade ju innehAllit vatten!

Vintern kom och Kvarken fros till. Snon bredde ut sitt tdcke over strdn-

derna och de spritdunka4 som ddr kunde finnas kvar. Men pa varvintern,
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Kalle bar upp dunken till tullaren Nyman - och infdr mdngas dsyn!

ndr snon smdlte undan, kom trafiken av dunksokare igang igen. Min bror
Karl som var sekreterare i Vagb rytaren , var en dag ute i Oster-Skdren med
hiist och vinterfordon. FIan hade varit till Klubben for att hiimta hem
virke frAn vArt skogsskifte dar. Nere vid ostra stranden pA Klubben sAg

han dA en upptrampad stig ldngs landkallen'havsstrandens isrand', diir
dunksokare tidigare gAtt fram. Han f6ljde stigen en bit och fick da plots-
ligt se hornet av en dunk sticka upp ur snon. Ett fotspAr gick rdtt over
hornet, sA dunken rnAste ha tinat fram sedan nAgon trampat pA den. KarI
hogg forsiktigt bort isen kring dunken och lyfte sedan upp den. Men vad
skulle han, sorn var sekreterare i logen Vagbrytaren , gora med spriten?
Det gick nog en del motstridiga tankar genom Kalles huvud diir han stod
och iakttog plAtkanistern. Men han bestdmde sig i alla fall tiII strut for att
ta den med sig till by. och ldmna in den till tullar-Nyman.

PA hemvdgen hade Kalle dunken bredvid sig pa timmerlasset, helt
oppet infor allas Asyn. Niir han kom upp till bebyggelsen, motte han en
bekant phbyvagen. Denne blev forstAs forvAndd, ndr han fick se sprit-
dunken pa Kales framstotting. FIan spdrrade upp ogonen och ropade:

- Flarre min je! Ska du int gomm undan den ddr under feilln?

- Na, den ska jug ldmn at Nyman.
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- Men, har du vorte alldeles gojvut. Hdnna jer alldeles for skadalet
for a ldmn bort it tull ara.

Men Kalle fortsatte upp genom by^ och fram tiII skolan. Diir bar han
upp dunken till tullaren Nyman ph skolvinden och infor mAngas

Asyn!

Kalles dunk var vdl en av de fA kanistrar som inldmnades till Nyman
vAren 1929.IOGT-logen Vagbrytaren fick man for ovrigt lov att aweckla
nAgot Ar senare. Da var visst Kalle ensam kvar i foreningen.
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FROMHETSLIV
Pa sondagarrra utfordes forr endast de allra nodvdndigaste sysslorna.

Sondagen var verkligen en vilodag. Manga av dem som gick till kyrkan
passade vdl dven ddr pA att fa sig en rofylld vilostund. Prdstens entoninga
mdssande och de trAnga psalmerna (som forsamlingen inte ens kunde
enas om hur de skulle sjungas) fick en och annan att slumra in. I{iir gavs

ocksA tillfiille att vila ogonen pA nAgon fiignad pa kvinnosidan. Andra
vilade dock hellre pa sofflocket eIler ovanpA familjesdngen om son-

dagen , dar ofta ocksA nAgot barn tvingades att stillsamt anamma vilo-
seden.

Om den kyrksamme husafadern av nAgot skdl inte kunde ta sig och sin
familj till kyrkan, tog han fram Luthers postilla och h611 husandakt ndr
hogmdssotiden nalkades. Under hogliisningen ur skriften, mAste alla

som fanns inomhus iaktta andiiktig tystnad.
Om Gud fick vi ldra oss i skolan, dar dagen borjade med psalmsAngen

"Dtn klara sol gAr Ater opp'. Psalmen "SA ghr en dag ifrAn vAr tid" avslu-

tade vanligen skoldagarna. Ddr emellan dgnades mAnga timmar At kris-
tendomskunskup. I de forsta klasserna ldste man biblisk historia, om ska-

pelsen och lustgArden, vidare om Palestina och Kaanans land, och om
Moses - han som skrek sA in i vassen, som ett gammalt skolpojksskiimt
sade. Ldngre upp i klasserna inprdntades Luthers katekes i oss och hem-
ldxan kryddades inte sA siillan med en obegriplig psalmvers - som just

diirfor var sA svAr att ldra utantill.
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Forutom skolans och prdstens religionsutovning forekom dven andra
kristna sammankomster under veckosluten. Av gamrnal hdvd holls byu-
bon, eller som den kallades hdq, samlingen, Den holls pA sondagsaftonen
och onsdagskvdllarna under vinterhalvAret. Motet leddes av en skkisare,
vanligen en av de dldre i forsamlingen. Hogleisning ur olika bibelavsnitt
och epistlar inramades med psalmsAng ur framforallt de gamla psalm-
bockerna. Diir fanns t ex 1695 Ars psalmbok och \7}}-talsbockerna Sions
SAnger, gamla och nya boken. Nu var ocksA melodierna andra dn i kyrkan
om sondagarna. Bonemotet holls i regel i kommunalsalen i skolhuset.
Ddr hade vi som var :urrga, mojlighet att studera och iaktta de vuxna i byn,
vad de hette och hur de sAg ut och upptriidde. Ddr samlades mAnga origi-
nal med - som vi tyckte - sdregnayttre och inre egenskaper. Man ldrde
ocksA kdnna deras roster och Alderdomliga sAngsdtt under psalmsjung-
andet.

Bland de dldre fanns olika meningsriktntngart om vad som var den
ratta tron, den sanna kristna ldran. Vissa bybor skilde sig frAn andra

Miitet leddes ao en liisare, oanligen en aa de rildre i fdrsamlingen.
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genorn att tolk a "ordet" ph, sitt sdtt. Pa on fanns bAd e Tbistrdlns-samlingen

och Hdlmgrens-samlingen, varsledare ursprungligen hade varit nAgon frAn

Tegstroms- respektive Holmgrens-sldkten.

Ibland kom frikyrkliga grupper ut till on. Bibeltrogna Vdnnea Pingstvdn-

ner, Missionsforbundare m fl turades om att lAna kommunalsalen for sina

moten. En sondag kom ocksA Frdlsningsarm6n ut. Det var den forsamling

sorn tilltalade oss barn allra mest. Ddr fanns niimligen ungarata flickor,

som spelade gitarr och sjong sA medryckande. De dldre ansAg emellertid

sadana rytmiska rnelodier vara ogudaktiga, ja, rena dansmusiken. Att se

dessa unga flickor stiga fram och bekdnna sina synder och vittna om sin

egen frdlsnifrg, var for oss barn desto mer gripande och vackert. Det var

sA att man kom att tdnka pa dnglarna i skyn.

Ndr iugborjade forstA, att det fanns olika tolkningar om Guds vilja och

existens, att det forutom de djupt religiosa fanns mindre religiosa, som

sdllan gick till nattvarden, och att det fanns dem som medvetet syndade

och missbrukade Guds namn och varken fruktade Gud eller djiivulen, ja,

dA kom tvivlet och vacklandet i min barnatro. ]ag upptiickte ocksA att som-

liga tycktes kunna tillata sig ndstan vad som helst, Angra sig och sedan fA

syndernas forlAtelse. Och tiII och med sedan ddrefter gA tiIl Herrens natt-

vard!

Det fanns mAnga bocker i skolbiblioteket, diir man kunde ldsa om andra

folk och ldnder och om deras seder och religioner. Den mest intressanta

av dem alla var "Tusen och en natt". Min dldsta bror Bertil hade lAnat den,

och som vi var sex syskon fick vi behalla den i hemm et, jag tror i flera mA-

nader. I den boken blev vi bekanta med Allah och Mohammed, med

Koranen och Islam m m. Ddr fanns ocksA intressanta berdttelser illustre-

rade med orientaliska motiv sAsom kameler, shejker med dragna asse-

gajer,kungar och drottningar i mantlar och fotsida kl2idnader m m. Ju mer

j"gldste, desto mer borjade iugtvivla pa det jugliirt mig pA kristendoms-

lektionerna. Naturligtvis ansAg de vuxna att det var skadligt att ldsa

sAdan a dar hedniska bocker. Bibeln och postillan rdckte gott, tyckte man.

Diiri fanns all den kunskap man behovde for att bli en Gudi behaglig och

rdttskaffens mdnniska.
Alla hade vi ldrt oss trosbekdnnelsen utantill och rnAste ldsa den hogt

i kyrkan om sonda garrra. Likviil borjade iugtvivla pA att det fanns en him-

mel och ett helvete och en slags uppstAndelse "ph den yttersta dagen'"

Ingen som dott hade viil Atervdnt och berdttat om liv efter doden, ingen
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unga, rara flickor spelade gitaru och sjt)ng medryckande.

hade vdl sett Gud pa riktigt och kunnat beskriva honom, eller . . .? FrA-
gorna ansatte mig hela tiden.

Den verkliga konflikten kom vid konfirmationsundervisningen, ndr
iug genomgick skriftskolan - gick och ldste, som vi sade. Skulle jag verk-
ligen vAga bekdnna mig som kristen och mottaga nattvarden? En troende
mAste ju iakttaga ett upptrddande, tyckte jug,som var kringg ard,at av for-
bud och regler. Man forvdntades vara saktmodig, barmhdrtig och "god",
och undvika det som ansAgs syndigt: gladje, dans, musik , profan lds-
ning, ia, nastan allt som var livsbejakande och roligt. Nuj, man skulle bara
fh ghomkring med en allvarsam gudelig uppsyn och dessutom varafoglig
och "snall". Sa gor en sann kristefl, hette det hela tiden.

Konfirmationsundervisningen upplevde jug,som att allt som sades
mAste anammas utan resonemang. Nu gjordes djupdyknin gar i gamla
och nya testamentet, kyrkoritualer inliirdes, Luthers katekes med boner
och forklaringar samt en stor del av psalmboken mAste t o m ldras utantill.
Dessutom var det sed i byn att varje sondagskva[ halla bonemote i nAgon
av konfirmandernas hem. I tur och ordning mAste alla ta emot. Och efter-
som vi var 13 stycken det Aret juggick och ldste, holls 13 moten i olika hus.
Man borjade i ena dnden av byn och fortsatte sedan till den sistes hem i
den andra delen.

Konfirmandernas foriildrar uppmanades att del taga i konfirmations-
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motet och i mAng a fall ldste nAgon av dem ett bibelstycke, som kunde var
liimpligt i sammanhanget. Ovrigabarn blev ombedda att halla sig borta
for att bereda plats for den stora skaran av konfirmandel, som A andra
sidan hade ndrvaroplikt. I en del hem fanns orgelverk och de kom viil ti}l
pass vid sAdana hdr tillfiiIlen.

Motets syfte var att bereda vdgen for en personlig bekdnnelse hos kon-
firmanden, att forsdkra sig om att han blivit frdlst, innan han gick fram for
att ta nattvarden. Allt eftersom konfirmanderna kom till tro och frdlsning
mAste de stiga fram pa motena och bekdnna detta. Ddrefter forvdntades
de i allt upptrdda som "rrktrga kristnd'.

Ocksa mina ndrmaste forvdntade sig att fhhora att deras Albin kommit
till freilsning. Fran va\e mote rapporterades vilken eller vilka, som blivit
frdlsta och bekdnt infor de andra. Pa de forsta fem samlin garrta hdnde
emellertid ingenti.g i den vdgen. De flesta av oss levde tydligen fort-
farande i synd. Men sa borjade bekdnnelserna komma. Ndr motesserien
botiade lida mot sitt slut, kunde flera pA en gang resa sig och vittna om
sin omvdndelse. Ju ndrmare man kom den sista gArden, desto intensivare
blev nu ocksa patryckningarna frAn foreildrarna pA den ofrdlste. Nu om-
bads de redan frdlsta att hjalpas At med frdlsningen av de AterstAende. De
kunde t ex berdtta om hur skont det kdndes ndr alla tvivel sliippt .Iagtill-
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Det aar sed ibyn, att aarie sdndagskoiill hdllabtinemi)te i ndgon aa konfirmandernas hem.
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Hade Gud skickat en rria rakt mot mig, som tecken pd att han fanns diir ortan stiiirnorna?

horde de absolut sista stAndaktiga. In i det ldngsta hoppades jug pA en

uppenbarelse, ett verkligt bevis och ett tecken frAn ovan, att det fanns en

Gud. Det var ju nu han mAste visa sig, om han verkligen ville ta emot en

enkel fattig syndig mdnniska.
Sa jag gtck och grubblade!
En dag gick jugupp till Fallmyran, en liten akerlycka strax vdster om

hemgArden. Det var en stjdrnklar vinternatt och skogen stod mork runt

omLiing gliintan. Ddr satte lugmig och bad till Gu d, atthan skulle ge mig

ett tecken pA sin existens. FIan kunde viil Atminstone Lt*a nAgot ske pA

himlavalvet, t ex lAta en stjdrna falla eller dylikt. Men ingenti.g hiinde.

Istiillet kiinde jag mig ensam och overgiven, och ndstan alla andra konfir-

mander var nu frdlsta.
Som iug satt dar, fick jug plotsligt se nAgonting rora sig vid skogs-

kanten pa andra sidan Akern. En skugga kom lAngsamt ut ur dunklet. Det

var en rdv som kom lunkandes emot mig. Med ens glomde jag bort mina

grubblerier och kdnde nu i stiillet hur jaktivern vaknade till liv i mig. Hur

ndra sku1le den komma innan den upptiickte mig? Och ingen bossa hade

jugmed mig - d.umt nog. Rdven var nu helt ndra. Men sa fick den vittring

pA mig och kastade sig tvdrt it sidan och var snart forsvunnen i morkret.
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Herre min Gud, sA spdnnande! Var detta kanske ett tecken frAn Gud?
Hade han skickat en rdv rakt emot mrg, som ett tecken ph att han fanns
dat ovan stjdrnorna i alla fall? Det kunde forstAs ha varit en ti[fa[ighet,
men i mitt tillstAnd av fortvivlan, famlandes efter minsta bevis om en
hogre makts existens, tog jug rdvens uppdykande som ett tecken nog.
Och vid kommande konfirmandmote kunde dven jug stiga fram och be-
kdnna mig som troende.

Ndr iug sA dntligen efter avslutat konfirmationsforhor stod pA kyrk-
trappan for avfoto grafering, iford en sjdlvfortjlint konfirmationskostym
och med hela livet framfor mig, kiinde jug mig mycket lycklig.
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EN BLAND VOGNKARLAR
PA Flolmon kallas allt arbete som har med jakt och fiske att gora for aogn-

gdra, uttal aongn-jiira. Vognen'vAnornd var redskapen och aognkarn 'vhrr-
karler/ var fAngstmannen. Begreppet levde vdl framforallt kvar i sdl-
jakten. Ddr hade man ju till och med speciella aognkliider, till exempel
aognmyssa, oogntrdja och aognbyxen, som var vita for att kamouflera jugu-
ren i den vita omgivningen. Att fa ge sig ut ttLluogns ochvara en bland rik-
tiga vognkarlar var nAgot en holmopojke sag fram emot.

En nordostlig storm satte isen i rcrelse de sista dagarna i februari 1930.

Hoga isvallar tornade upp sig pa Storgrundet och andra utgrund oster om
holm oskdren. GrAsdlen hade strax innan inlett kutningen och befann sig
nu pA drivisen i Kvarken och Bottenviken. Bade morsor'grAsdlhonor' och
deras kutar'sdlun4dt', men ocksA en del stimmare'grhsdlhann at', vat plots-
ligt forhindrade att ta sig ned i sina brunnar och vakar i den hopskjutna
isen. Pa sldtterna mellan isrdnderna samlades sdl i stora grupper. MAnga
av kutarna kom ocksA i det uppkomna liiget att hamna i kleim under isflak,
ndr isen skot upp till vallar. Vallarna fros sedan ihop igen och bildade
stora brytissldtter.

FrAn fyrplatsen Stora Fjaideregg rapporterades ganska omgAende om
sdlar i mdngd, vilka uppeholl sig i isen osterut. Sa snart stormen bedarrat,
begav sig diirfor byns sdlfiskare ut med iskiilk aL gevdr och klubbor. Mina
broder Bertil, Karl och ]ohan bildade ett eget jaktlag. Farbror Viktor och
vAr kusin Hjalmar var ocksA med i laget. Man lastade vintersldden med
alla saljaktsredskap som behovdes; sdljulle, iskdlke, skjutvapen, vogn-
kl2ider skredstdngeq, vdckare, grAsiilsklubboq, rep m m. Proviant och
sdngutrustning for nAgra dagars vistelse i fiskebastun pa Langogern togs
ocksA med.
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Det viktigaste redskapet i siiljakten var val skredstdngen. Den var en

lang skida, pA vilken jdgaren stAende och kriikande'krypande' kunde fdr-
das pA isen. Med aiickaren, ett kort hullingforsett jdrnspjut, aiickte, dvs

kdnde jagaren sig for, ndr han gick pA osdker is. Med vdckaren kunde han
ocksA slA eller dra at sig sdlen i olika situationer.

Frej speindes for lasset hemma pa gArden och sA bar det iviig genom sko-

gen osterut till Lill-Skdren och LAngogern .Jag fick folja med for att taga

tillbaka hdsten.
Dagen efter den stora nordanstormefl, sedan solen ghtt uPP over en

molnfri gnistrande himmel, gick siilfiskarna i byn man ur huse ut ph

Oster-Kvarkens hopfrusna issldtter. Man drog sina isjullar pe kdlkarna
och foljdes at till iskallarna pa Storgrundet ett par kilometer ut.DarifrAn
hade man ha en god overblick pa sdlisen. ]akten tillgick sA att en man, han
bendmndes bdtkarln, stannade kvar vid jullen, medan de ovriga skildes At

for att soka efter sdlen i var sina lop och riktningaL Det geillde for jdgaren

att inte fa for sndv aogn 'jaktomr6de', for da kunde det hdnda att man in-
krdktade pa andras, genom att t ex skrdmma ned sdlen. Man riskerade

dven att nAgon kamrat kunde bli skadeskjuten.
Diir det fanns sdl, ekade snart skotten eller dAnade klubbslagen. De

gamla sdlarna skots pA h411, om det ansAgs vararisk for att de kunde smita

ned i nAgon ndraliggande brunn. Kutarna och de instdngda morsorna
klubbades annars i stora mdngder.
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lag spiinde hcisten fdr ainterfordonen o-r) OU*e ut till Ldngdgern igen.
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Diir det fanns siil, ddnade snart klubbslagen.

Aven vintern1r9lr3 hade varit ett gott sdlir med bl a ett stoft grdsiilsslag,

som de iildre ofta berdttade om. Da slog \2manover 500 siilkutar vid Stor-
Fjiiriigg, och pA endast tvA dagar.

tsAtkarlens uppgift var att taga hand om sdlkropparna, medan vogn-
karlarna sokte vidare. Det fanns nu sA gott om sdl, att fAngstmdnnen bara
hann ta hand om djurens underkdkar och svansar. Det var niimligen vad
som krdvdes som bevis, for att man skutrle fA ut skottpengarna 10 kronor
per siil. Sdlen betraktades som ett skadedjur i fisket och ddrfor betalade
staten ut medel i hopp om att fh sdlstammen att minska. En timmerhug-
gares dagsfortjdnst de hdr Aren kring D3A uppgick som jiimforelse sdllan
tiIl 5 kronor.

Ndr dagen led mot sitt slut, samlades sA mAnga sdlkroppar som moj-
ligt ihop och transporterades iland till bastun. Batkarlen hade hela tiden
varit sysselsatt med att frakta ihop de ndrmaste sdlkropparna och nu
skilja kropparna frAn spdck och skinn. Kottet frAn de vuxna sdlarna ville
man ogdrna ata, men kutarn a - som dnnu bara diat modern - hade ljust
och tranfritt kott. Att skilj ablcicket, dvs spdcket med vidsittande sdlhud,
frAn sdlkroppen, kallades att bliicka aa sjiiln. Bliicket var behiindigt att
transportera och drogs liitt hem til1 baten eller bastun. Ofta anvdndes
vdckaren, ndr man sliipade bliicken medhArs hemAt. Forst vid hemkoms-
ten till byn skildes sjiilva huden frAn spdcket. Da pinnades ocksA skinnen
upp pa bodvaggarna for att torka.

Iag hade Atervdnt mot byn ndr jagarna begav sig ut, men pA kviillen
spdnd e jag Ater hdsten for vinterfordonen, dvs stottingffi och vinterbord,
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och korde ut tiIl Langogern igen. Val framme hjdlptes vi alla At att lasta
bliicken, men ocksA nAgra hela sdlkroppar,pa flaket. VArt lag hade fAtt ett
70-tal sdla1, men man berdttade, att dnnu fler 1Ag kvar ddr ute pa isvid-
derna. Ett tiotal kroppar blev stuvade pa lasset och sedan korde jug en-
sam hem i mAnljuset pa fornatten. Frej tog an utspAret och det var inget
problem med korningen for en ll-tntng.Jagborjade kdnna mig vuxen nu
och betydelsefull , nar jug sA hdr anfortroddes lAnga resor alldeles ensam.

]akten efter sdl pagick i flera dagar och det blev mAnga siilfiirder for
mig. En dug ndr jug kom ut till bastun pa Langogern, sken solen mycket
starkt frAn en molnfri himmel. Reflexerna frAn de vita isvidderna kdndes
pAfrestande for ogonen. Ndr jug spanade ut over isen, fick jug pa langt
ha[[ se tvA mdn komma gAende arm i arm. Ndr de kom ndrmare, sAg jug,
att en av mdnnen hade en halsduk for ogonen. Det visade sig vara Martin,
smedens son sor i byn. Han hade blivit isblind av ljuset och ndstan helt
forlorat synen. Efter ett dyg^ i morker fick han dock tillbaka synen igen
och utan nAgot men. lsblinna var en plAgsam sjukdom, sA ldnge den
varade.

Ett 30-tal sdlkroppar lrg i skuggan bakom logen, ndr laget nAgon dug
senare samlades for att tillvarata spdck och skinn. Siilkutarna, som jubara
levt pA modersmjolken, hade ett mort kott och som man kunde dta med
god aptit. Av kutkott gjordes bland annat goda kottbullar. Kutarnas fram-
fotter, ja, egentligen kallade vi dem hdnde4 kokades med hull och hAr.

Endast skinnet skalades av och vad som fanns ddrunder rdknades som en
verklig delikatess.

Stottingbordet pallades nu upp till ett lAngbord och runt omkring
detta stiillde sig j agarr.a for att huda aa, skilja spdcket frAn huden. Den
stora jarngrytan fuhn lagArn stiilldes nu ocksA ut ph gtnden en bit frAn
husen och trankokningen kunde borja. Vi skar spdcket i tdrningar och
h611 grytanlagom varm for att spdcket skulle kliickas utan attbrannas vid.
Det flytande tranet hiilldes sedan pA tomma fotogenfat for leverans till
uppkopare pA fastlandet. En del tran beholls och blandades i mAlarfarg
eller anvdndes till smorjolja till hjulfordon. Sdlarnas underkdkar och
svansar rensades frAn kott och torkades. FIos landsfiskalen i Sdvar kunde
man vid tillfiille kvittera ut skottpengarna med dem som bevis.

Av de oberedda sdlskinnen syddes bI a sko1, handskar, mossor, jackor,
gevdrshylster och vdskor. Skinnvdskorna var forsedda med trdskalmar
och anvdndes trll niistjril 'nastgdrd, mats ack', ndr man arbetade i skogen
eller lug ute i nAgon fiskestuga - ldg pd massiick, som det hette. Siilskorna
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Niir oi om fdrsomrarna ldg ute i laxfiske, anr maLtsergeaiiret en trogen fdljeslagare. En och
annan sril sktits, niir de krt)p upp pd sina liggstenar.

behandlades regelbundet med utspddd tj ara invdndigt for att bli mjuka.
Forsta dagarna efter den behandlingen lindades sdcktrasor kring fot-
terna, tills tjdran torkat eller dragit in. Sedan eigde man prriktiga vinter-
sko1, som var varma och stiingde ute bAde kyla och vdta. Skorna lindades
till byxorna med hemvdvda skoband, sA att man kunde plumsa i djupsnQ
utan att snon trdngde in mot benkldderna.

]aktlyckan hade vdxlat mellan de olika siiljaktlagen vintern 1930. Bdsta
resultatet hade lagen som gittt ut frAn Fjaragg. Sammanlagt fick cirka 500
sdlar sdtta livet till bara dessa dagar vid mAnadsskiftet februari-mars.
Hur mAnga som dessutom ploides over och krossades i ismassorna,
ndr dessa tornade upp sig till hoga kallar och rdnder pa utgrunden, vet
ingen.

Pe z}-talet fanns ocksA gott om aikarsjril 'vikare' kring holmoskdren.
Ndr vi om forsomrarna lug ute i laxfiske, var ddrfor mdjsern'mausergevd-
ret' en trogen foljeslagare. En och annan sdl skots ndr de krop upp pA sina
liggstenar utanfor strdnderna. Pa kviillarna avspanades alltid utgrunden
med langkikare i hopp om attfh syn pa nAgon sdl. Det hdnde ocksA rdtt
ofta att man hade pAheilsning vid laxndten. DA satt endast laxens huvud
och ryggben kvar i ndtet. Resten hade sdlen tagit.
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Pe 2}-talet var det fortfarande lonsamt att ge sig ut pf, langfiird i den

skfrilan efter salnol i Bdttn 'nord i Botten', och bli borta nAgon rnAnad eller
tvA. De lades sovel, brod och grotdmne i fardbyttan och man utrustade
och bemannade den stora och for dndamAlet specialbyggda fiilbdtn 'fdrd-
bater{.

Harjakt i mAnljus

Vinternl927 var ovanligt mild och snofattig vid kustlandet i Vdsterbotten.

NAgra veckors blidvdder pA nyAret smdlte bort all sno. Svenskhararna,

som ldnge tryckt i sina legor kring nybruket vid Fallmyran, hade borjat
visa sig igen under mAnljusa kvdllar.

Det var lordagskviill och fullrnAne, ndr jug smog in pA skogsvdgen,

som ledde tiII Ostromsnybruket och Fallmyran vdst om hemgArden.

Grantopparnas silhuetter stod som klippta i svart mot den uPPlysta natt-

himmeln och kastade lAnga skuggor over vdgen. Inte ett kndPP hordes i
skogen, men bort i byn hordes dA och dA roster frAn glada ungdomar.

Nojsandet kom frAn samlingsplatsen vid sAgen pa den gamla soldat-

gdrdan. Pojkarna hade tydligen redan samlats for att rAdgora om vad de

skulle hitta pA en lordagskveill sonr denna. Skulle det gA att anordna dans

i nAgon bagarstuga eller var det liige for fonsterknackning hos nAgon jiinta
nAgonstans?

Men jug, som baravar tro ar, hade inga sAdana bekymmer. Skogen, vil-
tet och jakten var mitt stora intresse. Fadern hade visserligen arrenderat

bort jaktmarkerna till disponenten vid sAgverket i Holmsund, men det

var inte forbjudet att se sig omkring utan bossa. Min dldre broder Karl
hade gomt mekanismen till hagelboss dn, for att inte smAbroderna hans

skulle falla for frestelsen att gora nAgot olagligt och kanske komma i onAd

hos bolagsherrarna.

Iag hade sakta och ljudlost komrnit upp tilI grindhalet tilI nybruks-
gdrdan. Den sista biten, fram till en stor sten strax innanfor grinden, krop
jug pa aIla fyra. Ndr jug forsiktigt spejade ut over dngen kunde igg se

nAgot diffust och vitt cirka 100 meter frarn. Det mAste vara en harpalt,
tdnkte jug.FA se om den ror sig. Ett dike avtecknade sig som ett morkt
streck dlir borta och utifrAn detta borde iugkunna se om den vita fldcken

skulle dndra sitt liige .Iaglug alldeles tyst. Efter en stund hordes plotsligt
ett avldgset hojtande bortifrAn ungdomarna upp i byn. Det vita liksom
fladdrade tilI och var ptrotsligt pA andra sidan diket. Nu var det klart. Det

var en hare som satt ddrborta. Jag smog mig sakta tiltrbaka ner till gArden
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lag reste mig pd knri och lcit skottet gd ur pipan.

och tdnkte: Det hdr borde min ett Ar iildre broder ]ohan fa veta. Kanske
kunde jug fA honom att plocka fram mekanismen till bossan. Da kunde
det bli kott r grytan till sondug.

Niir jugkom hem var broderna borta. De hade gAtt ut pA by. och stod an-
tagligen ocksA de och tjoade borta vid sAgen. Mor var i lagArn och juggick
nu vidare tiIl Oskar i granngArden. Han var 13 hr och hade faderns for-
troende att bruka hagelbossan ndr han sA onskade. Oskar var ensam inne
och jug berdttade faordigt om haren pa Fallmyran.

- Vill du ta byssan, sA ska jug visa vdgen? fuhgade jag.

- Den har nog redan forsvunnit. Forresten vill jugint, svarade Oskar
kort.

- FAr iug lAna byssan av dej da?

Oskar sag forst tveksam ut, men liit sig tilI slut overtalas, ndr jug lade
fram rtya forslag. Han gick in i bryggstugan och kom ut med bossan och
tre mdssingspatroner.

- Ta enkelpipingen da. Men du rnAst va forsiktig, sa han.
Och j^g lovade . Iag kdnde mig pA en gAng som en hel karl, ndr jug

smog in i skogen igen .Jag tog den genaste vdgen tiII Fallmyran. Bara nu
ingen sag mig.
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Vad fAr man for straff om man skjuter en harpalt for bolagsherrarn*
tdnkte j^g.Det blir nog ett kok stryk infor skolrAdet. Nog hade jug hort
att de vuxna, man och man ernellan, ansAg det som en mindre be-
drift att skaffa sig en "bolagshare" igrytan ibland, men det rdknades sam-

tidigt som en stor nesa att rAka i klistret. En sAdan nesa riskerade jag
nu.

Flaren fanns kvar pa nybruket och jug krop forsiktrgt fuam over dngen
mot en hog dikeskant. Det blev dnda for lAngt och iug fick lov att vdnta.
Haren skulle nog kornma ndrm are, om jugbaravdntade ett slag. Men den
tog endast nAgra makliga skutt at sidan som om den hade kdnt respekt for
diket. En rdv kunde ju tiinkas hgga phlur, kanske den tdnkte.

Efter en god stund fick iug plotsligt se nAgot annat vitt skymtabofta
vid giirdsgArdshornet. Nagot konturlost rorde sig fram over dngen, nAgot

som tycktes tdnjas ut som en skugglik rand i varje rorelse. Det stannade
titrl ibland men kom stadigt ndrmare. Nu sAg jug vad det var. Det var en
till hare! En satt borta vid diket och en annan var pa vdg rakt mot mig. Niir
som helst kunde den ndrmaste haren vara inom skotthall. Iag vdntade
med bossan beredd. Plotsligt gjorde den frdmre haren nhgra smA hopp
framAt och rAkade dA komma i linje med den bakre. Den frdmre dolde
med sin kropp den bakre, och jug sag min chans .Jagreste mig pa knd och
ldt skottet gh ur pipan.

Iagblev forst bliindad av eldskenet, men sedan sag jug svartkrutroken
lagga sig som ett moln framfor mynningen. Strax sag jug ocksA nAgot vitt
fladdra ivdg bort mot skogsbrynet .Ja, visst var det en av hararna, rnen det
gick inte sA fort. Nu sag jug att den verkade skadskjuten . Iag sprang
snabbt upp och jagade efter den. Niir haren hoppat over diket vid gdrds-
gArn sliingde den sig ovdntat ned och blev liggande diif och ndr iug kom
fram lug den dod pa dikeskanten.

Iagtog med den doda haren och Atervdnde over dngen och vidare tiltr-
baks mot skottplatsen. Da sag jug nAgot ljust i grdset. Sannerligen , Ii^g

inte den andra haren d6d ocksA! Jag gick snabbt fram och tog upp den
och skyndade mig sedan in mot skogskanten. Med tvA harar i ena
handen och hagelbossan i den andra, stannad" jag upp inne bland nagra
stora grar.ar. Jag lyssnade ldnge in mot gArdarna i by^ och mitt hjiirta
slog som pistongen i Angmaskinen i sAghuset, som ndr den kom upp i
varv igen efter sAgningen av en seg gammal storfura.Jag stod liinge och
hdmtade andan. Inget ovanligt hordes emellertid frAn nAgot hell och det
var nog bara rnAngubben som sett vad som skett. Och han sag inte
ledsen ut.
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Annu var bekymren inte slut. Hemma vdntade mor och hon var rnycket

riittrAdig och h611 styvt pa katekesens budord. Jag gomde bossan och

hararna under en gran ndra stugan och samlade mig infor motet med dem

ddr inne. Det giillde att verka lugn och likgiltig, men det kdndes dnda

tjockt i halsen, ndr jug motte moderns granskande ogon.

- Var har du halle hus hele kviilln? fragade hon genast ndr jugklev in.

Iagblev sA overraskad av den raka frhgan, att juginte formAdde mig tiIl att

\ugu.
Skaffat kott r grytan, svarade jag kort men moloket.

- Vad i himmelens namn seg du pojk?
Skjutit en hara.

- Men det ar ju olagligt! Begrip du int!

- Nog vet iug.

- Du drar synden over oss! Du viII visst ha ett kok stryk!

- Iagkunde inte lAta bli, sa jag. Fick lAna byssan av n Oskar. Han var

ensammen inne.
Det sista ldt som en ursakt, ett sdtt att kanske skylla ifrAn sig. Men det

var inte menat sA. Modern lugnade sig i alla falI nAgot och fragade sen:

- Var n Oskar ocksA med?

- Nuj , iug fick lAna byssan. Och han vet int om haran.

- Iaa, pojk, vad har du nu stiillt till med? Du blir olycklig om det hdr
kommer fram . lag vet dA sannerligen inte vad jug skall ta mej till.

Rut, som foljt samtalet mellan modern och lillebrog fann snabbt svaret

pA moderns sista fortvivlade fuhga.

- Du kan viil ta h stek upp haran - i morgon redan.

Iag vAgade inte genast beratta, att jag skjutit tvA stycken. Och det med
endast ett skott. Det skulle mor aldrig ha trott pa .Iagforde i stiillet herrar-
nas jaktarrende pa taI.

- Mor har ju inte skrivit ph aruendet sen far doB, saiug. Vet Ni om att

vi bara fhr 20 kronor for jakten.

- Ia, rdtt dr det inte, erkdnde hon. Men vi mAst tvunget tiga om tjuv-
jakten. Annars blir vi olyckliga infor bolaget.

Hon tillade:

- Men det vore forstAs synd att inte ta vara pi haran. Den kommer ju
trots allt som en skdnk frAn ovan. TiIl sondan har vi int anne dn saltstrom-

mingen attill pdren.
Tidigt ndsta morgon gjorde jugi ordnitg hararna. Skinn och passni*g

grdvdes nogsamt ned djupt i godselkasen. Mor stekte och iug kunde inte
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lAta bli att dA och de halla ogonen ut mot infartsvdgen. ]ag glommer nog
aldrig nAgonsin, hur gott sondagsmiddagen snnakade den hiir kvdllen,
och inte heller de blickar j^gfick over koksbordet frAn de iildre syskonen,
blickar av stillsam beundran och inte sA lite avund.

Minstpojken hade skjutit sina tvA forsta harar. Och i ett skott dess-
utom.

Krokfiske pe Storfjdrden

Den kalla Arstiden var en period for olika vogngora. Hosten och vintern
1929130 fiskade jug och Johan-bror t ex giidda med iskrok pA insjo^ Stor-
fjiirden ost pa on. Ndr vi under hosten varit ute och strovat pa jakt efter
vigg och stordnder hade vi upptiickt att det fanns giidda i Stenikebiicken,
utloppet i Storfjdrden frAn Steniketjdrnarna. Gaddan hade varit pa ut-
vandri^g ner i fjiirden sedan hostregnet okat vattenflodet i biicken. Vi
hade vid tillfiillet fangat flera stycken med bara hdnderna. Vi bestdmde
oss da for att, sA fort isen lagt och blivit bang, irterkomma och sdtta is-
krokar pa Storfjdrden.

Men forst grillde det att skaffa beten. Invid tjdrnen Sor- Jonasdiket pa
vdstra sidan av on fanns en kallkiilla som sdllan fros till. Dit sokte sig
gdrna de rudor som fanns i tjiirnen. Hdr lade vi ddrfor vAr mjiirde, sA snart
isen bar. FIit kom ocksA andra ungdomar med sina mjiirden. FIdr kunde
ligga flera samtidtgt, sA vi mAste vara noggranna med att mdrka red-
skapen. Vi hade satt en fldr 'trabncka' med pappas brdnnmdrke pa vhr
mjdrde.

Tidigt en morgon tdnde vi en fotogenlykta och traskade ivdg genom
skogen vdstover frAn hemmet. Mor hade vaknat medan vi kleidde oss och
undrat vart vi skulle ta vdgen.

J( 4(

Niir oi satt ut alla krokarna, gick ai runt och tittade i aakarna. I tre ao dem ufrr nystanet
borta och reaen utstriickt.
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lnaid tjrirnen Sdr-lonasdiket pd oii.stra sidan Ao i)n, fanns en kallkiilla som siillan frds till.
Itrrir la'de oi adr miiirde, sd snart isen bar.

- Vi ska bara fara till Sor-]onasditje och vittja mjeile vi lagt ut, hade

]ohan svarat.

- Men je kan viil vdnt dilles he val ljust. Ni behov viil int ge er ut mitti
natta.

- Io, det mAst vi nog , for annars kanske vi blir utan beten.

Vi litade ndmligen inte pA att den som eventuellt kom fore oss kunde

motst6 frestelsen att vitt jafler mjiirdar dn sin egen. Ndr de nu lAg sA ndra

varandra L samma vattenhAl.
Vi lyste oss fram med stallyktan genom skogen och kom ocksA forst av

alla ti}} kallan. Mer dn20 rudor sprattlade i *jdrden ndr vi fick UPP den

p h attdet fanns rudor i de andra mjiirdarna. Medan

v vAra medhavda plAthiimtare, fick vi se ett ljussken

i En lykta kom ut frAn skogen och i ljusskenet sag

vi konturerna av tvA unga mdn. Det var broderna Frid och Sixten frAn PeIl

Pers-gArden. Niir de kom fram till oss sa Frid:
Ni har feft mycke rudor ser jug. Har ni tagit aIlt det som finns

eller . . .?

- Ni blir nog int utan ni heller, svarade ]ohan. Var ska ni sdtta ut kro-

karna dil
- Vi ska faraut pa ]iibbiissonne, svarade Frid och drog uPP sin mjdrde.

Den var lika fulI med sprattlande rudor som vAr hade varit. Var ska ni for-

sok de? fragade han sedan han stiillt mjiirden ifrAn sig.

- Vi ska frest pa Storfiarn, mAste iug dA avsloja.

Ska det verkligen finnas giidda dar? sa Frid tvivlande.
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- Det dr det vi ska se efter om, foll ]ohan-bror snabbt in.
Ndr vi kom hem sliippte vi rudorna i en vattensa inne pa logen. vi

mAste vdnta dnnu nhgra dagar, innan isen blivit sa pass tjock att vi kunde
ge oss ut pa storfjiirden. Minst tva tum maste den vara for att bdra oss.

vi satte ut tio krokar mitt efter storfjiirden och behovde inte vdnta lang
stund den hdr dagen, forrdn de forsta giiddorna nappade. Det var ett litet
pyssel att beta krokarna, sa att agnet stod pa ett naturligt siitt. vi lindade
upp reven till ett litet nystan och lade ett nyckstek pa nystanet. Nlir giid-
dan hogg drog hon ut nycksteket och kunde sa dra ut reven under tiden
hon svalde betet. Niir nystanet var borta och reven utdragen, visste vi, att
giiddan satt i andra dndan av reven, dvs om hon svalt betet. Det hdnde
ibland att gdddan strdckte ut hela reven, innan hon vdnde agnet och
svalde. Ndr reven sedan strdckte upp, tappade hon betet ocrr 6ct aa fri
frAn kroken.

Niir vi satt ut alla krokarna gick vi runt och tittade i vakarna. I tre av
dem var nystanet borta och reven utstrdckt.

- vi ska lata gdddorna tugga en stund, medan vi sjiilva tar oss en
smorgAs, sade ]ohan.

vi satte oss pa sorsidan av en liten oger mitt pa fjiirden. Hiir fann vi lli
for vinden. Novembersolen stod strax over triidtopparna och strodde
glitter i snotyngda granar. Det var med stor tillfredstiillelse vi at vara
smorgasal, nu ndr vi visste att tre giiddor redan tuggat pa sin kanske sista
ruda.

Niir vi drog i de utstrdckta revarna, kunde vi pa knyckarna avgora, om
ddr var en stor eller liten geidda. Tre fina giiddor drog vi upp och de vdgde
vdl en fem kilo tillsammans. Priset pa giidda stod i en krona kilot den hEir
tiden. Den hdr novemberdagen 1929 var det tva lyckliga pojkar som skyn-
dade vdgen hemAt med fAngsten.

PA kviillen samma dag blev det manljust. vi hade diirfor inte ro att vdnta
in en ny dag, da vi hort att giiddan i fullmane hade vassa tdnder - var pa
hugget. vi borde med andra ord genast fara ut och vittja krokarna och
sdtta pA nya beten.

Klockan tio pa kvdllen stod manen hogt och himren var klar. ]ohan och
jag tog skogsviigen till storfjiirden med nya beten i en plathiimtare. Att
komma ut pa isen i gnistrande manljus och med forviintningar p6 god
fangst var nigot som gav spdnning och lyckokinsla. vi blev inte heller
svikna i vara forhoppningar. Fyra giiddor hade strdckt ut och lag snart
sprattlande pa isen i manskenet. Den femte foljde med iinda till h6let, diir
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Trriklyka med ett nystan pd reu)en som utltjses nrir gciddan hugger.

vi sAg skymten av dess stora huvud. Men ndr den sag oss, gapad,e hon
forskrdckt och sleippte betet. Giiddan hade nog huggit alldeles nyligen
och inte hunnit sviilj a, for den sag ut att ha tagit betet pa tvdren. Det var
en stadig bit vi missade, en riktig gammelgddda.

Nu hade vi fatt ihop sammanlagt tolv kilo geidda och kunde sdnda iviig
fAngsten till en fiskhandlare pA fastlandssidan. Han hade ett stAnd pa
torget i UmeA, ddr han sAlde fisken. Det blev en bra slant for Sto rfjard-
griddorna den hosten.

Ett toveider kom och loste upp isen allt for mycket. Vi mAste ddrfor ta hem
redskaPen. Vi vdntade i det ldngsta och hoppades, att kylan skulle Ater-
vdnda. Men till sist mAste vi ut pe fjdrden, som da hade vattensamlingar
och inte bar pA sina sthllen. Vi kdnde oss for med ispik och vdckare och
tog oss fram med stor forsiktighet. Att hamna i det iskalla vattnet den hiir
Arstiden kunde ha slutat iIla.

CaddfAngsterna pa Storfjarden gav mersmak och ndr vintern kom pA
allvar satte vi ryssjor ute pa Jiibbdcksundet. Hiir fick vi ganska bramed
lake. BetesfAngsten blev ocksA lyckad, trots att vi rAkade ut for ett litet
missode. Vi hade funnit en kallkiilla vid en annan skogstjdrn pa vdster-
sidan av on och ddr fick vi liigga vAr mjiirde alldeles ensamma. Ndr vi vitt-
jade forsta gAngen fanns mer ein 200 rudor i -jdrdenl Vi tog mjeirden och
lade fAngsten i en stor hink och skyndade oss hemAt till Hasaback tjarn,
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som lug efter halva vhgen. Ddr hogg vi ett haI i isen och sdnkte mjdrden

med fisken. Med oss i hinken hern tog vi endast ett 30-tal rudor. Ndr vi
kom tillbaka nAgra dagar senare for att hdmt a phfyllning, blev vi lAnga i

ansiktet. Niir vi hatrade upp mjiirden fanns inte en enda ruda kvar i den.

Ett par maskor hade gAtt sonder och gav oss forklaringen. Antingen hade

halet rivits upp, ndr vi transporterade mjdrden mellan tjdrnarna eller

ocksA hade nAgon varit diir och tagit for sig och kanske hjiilpt resten av

fisken ut pA rymmen. Att det sedan fanns gott orn rudor i Hasabacktjdrn

bevisades av att gammlornmen'storlornmert' gdrna fortsdttningsvis hiic-

kade diir.
Ett stdlle vi provade att ha rudor pA var tragardsbrunnen invid lagArden

ph ghrden. HdrifrAn togs vatten till djuren. Vid behov kunde vi sedan

med h1v ta upp nAgon ruda, ndr vi skulle ut pA krokfiske eller annars be-

hovde beten. Nagra mAste emellertid ha blivit kvar ddr i kiillvattnet. Niir

min bror Karl cirka tio Ar senare skulle rensa brunnen och ersdtta kail-

timret med cementringal, fann han flera stora rudor i bottenslammet.

Och de var i god kondition. De hade tydligen trivniirt sig pA insekter och

larver som uppehallit sig i vattnet eller timret. Rudorna h611 vattnet rent

frAn smAkryp,dven orn de sjdlva sdkert fororenade pA sitt sdtt.
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VARLEDEN
PA Holmon kallas tidsperioden mars-april for adrleden. Ordet uttalas uor-
len, Glappet mellan vinter och vAr dr vArleden. Och den kunde vara pA-
frestande for bade folk och fd. Det var en vdntans tid, for nu var det brist
pA fiirskvaror. Under vArleden At vi lakegods 'saltad mat' och mjolgrot tilI
leda som dagens rdtt, for bottenvarven var nu nAdda i lakegodskdrlen. I
strommingsfjdrdingen och flaisktinan fanns snart bara saltlaken kvar.
VinterforrAdet var i det ndrmaste slut och fdrfallstiden rAdde pa Kvarken.
Att taga sig milen over isen till fastlandet var inte att tdnka pa.

Anda fanns hos oborna i vArleden de ljusa forvdntningarna och hop-
pet om dnnu en v&r med oppet haV fdrsk fisk och orrspel. Och sA smA-
ningom en ljuvlig uppblomningstid. En lang och livgivande sommar stod
ju for dorren.

Korna sinade i slutet pa vArleden. Nu mAste de noja sig med det torra
starrfodret, och vi mdrkte att de var missbelAtna. De tog ett fang i munnen
och kastade det bakom sig i godselrdnnan. Starr var ndstan att betrakta
som nodfoder. I brist pa riktigt ho mAste allt dtbart tillgripas for att hAlla
liv i korna, tilI dess de kunde sldippas pA gronbete. Nu hdmtades sommar-
torkade lovkvistar frAn dngeslador och vitmossa frAn mossastabbar upp-
lagda pa hoga hiillar i skdrgArden. Detta foder var en forutsdttning for
overlevandet, liksom vArfdrska knoppande ronnkvistar.
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Korahandlaren skar en skioa aa koraen och striickte fram brridan med biten till mor,

Korvhandlaren

I vArleden var det inte alltid sa ldtt att fh tag ph farsk fisk. Lakaryssjorna
anvdndes i regel bara fram till och med februari. Sedan laken lekt, ansAgs

den vara av sdmre kvalit6. Under vArleden och de ndrmaste mAnaderna

ddrefter togs oftast bara levern frAn laken tillvara i hushallet.
En vArvinter kom en korvhandlare ut till on vdl medveten om att en

korvbit skulle smaka bra som ombyte till den saltade fisken. Han hade

fardats over den briickliga isen pa Kvarken med en trdsparkare och pA den
hade han en korvlAda och ett besman. Ganska snart gick ryktet om att

korvhandlaren var i byn. Han hette Jonsson och var kdnd, tror jug,over
hetra Vdsterbotten for sin fina vdlsmakande korv. Bara man kom i ndr-

heten av korvlAdan, och fick kdnna lukten av vardn, borjade salivkort-
larna spruta i munnen pA en. Inte var han dy, heller. Han hoIl liigre priser
och bdttre kvalit6 dn handelsboden invid skolan. Ddr kopte jugmig ibland
en korvbit for tio ore, ndr mor inte hade nAgot att lagga i skolvdskan.
Det var sAledes med stor spdnni^g och forvdntan, som vi sAg Jonsson
komm a dragandes genom grindhAlet uppe vid avtagsvdgen till vAr gard

pa Kvarnmyran. Mor och vi barn gick honom genast tiIl motes ute pA

gardsplanen.
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- Goddrg frun! Ska det vara en korv av prima varaf- fuhgade han. Var-
sAgod och smaka.

Han hade nu oppnat locket pa ladan och tagit upp en skdrbrada och
en korvstump som var avsedd till smakprov. Han skar en skiva av korven
och strdckte fram brddan med biten till mor. Vi smApojkar kdnde hur det
vattnades i munnen vid lukten av den nyrokta varan. Mor bestdmde sig
snart och kopte en hel korvring. Nu fick ocksA vi smaka var sin skiva, och
jug minns att ocksA katten fick en flisa frAn den bortrivna skinnbiten.

Till kvaillen fick vi bevrttna, hur nAgra korvskivor i stekpannan for-
made sig tiIl skalal, medan Angorna spred aptitretande dofter i stugvdr-
rnan. I brist pa andra fdrskvaror under vArleden blev korven en favorit-
foda. Korv smakade beittre dn allt annat, ndr vi fick den som tilltugg tiIl
kviillsgroten.

Antligen vhrt

Bade mdnniskor och djur sag fram emot den dug dA drivan smalt och isen
brot upp. Inne i vikarna kunde isen ligga kvar till langt in i maj, men pA
den ostra sidan av on, diir solvdrmen och havsvindarna tdrde hArt pA vAr-
isen, kunde det bli oppet vatten redan i borjan av mai. Da begav sig fiskar-
befolkningen ut i vArfisket. Fiskebasturna pa Langogern, GAsflotan, Agg-
ogern, Svdrtogern m fl stdllen, blev nu nattkvarter under vArnattens ljusa
timmar. Detta var en tid da siklagner och abborrkassar lug i sjon.

Min bror Johan och jugovernattade vAren 1930 i bastun pa Hungrund-
revet vid Norr-Sundets utlopp. Vi hade lagt lagnerna ndra iskanten
innanfor Stor-Jonskiirogern norr orn bastuplatsen. Vi rdknade med att sik
skulle finnas kvar under den i upplosningstillstand varande isen. Det be-
hovdes nu bara att vArvinden friskad I r, sA skulle isen komma i rorelse
och forintas.

Niir vi rodde hem frAn lagnernd, satt nAgra orrtuppar och spelade ute pA
isen. Ddr kdnde de sig kanske trygga for rdven och andra jagare. Solen
hade gAtt ned och havet utanfor ytterskdren lug spegelblankt. Pa stranden
lekte tvA harar tafatt. Vi hade som vanligt hagelbossan med i bAten, men
att skjuta en hare pa vAren ansAgs skamligt. De kdrleksyra harpaltarnas
ystra lekar och honornas kamp for sina ungar fick inte storas. Niir vi rodde
in genom sundet mellan en liten 6ger'O stenholme' oster om bastuudden
och sjdlva bastuvallens batliinning, passerade vi ett piirlband av kork-
floten frAn en siklagn. Vi sag ocksA ett tio-tal sikar i ndtet.
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I'{iir ai pd morgonsidan rodde hemmdt genam Noru-Sundet, sdg oi ett annat bdtlag framfdr
oss, I ett triid-alldeles intill aattnet skymtade oi ocksd en orue.

- Det ddr dr ett gott tecken, sdJohan. Siken dr pa utgAng och du ska

se, att isen gAr ut i natt ddr vi har lagnat.
Han spadde rdtt. Det blAste upp pA efternatten och pA morgonen var

isen i rorelse. En sydlig bris skruvade upp smA vallar pA norra stranden
och det jiiste och frdste ndr issorjan och iskontarna 'isflaker/ pressades mot

stenfjdran. Den frta vattenytan vdxte snabbt. Ndr vi senare drog UPP

lagnerna fick vi ett 20-tal sikar.

Pa Stor-]onskdrogern spelade orrtupparna ndr vi passerade, och

]ohan sa:

- Iag tar byssan och ghr iland, men du kan sitta kvar och halla utkik
frAn bAtn. Skramla med hran, om du ser nAgon komma som inte tillhor
vArat giing.

Jag styrde bAtens framstam rnot stranden och Johan smog sig iland
med bossan. Orrarna spelade intensivt och iag sag hur en tupp kom fly-
gande och satte sig i ett trdd i dllerskogen. Det drojde inte lAng stund
forrdn ett skott small av och samma tupp f611 i marken. En hel svdrm av

orrar flog nu upp over trdden och in mot ]onskdrskogen Pa Hemon. Men
en av dem dok hastigt och i ndsta sekund kom den andra knaltren frAn

]ohans bossa. FIan hade redan hunnit ladda om och knlippt en i flykten.
De doda tupparna samlades nu snabbt in och gomdes i ryggsdcken.

Ndr vi pa morgonsidan rodde hernAt genom Norr-Sundet, shg vi ett

annat bhtLagframfor oss nAgon halv kilometer bort. Det var Allan Viklund
sii i Myren 'soderut i Myrarnd, och hans fiskekamrat. I ett triid alldeles in-
tiltr vattnet skymtade vi ocksA en orre. Allan hade tydligen ocksA sett den,

for han hade nu lagt in Arorna och satt sig skjutfdrdig i bakstammen pA
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Den ljuoa sornmaren ldg framfdr oss.

bAten. Hans kamrat forde forsiktigt bAten ndrmare stranden med sina
Aror. For att inte stora, vilade vi ocksA ph Arorna. Skottet frAn Allans
salongsgevdr hordes bara som ett kn upp, ndr vi sAg fagetrn fatrla till mar-
ken. Att pA fri hand, i en ranglig bAt och med kula, traffa en skogsfagel
pa 50, 60 meters avstAnd, var en prestation.

- Nu har dom kvitterat, salohan. Atarninstone till hdlften. Vi dr i gott
siillskap.

Det var visserligen inte tillatet att skjuta orre pA vAr€n, men lagen var
stiftad utan ortsbefolkningens medverkan. Att skjuta en matfAgel eller tvA
ansAgs inte vara nAgon storre ordtt, Atminstone inte av den som upplevt
lakegods i vArleden" Ingen sjofagel hade dnnu hunnit upp till viisterbot-
tenskusten vid den tiden pA vAren och ldngre soderut var vhrjakten pA
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sjofagel tillaten och i full gAng. En orrtupp som satt vid sjokanten kunde
lika garna rdknas som sjofAgel. Och den smakade bara bdttre.

Arbetet med att tillvarataga vad marken och havet gav kunde vara
strdvsamt ibland, men det skdnkte en stor inre tillfredsstdllelse. Att
komma hem med fagel och fisk i overflod kiindes gott. Vi hade klarat oss
igenom vintern och vArleden. Den ljuva somrnaren med frukter och bar,
strommirg och lax lAg framfor oss"
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ENAFISKE OCH UTTERBRADA
Att dra enan och utterbrddan var tvA ganska vanliga fiskemetoder ph20-
talet. I bada fallen var det framforallt harren man var ute efter. Harrfisket
hade fordom stor betydelse och bedrevs framforallt pA senhostarna bland
de sodra skdren.

Enan var ett fisknat, eller egentligen en liten not, som holmoborna
gdrna anvdnde i det strandndra fisket efter haru, abborre och geidda. Un-
dertelnen pA enan bestod av ett mjukt och tungt tAgvirke, som ndr noten
varpades, vdl foljde bottnen utan att fastna bakom stenar och andra hin-
der.

I ett enaaarp lade man ndtet i en bukt ut frAn land och drog sedan den
frta dnden i en cirkelbage in mot land igen. Man drog sA att notdnddn,
med det sA kallade gentrriet, kom mot noten igen och sA att fisken ham-
nade i bukten som bildades. En av armarna drogs pa sa sdtt omkring fis-
ken och sthngde - eller skrdmde - in den r hdaet, notens djupare mitt-
parti. Man gjorde sa ihop ndtet till en ogla, och drog upp alltsammans till
stranden eller i bAten. For att fh fisken att fastna i enan, skrdmdes den in
med slag av enarepet eller en pyttel mot vattnet. BAten man anvdnde var en
liten stambAt och kallades enabdt efter redskapet.
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I ett enaoarp lade man niitet i enbdge ut frdn land och drog sedan den fria iinden i en cirkel-
bdge in mot stranden igen.

Under lugna hostdagar kunde enafisket bli mycket givande. En ivrig
enafiskare var vAr granne pA Kvarnmyran, hemmansdgaren William
Karlsson. Han kunde berdtta om tider, dA det fanns gott om harr kring
Holmons strdnder. Som den gAngen han och kamraten Fredrik Biick-

strom i Bastulund vistades i sikfiske i Grossgrunden. Efter nattens sik-
fiske och morgonens sysslor med lagneq, fangst och frukost, kom en lugn
dug.Da passade man pa att dra enan ost om landet . Iag Aterger hdr en av

Williams berdttelser och med hans egna ord:

Han var rola, n Freck Biickstrom denna. Ve vor en gAng i Grossgronna

- ja, jag rodd iu jamt, da ja var lave n. Han sprant borte Aren forst-
kwlitrln, hnJanne Bdckstrom sa:

- Halen, han jer riidd! Han jer riidd diir e jer grunt, ddr n si bottn,
sa n.

lagvar fall int sd gammal A ja tiinkt ha, atte ja fh fall frest, sii gott ja
konn.

Ja, ve fick bra sik om moran. De naren var e int na vidare fog men
ve fick brave siken. DA vart e alldeles kvav lugnt, se ia ruste dill enan.
n Hilldor A n Alfre Biickstrom dem for uti Malgrunkalln.

-Ia, ja, sa jug. Int jer e sd falet. Vi fer pA ostersia jenna, fer ostett
ti Malskdrssteina. Ve ro dit ve ein ghng,sa ja.

A kaq he vart harrn, sd atte . . . ! I ett fick ve harrn!

162



.'\ r--'/., .. \ \

Sd gjorde man ihop niitet till en 6gla och drog upp alltsammnns till stranden eller i bdten.

- Horr je, nu jer e sd, att ve slut bort A langn, sa iu h skojje ve dem.
For ja ansi, att ve ha fatt Iik myttje nu som e morest.

Ve dro dilles e vart skumt A sd for ve A langne.
A n Alfre Biickstrom A n Hilldoq, dem to A en atan, nittan har ra fhtt

uti Malgrunkalln. Nog tantj ja, atte ve hadd mella sexte A sjutte. Ett
varp sorom Malskdrssteina dennd, behowd du aller pyttel. Dem la A

ve ein girng,dA ve jort ehop.
Komme du de ut ti Malskdrssteina denna , de fick du va bra no

sdker. Denna var e harrn, sd howa kar. Harrn han gick diir.

En sommarnatt vid midsommartid var iugsjiilv ute och fiskade med enan
tillsammans med rnin broder Johan. Vi gav oss iviig om aftonen. FrAn
morfars sjobod i Ny-]abbiick plockade vi ut bAtutrustningen till enabAten.
Det var bl a Aror och sittbrii dog s k skottAr. Sittbriidorna i en b6t bestod av

framskotten, bakskotten ochbarken Den sistndmnda var trekantig och fanns
i bakstammen. PA barken satt den som styrde eller seglade.

Vi tog ocksA med ett ljusteg en ena, en fiskhav och en pyttel. Pytteln
var en stAng med en skalformad klingra 'trdtrissd, fdst i ena dndan. Red-
skapet anvdndes till att skrdmma in fisken i enanoten. Ndr man stotte pyt-
teln i vattnet, bildades luftbubblor som steg upp mot vattenytan.

Ndr jug sag mig omkring i morfars sjobod, fick jugse en utterbrdda jug
aldrig sett forrut .Iag frhgade Johan vem som digde den och han svarade,
att den faktiskt var hans egen. Han hade sjlilv gjort den och erbjod sig nu
att ta den med.

- Vi kan ju alItid prova utterbrddan ocksA, sa han.
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Vi rodde ut over Jiibbiicksundet och tog sedan faret norrut genom
Norr-Sundet. Vi passerade Koogern, ddr korna brukade simma over sun-
det till fabodarna, och Flarasjejket, ett kdnt pass i harjakter. SA kom vi
fram till den uppgrdvda kanalen RoarhAlet, som dr det norra inloppet till
Sundet. Vid normalvatten kunde man pA den tiden staka eller till och
med ro bAten igenom. Idag har landhojningen framtvingat en ordentlig
uppgrdvning av hAlet.

Sedan vi rundat Hungrundrevuddens fiskeliige pA norra udden av

Lill-Skdren, och rott osterut tiIl Slokesogern, sa ]ohan:

- Nu ska vi prova utterbrddan. Hdr ska finnas fina harrgrund.

Iag misstdnker att oger-namnet Slokesdgern kommer av slok, beteck-
ningen pA en lat odAga, en foraktad och tjuvsam missdAdare. Flavstruten,
i bygdens mAl slokestrlttn, var just en farlig herre och som vanligen hdc-

kade pA denna oger.

Utterbrddan lades ut, ndr solen redan var halwdgs under horisonten.
Det blev en lAngdragen solnedgAng i norr den hdr kviillen. Solen var borta
i drygt tvA timmar och rorde sig bara en kort strdcka under horisonten,
innan den Aterkom. Hela natten forblev ljus.

PA linan ut till utterbrddan satt fyra fluglino{, som i andra dndan sld-

pade ett flugbete pA vattnet. Ndr bAten roddes med lrg fart, dansade flug-
betena pA vattnet som dA insekter svdrmar over vattenytan. Att i solned-
gAngen se flugor dansa pA vattnet och vdnta pA napp var nAgot alldeles
fascinerande. Och sA helt plotsligt; ett plask i vattenytan vid tvA av flu-
gorna. Och tvA harrar samtidigt! Johan som rodde h"jdade farten med
Arorna och manade mig att ge efter pA linan, sA att inte motstAndet blev
for stort och harrarna gick ifrAn oss. Han drog in Arornd, tog over linan
och manovrerade harrarna in till batsuden. De drog At var sitt ha[, men

]ohan lirkade forsiktigt in dem bdda, sA att jag kunde fAnga dem med
hAven. Vi gjorde ytterligare nAgra svdngar med utterbrddan pa grunt
vatten och fick dnnu en harr. Vattnet var alldeles klart och vi sAg , att det
var malbotten, dvs en botten med renspolad smAsten och grus. Solen hade
nu gAtt ned under horisonten och nattbrisen krusade vattenytan.

Vi tog in utterbradan i baten och rodde sedan in i Storviken. Hdr lade
vi nu ut enan i en bage frAn sodra stranden. Iagrodde och ]ohan piskade
vattenytan med enarepet, ett fliitat rep av vidjo{, som var fiist i enan och
flot pA vattenytan.

- Ro mot land och foli stranden! uppmanade Johan mig. HaIl an me-
dan iugkortar hem pA enarepet. Nu fAr du ro over ndtet lite ldngre ut, for
nu klavar jag ihop.
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Pd linan ut till utterbrcidan sntt fyro linor, som slcipade ett flugbete pn oattnet.

Sa gavs beskedeh, innan han tog pytteln och drev luftbubblor in i
hAvet och denbukt sombildats av det ihopsvdngda ndtet. Nu sjonk ett par
av flArarna och vi forstod att fisken tyngde i enan. FAngsten blev ett tiotal
abborrar och en stor sik pA ett drygt kilo. Vi losgjorde siken frAn mas-
korna, innan vi drog in enan.

- Det blev ingen giidda, s& ]ohan. Men du ska se, att gdddorna stAr

vid norra stranden. Ddr har ju solen legat ph hela dagen.
Det var dybotten ddr och vattnet i hAvet var alldeles grumligt ddr gad-

dorna rasat omkring. Vi fick lov att vdnta en god stund, innan grumlet
l,agt sig. Vi blev kvar vid enan och iakttog frhn bAten, hur solen lyste pa
trddtopparna, och hur ljuset sakta krop ned ldngs stammarna och grar.-
riset for att sA smAningom nA markens ris och stenfjdran.

DA grumlet lagt sig i enahAvet, sag vi plotsligt nAgot som liknade en
stock alldeles intill ndtet. Det visade sig vara en storgddda! Johan tog
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ljustret och smog det forsiktigt ned i skjutliige over gdddans ryg5 Sa

stotte han till och fick den pa hullingarna. Den vrigde sdkert en Atta-nio
kilo. FIan spetsade deirefter ytterligare nhgragiiddor innan hAvet var tomt.

Efter geddfAngsten gick vi iland p, LAngogern, dar vi tog in i fiskebastun.
Klockan var nu over tvA pA natten och solen hade dntrat over horisonten.
Korta texter pa veiggarna i bastun minde om forna dventyr i siiljakter och
vArfisken. FIdr hade ocksA vi minnen frAn vogngora efter sdl och fisk.

Som det var en vacker sommarnatt, eller hellre tidig morgon, gick vi
ned till baten i ldnningen och At vAra smorgAsar diir. Vitfaglar hade redan
kdnt lukten av gdddorna och harren i bAten, och kom nu flygande i cirklar
och ryttlade over oss diir vi satt . "Dtr skall rAda over skogens villebrhd,
fAglarna under himmelen och fiskarna i vattnet", var det inte sA det stod
i skapelseberdttelsen? Vi upplevde det inte dA som nAgonting mdrkvdr-
digt, att vi var ute och fiskade hela natten och satt och htvhra smorgAsar
i en vacker soluppgang. Det var for oss sklirgArdsbor vardagens - eller
nattens - moda for livets uppehiille, liksom for de tdrnor och mAsar som
dok efter smAfisk kring strdnderna och som nu fanns i luften over oss.

Kanske avundades de oss , dar vi satt och At.

Samma villkor g2i11de ocksA for fiskarna under vattenytan, dessa arma
giiddor som samlade magarna fulla av fisk, eller dessa harrar som jagade
insekter pA vattenytan. OcksA vi tog vhr ndring direkt frAn markens groda
och havets rikedomar - och utan mellanhdnder. Vi rAdde oss sjiitrva och
hade ingen som bestdmde over oss - Atminstone inte den hdr natten.
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GILLARSTREIKEN
Det dr en grann septemberdag 1989. Iag stAr pA en bergha[ So i Sundet

pA ostra Skataudden ldngst soderut pa Holmon och blickar ut over ett

hamnomrAde. PA kartan kallas omrAdet Salteriet och hdr slutar byviigen

genom Holmon. Pa platsen ddr iug ar fanns forr ett beromt salteri och

rokeri, vars dgare var en grosshandlare ]onas Adolf Forsberg frAn UmeA.

Forsberg och hans personal gjorde hiir mAnga och goda produkter av

strommi^g och lax. Av den forna anliiggningen finns nu bara fundamen-

ten kvar. Den forstordes niimligen i en vAldsam brand en septemberkviill

1950. Ruinerna iir idag overvdxta av gran och snArig dllerskog.

Arbeta r11a, som gillade strommingen At Forsberg, satt ofta pA berghel-

lan nhr de hade rast eller At frukost. Att gilla ar attrensa stromming. I flera

Ar fram ti}l och med sommaren 1931ti11hord" jag de barn och ungdomaL

som regelbundet sokte sig hit ned for att soka fortjdna nAgon krona pA

gillning. Mitt stora sparmal de hiir Aren var att filrad tilI att kopa en kon-

firmationskostym.
Alldeles intill berghdllan fanns dA en liten fiskebastu, som nAgra bon-

der i byn iigde. Den hade stAtt dar langt innan salteriets dagat och dA

anvdnts som bostad i lax- och sikfiske. Man kallade stugan byssbastun

'byabastury fastdn den var privat. Den var nu framforallt avsedd for salte-

riets fasta person al, arbetsledarna Andreas Palmgren och Tycko Brakan-

der samt bitradena Per-Nings Hilda (Nilsson) och tant Augusta (Anders-
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son). De kvinnliga dagsverkarna hade en dagslon pe"2.75, kaffe A sockre
frttt", som man sade. Dessutom hade de sA mycket stromming de orkade
dta.

Ibybastun fick inte vi yngre strommingsgillare gA in i vanlig a fall, en-
dast ndr vi skulle kvittera ut slantarna for veckans arbete. Av bybastun
finns heller ingenti^g kvar idag. Den strok med i branden samtidigt med
de ovrrgabyggnaderna. Ndr jugnu som pensiondr Ater stAr hiir pa heillan
invid det som en gAn g var en stor och blomstrande fiskfabrik, kommer
minnesbilder for mig frintiden ph20-ta1et. De var hiir liv och rorelse och
full fart pA lax- och strommingshantering.

Nere vid strandkanten strax soder om den nuvarande kajen lug dA salte-
riets stora triikaj. NAgra stenblock pA stranden och ute i vattnet dr det
enda som minner om de stenkistol, som bar upp konstruktionen. Pa
salteriets kaj lAg vi ungdomar ibland pa lediga stunder och kikade ned
genom springorna. Hiir kunde man meta snorgdrs och enstaka abborrar,
som sokt sig hit for att kalasa pA stommingsrens som skoljts ned frAn
bryggan. Det var spdnnande att se hur abborren slog sina lovar kring met-
masken, innan den plotsligt hogg.

Det var ocksA pA kajen, som motorbAtarna lade till med strommings-
lasterna, och det var hiir laxfAngsterna togs in. Hdr kunde en fyra fem
fiskarbhtar ligga samtidigt och lossa. En del kunde vara sA nedlastade dA
de kom, att de bara hade nAgra centimetrars fribord. En sAdan gang

Vid kajen pd salteriet kunde en fyra, fr* fiskarbdtar ligga samtidigt och lossa.
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Nere aid strandkanten ldg salteriets stora triikaj.

kunde lasten i en enda motorbat vara pa ndra 2000 kilo. Men trots att
fiskarna kom med full last kunde fortjdnsten bh dalig. Strommingen beta-
lades med 7 ore kilot i vanliga faIl. Kom det in for mAnga bhtar, sjonk ofta
priset efter salteridgarens godtycke. Under strommingsleken t juh, da
lasterna blev stora, fick man mAnga gAnger noja sig med 5 till 6 ore kilot

- ja, dnnu ldgre ibland. Pa vAren, dA strommingen h611 extra god kvalitet,
fick man som bdst 8 ore kilot.

Vi som arbetade med gillni.g var barn och ungdomar i Aldern 10 till
15 hr. Det ansAgs allmdnt i byn , att ingen skulle behova arbeta utanfor
hemmet tidigare dn vid 10 Ars Alder. Men en och annan tiggde sig
iindA till att fe borja tidigare. Det var ju ett spdnnande dventyr att fe
komma ned till Sundet och vara med om aIla de aktiviteter som forekom
dar. Sjiilva gillningen var ju forstAs en ganska trAkig sysselsdttni^g. Men
vad som hdnde runt omkring det hela, och phvagen ned tilI salteriet, var
desto mer spdnnande. Byvagen frhn by, ned till Iabbacksjobodarna
var cirka fyra kilometer. Sedan Aterstod minst tvA kilometer knagglig
skogsvdg. Den slingrade sig fram genom skogen helt ndra stranden av
Sundet. Ddr fanns ibland flockar av sjofAgel - svdrta, dnder och smA-
skrak - att titta ph. I luften kretsade ofta tdrnor och mAsar och en och
annan rovfAgel.
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frdn tribbrick och dd kunde det bti en tciating

De flesta av oss ungdomar tog hellre sjovdgen och rodde da fran sjo-

bodarna i Jabback ut genom Sundet soderut till salteriet. Ndr iug var 12

Ar fick jugborja anvdnda en av familjens egna roddbAtar och tog dA med

sA mAnga som rymdes eller ville Aka med. Ibland var vi ett 10-ta1 barn i
bAten, som turades om i roddefl, en vid var tna. Ndr vi var komna halv-

vdgs, vdxlade vi platser och roddare. DA giillde det att rora sig forsiktigt.

Som styrare fick jugovervaka, att alla satt ordentligt i bAten och att rund-
skiftningen vid Arorna gick lugnt och sansat. Vi barn hade mycket tidigt
ft*t ldra oss att hantera bt*ar ph ratt sdtt . Iag tog det dnda som ett for-

troendeuppdrag, ndr mina kamraters foriildrar sldpPte iviig sina barn i en

bat med mig vid styrAran.
Det hiinde att fler abtftar startade samtidigt frAn Jiibbiick, och dA kunde

det bli en tiivling om vem, som kom forst tiIl salteriet. De som var forst

framme, fick stAta med dran men ocksA plocka at sig de bdsta redskapen

for arbetet. Det var lAdor och kaggar for strommi^g och gilla, dvs strom-

mingsrens sAsom huvud och indlvor. Det behovdes brdder for upplegg-
ningen , shatt strommingen sA bekvdmt och rationellt som mojligt kunde

matas fram under kniven. Om det var ont om strornmi^g en dag, fick bara

de som kom "forst tilI kvatn rnald', sA att sdga.

Ndr vi plockat At oss av redskapen, fick vi mAnga gAnger sitta och vdnta

tills formannen kom och oppnade portarna for oss. Han kom vanligen vid
sex-tiden, men det kunde bli tidigare ocksA. Om flera bAtlaster redan an-
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De som aar fdrst framme fick stdta med iiran, men ocksd plocka dt sig de biista redskapen.

ldnt med strommi^g pA morgonen , gallde det ju att komma igAng sA snart
som mojligt med gillningen.

SA fort portarna slogs upp, rusade vi in med vAra redskap. Nu giillde
det att hitta en braplats, ddr rnan kunde stdlla i ordni^g for rensning. Alla
ville kommapeliimpligt avstAnd till vagen, ddr strommingen viigdes upp.
Ddr samlades ndmligen fiskargubbarna och resonerade. Att se och hora
vad som forsiggick kring formannens skrivpulpet var av stort intresse for
nyfiknabarnaoron. Vi kunde vara dnda upp emot en 30 barn och ung-
doma1, som l'irtt tillsammans och i samma rum gillade strommi.g for allt
vad tygen h611. 30 knivar rasslade medan gillan skiljdes frAn strom-
mingen i jdmn takt. VAr lon for arbetet var de L5 ore per kilo och pa ett
kilo rdknades cirka 30 stromrningar.

En lada stromming vdgde normalt7} kilo. Den tog ungefdr tvA timmar
att gill a - och da hade man tjiinat ungefdr en krona. Eftersom tillgangen
pA stromming vdxlade, blev det vanligen bara en eller mojligen tvA lAdor
att rensa till varje barn. Ibland mAste vi till och med dra lott om fisken, om
det for dagen inkornmit for fhlador. Under stromrningsleken i juli kunde
vi a andra sidan fA rensa frAn sex pA morgonen tiII sex pA kvdllen. En
sAdan dug kunde en flitig arbetare rensa upp emot en 400 kilo.

Salteridgaren var en ganska sdregen herre. Han var tilI yrket grosshand-
lare - en av den gamla sorten. Han kopte och sAlde allt frhnlax, strom-
ming och smor frAn kustbyarna tilI skogsfagel, bar och hudar frAn samer-
nas marknader i Lappland. Vi yngre titulerade honom "grosshandl arr{'
men mAnga dldre sade endast "ladde". Han skrev niimligen sitt namn
som I Ad Forsberg, och det namnet fanns pA konservburkaq, strom-
mingsfjiirdingffi och andra produkter frAn holmofabriken. Han var en
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Under strommingsleken i juli kunde ai fd rensa frdn sex pd morgonen till sex pd kaiillen,

duktig och mAngsidig foretagare, men hade ett hiiftigt temperament. Ndr
han blev upprord, stammade han och liksom tuggade fradga sA att saliven
sprutade ur mungiporna. Som arbetsledare passade han ddrfor daligt.

Forsberg och hans familj bodde i en villa alldeles i ndrheten, strax
soder om fabriken. Den bar namnet Villa Virella. Tidigt pa vAren var han
ensam pa stdllet med en hushAllerska som uppassare. Men ndr skolorna
tog sommarlov kom ocksA resten av familjen ut och bodde i villan. Inne
i Umea vid Renmarkstorget iigde och drev grosshandlar Forsberg, eller
snarare hans fru Annie, det pA sin tid kainda Centralhotellet.

Grosshandlarn kom ndstan varje morgon sjdlv ned pu kajen for att in-
spektera strommingens kvalitet. En morgon under lekstiden hade fler
bhtar dn vanligt kommit in, och stora laster hade man ocksA. Ndr Forsberg

tittat over miingden av fiskladoq, vdnde han sig till fiskarn a, dar de stod
samlade pa kajen. Han sa:

- I dug ger jug sex ore kilot. Vi fAr nog fullt upp med gillningen dndA,

om vi ska hinna ta undan.

- Det ar for lite, svarade nAgon av fiskarna. DA dr det lika bra att vrdka
lasten i sjon.

- Eller he nd ut pa akern som godnin1, inflikade en av de andra fis-
karna.

- la, ni fAr gora som ni viIl . Iag betalar sex ore och inget mer.

Forsberg vdnde ddrefter pa klacken och gick sin vdg.
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Strax efterAt kom arbetsledaren Palmgren ned pa kajen. Palmgren,
som var min farbror, undrade naturligtvis varfor ingen satt igang med
lossningen.

- Forsberg bjdd oss bara sex ore rdag, svarade en av bAtdgarna. Vi vill
ha sju ore som tidigare. Annars tar vi hand om strommingen sjiilva.

En av fiskarna kom nu pA nAgot, som han tyckte liit fornuftigt:

- En sAn hiir dug ndr lastern a ar stora, dr det i gillningen man gor de
storsta fortjdnsterna. Skulle inte gillarna kunna noja sej med ett ore kilot,
sA att vi fiskare Atminstone fAr sex och ett halvt?

De andra nickade instdmmande och Palmgren sa:

- Det kan vara en mojlighet.lag ska se vad jug kan gora.
En tolvArig pojke, som varit ute pA kajen vid tillfiilIet, hade hort fiskar-

nas samtal. Han skyndade sig nu upp till sina kamrater i rensningshallen
for att meddela dem vad som var pA gang. Nyheten viskades nu frAn barn
till barn. Inte lang stund efterAt visste alla, att de kanske satt och gillade
for endast ett ore kilot. Ndr de senare i samlad trupp gick till frukost pa
berghiillan vid bastun, kom diskussionerna i full gAng. Alla tycktes ned-
slagna infor hotet om en nedsdttning ph lonen med en hel tredjedel.
Manga roster hojdes for strejk - och for att man minsann inte skulle finna
sig i det hdr.

- Om det barablir ett ore , ar det lika bra att vi Aker hem. Da fAr gross-
handlarn ha sin strommi^g orensad.

- Bra forslag, svarad" jag och flera med mig. Om det blir ett ore dA

Aker vi hem!
Snart blev det bekriiftat, via en av Palmgrens soner pa platsen, att

saken redan var bestdmd. Vi skulle den hiir dagen mAsta rensa for ett ore
kilot. Men till morgondagen skulle det antagligen bli som vanligt igen,
hade man sagt .Iag,som stod for baten, ville nu veta hur mAnga som verk-
ligen skulle folja med, om vi Akte hem. AlIa som varit med pA utvdgen
rdckte upp handen.

- Da ger vi oss iviig genast, sd jug. Se att de inte mdrker nAt inifriin
salteriet, forrdn vi dr ute pa sjon.

Det blev bifallsrop frAn alla ha1l och de som kommit i den andra bAten
instdmde ocksA:

- Aker ni sA Aker vi!
Det blev bara en gillare som gick tillbaka tiII rensrummet och det var

en av Palmgrens soner. Den yngre av sonerna var med oss ute pa hiillan,
och han sa:

- Iag fdljer med er.
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Trots att han var formannens son, kom han med oss!

Ndr vi samlades invid bAtarna pa stranden, kom Palrngren sjiilv ut-
rusande ur byabastun. Han forstod redan vad som var i gorningen.

- Vad tar ni er till ungar? frhgade han.

- Nu Aker vi hem, svarade jag.

- ]asa , at det du som dr uppviglaren. for gdnget? Eller kanske det dr

dul sa han och spdnde ogonen i sin son. Ar du ocksA med bland dem hdr.

Sa tog han sin son i armen och foste honom fore sig in i salterrbyggnu-

den. I samma ogonblick kom min mor utrusande ur byabastun. Hon
hade komrnit tillsammans med oss ungdomar den hiir morgonen och

dmnade senare pa dagen folja med Dufvan, som var grosshandlarens

slup, in till Flolmsund. Den skulle gA med lax och konserver och mor sag

hiir en rnojlighet att - for en billig penning - taga sig in till lakaren pA

fastlandet. Hon hade nu stAtt i fonstret och sett alltihop och undrade for-
stAs vad som stod pa.

- Jo, de hdr lymlarna tdnker visst strejka , berattade Palmgren. Ingen

tar hand om strommingen om de strejkar.

- Ja, men vi fAr ju bara ett ore kilot tdag, upplystes da min mor av

nAgon vid bAten.

- la, dh ar det vdl inte sA konstigt att detta ske4, svarade hon. De ska

iug ocksA be att fa folja med hem.
I det ogonblicket kdnde jugen stor gladje oveq, att dven mor gav oss sitt

stod. Nu ville hon tydligen inte anlita Forsbergs-slupen ldngre.

Om Palmgren i det uppkomna liiget valt att ge oss 1,5 ore kilot som

tidigare var overenskommet, hade strejken avstyrts och vi AtergAtt tiIl
arbetet igen. Han sade emellertid ingenti^g i den vdgen, utan vdnde och

gick in i salteriet. Vi styrde nu ut varabhtar och borjade rodden norrut
mot Jabbacksundet.

Det blev naturligtvis en stor uppstAndelse av det hela, ndr strejken

kom tiIl allmdn kdnnedom i byn. Iag horde efterAt berdttas om , nar gross-

handlar Forsberg efter frukosten klockan nio kom ned till salteriet. Da satt

bara Palmgren och hans soner kvar ddr. AIla andra hade gett sig av och

ldmnat sina lAdor och redskap vind for vag.

-Me . . . me . . . menvaddrnu detta?Va . . . va . . . vadmenas med det

har? hade han stammat fram.
Palmgren fick da forklara varfor alla akt sin vdg och att ett ore kilot

geillde for dagen i renseriet. Och att han lovat fiskarna 6,5 for strom-

mingen istdllet for de 6Forsberg sjdlv bjudit. Ndr Forsberg fick klart for sig

vad som hdnt, rusade han genast ut pA kajen. Vel ddr fick han dA se hur
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roddbAtarna redan hunnit langt forbi SundhAlet nAgon kilometer bort.
Ndr han kom in igen sade han:

- Det hiir var inte bra, Palmgren. Ta och ring upp till byn och kalla hit
ungarna igen. Och ge dem sammabetalning som tidigare.

Ndr vi kom hem, mottes vi av telefonbudet som meddelade, att vi
skulle fA samma betalni^g som tidigare, om vrbara vdnde tillbaka. Men
nu var det ingen som ville Atervdnda den sex kilometer lAnga viigen. Mer
dn halva dagen hade dessutom redan forlupit. Nere pa Holmons salteri
och rokeri So i Sundet fick man nu hdlla det mesta av morgonens fAngster
ogillad i de stora saltkaren. Det var sdkert flera tusen kilo, som den dagen
blev insaltat med huvud och aIIt. Att sedan plocka i ordnirg och rengora
alla lAdor och kaggar, halvfulla med stromming och skrdde som de va1,

gav mycket extra arbete tilI den fasta personalen .Ja, tdnk vad ungarna
hade stiillt till det.

Den hiir episoden intrliffade sommaren 1931och man talade liinge i byn
offi, vad som kom att kallas, "grllarstrejken'. Somliga av fiskarna i byn var
skadeglada och menade att detta bara var nyttigt for grosshandlarn.

- Ddr fick han for att han pressade strommingspriset till sex ore.
Andra forfasade sig i stdllet over ungdomarnas tilltag.

- U^gdomen nufortiden dr sA forskrlickligt olydiga och ogudaktiga,
menade de.

Det var ju inte vanligt de, aftbarn satte sig upp rnot foriildrar och over-
het. Dessa ansAgs ju vara tillsatta av Gud. Vad skulle det viil bli av den for-
vildade ungdomen, klagade mAnga.

Jagblev den som utpekades som anstiftare och "uppuiglare" av strej-
ken. Antagligen blev det sA for att jag var den dldste av barnen och ung-
domarna vid tillfiillet.Jag var 15 ar den sommaren. Men faktum var, att
det inte fanns nAgon anstiftare. Vi gjorde alla gemensam sak. Det kan ju
forstAs tyckas, att det var uppkiiftigt av mig att sdga till Palmgren, att "ntr
Aker vi herr/'.

Efter gillarstrejken Atervdnde jug aldrig mer till fiskeriarbetet pA salte-
riet. Hosten ddrpa gick jug till farbror Falmgren i hans hem och bad orn
hans pAskrift ph en ansokan till SkeppsgossekArens utbildning i Mar-
strand. Han bodde inte langt frAn oss pa Myrarna.

- Ja, visst ska jug skriva ph, sa han och log i mjugg.
Andreas Palmgren var en god formyndare for mig och rnina syskon,

sedan vAr far avlidit i spanska sjukan. I sitt stilla sinne tdnkte han antag-
ligen, att ddr i Marstrand om nAgonstans, skulle jug nog fa ldra mig att
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lyda och veta hut - och kanske en dug fA betalt for strejken. Och det fick
jugverkligen ocksA. Nog fanns det stunder bland Skeppsgossarna, dhiag
ldngtade tillbaka till det frta skiirgArdslivet Pa Holmon.
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EPILOG
Min mor Hanna var dnnu ung ndr far dog. Det var mitt i den kdrva vAr-
leden, och det var fortfarande langt till oppet hav. Men for henne kom
sorgen mitt i en blomningstid. Hon var jubaraS2 Ar. For oss barn var det
annorlunda. Frosten kom och kvdste redan spirande knoppar.SAdan var
aorle'n 'vArleder{.

Leden, glipan, mellan vinter och vAr var alltid svArt att overbrygga.
Det var brist ph farskvaror fuin jorden, skogen och sjon. Lakegods och
mjolgrot stod pa koksbordet till leda, och Lycka sinade i sitt bas. Men
dagarna ljusnade allt mer och de ljumma vArvindarna tdrde pa isflaken.

Sex barn, alla mellan fyraoch tretton At, stod utan en far att halla i han-
den, och i vdntan pa bdttre tider mAste Hanna sjiilv klara deras forsorj-
ning. For henne blev det en svAr tid att kdmpa sig igenom, innan barnen
kunde reda sig sjdlva.

En gAng ndr det var som vdrst och mor i sin fortvivlan f611 r grift, sokte
]ohan trosta henne:

- CrAt inte mamma, sa han. Det blir bdttre ndr jagblir stor.
Han fick lida smdlek for de orden, men mor tog honom i famnen och

over hennes ansikte lyste gladjen genom tArarna.
Hon klarade oss genom vArleden och fick ocksA sjiilv uppleva ljusare

tider igen.
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ORTNAMNSFORTECKNING
Sedan Holmoarna fick sina forsta bebyggaret har landet hojt sig cirka 6 meter. Ddr-
igenom har mAnga av de ord som ingAr i ortnamnen forlorat sin ursprungliga syft-
ning. Till exempel dr de allra flesta lokalerna med fjiird-namn rdaginsjoa4 myrar
eller hkrar; vik-namen betecknar insjoaX, tjdrnar osv.

MAnga efterleder i ortnamnen Aterkommer ofta, och for det mesta dr de
genomskinliga till sin innebord. NAgra vanliga efterleder med mer eller mindre
lokal innebord dr:

dike 'mindr e tjdrd, t ex Ostromsdiket
gadd 'klippa i havet', tex Sorgadden
graa 'stor grund oregelbunden vik', t ex Gaddgraven
hals 'lAngstrtickt hs', tex Knivorshalsen
hammar 'hdid, stenAs', t ex Kvarnhammaren
hdl 'smalt sund', t ex SundhAlet
hiis 'hbjd, skalle', t ex Malhosen
kall 'isformation ph gruad', t ex Knivingskallen
krok 'grund vik', t ex Storkroken
rrifta 'hojdstrdckning', t ex Knivingsrdftan
skata 'storre udde', t ex Halorsskatan
iinge '^y, eller sjokant med homarK, tex Breddiinget
dger 'Q mindre holme, stenrevel', tex Svartogern

Holmoarna brukar indelas i fern huvuddelar; Holmon, Lill-Skdren, Angeson
(SkargArden), Grossgrunden och Gaddarna.

I nedanstAende alfabetiska forteckning redovisas vad slags lokal namnen avser
samt var den iir beldgen. Om inget annat anges avser namnet en lokal pA Holmon,
dvs huvudon.

Ankarsmedjan, undervattensrev oster om Angeson.
Ansmyranl Aker oster om Holmo by.
August Petterssons-nyverket, teg pA Nyakern pA sydostra Holmon.
Baskdret, dven BAskdret (Batskiiret ek 20k 7j), udde vdster om Byviken.
Bastugadden, del av Gaddarna (Holmogadd) med gammal bastuplats, en gAng

ett kringflutet skdr.
Bastugraven, inre norra delen av Gaddgraven vid Bastugadden, Gaddarna.
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Bastulund, omrade mitt i byn sydvdst om prtistgArd.gn.
Bastuluhd, skogsparti norr om Rossgrund-bastun, Angeson.
Bergudden, Nord- respektive Sor-, uddar pA viistra Holmon, fyrylats pe Sor-

Bergudden frAn 1884.
Bodorsrevet (Bodarsrevet ek 20L 6a), udde oster om Jiibbiickens mynning.
Botten, obornas bendmning pe Bottenviken (se kapitlet I juletid).
Breddiinget, Aker pa sy{ostra Holmon.
Briinnfjdrden, insjo pa Angeson.
Brdnnhdllarna, hiillparti vid Brtinnfjdrden, Angeson.
Byviken, Holmons norra hamn.
Degersjrn,Aker mitt pA Holmon.
Engelskhiillan, platsen for Jdgarorens fyr sed an 1913, Angeson.
Fallmyran! Aker vdster om Kvarnmyran.
Fricka, iinge'naturslAtterplats' pA norra Angeson.
Frickgraven, insjo vid Fricka, Angeson.
Gaddarn1 det gamla namnet pA Holmogadd (pA aldre kartor dven Holmo Gad-

dar). Bestod fordom av de sdrskilda skdren Nordgadden, Mittgadden, Sor-
gadden, Bastugadden och Mellangadden. I dag vanligen Gadden.

Gadden, yn9re namn for Gaddarna.
Gaddgraven, dven Graven, stor vik pA vdstra Gaddarna.
Gaddskdret, alternativ namn for Gaddarna.
Gaddstrommen, strommen (eller sundet) mellan Nordgadden och Grossgrun-

den.
Gammbastukroken, vik norr om bastuplatsen pA viistra Rossgrunden, Angeson.
Gammbastuviken, vik pA nordostra Angeson.
Getryggen, stenrevel som skiljer Sundet fran Sundgrundvattnet (iiven Getrygg-

vattnet), Lill-Skdren.
Getryggvattnet, insjo vdster om Sundet, annat namn for Sundgrundvattnet, Lill-

Skdren.
Glancesten, stor sten i vattnet vid Knivingskallen, ddr barken Glance stod ph1924

(se kapitlet AngesslAtter i SkiirgArden), Angeson.
Glaskiiret (Gladskdret ek 20L 6a), tillandat skdr pA viistra Angeson.
Grossgrunden, namn pA stort skiir och oarna och grunden ddrornkring.
Gubbsten, stor sten pA nordvdstra Angeson.
GAsflotan, skdr oster om Holmon. Ett annat gammalt skdr Gasflotan finns pe syd-

vdstra Holmon, men ilr diir hopvdxt med Holmon.
Hackarsbacken, omrAde nord ibyn, diir HAkan, enligt sdgnen en av tre nybyggare

pA on, bosatte sig.
HackarsgArden, dven Hackars, gArdsnamnet for stamhemmanet nr 1, beldget pA

Hackarsbacken.
Hagaron, ro 'vril pA sodra delen av den uppodlade Degersjon.
Hallen (Halla) , hall 'sluttning' genom byn liings vilken huvuddelen av byns iildsta

girdar ligger.
Halogern, udde pA sodra Angeson.
Halorsskatan, sodra delen pA Halogern, Angeson.
Halorsstrommen, strommen (eller sundet) mellan Grossgrunden och Angeson.
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Harasjeket (Haraskeket ek 20k 6a),av dialektordet sjeik 'mdrke, signal', smal sten-
rygg tvdrs Norr-Sundet.

Hasabacktjiirn, tjarn pA sydvdstra Flolmon.
Hemon, alternativ bendmning pA Holmon.
Holmo arna annat namn for hela HolmoskiirgArden. OmrAdet anses sedan "lJr-

minnes tid" tillhora Flolmons byamdn.
Holmo gadd, vanligt namn pA Gaddarna, men egentligen fyrplatsens namn, an-

lagd \750.
Holmon, den (forutom fyrplatserna) enda bebodda on i Holmoarnas skiirgArd.

Bendmns ibland dven Flemon.
Flungrundrevet, troligen av ett hun 'hs, stenrygg', norra delen av Hungrundet

(Hungrund 1694, Hundgrundrevet ek 20L 6a),Li1l-Skdren.
Hungrundrevudden (Flundgrundrevudden ek 20L 6a), norra udden pA Hun-

grundrevet, Lill-Skdren.
Hatgrundet, del av sydvdstra Grossgrunden.
HAtgrundogern, udde och bastuplats vdster om HAtgrundet, Grossgrunden.
Hiickgrunden, upplandad del av Lill-Skaren.
Flollhosmyran, Aker vid Degersjo, soder om byn.
H2istlund, skogsparti soder om Rossgrund-bastun, Angeson.

Jersjon (Giersion byk \694, Gersjon ek 20L7a), insjo pa nordostra Holmon.

JoarsgArden, dven Joars, gArdsnamn pA stamhemmanet m 6, nuvarande Rune
Lundbergs gArd.

]on-Erskroken , krok'viK vdster om byn, se Vintervdgskroken"

Jonkgiirdan, omrAde oster om skoltomten , dar ]onken , har: ]onas Gustaf Ogren,
bodde.

]onskiiret, hojd pu sydostra Holmon.
Jonskiirskogen, skogsomrAde pa Jonskdret.
Jonskdrogern, Stor- respektive Li11-, ograr oster om Holmon.

]iibbiick $aback byk 1694, Geddbiick ek 20L 6a),gamla fiskehamnen i Sundet. Be-

ndmns numera Gamm-]iibbiick tilI skillnad fran Ny-Jabbiick strax soder ddrom
(se kapitlet Laxfiske pa Holmogadd).

Jiibbacken, utloppet soderut frAn Myrarna.
Jiibbiicksbacken, del av vdgen ndrmast norr om ]iibbiick.
Jiibbticksmyran flabbesmyra byk 1788), sydligaste Akern pA Myrarna.

]iibbiicksundet, del av Sundet ndrmast ]abbiick.
]abbecksviken, vik ddr Jiibbiicken rinner ut.
JabbiicksAsen, hojdstrdckning vdster om ]iibbiicksmyran och liings vilken Jeb-

bdcksvdgens gamla strdckning..folj de.
Kammaren, fiibodplats pA norra Angeson sedan 1827"

Kerstebacken, vdgstrdckning genom Kerstegdrdan.
Kerstegardan, garda beleigen Soribyn; bosttillet for Kerstop (Christiern jb 1543),

enligt traditionen en av ons tre forsta nybyggare (troligen pa 800-talet).
Kerstesier',, sten i vattnet oster om Angeson (se kapitlet AngesslAtter i SkiirgAr-

den).
Klafsiin get, insjo och iinge'naturslAtterplats' pA sydostra Holmon.
Klemmetsgiird an, garda i by^ och bostiillet for Klemmet (Clemeth jb 1543), enligt

traditionen en av ons tre forsta bebyggare (troligen pe ffi0O-talet).
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Klintarna (Klinta), bergshojder pA sydostra delen av Angeson. Indelas i Lilt-
Klintarna och LAng-Klintarna.

Klintviken, djrp vik sydvdst om Lill-KlintarrLat Angeson.
Klockars, torp ndra rrya kyrkln och bosttillet for klockarsldkten Holmgren.
Klubbudden, udde pA ostra Angeson.
Knivogern, del av nordvdstra Angeson.
Knivingen, tillandat skdr pA sydvdstra Angeson.
Knivingsgraven, insjo vid Knivingen, Angeson.
Knivingskalten, stenrevel i Kvarken sydvdst om..Angeson.
Knivingsrdftan, hojdstrdckning pA Knivin gecrr, Angeson.
Kontarna (Konta),. av dialektordet kont'rund bergformation, klump, bergknolar

pA nordostra Angeson.
Kontviken, vik ndra Kontarna pA nordostra Angeson.
Koogern, del av vdstra Fldckgrunden vid Nordisundet, LilI-Skdren.
Krabbogell, av krabba'forankringssten i laxfisketi sydvdstra udden pA Angeson.
Kvarken, ,Oster- respektive Vdster-, av kaark'hals, strupe'. Vattnet mellan Botten

(Bottenviken) och Sorsjon (Bottenhavet).
Kvarnhammaren, ursprungligen en As i sodra byn, som skilde Potten frAn Akern,

idag namnet pi, sodra delen av Flallen (se kapitlet FIos morfars).
Kvarnmyran, dven Kvarnesmyra (Quarnhusmyra byk 1694), Aker soder om byn

och ner (r. \.upitlet PA Kvarnmyran).
Korelh fabod, Angeson.
Korelh fiibodplats, Angeson.
Labbskdret, tillandat skdr pA viistra Angeson.
Latask aret, tillandat skdr pa ,rartra Angeson.
LaxbAdagrund, skdr med laxfiskebastur vdster om Skatan.
Lill-Fiaragg (Lill-Fiaderagg ek 20L 7a), skar norr om Holmon.
Li[ha[an, Holmons nordvdstra udde.
Lill-Klintarna, sodra delen av Klintarna, Angeson.
Lillklinthiillarna, hdllar i vattnet oster om Lilt-Klintarna, Angeson.
Lillmyran, Aker oster om gamla byn.
Lill-Skdren, hela skdrgarden norr om Angeson och oster om Nordi-Sundet.
Lill-Sundgrundet, omrAde pA vdstra Htickgrunden, Sundgrundets fiibodplats

sedan 1827 (se kapitlet Fiibodminnen), Lill-Skdren.
Lomtj arn, Aker vdster om gamla byn.
Lang-Klintarn a, bergshojder pe sydostra Angeson.
Lingthet, td'fdgatd frAn sodra delen av gamla byn och soderut mot Ansmyran.
Langogern, lAngsmal o oster om Lill-Skiiren.
Malgrundet, av mal'smAsten, grus', sktir vdster om Grossgrunden.
Malgrundet, skdr oster om Gaddarna.
Malgrundkallen, grund vdster om Grossgrunden.
Malhosen (Malhosarna ek 20k 3j), skiir norr om Gaddarna.
Malskiiret, sodra delen av skdret Grossgrunden.
Malskiirsstenarnq grund soder om Malskdret, Grossgrunden.
Marshallen, omrAde av Hallen invid Ol-OlsgArden. Namnet efter en tidigarc

boende, bonden Mats MArtensson mass mdrs.
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Myran, mindre iker mitt i byn vtister om Hallen.
Myrarna, samlingsnamn f6r myrarna Hollhosmyran, Kvarnesmyr,an (dven

Kvarnmyran), Lill-Hcimy.an, stor-Homyran, Jdbbiicksmyran och Rormyr,an
(se kapitlet PA Kvarnmyran).

Misgrundet, tillandad del av ostra Skatan.
Misgrundledet, led'grindi)ppningl i gdrdsgarden vid MAsgrundets ostra strand.
Miirkogern, oger med sjomiirke i inloppet till Gaddgraveru Gaddarna.
Nordfjiirden, iiker pd norra Angeson.
Nordgadden, yngre namn Norr-Gadden (Nordgadden ek 20k 3j), norra delen av

Gaddarna, en gAng ett kringflutet skar.
Nordgraven, vik pii vdstra Grossgrunden.
Mrdg_raven (Nordgraven ek 20k 2j), norua delen av Gaddgraven, Gaddarna.
Nordibyn, yngre namn Norrbyn, byomrddet norr om Myrin (se detta namn).
Nordisundet, yngre namn Norr-sundet (Nordisundet ek 20k 6j), se sundet.
Nord-Akern, yngre namn Norrakern, n rrra delen av Akern vdster om gamla byn.
Norr-Sundet'eller Nordisundet, se Sundet.
Ny-Jiibback, nya fiskehamnen i Sundet, beniimns iiven Jiibbiickskajen.
NyAkern, 6ker pA sydostra Holmon.
Ny-Akern, vanligen sor-Akern, den innersta (sydligaste) delen av Akern, och den

del_som forst upptogs, ndr vattnet pe 800-talet drog sig tillbaka fran dalen
nedanfor byn. De forsta ilkrarna i byn brots emellerua, entigt en bytradition,
i My,r'an och Klemmets-gdrdan uppe i byn.

Notviken, vik oster om Angeson.
ol-olsgarden, girdsnamn efter en bonde olof olofsson pir stamhemmanet nr 3,

beliiget mitt fdr priistgarden.
Orrskiiret, hojd oster om Viisterviken pA sydvdstra Holmcin.
Orrogern, oger oster om Hdckgrunden, Lill-Skiiren.

9f1rgut, samlingspunkt vid skolan fcir byns pojkar pA friarstrAt.
Pell-Persgarden, gardsnamn pd stamhemmanet nr 5, nuvarande Lundins gii,rd.
Peter Antons-grundet (Vidbrdnnan sjk 1984), undervattensgrund syvdst om

Angeson.
Pottgn, uppodladpittt'tiirn, vattensamling' i innersta (norra) delen av * viken (se

detta namn).
Roarhalet, smalaste stiillet av Norr-Sundet.
Rormytan, 6ker i sodra delen av Myrarna.
Rosgdrdan, det gamla namnet pa gdrdan diir bl a Helena Elisabeth-k1'rkan fanns.
Rossgrunden, Vdster- resp Oster-, sydviistra delen av Angesrin.
Salteriet, ] Ad Forsbergs inliiggningsfabrik sor i sundet 19Ig-1950, dessforinnan

i byns iigo (se kapiflet Gillarstrejken).
Sikskdret (Segskiiir byk1788), tillandat skdr p6 vdstra Angeson.
Sjiilasten (sjiil:siil), hrilla nordost om Holmon.
Skatan, den stora udden pi sodra Holmon.
Skataudden, scidra delen av Skatan.
skragrundudden, nordvdstra udden pa Angeson, fiibodplats sedan 1gz\.
Skdren, annat namn for Skrirgarden, dvs Angeson.
skdrevdgen, den gamla rid- och vintervtigen genom skdrgarden, dvs Angeson.
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Skiirgarden, dven Skdren, de gamla namnen pe Angeson 'on med slAtterdngarnd.

Var fordorn en stor skiirgArd.
Skottgiird,an, tidigare Holmingsgiirdan, ornrAde vid nuvarande sAghuset soder

orn byr', och gammal soldat gdrdafor Skytt (tidigare Holming), €n av tre soldat-

rotar pa Holmon.
Slokesogerr, (Slokisogern ek 20L 6a), oger oster om Lill-Skiiren (se kapitlet Ena-

fiske och utterbriida).
Snocksmyran, Nord- respektive Sor-, Akrar pA norra Holmon. Namnet troligen av

sndcken, en iitdre dialektal omskrivning for djiivulen.
Steniketjdrnarna, tvA mindre tjdrnar pA ostra Holmon.
Stenikebdcken, bdck frAn Steniketjdrnarna.
Stockersfjiirden, insio pa Angeson.
Storfjiirden, insjo pA ostra Holmon.
Stor-Fj aragg (Stor-Fjiideriigg ek 20K 7b), gammalt fiskeskdr i strommingsfisket

och Stora Fjiideriiggs fyrplats sedan 1851.

Storgrundet, utgrund 3 km oster om Holmoarna.
Stor-Homyran, Aker och del av de uppodlade Myrarna.
Storrnyran, Aker strax oster om Hotrmo by.

Stor-Sekasgraven (Stor-Sekastgraven ek 20k 50, insjo vid Sikskdret, Angeson.

Storstenogern, oger med stort flyttblock nordost om Angeson.

Stor-Sur'rdgrundet, omrAde pa sydostra Holmon vid Nordisundet, mitt for Lill-
Sundgrundet.

Storviken, vik i ostra Lill-Skdren.
Storviken, vik med bastuplats pA ostra Grossgrunden.
Strandberget, berg norr om byn och hogsta platsen Qa fl pa FloXmoarna.

Strommingsstdllet, undervattensgrund vdster om Rossgrunden.
Sundet, det gamla namnet.pA det stora sundet som skiljer Holmon frAn Lill-

Skdren och Skiirgdrden (Angeson). Sundets sodra del beniimns so i sonne, dvs

Sorisundet (yngre Sor-Sundet), och dess norra del nol i sdnne, dvs Nordisun-
det (yngre Norr-Sundet).

Sundgrundet, se Lill-Sundgrundet, Lil1-Skdren.
Sund[rundvattnet, dven Getryggvattnet eller InpA-vattnet, pA dialekt ina aattne

(Innervattnet ek 20L 6a), avsnort vattenomrade oster om Jiibbiicksundet, LiIl-
Skdren.

SundhAlet, smalaste delen av Sor-Sundet.
Sviirtogern (Svartskiir byk 1661), tillandat skdr oster om Holmon
Sorbyn, se Soribyn.
Sorfj2irden, insjo pA Angeson.
Sorgadden, sodra delen av Gad darna, en gAng ett kringflutet skdr.

Sorgraven, avsnord vik pA sodra Grossgrunden.
Sorgraven, sodra delen av Gaddgraven, Gaddarna.
Soribyn eller Sorbyn, sodra delen av den gamla by. och ursprungligen gArdarna

vid Potten (se under Viken).
Sorisundet, yngre Sor-Sundet (Sorisundet ek 20k 6j), se Sundet.
Soriviken, yngre Sorviken, yttersta delen av den forna * Viken (se detta namn).
Sor-Jonasdiket, tjdrn pa sydvdstra Holmon.
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Sorsjon, obornas bendmning pe Bottenhavet.
Sor-Sundet eller Sorisundet, se Sundet.
Sorviken eller Soriviken, se Viken.
Sor-A.kern (NyAkern byk 1796), sodra delen av Akern (se detta namn).
Tackgrundvikarna, insjoar pA norra Grossgrunden.
Thngskdret (TAngskiiret ek 20k 3j), troligen av tang, tdng 'trdde', del av sydostra

Grossgrunden.
Tegstromsbacken, liten backe pA byvdgen vid Tegstroms gArdar och Hollhos-

myran.
Torsjevattnet (Tlorsjovattnet ek 20L 6a),avsnort vattenomrAde soder om Torsjeon

och Htickgrunden, Lill-Skdren.
Torsjeon, omrAde pA sodra Hdckgrunden, Lill-Skiiren.
Torskall(en), udde och f d skiir nordost om Angeson.
Trappsktir(et), skdr nordost om Trappudden pA norra Holmon.
Trapporna, trappformad stensluttning pA viistra Trappudden.
Trappudden, Holrnons nordostra udde.
Uthiiltan, oger vdster om Angeson.
Valstenogern, tillandad oger vid nuvarande Ny-Jebbiick.
* Viken, err upplandad stor vik pA sydviistra Flolmon. Av denna vik AterstAr idag

vattennamnen Potten, Mjosufld, Innerviken, Ytterviken och Soriviken (yngre
Sorviken).

Vikvtigen, den dldsta vdgen soderut frAn by, ldngs * Viken.
Vinterviigskroken, dven Jon-Erskroken, vintervdgens utfart vdsterut over Vdstra

Kvarken. Jon-ErsgArn (dvs ]ohan Erikssons-gArden) finns hdr.
VArdkasen, gammal vArdkasplats pA Strandberget.
Viisterfjdrden, insjo pA Angeson.
Vdsterviken, insjo pA sydvdstra Hoknon.
Vtistibyn, ghrdar vdster om by, invid Vintervdgskroken.
Akern, Nord- respektive Sor-, AkeromrAde vdster om gamla byn.

4ggogern, oger oiter om Holmon.
Angeson, kartnamn sedan 1700-talet pA den alltmer sammanvdxta SkiirgArden (se

detta namn).
Oster-Skdren, ostra halvan av Skiiren, dvs ostra Angeson.
Ostromsdiket, tjiirn vdster om Kvarnesmyran.
Ostromsnybruket, Aker vdster om Kvarrresmyran.

Forkortningar:
byk:bykarta
ek -ekonomiska kartan
ib :jordebok
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VARLEDEN
Minnesbilder frAn Holmon

B Flolmon kallas tiden mars-april for adrleden.Det dr over-

gAngen mellan vinter och vir. Den tiden kunde vara pAfrestande

for bAde folk och fa. Da var ofta stor brist pA fiirskvaror. Pi mat-

bordet fanns kanske bara lakegods (saltad mat) och mjolgrot.

Men adrleden var en vdntans tid. Man kdnde den nya viren nal-
kas. Ater stundade oppet hav fdrsk fisk och orrspel - och en

ljuvlig blomningstid, eh lang och livgivande sommar.

I boke nVdrleden. Minnesbilder frdn Holmiinberattar Albin Edlund
initierat om livet i sin barndoms skdrgArdsby Holmon i Kvarken.

Tiden dr tjugotalet och arbetet med boskap€n, fisket och sdl-

jakten prdglar vardagslivet. Men hiir finns ocksA leken, dventyret

och de ungas livsg1iidj". Forfattaren illustrerar sina berdttelser

kring ons folkliv och traditioner med egna teckningar.

Albin Edlund liimnade Holmon vid sexton Ars Aldef, dA han an-

togs till SkeppsgossekAren. FIan tjiinstgjorde sedan inom flottan
och slutade ddr som kapten, men han har alltid behAllit kontak-

ten med hemon.
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