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"J~ bar bott vid en landsväfi i hela mi t t liv 

och sett männiakor komma och gå." 

Så sjun~er den kände skådespelaren Edvard Persson i en av sina 

via~r i 1 radio .Detta har ~ivit mig anlednini att över mina små minnes

anteckn in~.tar sätta som rubrik l "llinnen och bilder .från livets landsväi . " 

Även jag har bott vid livets landsväg 1 hela mitt liv och därvid sett 
--många männiakor komma och g~. 

Det finnes ingenting här i världen som är så intressant att stu

dera som människorna och människolivet .Mitt liv h ar inte varit särskilt 

bändelserikt, men likväl har de t hänt åtski lligt som jag gärna låter min 

t.anke gå tillbaka till och detta är orsaken till att jag nu när jag har 

gott om tid , tecknat ned en del minnen av vad s om hänt och därmed också 

minnen av personer som jag mett på l ivets landsväg. 

J .P-n . 
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l) 

~bläddrar i mitt minnesalbum. 

Ju äldre man blir, dess oftare ~år blicken tillbaka och de iån~na å-

ren passera för ens inre blick.När man var un~ var blicken riktad fram 

åt och man dr ömde om vad livet skulle ha att bjuda av glädje och sorg. 

Mest var dock livet målat i ljusa färger och drömmarna gingo i hoppets 

tecken. 

Men när man blivit gammal och det mesta av livet l iiger bakom gå 

tankarna til l tid som har i ått.Då passera en mängd av minnen från bar~ 

och ungdomstiden och sedan från ungdoms åren och mannaålderns tid med 

dess kamp fGr tillvaron och omsorger för hem och familj .Särskil t barna

å ren oQh dess mi nnen ha en särskild firmåga att f ånga och tjusa.Bfta 

blir man så varm om hjärtat då tanken i år tillbaka t i ll den tiden och 

till barndomshemmet.Väl var detta enkelt och tarvligt och barndomstiden 

pr äglades av både brist och fatt i idom, men trots detta är mi nnena f r å n 

denna tid varken bittra eller tråkiia . Nej , de lysa med ett ljus så skim-

rande vackert att det är en vederkvickelse att dröja inför dem .Det ä r 

s om att en dyster vinterkväll sitta och bläddra i ett fo t oa lbum och be-

trPkta foton , ta~na under soli~a sommardagar.Då glömmer man kölden och 
tycker eig vandra på soliga sommarängar och lyssna till fåielsånien. 

2) 
så sitter jag numera ofta och låter t anken gå tillhaka till 1r och ~la-

gar som ha gått .:i:>:l fr~unträder minnena, både ljusa och mörka, både från barndoms

(} tiden och äve~ de t i der som ligga närmare .Då nu livets plikter bliva färre och 

färre 0 ch tillfällena allt flera att sitta och drömma,ertappar jag mig ganska 

ofta med att glömma mig kyar i det gångna . Då känner jag det som om det går lätta 
( ) 

re att leva sig in i det gångna om jag får skriva ned mi nnena .Det är därf ör som 

jag har tecknat ner dessa rader och jag har tänkt att de mina , när jag en gång är 

borta, kanske skola finna ett vis~t. intre~se att ögon i genom de t som jag skrivit . 

Under det att jag skriver och pfuminner mi g om t i d och händelser som ha gått h~r 

jag en käns la af tacksamhet mot Gud för hans underbara ledning med mitt liv .A!d-

rig har det varit överflöd i mitt liv , men det h ar häll re aldrig var i t eientl i g 

brist så att jag fått lida nöd , utan var dag har jag fått vad jag har behövt av 

liveta nödtorft .Väl fin~o ~in hustru och jag,när barnen var små och familjen XX» 

( stor, ofta "vända på slanten" och söka på bästa sätt hushålla, stundom ganska ~ 
s t rängt för att f å det att räcka till, men vi fingo också se hur Gud gav sin väl 

{r) signelse så att det lilla räckte till. Då kom det också väl t i ll pass att man in

te var"bortskämd"från barndomst i den utan var van att inte leva 1 överflöd . 

~år jag skriver dessa rader minns jag hur ofta jag stod på gårdsplanen 

utanför mitt barndomshem i höstkvällarna och lyssnade till de tre forsarnas dån 
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Delågo 1 en tr iangel,Karlsfors vid mitt hem, Hörle i nordväst och Lindstadfors 

i nord ost , ungefär en kvarts mil emellan .Från Hörle hördes de dova slagen am

stå.ngjärnsb'ammarens tretakt och runt omkrina stod d"" J '~unkla ~ Q • y barrakogen som en 

hedersvakt och i dess kronor susade en stilla höstbris .Nere 1 dammen speglade 

sig månen i det klara vattnet och mi tt på gårdsp lanen stod den gamla s pi ksmeden 

och kikade upp mot stj ä rnorna för at t utrö na hur udan v~derleken skul l e b liva 

de t nä rmaste 

och drog upp 

året . För att fri ska upp tankef örmågan tog ha~n pris ur horndosan 

i näsan.~ Sedan gick han tankfull in i gen, men han 

lät i ngen 1 förväg veta till vilket resultat han kommit , de t meddelade han bl~t. t 

så s måningow, då det inträffade en väderleksför ändring , ty då sade hans"Detta det 

visste jag ." 

enkla 

l.!itt barndomshem v ar ganska enkelt och jae r .;.ck växa U;.>:_J ta'der 

f örhållanden .Vi bf'H · i en gammal SJreds t uga frb.n stångjärr.s ~:>n. ith: t::~ 
ganska 

dagar . ( 
D=å. r bodde s ex f aL:iljer och dessutom f anns de t två v i nds rum, där det b ode , s tun

dom ända till fem a s ex ungkarlar och al la dessa hade en gemensam utgång .Vi hade 

() ett rum med en gammal dags järnspis , samt ett kallrum , som fick tjäna som v i sthus

bod . ! golve t fanns det rät t s t or a s:pri nzor , v ilka kot·1 oss bar n vä l till pass , t y 

då vi drog ut mjölktänderna skulle dessa l a"g.,aas i 1 ner go vspringan under de t 

vi s ade :"Nocke nocke , ge 111i g en bentaud i s t a"llet f o"r 
en guldtand ,"detta fö r att 

4) 
de nya t änderna skulle bli va starka.Xen de stora spr ing orna had e sinP olägenhe-

ter , ty golvdraget var ganska besvärande .Då inga innanfönster funnos , och man kun

( ' de sticka handen emellan fönsterkarmen och v äggen var rummet olidligt kallt un

der v i ntern,Det var inte ovanl igt att vattnet i hinken var fruset om morgnarna 

( 

( 

( 

och föns tren i genfrusna sd. a t t man i nte kunde s e ut .Som vä l var hade vi ved gra-

tia så att vi fingo e l de s å mycket vi v ille , och nY.r v i sp:-inge l du t ~n c.tund .bö r 

jade i sen smälta i f önsterna och riktiga floder av vatten flödade utåt gol vet . 

Men det var inte så t ervligt att en sådan morgon sticka upp nä san i det kal la 

rummet och hoppa upp p! det kalla golvet . I nte var de t hellre s:i !.!.,. ck,. tb~v1?.L~ 

me~ ma~ 0 ch kläder . När endas t en , miniX far,kunde f örtjäna något och hans da~s

penning var ganska skral,b l ev det r ä t t ~;~å kna ppt m~d både .Ja t och kl :.:der .Sill 

och potatis var den huvudsakliga rä tten morg on och middag och på kvällen den o

b ligat oriska r ågmjölsgröt en .På hösten plockades det ganska rikligt med lingon 

vilka fingo utgöra ett gott tillskott t i ll under'nHle t . :rå h östen, nä r grisarna 

som uppföddes under sommaren slaktats,blev de t en t i~ lite mera omväxling i 

math!llningen, men då d~11 ene av ::;r i sarna J•Jd.s t e :;~ii. lj tl ti , l.)lPv de t endas t den ene , 

s oj gi ck till hushållet och den r äckte inte så l änge , då det var s ju pers onee i 

huahålle t .~et var i nt e ovanl igt et t vi barn fick gå till skolan med ett par 

Potatis a r och en sillbit till matsäck . Mj ölk f i ck vi köpa i me j eriet , den kos tade 
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två öre litern f ör s eparer ad mjölk, eller kärnmj ölk, den senare var mest omtyckt . 

Skodonen oes t od för det mesta, antingen av t rätoff lor ell er träsk or , och den övri

ga klädseln va r av t arvligas t e slag .Särsk ilt oyxorna voro of t.a så myc~cP.t lE~l'l'acle 

a tt det var nvår t att avgä ra av vad s lags t yg de ursprungl igen va r sydda . Ibland 

( v ar de "xskinnkl ädd a" i b aken och på knäna .De t kunde också oehövas så kraftiga 

don , t y v i pojkar v a r inte något vidare varsamma med kl ädseln . 

Men om barndomshemme t var fat t i gt och enkelt v ar det d ock kär t och ma n vil 

le i nt e byta bor t det mot någ ot annat t även om det hade bjudits ett b1d •3 r ikarr 

och finare .Vi hade en granne,s om var s kogsförvaltare och hade efter den t i dens 

b egrepp en g od ekonomisk ställning .De hade en pojke som hette Sten och va r e n 

vecka yngre än j ag . Under en d ifter iepademi dog han och hans mor s örj de h onom 

rr1ycke djupt .En gång frainkas tade hon den tanken til l min klor, omdet var all v ar-

( lig t menat ve t jag inte,att h on skulle vel at taga mig som egen t ill ersättni ng 

f ör den hon hade fö rlora t . Hon visste a tt j ag hade god läslus t och mena.de s t t 

( 

( > 

jag s kulle få gå "läsvägen" .När mim mor l ät mjg veta vad hon hade sagt bl ev j ag 

alldeles f örtvivlad och s ad a att j ag hällre ville vara aldrig så f a t t i g ~ ä n 

att l ämna mi na föräldr~ och mitt hem • .Jag kanske oör t i llägga att mi na förä l d r ar 

lika lit e s om j ag , skulle ha velat gå med på ett sådant företag .Trot~ f a tt.ie;C!or.J 

och besvärligheter va r b ar nd omstiden lycklig och j ag tackar @ud för mi t t goda 

. 6) 
barndomshem och mina goda förä l dr ar , som arbetade och försakade för att skaffa oss 

o arn vårt uppehälle. 

Bar? domstidens lekkamrater är det en glädje att tänka på .Vä l var det då 

som det är nu att sämjan ibland int e v ille räcka t i ll , men~ det~ varade a l drig 

l änge med osämj w1. Det lill a samhä llet sk ildes i två delar av lagan ocg ibland 

( etablerades ett stilla a~agsmål mellan pojkarna från de bå da sidorna om ån . 

Men f ör de t mesta var s~an god och vi hade mycket roligt tillsammans.Ibland 

var nog leken lite våghalsig och det ä r ett under att det i nte s kedde någon o

lycka.På sommaren när sågen gick låg denat stora sågdammen full av timme r ocr 

då var de t e t t nöj e att s pr i nga ut på t i mret och hoppa från stock t ill ttock 

tills man kom över till andra sidan av damrnen och den var nog ett sjuttiofem-

t~l meter bred . Ofta hände de t att man plumsade ner mellan· ett par timmerstockar 

men man tog sig upp i gen pch olyckan som skedde bestod endas t 1 ett par våta 
7 

( byxor,vilka dock snart torkade igen. 

( 

Bland andra hade jag en lekkamrat som he t te Edvar d och vi hade mycke t r o

ligt tillsammans.Vi grävde upp ~ar sitt lilla t r ädgårdsland dä r vi kam bland 

annat odlade potayisrmen mi n kamra t Edvard han satte kokt pot~t i s , ty , sade han 

"du förstår a t t då få vi skörda kokt potatis och slipper man koka dem sedan . " 

En gång var vi tillsammans och lekte i en sandhåla . W .Jag hade ~ otäck böld 
l t Q'),(!!:!) 



7) 
K strax ovanför väns tra tinningen . Av någon anledning tog sämjan slut och vi kom 

i ordväxling om någon s ak.Edvard var beväpnad med em stor förskärarkniv och i 

( stridens hetta riktade han ett kraftigt hugg mot mi g och trä f fad e så bölden. 

( 

( 

Resultatet blev att en kraftig stråle av blod ocij var strömmade ut ifrån bölden 

och jag sprang skrikande-in till mor som tog emot mig med förskrä ckelse och frå-

gade vad jag i all världen hade tagit mig till .Edvard i sin tur blev j nte mi n

dre rädd och skrek även han , men vågade inte springa in till mor utan sprang och 

gömde sig .När den värsta villervallan lagt sig och man fick tid att undersö~a sa

ken visade de t sig att faran i nte var så stor som man i början förest ä llde sig . 
Det hela visade sig endast vara en operation av völden som i ngen läkare hade 

kunnat göra bättre , ty jag blev kvitt min böld och allt blev bra i gen.Edvard och 

jag xivoro återigen de goda lekkamraterna och vännerna som hade många trevliga 

lekstunder tillsamman i~an vi växt upp och skildes från varandra, 

När jag var sex år garr~al började skolan vilket betydde en ny pe riod med 

nya upplevelser $V livet .Beträffande läskunn i gheten , så kunde jag redan l äsa rent 

( när jag började småskolan.Den ~ons ten hade jag lärt , dels på ugnsluckan i vå r 

( 

gamla järnspis , där det stod det kända namnet Norraha.mmar ,dels på adresslappar 

som far hade med sig hem från järnvägsvagnarna och inte att förglömma,Jönköpings 

- Posten som l äs tes flitigt i mitt hem. Wår inskrivningen var överstökad fingo 

8) 

visa prov på hur mycket de kände i gen av bokstäverna och när boken kom till mig 

och det blev min tur att visa mina färdighe ter l äste jag KM ett stycke ur l äse-
l 

boken som lades fram för mig .Då sade man a"Det där kan han utantill" ock s å lade 

man fram en bibel och bad mig läsa och de t 3jorde jag felfritt .Då fick jag na

turligtvis beröm och disponent Jungmarker tog upp femtio öre och gav mig .Det var 

( den största summa pengar som jag hade egt d itintills och att j ag var en överlyck-

lig pojke kan väl i ngen förundra sig över . 

Så började skolplugget med s ina skiftande erfarenheter , nied läxor och ett 

viss t tvång som var okänt förut.De två f örsta åren i smtiskolan hade v i lära( 

rinna och i folkskolan en lärare.Han hette Alfred Johansson och var en stor kraf-

tig karl med ett långt tudelat s kägg och var enögd .En av mina kamrater som börja-

de skolan hade all- tid hört talas om skollärarens skägg, men då han började små

skolan blev han besv i ken då han fick se lärarinnan och när han kom hem sade han 

( med förvåning t i ll sin mammaJ" n ,rmna , skolläraren hade j u inget skägg . " 

( 

Vår lärare var en duktig och kunnig skollärare och en gudfruktig man .Ha n 

hade i sin ungdom varit skogsarbetare i Norrland och var besjälad av stor beund-

r an fö r denna landsända och då han un~erv i sad e oss i geografi talade han med hän-

förelse n om Norrland och dess floder,skogar och fjäll .Detta smittade å tminsto

ne på mi g ty jag har allt sedan min skoltid beundrat detta landskap .Men t rots min 



9) 
beundran för Norrland och men längtan att få se de stora floderna och fjällen har 

det inte förunnats mig att med egna ögon få skåda dess härlighet. 

( 
Skolläraren var ganska sträng och stund om kunde det hända att han blev allt 

för hårdhänt när det gällde bestraffning för någ on förseelse .Vj hade särskilt en 

pojke i skolan, som stundom blev f öremål för en ganska hårdhänt bestraffning .Det 

( må.ete ju erkännas att han v a r en ganska "hårdfjällad"pojke ,men man man måste på 

samma gå.ng komma ihåg i hurudan milj ö han fick våxa upp .Hans mor , fadern var ~ 

okänd ,b &dde hos en gammal urmakare i en jordkula i s koge n .Den hade urmakar~ 

själv byggt av j ·ord och torv på en ställning a'!D trä .Poj ke n hade f ått växa uppJ 

och sköta sig själv utan någon tillsyn och hade tillbringat sin mesta tid med 

att fritt få vandra omkring i skogen och leva ett fritt liv .När han så började 

skolan var det svå.rt f ör hon om att gå. ifrå.n sina vanor och infoga sitt föruj 

fria liv under s kolli'!Dets tvång .De t händ ofta att han utruotades med matsäck från 

( hemmet och gick till skolan rmen stannade i s koge n hela dagen tills dess att de 

andra skolbarnen gick hem frå.n skolan och då. g i ck också han hem och hans mor trod 

( de att också. han hade varit där .Så kunde han vara borta från skolan flera dagar i 

st räck .Når så skollärarn fick veta sammanhanget blev det stryk och d~t skedde med 

eftertryck, ty de t hånde iblanc ~t t enpå.ken som han använde gick i bitar under exi 

kutionen. En enda gång hände det att jag höll på. Ett f! s maka rottingen, men blev 

___ ...,_-

IO) 
räddad , tack var e min olyckskamrats nervositet .Det hände under en sångtimma .Vi 

fick då. gå. fram till katedern en ~ch en i sänder för att l ärarn skulle utröna om 

( 
vi hade alngrös t .~är f ramme fick vi provsjunga och det b lev allt anna t Hn smekan

de toner som kom f ram .Det blev också. i bland ganska s krattretand~ oljud och jag 

och mön kamrat , som satt i samma bänk ;cunde omöjl i gen hålla oss för skratt .Vi f ick 

( tillsäge l se flera gånger att h&lla oss Lys ta , men det var 0 mö j l1et , men t ill slut 

blev det allvar av .Då sade lärarn till en av pojkarna att gå ut i ~~buren ef t er 

käppe n, men då kunde vi hålla osa f ör akratt , ty vi visste att det skulle bliva x±i 

allt annat än en skrattretande stund . Näf lärarn f å.tt käppen och bestraffningenJ 

skulle börja kom han f örst till min kamrat , to3 h onom i nacken för att så. som hans 

se~a~ lägga honom upp på bänken med den del av kroppen som ä11 skapad för änd a-

~m!lety;art min kamrat gripen av förskräcke lse och ånger över sitt brott och i sin 

~örtvivlan skulle han bedj a om f örlåtelae , men orden blev bakvända och han ropade& 

( w J a skaförl Ata Er l" Den bakvända bönen var så skratt retande att s j ä lva den strän

ge skollärarn brast ut i skratt och alla barnen ins tämde .Det blev ingen bastunact 

av den gången och både ~in kamrat och jag drog en suck av lättnad över den l ysk-
( 

liga utgå.ngen . 

En annan gång var jag ute f ör en annan , mindre allvarl j g upp leve l se un

der min skoltid . Skolans slöjdsal lå.g utanför atRngs let ht skogen till .När vi hade 

ä tit vå.r middag s t~~llde vi våra matkorgar på trappan utanför l okale"l.~n 

.,. ..... l ' ....... 
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En afton när vi skulle gå hem var min matkorg bor ta och trots allt sökande i 

närhetan var det omöjligt att finna den .Kamraterna försäkrade att ingen av dem 

hade s kuld i att den var försvunnen .Det f anns ingen annan rld in att g~ hem utan 

mat korg och det var inte så roligt .På hemvägen g i ck vi p! en sidovig s om ledde 

förbi ett torp 0 ch där , utanför grinden s tod en skock flr och mitt i bland den en 

( bagge med min matkorg hängande på hans stora horn .Troligen hade han känt lukten 

av bröd i korgen och så försökt komma åt det genom att sticka ner nosen i korgen 

och så hade korgen f astnat på hornen .Så b l ev dennn t1tan löst och a t t jag blev 

gl ad över lösning~n må väl ingen förundra sig över . 

Det fanns många f attiga skolbarn på den tiden och dä rför hade bruksled

ningen ordnat med skolbesp isning .Denna bestod av en fj ärdedels rågkaka samt en 

bunke separerad mjö l k .De t var ju g~nska enkelt , men vi tog ·emot det med tacksam

he t , ty v i var sannerligen inte bor tskämd a med mat på den tiden . Som förut är 

( nämnt va r mitt hem ganska fattigt . Avlöningen som min far hade den tiden uppgick 

till en krona och t jugofem öre om dagen s ommartid och en krona om vint~rn och 

c 

( 

( 

( 

(. 

a tt det inte kunde bl iva något överflöd på den a~löningen d! sju personer skulle 

leva av den . Då han arbe t ade i skogsavverkning på vintern och i så~~n på somma

ren hade hanjtf" stundom ackordsarbete och dl var f örtje.nsten nigot större .:):irför 

måste han ofta arbeta med lastni ng på br?~girden på övertid till långt fra~ yl 

natten och då fick ofta mi m mor hjäl~a t il l . 

_ .... ' 
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Därför fick vi barn ganska tidigt hjäl pa t ill att förtjina virt uppe-

hälle.Jag var vä l endast~ tio eller elva år när jag fick börja at t gå 

på gårdar na o~h h j ä lpa till med skörden om s omrarna och t röskn ingsarbete på v i nt

rarna.Til l den längst bort belägna gården var de t en och en halv timmes väg att 

gå och då arbetet om somraxna bö r jade kl . sex om mor gnarna m1ste vi väckas kl. 

halv fem.Arbattsdagen rä ckte t ill kl . 8 e .m. och sedan val.· let att~ gå hem den 

långa vägen igen och kl . halv tio var v i hemma .Nä r man hade g~tt krokig hela da

gen och bundit säd eft~r två liar och gått den långa vägen bort och hem,var man 

ganska trött .P1 l ördagarna slutade a rbetet kl . sex e .! . och d\ tyckte vi det Y~ 

ctorart at att s lippa sl t idigt .Avlöningen för allt dGtta var femtio ör e . 

Potat isplockningen om hösten var ocks1 ganska dryg för en t olv;~ing .De t 

gäl l de 11 a tt hålla j ämna steg med t ränade daesverksp i gorna och arbetet gick i 

tävlingens tecken och i ngen fick bliva efter ty då b l ev det "skäll'l ~v rättare · 

Denne gick efter och aparkade i j orden och om han hittade pot atis blev de t åter

i gen"skäll ," Jag näs tan känner ännu hur ont det gj orde i ryggen efter en sådan dag 

Vi fick också gå med i timmer&koge ti>ch avverka t i mmer om vintrarna .::1e t ., 

var ett friakt liv , även om det v"ar rätt så strängt arbete .Det s kapade åtmi ns to

ne en god a~tit . Matsäcken bes t od f ör det mes t a a~ fläsk , bröd och mjöl k .När de t 

led mot måltidst immen var det~ att samla'ihop torra grenar o .d . till bräns l e och 
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snart sprakade en härlig b rasa och det var att sätta sig ned invid den och 

öppna matsäcksväakan .~en då var ofta b1de f läsket och mjölken frus•.Då skaffade 

( man en lång käpp ,vässade den och satte fläskbiten i ändan p1 käppen , satte in 

den i l ågan och om några ögonblick hade man härligt , nystekt fH' .:o".{ .Mjölken t inade 

man likaledes upp vid elde~,om man i nte hade vari t omtänksam att taga ett , eller 
c två yllest rumpor om flaskan , ty då tjänstgjorde detta skyddamedel som termos i vår 

tid . och mjölken f rös i nte . 

Som f örut sagts var det gans~a knal t med ekonomi en och för oss ~ojkar var 

det säl l sy nt att v i fick några f i ckpengar . t yftl l t man f örtjänade beh~vdes fö r 
l 

hushållet om d't skulle någorlunda "gå i hop" .Behovet av fickpengar var inte heller 

( 

synnerligen stor t ty det fanns i nte som nu några k i osker med sna3k ej heller and

ra möjligheter att f örstöra _,>engar .Men det var å t minstone två g~nger om året ni.~!' 

det var 60it att f å en slant .Det var"Hör le möte" och Värnamo marknad , den senare 

höl ls hös t och vår .Hörle mö te var ett stort missionsmäte,so~ hölls två söckenda

gar i början av j uli månad .Detta besöktea av åtta a tiotusen personer.Då kom 

C det ke.ramel l gummor , läskedrycksförsä ljare och i stugorna.aålde~ kaffe och lf; ngre 

ut i skoge n höll äl vagnar från Värnamo bryggeri till.Till Värnamo marknad skul

le man naturligt v is och då fick man naturl igtvis en slant av far .Den var väl inte 

så stor, vanligtvis en femtioöri ng eller om det skulle var<:. l' t, n l'lr l::l. gen" ·;"'t 
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en he l ~r:>n&. . I ::~1 fall rä ckte det till för ett besök i något tält f ö!' att s e 

"världens mi nsta dam"ell er att åka ett e;lag :p~ karusellen , bal t att ~e en H'!SXl"lfJ§XK 

( trollkonstnär ' utfö ra. sina t rollkonater .En"fyraskillingskaka"med smör P~ ecb lite 

"pålägg"behövdes fö r det lekamliga uppehället .Kanske det oc:kså kund e r ä cka t ill 

en flaska l emonad eller socker<i·ricka, llen :;"d«.n m~st~ i: L v~.ra stopp .At t gå om-
( 

( 

· kring på torget och se på alla härli gheter so~jöds ut o<:h höra med vilken 

skickligbet mc.n rutade meu ~nallr,rn\i .>ch htU' l e 1 s..;,tl ~ .J<- l'Oiade ut sina varor 

kostade ju i ngenting .Likaså. att stanna och lyssna til l po1~i tivr.alarr..a , son. l.hde 

en papegoja i en bur på instrumentet ,vil ken pratade föe lyoll<obrev vilka avs löj ad e 
j 

köpare ns f ramtida öde . 

Årets mest spännande tid var de två närmaste månaöarna före jul .Det f örsta 

jultecknet var då julgri sarna. skulle slakbs .De t var en mörk da~ för mor , ty hon 

var en verklig djurvän och Lade hela sommaren sen t idigt om vår enb art vården om 

dem och med s tor t inteesse plockat om <ie111.De ve.r s~ tl?.n.:: att on' hon släppta a t 

dem f öljde de hanne som ett par hundar .Nä r de skulle slakt.as passade hon p1 a t t 

( göra sig något ä r ende så <:\t t hon kom undan den svära prövn1dlnge n att se och höra 

sina kära "nassars " skrik och vAnda när slaktarn"Jokan på broan" utförde sin 

blod i ga gärning .Först när de voro avlivade kom hon tillba<ka och t og hand om 

slakten f ör s. t t s om det hette , "Red un slakten . "Ii l l det1,a v t!' hon syr.rerligen 



( 
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skicklig.Jag tycker att jag aldrig sedan bar smakat så god korv eller sett en 

s ! härlig sylta som den mor gj orde. 

Det var ~ät t så kusligt at t vara med om en svinslakt den tiden .Tidigt på 

morgonen,ofte redan kL fyra , kom "Johan p& bron" med sina sl~ktredskap .Då blev 

det ofta min lott a tt hålla l yktan och l ysa honom, och det var i nte synne:clj ~t 

( t revlig t . Sl~kten var ren ... d j urpl ågeriet .Först band han ett r ep om de t ena f ram-

och bakbenet på grisen och sedan drogs d.<~n oo1kull !:l d n t t han l~~ .J;_ rygbE:n . .Db. r -

efted Lade han en repögla om"trynet"och satte en kä1Jp i och med den vred han 

om nd.gr;a varv , en p inne var satt i munnen på e;r i sen &å att han in te XIDf. skull e 
halv kv ävda 

kvävas , allt under grisens å ngestfyllda skrik som slutligen kvävdes till~ 

grymtningar . Sedan den lagts upp och bw1dits på tavlan skulle den ligga en stund 

f ör a t t , som det hette , det int e skulle bli r e da fläckar i svål en .Först efter en 

stund togs kniven fram och b l ode.vt appni ngen b egynte .Det tog en god stund under 

( de t at t det arma d jurets kvävda skri k bön le s um~ er k:ce.mpal<.'oj igC~ ryckningar i krop-

( 

pen .De t är vä l a tt denna grymma slaktmetod f!tt vika för mera humana s laktmeto-

der . 

Slakten !igde vanligt -v is rum på freda...;skv~i.llen oct, dagen efter f ördes XX 

s kÄl l ingarna till Värnamo torg för att försäljas .Det å r åtskillig ski lln~d på 

fläskpriser nu eruot pÄ den tiden.Jag minns när mina föräldrar inte fingo m~r än 
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67 öre kilot förs~ålling . För de Jengar sorn erhölls för skÄllingen skulle åtskil-

liga förnödenheter köpas .Bland a nnat skulle tyg ti ll kl1ic1er åt oas pojkH:r kö pas . 

De t var i nte · underligt a tt v i med stor spänni ng emotsåg fars och mors återkomst 

f rån Värnamo .De t gäl lde ju inge nt ing mi nd re än nya kläder t ill den stundande ju

l en . Det var ju också å tskilli gt finare tyg ä n det som vi använde t ill sommarkl ä-

C der ,vilke t var a . k . napptyg , som mor själv b rukade väva . 

( 

( 

Den ena skållingen,ib l and. bara halva , behölls för eget bruk i hushÄl l e t . 

Det s altades vä l och ollll:l orgsfullt av far för a tt d( f skulle bevaras väl .Sedan 

det legat i saltlake en tid , togs det upp och torkndes för at t kunna ätas 11 spic,e . 

~essut om b l ev de t en mängd av a ndra goda och matnyt tige s~~er,som kom väl till 

pass i hushållet .Bland a nnat bakades paltbröd , som hängdes 1 en stång i t aket fö r 

a tt torka , vHket ~lev en god och billeg mat .En l ång tid fram§. t blev m<>thållningen 

mera r i k och omväxlande,samt kraftigare än på sommaren . 

Det inköpta tyget skulle f örvandlas till kläder till jul och det var med 

glädje och fö rh oppni ng som v i poj kar vandrade genom skogen t ill w.äster stål 

som skulle sy kläderna.Han ha de varit knekt och ansåga vara en god 0 ch skicklig 

yrkesman . Till j ul s kul le kl äderna vara färdiga ,vilket de också b lev , ty stål var 

en hede r sman, som höll vad han lovade och ·ekilde s i g på det vise t från många 

andra hantverkare på den t iden vilka lovade , men sällan höll s ina löften . 
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~en det skulle i nte bara bli va nya kläder till j ul , det skulle också bl i 

skor . Därför hade far också köpt läder när han sllde skållingen ~å Värnamo torg. 

Bud ,-!;ick tiLl Uäster Johannes I saksson i Fryele att han skulle komma he1 och f ör 

färdiga sådana . I 31nom tid kom han också med ett g ni ppe läster och andra grejer 

och nu blev <iet nå~ra intressant a dagar och särskil~ kväll a r .Det var intree.;sant 

( för o.,., barn att ... i t ta oc~ se p~ h ur mäster skar ut l..:idret , samt sömmade och .t;>lig 

g3.de tilb s-;con var :r u och f :ir.ii.:. . Oc~1 'l'ilkr.. :'in .. .;~. o: c e t bl ev .Det var v i sser-

( 

( 

c 

inte 
ligen f i na skor i nut i da bemärkelse , utan grovläderekor med pliggade bottnar , men 

i våra ögon var de si fina som man kunle önska sig .Så vitt jag vet gjorde~:~ ifte 

på den tiden r~> d4ydua skor , de kom nog n1gra år senare , men de eon akulle ha rik-

t i gt fina skor lit göra dem av s .k . "bl ankskinnsläde r "och dessa kunde men "blanka 

med blanksvärta så a t t de blev s kinande blanka , men sådana var det bara herrskaps 

folk som hade råd att hålla ·sig med .Vår~ skor gjordes av smorläder och för att 

hålla dem 1 ordning smorde far liem med ekoamörj a. o om h~:on ..l j :il v tillve1ka ·~ , ..Jc::n 

be~toa av i&ter blan(iat me d tjära och detta gjorde skodonen vattentäta och det 

var h uvuds&ken,även om de inte såg så fina ut . 

Var det intre::o:.ant ajit se· på hur .lr:!ister Isaksson tillverkade skor . stl var 

det inte mindre intressan~ att höra på hu.c han beri:\'Ltade h il:l'tori t:r ocl1 U.i:J,t-lev e l 

ser från s i n verksamhet i byarna . I ber ättarkonsten var dessa s komakare och skräd 

I8 ) 
dare C.JJnnerligen durkdr ivna .Där de vandrade fram f rån by t ill by och a ... ·o 13 taC.e 

på olika ställen h:.inda alltid u::._,ot vCii ' ·).·:.:.t.tarm förstodo att göra det hela 

f ärgr i kt och intressant . 

När julen närmade sig steg spänningen dag efter iaJ och vi barn räknade 

på. det ob ligatoriska aättet,"Dagen f öre dagen ••• •• • " I hemmen rd.dde stor brådska 

( ty det var mycket som skulle göra::~ i ordning p ch g'j '&.::~ f änli3L :i.nne.n bögtiden 

( 

kom .Det skulle byl<as ,bryggas och bakas och i varje stuga var det liv ouh arbete . 

~et körde inte några bry ggar vagnar omkring på. den tiden som tillhandaböl jul

ilricka utan det fingo husmödrarna s j ä lv a t illverk~ .n~.ltet in-;cö..,L·~::~ a? l;t_on ·joil

!'le som själv tillve.llkade det av korn som han sj3.lv odlat. . 0 

~ör ea dei Tidsketliga människor var det Tiktigt att Tid brygden försäk-

ra sig •m att den skulle lyokae och f ör att förebygga att hemliga makter skulle 

kunna företöra det hela Tidtogs en hel del Tiktiga f örsiktigheta!tgärder.Föret 

skulle tTänne liar eller skäror sättas upp 1 kora öTer dörren.I bottnen .aT IXJ1 

bryggkaret skulle läggas t Tänne käppar aT ~flygrönn~ samt jtll,t .ex .en tältkniT 

I bottnen aT det kärl 1 Tilket Törten skulle rinna,lades en ail~erslant eller 

l en silTerring samt stål och flinta.Kunde man s kaffa en•åskTigge•,s! Tar detta 

ett absolut säkert skydd för att trollen ej skulle suga musten ur Törten .Kan 

trodde att Tar glng å ekan slog ned medförde denna alltid en flintyxa till JIZii 

jorden.Åskan var trollens förakräckelse och man trtdde att den alltid slog ned 
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tör att döda trell eoh enda andeväsen.Därtör var åskTiigen ett det säkraste 

medlet mot trolldom,Därför användes den också för att skydda vörten och hindra 

( trollen att suga ut muaten ur den.Kan kuhde också kasta tre eldglöd i vörten 

och sedan brygden var färdig,innan den jästades ,skulle man lägga två s tålkni· 

var p! botten av J~ka~et.Innan man jästade vörten,fick man ej glömma att an-

c tända ett stycke svavel över jäskaret och låta tre droppar komma i v örten.Det 

var 0 oks! viktiit att inte brygga "Temaamässenatt" ,ty d! förlorade ölet dn 

kraft. 

S!dant törekom aldrii i mitt hem och det var nog ganska ovanligt vid den 

tiden att någon i min hembygd använde Iii av dylika vidskepligheter , men i äldre 

tider var det mera vanligt. 

~ar den stora julhögtiden närmade aig steg spänningen hos oss barn dag 

efter dag och vi började räknaa"I dag är det dagen !~re dagen till dopparedan•. 

C När äntligen julatten var inne fick man bråttom att stiga upp,ty det var mycket 

som skulle ordaaa till höitiden.Det viktigaste var nog att julgranen skulle 

hämtas 
0
ch de t var ett i ntressant uppdrag.Det var förenat med inte ringa besvär 

i synnerhet då snön låg djup i skogen, ech man fiek "p~lsa"i snön för att finna 

en lämplig buske.Det var ytterat viktigt att den höll mättet,ty den skulle va

ra välvuxen med vackert ris för att bliva iOdkänd,Det hände att man fick gå fle 
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ra timmar innan man fann en gran aem var lämplig. 

)(åster stål hade lnat att de nya kläderna skulle vara färdiga till jula~ 

( ton och det kändes inte motbjudande att vandra genom skogen för att hämta dem. 

När vi kom hem hade far hUigit och butit in julveden och doppgrytan stod och 

puttrade på spisen.Den tpnehöll månia godaa saker.Det f örnämsta innehållet var 
( neg•hösen•,avinhuvudet .Den var far allt id ytterst noga med att göra i ordning. 

Öronen var det viktiia&te,ech jag minns hur neia han var med att de skulle vara 

riktigt rena.Ut~ detta var det skinka,korv,sylta m.m. 

lien innan•deppet• skulle begynna, skulle granen klädas .Det var en roli,g 

och intressant uppgift.Papper i olika färger klipptes till•rankor",girlanger, 

korgar,stjärnor m.m.Det besvärligaste var att sätta fast ljueen,ty det fanna ej 

ljushållare som nu utan man fick bibda fast dem med tråd och det var ettxtxttXI 

r1ktigt•knåpgöra".Karameller,pepparkakagrisar och andra gtda saker skulle också 

C vara med.Utem detta hade vi fått var sin julhäst,eller julbeo~.De kostade inte 

( 

a! m~cket.De allaa atörata hästarna kostade 25 öre,men det var sällan vi hade 

råd att köpa så dyra häatar,v1 fick nöja osa med dem s~ kostade 4 eller 6 ör e . 

le vore av vetedeg,men somliga av pepparkakadeg och dessa ansäges som mera för

nämliga.Häatarna sattes p! chitfonien och skulle stå där över hela helgen tills 

trettondagen var över,dä vi f1DiO äta upp dem,Ken då var de ganeka torra ech 
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b_~h 

hårda,Tilket dock betydde m1Ddre,~padea ~ 1 k&ffe bleT de möra och förtärdes 

med g ed aptit. 

Kor hade också gjort sitt bästa för att så långt resurserna räckte göra 

det enkla hemmet så pyntat och fint som möjligt,och när allt Tar 1 ordning,tän-

dea Kranen och juldoppet-beaynte.Det gick inte fullt aå hygieniskt till som nu 

för tiden,men inaeb tycktes taga skada däraT.Alla atodo i ring kring grytan och 

doppade brödatycket direkt i grytan och i den andra handen hölla s.,let,inte ~ 

alltid med gaffel utn med det redskap aom Skaparen ytrustat oss med tör ändamA

let.Efter•doppet•Tankadea kaffe och sedan följde julklappautdelningenJDesaa ~ 

Tar ganska enkla,ty det fanns inte så stora ekon~iaka resurser att röra siK 

med som nu.Ken trots sin enkelhet tror jag inte att de mera dyrbara julgåTor 

som nutidena barn få mottaga bringa hälTten aå mycken glädje a om den vi kände 

inför Tåra enkla gåTor. 

Senare på Julhällen Skulle grannbarnen och lekkamraterna också få jul

gåTor.:llycket enkla saker aleges omsorgsfullt in 1 ett paket och sedan smög man 

C alg •å tyst som möjligt till grannens dörr,pppnade den föraik;igt på glänt och 

( 

( 

så kaatades paketet in,men däretter gällde det att al snart som möjligt ta till 

IIK %IX "schappen" och springa så fort benen kunde bära f ör att gömma sig, ty 

den ao.m fick julklappen började med detsamma en f örtT1Tlad jakt f ör att ta fatt 
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den som kastat in paketet.Det Tar ~eket intressant och spännande att vara med 

om sådana äventyr. 

Innan man gick till vila skulle julgröten avsmakas,men imgen fick börja 

äta förr än man"rimmat"till gröten.1 Sedan läste far julevangeliBt och ett par 

psal.mYerser sjöngos .En bön_ ur psalmboken hörde också till"ritualen." 

Julnatten skulle det brinna ljus hela natten och det var för oss barn 

~eket intressant.Senast klockan tre på julmorgonen gällde det att vakna för 

att göra sig redo för julottefärden.Jttlottan i Värnamo begynte den tiden redan 

klockan fem ooh då det var nära en gammal svenskmil dit måste man anträda resan 

redan klockan halT fyra,ty man hade inte något annat än"apostlahästarna"att an

lita som fortakaffningsmedel.Ett stycke bortom vårt hem fanns ett torp ,Djur sbäc 

ken och där bodde en torpare som hette Johan,en gammal rallare och en ~eket ge 
tisk 

~tlig och humoriaJJKk farbror.När klockan var halv fyra knackade han på fönst• 

ret och då var Ti inte sena att ge oss ut och göra sällskap med honom.Och det 
oss 

sällakapet blev aldrig tråkigt,ty han underkoll ~ hela vägen med historier ur 

( sitt växlingsrika liv. 

Det kändes högtidligt att träda in genom kyrkdörren och se de många 

leTande ljusen fladdra och templet fullsatt av människor.Vi föredrog alltid att 

sitta på läktaren,ty det gaT oss en ged öwerblick öTer den samlade menigheten. 
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Under äldre tider var det vanligt att det var någon slags kapplöpning hem 

från julottan,ty man trodde att den som kom först hem skulle f örst fl sin 

gröda bärgad.Denna sed förekom också i min barndom,men inte därför att man 

tredde att man sku.lle bliva först att få skörden bärgad, utan fastmer därför 

att det blivit en sedvänja. 

Annandag jul var det söndagss k olans högt i d i Hör le , då söndagsskolans 

julfest hölls på Hörle bönsal.För oss barn var detta höjdpunkten i julfiran 

det.Ledare f ör f est en var f a rbr or Thur s i e , som också var den egentlige leda

ren för s öndagsskolan .Det var inte några märkvärdiga program vid des sa f es

ter,men ändå var de mycket uppskattade av oss barn.Två stora geanar strålad 

av ljus ocs var väl behängda med karamelle r och äppl en .Sång och musik som 

nu för tiden hör till festerna förekom inte på den tiden,det enda i den vä

gen s om förekom var musik till orgeLUtom tal till barnen,vilket ofta hölls 

av Axel Engs tröm från värnamo,förekom berättelseläsning av förvaltare Höker~ 

berg och han var en ut omor dentlig ber ä t t are, som ku.nde fånga vår uppmärks alll

het och hålla oss på helspänn en halvtimme och däröver .Kaf feserv ering hörde 

naturligtvia till programmet,samt jultidningar och gotter.Beträffande de s e 

nare var vi inte bor t skämda på den t iden.Det hörde nämligen inte till varda 

gen att äta sådant. 

Jag gick i söndags skolan t ill s j ag var fj ort on ~r gammal och det har 
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jag aldrig å ngrat på.Men en gång var det inte utan att jag skämdes för att jag 

var med påK söndagsskolfesten och fick gotter och äpplen.Jag var ganska storväxt 

och dagen efter festen var jag på dagsverke på Ådalens gård och då hände det a t t 

en av drängarna något spefullt frågadea"Var det inte du som var med på söndags 

skolfes ten och fick karamrller i går?" och då kände jag att j ag rodnade och UD 

kände mig en smula skamsen. 

Av alla minnen från barndomstiden lyser minne t av julfirande t allra kl~ 

raet.Väl firades den mycket enkelt och gåvorna var av enklas te alag, men jag t r or 

inte at t nut i dene unga människ or , som f å fi r a jul und er långt mera storslagna för 

hållanden,ändå få känna vad vi på den tiden fingo känna av verklig högtidsstäm

ning . Och det enkla barndomshemmet,aom stod pyntat på sitt enkla via,nog tyckte 

vi barn att det var "emåttlist"fint och aldrig glömmer man hur far och mor gjor

de sitt bästa för att med de resurser som de förfogade över göra hemmet ljust 

och högtidligt till julen . 

Inte hade vi de möjligheter till nöjen i barndoms-och uppväxtåren s om nu 

tidens ungdom ha , men ändå hade vi hjärtans roligt.På vintern hade vi kälkbacken 

och isen på dammen och där levde vi ett friskt och gl ädj efullt l i v under XX»>XYM 

den kalla årstiden .Att sätta ibop tvl timmerkäliar och lägga ett par plankor på 

och sedan plocka på en t ol v ,femt on unsdomar , f ör att sedan med svindlande fart su 

sa nedför backe~ar ett friskt och spännande nöje .Eller at t gå på skrids k or på 



( 
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dammen,samt att å.ka"sverra" som vi kallade det var också. ganska nöjsamt. 11 Sverran 

bestod i att man skaffade en lång stå.ng, samt slog ner en bastant påle genom Dlll, 

isen.l stången gjordes ett bål en och en halT meter från den ena ändan och så. 

slogs en järndupp i genom hålet ner i pålen och i den l ånga ändan av stången band 

man fast en kälke . Sedan s~ngde man runt och gälken fick en väldig fart , så att 

( den som åkte på. kälken måsta hålla s i g fast för att i nee falla av.Det var gab

ska nervkittlande,men roliit att åka på. detta vie. 

På s ommaren hade vi ån , Lagan , s om gav oee många tillfällen till f örströel

se.När timret om våren var nedflot tat och låg i sågdammen brukade v i h oppa från 

stock till stock och på. det sättat komma över till andra stranden , men detta var 

rtt inga lunda riskfritt nöje,ty dammen var djup och det ~ar l ä tt att taga ett %X 

fels teg och hamna mellan timmerstockarna,men ändå hände det aldrig någon olycka 

av de t slage t .Badn i ng var också ett rol igt sommarnöje .Det kunde hända att man ba 

( dade åtta a nio gånger o~agen ib~and .At t f å nga kräf t or när de var lovl iga var 

också. intressant och spännande.Det tillgick på. ett mycket pr imitivt sätt och red 

skapen var av emklaste slag .Det ver en rigbstump och 6 den ena änden fäste man 

ett s illhuvud eller en groda och om det skulle vara något riktigt extra en bit 

av en höna , och så sattex man ner käppen i åbottnen.När den stått en stund hade 

det kommit en tre fyra kräftor ech ibland flera för att kalasa på bytet .Då var 

det att f örs iktigt lyfta på käppen OCi då. följde kräftorna med , men det gällde 

( 
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att vara mycket försiktig så at t kräft orna inte !3läppte bytet och f örsvann.Man 

hade då. håven till hjä.lp ,v ilken man försiktigt stack und er kräft orna och r,å det 

v i se t kunde man få upp flera atyckent.Kräftorna blev vanliitv i s l ovliga den för

ste augusti J kl. tolv på natten,därför må.ste man ha lyse med s i g .l'å morgonen 

kund e det hända att man hade få.niat några tjog och så iällde det att traska till 

( Värnam o med fångsten för at t avyttra. den och få en liten förtjänst .Jag säger med 

berä.kning en liten förtjänst,ty i re.gel fick man inte mer än tio öre per tjog 

fick man aQm det skedde 'bland äeda upp till tolv eller femton öre,då var det 

särskilt bra betalt , och ändå blev de~t i nt e ruånsa kr onorl för besvä re t .Fört jäns

ten f ör en natts arbete e»ch en vandrini till Värnamo kunde i bästa fall belöpa 

s i g till en och femti o el ler två kr ,mor,men fordringarna på. förtjänater var på. 

den tiden inte så. stora . 

Sommartiden gick vi barfota från tidigt på våren t ill sena hösten.~ 

( Fotbeklä.dnaden på vintern var skor uv grovt läder och även träakor och trätoff

lor användes mycket. ?å höstsidan brukade det komma en hallänning till ett litet 

( 
ställe nära Tårt hem, där hana slog s1ig ner en tid för att göra träskor på. be-

stä.lln1ni.Det var mycket intressant för OB$ pojkar att under de långa höstkväl

larna sitta och se på. när de beställda träskorna tillverkades ,Det blev just in

te några bekväma skor,men de blev vnrma och det var huvudsaken samt billiga .De 

kostade i nte mera ä n femtio öre pe.rot och det kan ju i nte anses vara dpt. 



( 
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För att man inte skulle halka j å de bala snövägarna s log vi i broddar i bott 

narna, men mor var inte vidare f örtjus t när vi "stövlade" in med våra träakor på 

ilhennes golv ty de t länmade mindre trevliga märken och därför fick vi snällt ta-

ga av oss dem i förstugan ech gå på strumplästen in.Det var dock ett b i lligt IiX 

sätt att lösa skofrågan äv~n om det inte var så särskilt dyrt att skaffa läder

skodon, men då tillgångarna voro ganeka små var det besvärli~t noz ändå . Ofta fick 

v i ordna det så att vi f i ck använda varandras skor när vi skulle gå bort något 

ärende.Jag mins tillfällen då jag t . o .m. fick använda mors kängor,men det gick in 

te utan självövervinnelse att presenteras för kamraterna iklädd mammas kängor . 

Bland det som man med ilädje minnes från uppväxtåren ä r lekkamraterna. 

Hur mycken glädje och trevnad skänkt es i nte i deras sällskap och glada upptåg . 

Väl bände det ibland att det var si och så med sämjan,men även om det stundom 

blev ett stilla slaeemål med f örsäkran a tt"jag vill aldreg leka med dig mer" men 

( det varade inte länge förrän allt var gott igen och leken gick på det gamla s~t-

( 

( 

tet i gen . 

Vår närmaste granne var Sten,eon till ekogeförvaltaren , vilken ju ansågs 

höra till ett högre stånd än vårt,men vi var i alla fall de allra bästa lekkam-

rater som tänkas kan .Han hade en gammal stadig häst som hette Stjärnte och denna 

fick ofta tjänstgöra som ridhäst åt Sten .En gåag,den enda gången i hela mitt liv 

gjorde jag föreöket som ryttare,men det slut ade på et t sätt som visade att det 

28) 
aldrig skulle bl i någon"ryttmäs tare"av mig .Efter envis påverkan att jag skulle 

stiga till häst , lät j ag mi g s lutligen övertalas och klev upp på St järntes rygg, 

sedan kamraterna högtidligen levat att inte skrämma hästen.Men väl uppkommen på 

pålles rygg sveko de sitt löfte med påföljd att ban tog några skutt på sina XXXX 

stela ben och ovan som jag var måste jai för att inte falla av böja mig ne r och 

( taga fatt om bane hala.Han stannade strax och det var med glädje jag steg ned 

( 

med den enda olyckan att jag had e tappat mössan , aom till på köpet var fars mössa 

och den hade hamnat 1 en vattenpöl.Om jag var alokörad , så var kamraterna dessme

ra glada och hade omåttl i gt roligt åt min misslyckade ridtur . 

Sten och jag fingo inte l änge vara lekkamrater, ty i en difteriepedemi 
än, 

som gick fram i bygden slutade ban sitt inte mera 1 jag vill minnas åttaåriga 

l i v. Idet hus där jag bodde var de t en p•jke som skördades av den hemska sjukdo

men och när han skulle begravas och kistan ställd es på går den i nnen liket skulle 

•läsas ut"tog man av locket för att som det var sed ,"se liket"ekulle också vi 

barn se .Dessutom var det va.nligt att man skulle läeea handen på likets panna ,an

nars kunde man"få obehag" ,Också vi skulle naturligtvis göra detsamma,vilket vi 

ocks å gjorde .~en Sten f ick i nte gå närmare än till trädgårdsgrinden för att inte 

bli smit t ad .Det underliga hände dock att Sten å tta dagar däref ter var död i den 

hemska sjukdomen under det att inien i vår famil j ,trote att vi hade rört vid XXX 

liket fick den r ingaste känning av sjukdomen . 
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Bland mi nnen från barndQmst i den k ommer jag ihåg när Livgardet t ill bäst 

från Stockholm passerade hemtrakten.Regementet var på marsch till fälttjänst öv

ningar i Skåne och vi P•Jkar finge ett stort t illfä l le att fä se det atutligu 

regemente t .?å den tiden var militärer na i nte gråklädda s om nu för tiden när de 

s kulle ut i fält utan buro den gamla sortens un i former med mycken grannlåt . Gch 

detta regemente son var Konungene livgarde var naturligtvis utstyrt med färggran 
uni 

na ~former och blänkande h j älmar på huvudet .De t var också en ståtlig e~n att 

se det ta ståtliga regemente.Det var därfär inte heller underligt om det i vå.r e. 

pojkhj ärtan tändes en stilla l ä ngt an a tt en gång få bära s ådana vackra unifor

mer och blänkande hjälmar.En tid i mitt liT kände jag något ag längtan till det 

mili tära yrket,men sedan jag exersera t beväring hade jag fått ett fullständigt 

botemedel för den s jukan.Desebättre kan det inte sägas att militärernas f ältgrå 

uniformer utgöt något lockmedel att träda i militrlrt jäntit . 

Nut i dens "gassfluga"som behärskar det uppväxande släktet och som gör att 

ungdomen lik''lämaden" och"den idisslande har en" s t ändigt går med munnen i ö rö

relse,var f rämmande för oss 1 våra uppväxtå r.Det f anns inte några kiosker s om 

f res tade med sit t i nnehåll och några 11 godsaker"var i nte tillgängliga i min hem

trakt .Det enda till.fä lle s om gavs att k omma över sd.dant var an t i n::;.en d:l" .:ltjär

ta- Ke.ri"el l l' "Chadvick11 kom.Den förra uppenbarade sig al ltid i fas tan då hon så l 

de fastlagsbul lar och emellanät då hon sålde goron och ChadTick,lumpsamlaren 

iiifJitD1[lCXJXIns • 
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X hade lakrits.Den var billig.De små stängerna k os tade endast två öre och det 

var ju inte a lldeles omöj ligt att komma ut med för oss fas t vi var fattiga.Vi 

kunde t.ex.pf' ssa på vid grinden när någon kom å.kande och öppna den.Det kan ju 

häada att man någongäng inte fick mer än ett öre,men s t undom när man hade tur 

( kunde de t t i llock med vankas en femöring,men det var också det högs ta man kun 

de nå upp till. 

Ja,sådan var den min barndomstid .Enkel och tarvlig .Men bakom den lap

pade tröjan klappade d•ck en lycklig barnasjäl,ty ä~var inte fordringarna på 

livet s tora utan man var nöjd med det lilla som kunde åstadkommas .Därför t örstod 

man också att uppekatta och värdera då det s t und om hände att man kom i åtnj utan

de av någ ot bättre än det vardagli ga.Man tänkt e inte hell re på fina kläder eller 

god mat,ty fick man ~lot t stilla s in hunger , även om det skedde med den enklaste 

( kost och skyl a sin kropp med ea enkel,ja lappad dräkt s å var man nöjd .Först läng 

re fram i livet vaknade andra klnslor och fordr i ngar na på livet växte,men man 

c kan inte säga a t t man b l ev l yckl igar e då . 

Trots enke l het en och fattigdomen s trålar barndomstiden i minnet i ett 

underbart ljus och tanken går så ofta och s å gär na dit f ör att sola s i g i dess 

l juvliga s olsken.Man känner också. en känsla av varm tacksamhet vid minnet av g o

da färäldrar , aom av os jälvisk kärlek arbetade och försakade för ens välfärd . 
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H E K B Y G D E N. 

Det är varma känslor sem f~ller själen då man tänker på den byid,aem sett 

en födas •ch där man upplevt de första levnadsåren.Den är f örknippad med l ivets 

allra ljusaste och gladaste minnen.Jtt äldre man blir,desto mera ljusomstrålad 

ter den sig och stundem gripes man av en intenaiv l ängtan att återse den och 

trampa de kända stiiarna,samt lyssna till forsarnas aix&x brus och trastens såni 

i de milavida skogarna. 

l dessa förekom fordom ett rikt djurliv,men allt eftersom de st•ra skoiarna 

avverkades försvann eller förminskades djurbeståndet.J.Allvin säger 1 s in KIXXIX 

beskrivning av Östbo härad att i början av I8oo-talet,vargen var en verklig XXXI 

landsplåga .Åren 1823-1826 dödades i Tofteryds socken fem gamla vargar och tjUiO-

två unia,men likväl re~ under de följande åren fyra kor,tyrtiotvå getter , ett

hundrafem får och fyra svin.Även örnar funn•s under denna tid.Lyckligtvis voro 

dessa odjur utrotade då jag som pojke strövade omkring i skog ock mark.Men min 

( mer berättade att hGn i s;tn un,i dem en iåni mötte en varg på Getamon i Byarums 

socken, men deaa bättre slapp hon undan med blotta förskräckelsen. 

Kin hembyid.Finnveden är en Kammal historisk bygd.Därom vittnar de mån

ga forn minnen xaxax som bygden är så rik på.Då jag första gånien fick följa m~n 

32) 
~ar och min bror till Värnamo,paaserade vi en runaten och då sade mi n bror att 

stenen vände &ti em var iåni han hörde kyrkkl•ckorna.Detta tyckte jag var otro-

( ligt,men det klarnade för mig när min bror sade att han aldrii hörde , ty hanvar 

ju endast en eten. 

( 

( 

I en by,en fjärde~la mil från mitt hem finns en s.k.ättehög, en och en 

halv meter hög.Under den aägea ett älskande par ligia beiravna.Sägnen berättar 

att en yngling i trakten älskade den myndige bomdans i Sörhorja,dotter, men då 

p•Jken· var fattii ville inte benden låta honom gi~ta sig med hans detter.Ken då 

gliekan inte ville svika löftet till sin älskade gjorde fadern det medgivandet 

att •m de pl en dai kunde skära aäden på ett intill liggande åkerstycke skulle 

han giva dem tillåtelae att iifta &ii .lled, friskt mod oeh glada förhoppningar 

ginge de till verket oeh när dagen var slut var aroetet färdigt.Men åkerstycket 

-.:ar stort och solen brännande,varför de bleve upphettade och svettiia.Närde slu-

tat arbetet skyndade de sig till en källa i närheten och drucko :a häftiit av det 

iskalla vattnet.förkylde sii och doie båda två.Källan heter a.edan "frälse källa" 

( Sedan urminnes tider har den varit en tfferkälla där hedningarna hämtade reniniS 

vatten till sina iudstjänater,sem bölles på den s.k.kummelbac.ken,atrax intill. 

På runateneå aem stod 'f:id Värnamev.äeen • vilken jai nysa talade står in

ristata"Durun reste stenen till minne av sin måe Oskil och aina söner Sven oeh 
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BK7TDI,J Tuve ( Tufa )Gud hjälpa deras s jäl ar." 

Fiaoveden säges ha varit ett självständigt konungarike.K
0
nungen skall ha 

haft s itt hUYudeäta pA Bolmsö.Enligt sagan skall en konung i Ti veden ,Eigil en-
hänt,ha haft en somson bl i som ev i ft med kung Hertroge dotter i Ryasland och IXI 
blev där konung .På den tid f" _._ 

en orekom ~ga blodiga strider i dessa bygder mellan 
de många småkonunkar,s 0m- då funnoa. 

råt t och obändigt Folket 1 Finnveden under denna tid beskr i ves såsom 

med en medfödd kärlek till det gamla,som gjorde att det med envis ihärd ighet käm 

predikas.En norsk konung,Sigurd Jorsalafaea 

Heliga Geaven,där gjort ett löfte att lXX 

den kristna läran Gli!Vända de hallstarriga smålänningarna.Därför bröt han 

pade mot kris tend omen då den började 

r e,hade vid en pilgrimsfärd till Den 

till 

1123 in i Finnveden med en krigshär och f 1 
or Vttldsamt fram med att härja ,bränna 

mörda och plundra,samt roffade till sia 
• al lmogens boskap och for s edan hem till 

Norge med et t r ikt by t e .Det var i 
sanning ett under l igt sätt a tt bedriva mission 

och det var j u inte unde r liRt a tt d _ e betackade sig för en sådan rel i gion . 

Under de gamla tiderna då danskarna härjade i Finnvedsbygderna fick 

dess befolkning lida oenhört.Både Danska och Svenska kr i gshärar plunfrade befolk 

ningen,därtill förekom ofta miseväxtå r vilket ~j d tt 
' • or e a e t t ständigt nödtill-

stånd r ådde. 

Man håller före att Finnveden varit bebyggd sen 4000 lr före vår 

34) .. 
tideräkning,Den omfattar den delen av Smål and, s om benämnes Os t b o, Sunnerbo,Väs tbo 

och en de l av Mohärad.De första bebyggarna kommo söderifrån och från västkus t en . 

( De båda vat t endragen, Lagan och Nissan , som genomlöpa Finnveden och utmynna i~ 

( 

( 

( 

havet v oro de vägar på. vilka bebyggarna trä ngde nDi i n i ~ denna bygd 

Genom Värnamo so~ken,min födelsesocken,fly(r Lagan,som har sin upprinnel"' j 

se i Gr anarp ' ägor i Barnarpa socken,ech på sin väg till havet upptager den tre 

andra större vattendrag,nemligen Storån, Härån ech Årå.n.Sitt namn har den enl igt 

sägnen fått efter en r övarhöYding,Lage,som bodde på. en ö i Hagsjön,Tokarps gård 

i Byarum.Han ägde mycket silver och guld vilket en bonde i Tokarp gärna ville 

komma åt .För detta ändamål grävde han en grop på den väg på vilken Lage plägad e 

färdas nä r han k om hem f rån s i na r övarbragder .Lage föll i gropen och då. passade 

benden på och sl•i ~hjäl honom och tog hans rikedomar . 

Denna bygd ,som ford~m bevittnade så många blodiga strider mell an danskar 

och avenakaroch till följd därav var utplundrad och fattig gick fordom under 

namnen"Fattiga Små.land"och ~orka SmAland",vilket säkerligen också m•tsvarade 

v erkliga förhå.llandet,är nu en fredlig,upplyst landsdel , bebodd av on idog och 

dukt i g befolkning .Här har också. de andliga väckelserörel s er na län1nat djupa och 

nytt i ga spår efter s i g .Nu torde den kunna mäta sig med vilken annan landsdel 
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35) namnen ha ingen s om hälst gilti~het 
nedaättande 

Sverige. J&i bäl.at i Sverige ech de gamla 
a.m .. nAa annan i v!rt vackra 
numera.Denna bygd är !ör mig kärare an en 

rd i ain•s.llandsvisas" 
vill inetämmå i Carl Bebergs • 

( 

"Vå.r t land är stort och magert , 
Vi s jälva ii.re am!, 
Ven älskat varmt eoh !ag•rt 
V!rt sJDA.land -ä.r ändå. 
T d"r ber !lit i varje vrå 
1Yek~g,idal,vid sj öar blå., 

~ å d" ibrand Och varje bröst st r ar • 
För frihet,hem ech !taterland. 

DBT GA11.LA BRUKET . 

La& två v~tt.en!ul vicl Hörle och Karla-
På sin väg til~ havet bildaT an 

__ , j " rnhanteringens tjänst .v i d fallet i 
a ber utnyttj ats i den g~a a 

fere.Bå.da des a tillhörde Krtnan och arren-
6 "-t. 1 t en -4lSlkVarn,aem 

f i b 'o'r4 an •v I o.,.. a e ....., 
u·0·rle anns ~ • •j tun ~ ' rende betalade • uge -

j "lnare Peder Börjesson Stråle , som ar 
deradea aT en m o .. si"- med Lagan fins 

.rantör Knr~afors fore~ar • 
annmål Vid b&lrå.n,aeJD strax .. d t. 

ner ap • ~ Hörle,aom heter Lintstadfera.Aven e -
ookså ett va~tenfall, en halv mil öster d n är numer a nedlagd . 

H 
.. le Bruk Där fanns förr en kVarn,men e 

ta äges av or • il tum på en-.. de Hör le erhöll 1652 priv eg 
En Holländ are ' Lorent z Baak, e em ag ' ! b 

Lindstadfors .År 1659 anhCill han e:tt t ygga 
a.m han byggt vid stångjärnshammare 

36) 
en masugn vid Hör le , samt att få flytta den :hammare han byggt v id Li ndstadsfora 

till Hörle,vilket blev beviljat. 

En AbrahamXUX Väderhuusen hade•· 1653 köpt Tabergs Noraehammare för pen

ningar, som han lånat av Baak met pant 1 Tabergs Ner rehammare.Då Väderhuuaen i cke 

kund e betala lånet övertog~aak Norreha~nare , som s!ledee övergick 1 Ii Hörlever~ 

( kens ägarea händer och f örblev e! till I812,d! Hörl~, som ditt i ls varit fiedeko-

roise , fö rlorade detta ,vilket överflyt t ades på Lundboh~m 6 Vextorps eocken.D! 

Baak genom övertagande av äganderätten till Norehammare kom i bes i ttning a~ Uas-

ugn Tid Taberg och erhöll rättighet att köpa tackjärn i den n.pligen ppprättade 

Bergslagen,bl ev det inien maeugn byggd vid Hörle.Ännu en hammare byggdes vid Hör~ 

lel673.Vid början aT 1700-talet bleT en annan holländare , asessor~ van 

Lindt , ägare till Hörle och !736 anlade han ett manufakturverk vid K~rlafors,tre 

k .m.aöder om Hö rle.Det bestod till en början. av en stångjärnshammare och en spik 

( hammare.Ännu en stångjärnshammare fly t tades dit från Lindstadf ors I 938 , från vil-

( 

ken tid det allt så fanns tTå stångjärnahammare och en spiksmedja i Karlefprs. 

Br ukadriften vid Hörle var vid denna tid synnerligen livlig och omlattana 

de.På vägarna till ooh från Hörle såg man lå.nga !eror som fraktade kol från de 

etera skekarna och t ackjärn från Taberg.Andra fraktade de färdiga produkte r na 

till hamastä(ierna Halmstad ech Helaingborg .Den färden tog en vecka och p! hemre-
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san fraktades diverse förnödenheter .~land de månia bruken 1 dessa trakter ansågs • 
Hörleverkan på den tiden vara et t av de f örnämsta . Natt och dag hördes s t ångj ärns 

hamrarnas dunk och ur skorstenarna sprakade tusentals gntstor som bildade ett 

storelaget f~rverkeri mot den mörka natth i mlen .Smederna och deras hantlangare 

arbetade i sitt anletes svett vid hamrar och härdar.Om somrarna bestod arbets-

( dräkt en av en fotsid"~ "blaggarnsskj orta" med en lädergör del om livet och ett 

par primitiva tofflor på f ötterna vilka egentligen bestodo av endast ett par fla 

( 

t~ brädlappar med en läder rem över vristen. 

Smedmästarna och de s.k.mästerevennerna var ett ganska självmedvetet släk

te.Detta kanska de också hade en viss rättighet att vara,ty det var ett ganska 

yrkesskickligt folk ,Det tog en ganska lång tid av arbete och möda i nnan de kom

mit så l ångt att de kunde erövra mästerbrevet ,Man måste också beundra derasXXXIX 

skicklighet då man stod och betraktade hur smidigt och behändigt de vände den 

glödande järnstången under hammaren tills den fick den rätta dimensionen , jämn 

och fin som om den varit valsad. 

Såhär såg ett mästarbrev ut , utfärdat för Johannes Elg , samt ett kon

trakt mellan honom och Hörle Bruk. 

Mästarbrev f~~!!!meden l .ohannes Elg,Hörle Bruka 

Undertecknad,Ålderman för det l ovliga Hammar~ Smed Embetet i lönkö

pings l än , gör härmed vetterligt att smeddrängen Johannes Elg,vilken vid Hörle 

3tl) 
Br uk uti smideskonsten sig övadt begärer bliva i detta Embete Mästersven och 

att han uti min närvaro gjordt det Mästersvenspro~ förnyade Kongl.Hammarsmeds 

ordningen föreskriver,ty varder han Johannes Eli , igenom detta öppna bref erkänd 

( för en ärli g Mä s tersven uti det lofli ia Hammar smeds Embetet.Till yttermera vie

so är detta l!åstersvensbref med mitt namn och sigill bekräftat. 

( 
Jönköping den 14 oktober 1856. 

På Hammarsmeds Embetets vägnar 

P.K. Nordetröm . 

År 1856 den 14 oktober 

vid 6rdinarie Bergslaga- 3tämman med Jönköpinga Läns Bruksdistrikt är detta Mäe

terevens- Bref anmäldt och sam Johannes Elgs skicklighet uti Hammarsmede yrket 

b l i fV it a~ vederbörande Bruksbetjänt och Ålderman witaordad Alltså varder han, 

JOHAN1~S ELG härmed till Hästersven uti det Lovliga Hammar~ Smedsyrket anta-

( gen.Ut Supra 

( 

På Bergmästare Embeteta vägnar 

Fredr,Ekenstam. 

(Sigill} 

KONTRAKT. 

~ed Hammarsmedsmästaren Leonard Eli och ~åatersvennen Johannes Elg för 

tillsammanel/2 Il2datånijärnehärd vid Hörle Bruk. 
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!,Tills v i dare hålla dessa båda stångjärnsarbe tare en dräng med vilken de 

båda samtidigt sköta stå ngjä rnssmi det och erhålla då i måna.dtligt sp~nnmålsuttag 

( 3, 2 kannor Råg , 4,3 Kannor Rågblandsäd,hä lften hvardera till pr is Åtta Rdr f ör 

råg,6Rdr .för korn, 5 Rdr.för blandsäd , allt r i ksmynt för tunnan a 63 kannor. 

( 

( 

2. Till fodereller mjQlkpenningar hälften hvardera Tjugo Rdr ,rmt,hvarjämte 

sommarbete för en ko bestås dem på skogen. 

3 . Potatislandeb som arbetarna f örut under det de haft arbete för en half 

härd vardera få de behålla . 

4, 12 las s l ångv ed erhåller hvardera smedersigk hemkörd . 

5 . För hvarje centner v i d ve r ket och ef ter f öreskrifvna dimensioner utsl!li dt 

stångjärn betalas arbetarna tillsammans 31 I/~ öre r mt . 

6. Då för hela stång järnshärden lefverer as under a rbetsveckan »~XMJ ut

smidt å ttio centner stångjärn a f beskaffenhet som näst föregående punkt före

skrifver utan bortsmide a~ tackj ä rn erhå lles f ör härden 12 kannor malt eller 

korn såsom uppmumtran eller e.k, amidespremie hvadan kommer för~ I /2 härd 

( 6 kannor a tt erhållas. 

( 

7. Till hvarje lispund överjärn smeden lämnar på de 130 pund tackj ärn som 

bestås för tillverkn ing af l centner stångjärn betalas av vruket femt io ö~e rmt 

hvarmed smederna ersätta bortemidt tackjärn med det pris som det vid Bruket an-

vånda tackjärn kostar Bruket vid Bruket lefvereradt. 

40) 
8 , För biträde till koldrängens aflönini erhålla smederna tillhopa 

15 Rdr,rmt. 

9. För hvarje till stångjärn förädladt centner tackjärn tillsläpper Bru 

ket 3 s tnr kol ,men smederna tillförbindas den noggrannaste hushållning med 
100 

kol,och till b ef ord rande häraf betalar Bruket för kol som efter denna beräkning 

( besparas eller för s,k,Öfverkol 3 Rdr,rmt. per l äs t .Hvaremot om me r a kol af sme-

den an vändes han är sky1d1i a tt ersätta bruket för bortsmid4a ko~ med minst li 

ka pris per läst men om priset är högre med det pris som för köpta kol betalas 

allt per l äat om 12 tunnor, 

lO. Fri bostad lämnas arbetarna, 

Il, Tjugo skålpund talg till smörjning å Hjulnålen m,m,består för half 

härd. 

12 Det åligger smederna att med yttersta sorgfällighet och till Bruks-

( ägarnas bä sta vårdaii de till dem öfverlämnade verk,materialer,redskap och effek

ter och af lämna allaXXIXKXIJ% öfveretfekter så som öfverjärn,öfverkol m.m.vid 

snavar att om något genom oaktsamhet,missvård eller på annat sätt f örfares elle r 
( 

skadas t er sät t:l a l l skada och f örlust, 

13. Den stångjärnshammare som för härden gagnas skall af de vid samma 

hä rd arbetande smeder gemensamt i god gång hållas , hammaren vid behof vällas stå

las och afjämnas,likaså böls ten vidmaktshålias genom påläggn~ng och stålning 



( 

( 

c 

c 
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mot det att behöfligt järn och stål af Bruket bestäs , hvarjämt·e 20 Rdr.rmt. i s , k 

byggninislön dem betalas för XIY«IK helhärd pr.år. 

14 . Likaledes betalas av Bruket till smederna för helhärd 40 Rdr. rmt 

för det att de hålla behöfliga arbetsredskapen fär härden i gott och fullgi ltigt 

skick samt bestå hammarbläck. 

I5. Den gödsel som efter arbetarnas kreatur faller och ej af arbetaren 

till dem tilldelade potatisland användes akall tillbjudas Bruket att köpa för 50 

öre pr, l ass . 

I6. Om av arbetarna, deeea huetru,tjänare barn eller kreatur öfvas ohägn 

våld eller åverkan eller oloflii betning, eller idkas jakt på. Brukets Ägor , bötes 

utom hvad efter lag ådömas kan , af husbonden 20 Rdr.rmt för hvarje särskild sådan 

förseelse . Utan efter utsynini af Brukets skogaförvaltare får ingen skog under 

nå~on förevändning tagas. 

17. slutligentillförbindes smederna ett ärligt , nyktert och anständigt 

l efVnadssä tt,att hålla sitt husfolk till en likadan lefvnad,att fli t igt och or

dentligt utföra sitt arbete på tid som föreekrifves , samt att höfvligt och bered

villigt bemöta Brukebetjäningen, allt vid äfventyr att skiljas från tjänst och 

arbete genas t e~ter f örseelse af denna punkts stadgande av smederna ajälfva och 

vid ansvar att ersätta skada och lidande som kan uppkomma om någon af dess hus-

folksi g emot dem f örbryter 
Hörleden I Novemb er J868 . 

42 ) 

I jämförelse med torpare och andra arbetare vid bruket anställda levde 

smederna et t ·ganska gott l 1v i f r åga om mat och dryck och även 1 klädedräkt , 

( Deras inkomster voro efter den tidens förhållanden ganeka goda.På hösten var 

det vamligt at t de på marknaden i Väenamo köpte en oxe som slaktades och nedsal 

t ades fö r vinterns behov och till julent fick ett eller två iÖdsvin gå samma 
( 

väg ,Enligt kontrakt tillförsäkrades smeden fri bostad som bestod av två eller 

t ee rum och käk.För överordnade , särski l t br uksägarna hade de stor respekt .Då 

de s amtalade med dem stodo de alltid med mössan i hand även om det var i kalla 

vintern .När greven kom åkande , eller gående , stannade de på lagom avstånd och sto 

med mössan i hand l ills dess att vederbörande ~asserat .I smmtal med gr even a n

vändes a lltid tilltalsordet J "Nådig greven" och grevinnans titel var Hennes nåd. 

Mellan smeddrängarna och bönderna , särski l t dr ängarna r ådde mestadels 

ett spänt förhållande.Då. benderna stundom fingo tillbringa nätterna vid kvarnen 

i väntan att f ä malet blevo de ofta utsat t a för åtakilliga spratt.Säl unda kunde 

det hända att när bonden på morgonaidan skulle hämta s in pålle i kvarnstallet 

( denne hade ändrat färg så att han inte i ände igen honom, smeddrängarna hade pas

sat p& at t måla h onom .~ller också hade de lossat mut trarna på vagnshjulen så 

att hjulen foro åt var sitt håll.DPt har berättats mig att en gång fann bonden 

sin vagn sä "'lar.e~ad i--vattenfallet att vattnet påverkade hjulen som på ett vat 

'"'h • . .-• .. '-



( 
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tenhjul och därför snurrade hjulen med en väldig~art.När man så trä ffades på 

Värna.mo marknad eller vid auktioner skulle man"göra upp" sina mellanhavanden i 

vilda slagsmål. 

På den tiden var järnet en åtrådd vara och det hände alltibland att 

särekilt smeddrängarna l ade b eslag på en och annan järnstång,som man sedan av-

( yttrade för att skaffa br~vin.På vågen mellam Hörle och Värnarne fanns ett stäl 

( 

( 

le där det uppgjordes bytesaffäre r mellan järn och bränvin.Där levdes ett gans

ka ruskigt liv , särskilt om lördagskvällarna när bränvinet flödade .Vilda och blo 

diga slagsmål var inte ovanliga.Mellan detta ställe och Karlsfors går en gång

stii genom skoien och där den passerar en bä ck blev en s oldat mördad under I800 

talet , en man blev anhållen som misstänkt , men då bevis fattades kunde han ej fäl 

las utn han blev fri.Vår väg t ill Värnamo passerade den vägen och vi hade stor 

res nekt f ör platsen när vi måste gå förbi där. 

Hörle slott. 

Då bruksrörelsen växte beslutade makarna van Lindt att bygga en reore-

sentativ bostad i Hörle för att bosätta sig där.Troligen bodde de dessförinnan 

i Jönköping , där de ägde flera gårdar ,Vid dennatidpunkt inka llades Valloner från 

Holland ,samt även tys kar till Hörle,Den förs te , Grund t tz ,kom som insnektor till 

Hörle från Tyskland 1721 och även Thurs i e kom vid samma tid .Dessa båda släkter 

leva ännu kvar i våra bygder.Van Lindt dog 1733 och ligger begraven på Månsarp 

44) 
kyrkogård . Under hans t i d utvecklades de s . k."Hörliska verken"till de förnämste 

i Tabergs bergslag , 

Kort af te r makens död gifte sig hans enka, Anna Margareta med en hollän

dare , asessor Peter Brouwer.Denne hade förut haft mycket med van Lindt at t göra 

och han plägade ofta låna p~ngar av honom,Men även Brouwer var förmögen och se-

( dan hans maka fått ut hennes del av åaD van Lindta holländska tillgångar blev 

det en avsevär d förmögenhet.Då började man göra allvar av planerna att bygga ett 

boningshus i Hörle , 

Det väckte ett stort uppseende i Hö r letrakten när man såg ett stort te-

gelhus resa sig i denna kar ga bygd .Det berä t tas att någon frågade byggherren hur 

det var möjligt att bygga ett så dyrbart hus .Denne lärer då ha evarata "Så l änge 

det finns s t en i Småland finns det pengar i Holland .''En arkitekt Carlberg från 

Göteborg fick i uppdrag att göra ritningarna,Peter Brouwer fick dock i cke full-

( följa sina planer,ty han dog redan I742,Utom sextusen Dahler Silwermynt,som tes

tamenterats till hans broder i Holl and,hade han förordnat att hans"allrakiäraste 

( 
hustru,Anna Margareta Lilliecreutz , hvars hulda kiärlek och trognaste omvårdnad" 

han f ått mottaga skulle besitta a ll fast och l ös egendom. 

Det dröjde inte länge förrän hon ingick i sitt tredje äktenskap,denna 

gång blev det med statesekreteraren i kr i gsexpedit ionen Gabriel von Seth, som nJI

ligen blivit enkeman vilken anhöll wn hennes hand . Han lärer ha varit en duglig 



( 
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embetsman med stor ekonomisk begåvning och under hans ledning uppl ev de de"Hör -

liska v e r ken"en gl ansperiod p! I750-talet. 

s tommen till slottet stod färdig när von Seth tillträdde Hörle och d e t 

blev han som fick fullbord a bygget.! ett brev ,publiserat i allmänna tidningar 

den 24 nov.I770 säges det a~lbland de ställen som jag i Små lana bese t t är Hörle 

( bruk det märkligaste.Sjelva herrskapshuset är av sten,tre våninga r bög,av Hwilka 

( 

( 

den understa,som är inrättad till kök och skafferier, ä r under jorden .Rummen äro 

eft er framlidne Herr Öfverintendenten,Bar.Hårlemans dessein på det präktigaste 

sätt acheverade .De ä ro boiser ade med dör rstycken a f framli dne Hofintendenten 

Pasch.Den stora salen är öfverallt gipsad med Broncerade Bröstst~cken af fyra 

r egenter under hv i lka Ht s Exellens warit i Rikets tjänst.Biblioteket är i god 

smak.Fru Riks rådinnan och Grevinnan har ett rum,inrättat t i l l Porce linkök, som 

ä r h ögst kostbart och bestå r a f många rara stycken af denna matiere. 

Trägården , på Holländs ka vise t anl agd ,är ganska s t or och en av de wack

raste i Riket," Qn bruksverksamheten i öfrigt säges: "Smed j or na med en ny och ar

tig bäljegång försedda och arbeta rna s! väl inöwade att de förutan annat finare 
~f s~s t~cke_u., 

stångjärnssmide,äwen under den stora hammare~iacka och förfärdiga de här under 

vagnarna brukeliga jern-axla r,Uti dessa och öfvri ga i denna bergslag belägna 

masugnar brukas Tabergsmalm,hvars lätta brytningssätt eller kallkilning samt 

lindriga nederfordrande ,ärsätter dess r i nga halt och höghet i smältningen. 

46~ 
Motiven till de konstnärligt m!lade dörröverstyckena ä r o hämt ade från deko 

r•tioner i kronprinsens och kronprinsessans vå ninger i Kongl, slottet i Stock-

( holm och utförda KKK av Hovintendent Pasch .Denne , en infödd svensk, ansågs vara 

en utomordentligt skicklig dekoratör. 

( 

Största s a len i hus~t är9,65%X7,60 meter med fem fönste r .Vid väggparti-

erna me l l an f öns t ren st od byster av de fy r a regenter under vilka Gab~iel vGn . 
Seth tjänat,Karl den XII- s byst var av ~s och broneerad.Drottning Ulrikas ut-

skuren i trä och m!lad i brons.Fredrik den I - s och Adolf Fredr i ks var likaledes 

av gips och bronserad .I taket hängde en l juskrona av slipad kristall .Längs väg

garna stod 24 stolar av valnöt med säten av Holländsk s äv . 

Framf ör hus et l åg gårdsplanen belagd med kul lersten och avgr änsad av 

staket,som förband de små fl~gelbyggnaderna med varandra . Mi tt fr amf ör i ngångs

dörren fanns inköreport en mellan två murade pelare krönta med j ä rnhuv or .Portar na 

l var smi dda och hade det grevliga vapnet i et t överstycke .Trädgården,norr om h u

set låg p! en ö omfluten av en kanal . 

( 
Ovanför i ngångsdörr en till slottet står årtalet I 746 . 0ch på en koupar-

tavla i ett av rummene "Hind ,v ,Lind t , AY1 Marg .Lilliecreutz förste man köpte grun

den. Peter Brouwer andr e mannen byggde h uset.Gab .v .Seth t reie mannen ful lbordat 

I74_ . "På baksidan stär:"Hörle gård och Bruk fordom tid Wangiömman kallad," 

Om dett a hus skrive r Allvin: 



( 
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"I stora våningene fönater s e r man Lagan ,bred och lugn , framträdande utur 

ett mörkt sk ogssvalg nedvand ra bland lövängar f örb i t r ädgården till s törtn i ngen 

utför klippan,vare~ter!n , sedan hon där förrättat sitt åliggande vart ill mmxmän-

niekan t vinga t henne , l i ka lugn f or t sät te r sin vandring mot söder , dä r hon upp

slukas av en djup ekog . P! ~appan t i ll s tora buset övrekådar man på en gång smea 

jor och verkstäder , samt öv riga till anläggningen h örande byggnader.Det grå,med 

qvadersten klädda huset och de omgivande höga skogar varifrån de stundom mäktiga 

hammarslagen ljuda göra dock stäl let n!got dystert,! 

En tidningsman frän senare tid skriver c "Kommer man någon vacker sommar

dag kontinentalvägen Stockholm -- Malmö från nor r emot Värnarna till och vid Hör

le f å r s e de t vitskimrande s lot t e t avteckna sig öv e r Lagana ajöliknande utbukt 

ningdär änderna simma och stilr ena Täggar avspegla sig mellan lummiga stränder 

då skulle man vara under l igt funtad om man genas t b ör jade tänka p! enöken vid 

( dånande t olva lag i märkre t och annan myst i k . 

( 

( 

( 

Ty så vac ker och leende ä r tavlan. som Hörle erb juder särskilt om sommar

sol strålar omkring godset,att man plat t inte t kan 8 li än befriad i sinnet och 

glad . 

Yen något annorlunda kan intrycke t bliva om man kommer frå n s öde r en mör k 

och disig novemberdag, s trax ~ innan kraftstationen tänt sina ljus och 

mörka skuggor humnit ostörda breda sina tätnande skuggor omkring r ester av barn-

48) 
marsmedjor och annat kr ing de brusande fallen och man är instä l ld på gammal t och 

fornt .Då blir de t mera passande ram för i nfogande i slottsbilden av den"Vi ta fru 

som Hörle sen gammalt enligt sägnerna hå llit sig med ." 

Som alla gamla slot t med s j älvaktning ha sin"V ita fru", så har också Hör 

le slott s in,Den gamla sägnen lyder s! : 

Asessor v an Lindt var r edan en ä l dre man när han gif te sig med A~naMX 

Margar eta Lilliecreutz ,som då var tre t tio å r gammal,Detta s kedd e I 726 . Hennes f ör 

ä l drar voro dåv ar and asessorn i Göta hovrät t Ni l s Velt och hans maka Kris t ina 

Schiller .Hon beskri~es som en kraftfull och viljestark kvi nna .Genom s itt gif ter

mål blev b on en f örmögen kvinna, då hennes man eft er v! r t i ds s ä tt att räkna var 

millionär och ägare t il l de Hörlevarke n med gå r dar och manufakturverk .Enligt t r a 

ditionen säges det att hon skulle ha tagit livet av s ina tre män,K Den tred j e 

maken skall h on ha t vingat att skriv a unde r e tt testamente till f örmän fö r sin 

egen släkt.Enligt en annan v ersi on s ka l l hon ha satt pennan i handen på sin ce-

dan döde IIJake , sedan hon satt honom upp i s ängen,för a t t ban så l edes "med b and 

på pennan" underskrivit testamentet. 

Folksägnen be rä ttar dä rför a t t h on inte f i ck någon ro i s in grav utan 

gå r i gen som"Vi ta f r un" och gamla Hörl eb or f ör säkra a tt de h a set t henne .:&:n gam

mal trotjänarinna hushällerekan Lotta f ör säkrade att en gång då h on var syssel-

sat t med j ulbak f i ck se henne komma in i köket där hon e;ick fra1n och tittade i 



r 
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bakugnen varefter hon sakta föravan(genom dörren.En son till dåvarande ägaren 

till Hörle ,ingeniören ec) järnvägabyggaren Jehander,akulle gå in i biblioteket 

för att hämta en bek och då han stod framför bokskåpet stod plötsl iijt en evart -

( klädd dam vid hans sida och då han var färdig att fråga va6 hon ville f örsvann 

( 

( 

( 

hon.Det fanns en säng s om kallades kungasängen ,därför att Guatav den III en gång 

gästade H~rle ech lå& i den sängen över natten .! den sängen säges det att man 

aldrig kunde ligga över natten utan att på ett eller annat sätt bli störd av 

"Vita frun."Varför hon särakilt intresserade s i g för dem som l åg i den sängen är 

svårt att föratå,men kanske det var den som varit hennes mans dödsbädd.Hur myc

ket sanning det ligger 1 dessa historier är svårt a tt aäga .~n gång hörde jag 

dock farbror Thursie säga att det ibland tilldrog sig mystiska sake r i det gam

la slottet,Han var dock en tfevärdig man som inte ljög och han hade vis t ats mån

ga nätter i slottet och vakat bland annat v i d ingeniör Jehanders moders s jukbädd 

Enligt folktron skulle den bekante pastor Palmberg ha gästat slottet och legat 

i kungaeängen och då han stördes av Vita frun frågade han henne varför hen inte 

fick ro 1 graven och mottog hennes bikt , därefter har hon vari t försvunnen . 

Hur de t än r örhålJ.er sie; med det ta så är det ett faktum att hennes tred~ 
~.w... ... .41--.~ 

je make dog tre år ef~he~ och redan 1746 var det inbördes t estamente skr i -

vet,som gjorde Hörle till fiedekemiss för den Lilliecreutzka släkten . 

Som synes av de gamla beakrivningarna,v ar slottet då det var i sin ~ 

50) 
högsta glans under "grevens tid"en märklig byggnad och ännu star det kv ar såsom 

ett •tå tligt monument över den byggnadek onat , s om f anns för tvåhunura &r s edan , 

men de XKXIMXKXKJIIJ,konstakatter , som fordom funnos i ~yggnaden ä ro borta . 

Då H~rle I8I2 förlorade sitt fiedekomissariat såldes det till en major 

Eckerman och en tid aenare ,på dennes konkursaukt ion, t ill överståthållaren, grev 

( Jakob Hamilton . På samma konkursauktion såldes Nerrebammare til bergsr ådet Aacha 

dock bibehöll Hörle Bruk äganderätten t i ll de till Taherg hörande hemmanen i 

Tabergs bergslag, 

Den nye ägaren till Hörle Bruk vidtog varjehanda förbättr i ngar genon 

vilka kapaciteten betydli~t ökade,på samma gång,som kolåtgången minskade .Dessut

om anlades i bör jan av 1830-tale t ett valsverk och en kett ingamedja,v i lka dock < 

rätt snart lades ner . 

Greve Hamilton inrättade på egen be1oatnad en skola fö r fattiga barn 

f rån Värnamo och angränsande socknar , vilka där erhöllo undervisning. Han skänkte 

även Värnamo socken 1000 rikadaler banco , från vilkeh summa 5% r änta skulle an

vändas till Tanvår dade barns uppfostran.Han synes ha varit en god man som intre 

serade sig för sitt folka bästa.Skolsalen inrättades i en byggnad på bruket , 

vilken senare då särskilt skolhus blivit byggt,i många å r användes för den kr i s t 

na ver ksamheten på Hörle . 

Nmoer är smed j orna helt nedlagda,sedan många å r,men jag minnes väl 
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från mina pajkår när hammardmedjan var 1 g!ng .Den arr enderades då av smederna 

Johannes Elg och J .K.Thursie,vilka köpte skr•t, som smältes ne r och förädlade XXI 

til1 s t ångjärn.Jag mi nna a! väl huru vi p oj kar , när skolan var slut för dagen , 

gick ner till smedjan och ställde oas i därren och såg pä när smältan togs ut 

ur bärden och l ades under den st•ra hammaren,vilken med väldiga tunga slag plat
till 

( tade it den s! att den fick formen av en vä l d i g ost , va refter den höggs sönder i 

( 

( 

i bitar ungefär aä stora aom en s.k.ankarstock.Sedan dessa ytter ligare blivit 

uppvärmda i härden så att de v or o vitglödgade ånyo lades under hammmaren och %Il 

räcktes ut till fint stäng j ärn.Di vor o väl d i gt skickliga i sitt yrke , dessa e~e

der och det var ~eket intres sant för ase pojkar att s e på när de utför de smidet 

Det dr öjde dock inte så l änge förrän även denna rest av det en gång så betydel

sefulla stängjärnssmidet förevann .Därmed började en ny tid bryta in och en gan-

ska intressant epok i folk och näringslivet teg slut. 



( 
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O R I G I N A I. S O)[ J /. G ll I N N E S. 

Till ungd omsmianana höra ocksä en del or i g ine l la pers onlighe ter som 

funnos p! Hörle och Karlsf ors , 

Bland dem f anns en gammal lumps aml are , aom gick under namnet Chadvick. 

l k h b odde ... • K·a·vsjö socken.Öknamnet hade Hans rätta namn var Augus t Ni ason oc an 

han f!tt därför att han då han kem in i stugorna först frå.gade efter om det D1Dl 

i ah2- t i ll salu" , aedan bjöd han ut s ina varor med ungeX "lump ella ben ella schv n ~· 

" kaffe,socker, knappar, synå.lar o Chadvicks bäste trä om tär följande orda Ja har 

l behöver nät sädant. 11 

För oss bar n var de t i nt ress ant att se på när han plockade upp härl i g-

heterna ur sin läda som han hade på sin kärra.Bitsocker fanns i nte på den tid en, 

l b t svarvat trä endas t topp- och kaka ocker .Varornas vägdes med en enke e sman av 

med en träkula i ena ändan och en kr .,k i den andra .Viktskal a.n var ut pr ickad 111ed 

s~å. rräss ingsstift och det hela hängde 1 en flyttbat s tåltråds krok .På den tiden 

t ikt t r Var s kålpund,lod och korn.Den var inte metersystemet infört u an v sa s e na 

sortens beteman använde även kvinnorna när de sinsemellan l änade kaffe och 

socker av varandra . 
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Ked hygienen var denne handelaman inte så. noga.Jag såg en ~ gång då de t ha-

de blivit en fläck på. sockertoppen hur han t eg upp r ockskörtet,spottade på. det 

och gned av fläcken.Det bästa av hans handelsvar or v ar dock f~r oss pojkar la

kritsen, mendet var i nt e alltid sA att v i var s tadda vid kassa nog för att köpa 

av den åtrådda varan även_om den billigaste s t ängen endast kostade tv A öre. 

( »en det fanns ett sätt att kla ra av den ledsamma situat ionen .Gubben hade ett 

rakt ben och när kärran var tungt lastad i backarna v ar det rätt sä besvärligt 

för honom att ta sill upp .Då. knogade han så avet ten lackade ocg drog kB.rran 1 sig 

sack uppför backen.Då hände det att vi pojkar ~älvilligt erbj öd oas att hjälpa 

honom att skjuta påx vilken tjänst ban med ta.ck sarnh~ t tog emot.:Men det var inte 

säkert att det var endast humani t ära skäl som drev oss ti l l att hjälpa gubben. 

Men det fattades inte intensitet ix i vär tjänst , ty uppåt gick det med fart sä 

att handelsmannen hade svårt att följa med .Hoppet om belöning 1 form av lakr its 

( var nog den egentliga orsaken till vår hjälpsamhet och den uteblev icke häller . 

~år vi kommi t uppför backen öppnades lådan ooh en lakritsstång balades fram.Men 

den skul le delas och då l ämpliat hjälpmedel härtill saknades stod gubben icke 
( 

tafat t utan visste råd .Han hade goda tänder och varför icke begagna dem då kniv 

saknades .Så tog han he l t enkelt t )ll den ut väeen och det generade osa inte att 

njuta av den ätrå.dda va r an därför att gubben bitit av en bit lt oss . 
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Ett annat original var "månadsgeaällen . • Han hade t ä tt den titeln där

tör att han regelbundet ~terkom varje månad .Vem han egentligen var , hade vi in-

( gen aning om.Enligt kans egen uppgift hade han varit sjöman och härstan~ade frän 

Bl ekinge . Som s jöman sade han att han befarit världahaven och sett olika länder 

och folk.De fulaste människor han seti\!Pde han var människ oäta rna. "Bevare mig 
( 

( 

vad de s~g ut om truten~ sade han . Han hade en sä ck på ryggen och en knö l påk i 

handen och det var no::; allt vad han ägde .D~ han kom in i mitt hem satte han sig 

vid dörl!en p~ en stol och suckade:"Hå h~, ja ja , ja är som om ja var regnad ner 

på joren,inge anhöriga och i ntet hem på joren .'~i barn tyckte alltid synd om ho

nom och var inte s ena ait be mor ge honom något och de t tick han allt i d . Ibland 

fick hanockel stanna hoa oes unde r natten och en t acks annna re gii.at kunde man al

drig få . I s in p ås e hade han~ t t s l i t et nya tes tame n te och en sång b ok och innan 

han lade sig kom de fram .Han bad aldr i g om någo~ , men toe med tacksa~uhet och et t 

"Gu signe Er"emot den enklaste gåva.Han vand rade omkring hela sitt liv och en 

dag fann man den gamle liggande sjuk i ett di•• vid landsvägen och efter att ha 

( legat på Värnamo sjukstuga ett pa r dar slutad e han sina dagar. 

( 

( 

\ 

"Stolla - Hedda" vaa et t annat origi nal som med vissa mellanr UIII på sina 

vandringar kom på besök.Hon hörde hemma i Byarurna fattig hus , som ~lderdomshem

men kallades p~ den tiden.Men hon stannade a ldrig där utan var ständigt p~ vand-
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ring i bygden . Om man frågade henne varför hon i nte stannade hemma utan gick om-

kring så där,svarade h on a"Där finns ju inte en enda vettig mänska utan bara stol 

l ar allihop så där kan ingen va".Hon hade alltid en hel massa klänningar och för 

kläden på sig el hon els ut som ett stort· vandrande klädbylte.En eller ett pa r 

kaffekokare, en ktuka hörde till utrustningen .Hon gick alltid sm~pratande för s i g 

själv , stundom s krattande och stund om småsvärjande .Det sades att hon i sin ung

dom hade varit en fager eoh begåvad ungmö , men genom olycklig kärlek blivit kon-

st ig. 

En hemmanaägare som b odde ett par kilemeter från mitt hem var också rä t t 

originell . Han var bysdene elaktare och före jul hade han mycket att göra i sin 

bransch,nämligen att avliva bygdena "julnaeaar".Han var mycket skicklig 1 siåt 

yrke och därför mycket anlitad . Han var ganska egenkär och allt vad han hade var 

allt id 1 a lla avseenden bättre än alla andrae .En halv mi l från hans gärd b odde 

en gammal lantman och vid ett besök hos h oaoa kom de att tala om sina kreatur 

och som vanligt var h ans djur överlägsna i alla stycken.Bland andra hade kan en 

stut,som var en överdängare och den andre hade också en av samma slag .Men för XX 

att visa hur överlägsen hans stut var erbjöd han sig att leda honom tlll den 

andre bondens gård,för a tt låta de b~da djuren pr öva sina kwafter mot varandra. 

I en känsla av segervisshet ledde han så sin stut den en halv mil långa vägen 



56) 
och när h an kem dit fingo de båda "atridsstutarna"drabba ihop , meillet tog ett 

snöpligt slut för hans djur, ty den andre stuten avgick med en avgörande seger. 

När vår man såi varåt det låtade utbrast han1"Nä , nä si på den rackarn,han tar 

( tjyvtak, hantar tjyvtak l" Sedan fick han vandra den en halv mil långa vägen hem 

ledande sin ~ besegrade stul,men han hade dock den trösten att han be· 

( segrats genom"tjyvtak ." 

( 

Den gamle spiksmeden hade under mångaår ,dagar och nätter stått vid spik

hammaren och medan han lyssnat till forsens dån och hammarens knackande hade ha

de detta påverkat hans tanke- och fantasiliv .Detta hade skapat många vidskepliga 

föreställningar och han trodde sig ha både hört ocg- sett många mystiska oEh 

saker av övernaturliit slag.Nåcken,sk~gsfrun,tomtar och andeuppenbarelser voro 

för honom verkligheter om vilka det inte var lönt att hysa något tvivel.Hans 

argument var alltids"Dä mätte väl ja veta,ja har själv sett dä mä egna ög~n . " 

Då jag lärde känna honom var spiksmidet för länge sen nedlagt och han 

ägnade sig i stället åt klensmide .Han var mycket självmedveten och menade sig 

vara mycket yrkesskicklig .En gång gick han omkring lokomotivet ochsökte grans-

( ka dess mekanik allt under det att han emellanåt tog en pris göteborgssnus.Någon 

( 

frågade honom lite spydigt;"Ett sådant kunde väl inte ni göra?"Han sköt upp glas 

ögonen i pannan och svarade med något förnärmad mina"Hade ja ti'å ty'så skulle 

då.'väl gå.l" 
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Han arbetade i över trettio år på att gör a en a.k . kallad evighetsmaskin 

Härtill använde han alla sina lediga stunder,ibland till långt fram på natten. 

Han var orubblig i sin tro på att det skulla lyckas och det va~ inte lönt at t 

försöka övertyga honom om motsatsen.En gång stod vi pojkar utanför väggen till 

verkstaden där han sysslade med sin maskin.Brädväggarna va r ganska glesa så att 

man kunde se in .Då hade han kGmmit så långt att han stod och experimente rade 

men hur han snurrade på hjulen så gick den endast några varv och sedan stannade 

den.Hn försökte flera gånger med samma resultat,men till sist tröt tålamodet och 

då tog han hela maskineriet ech med all sin kraft slog han den i golvet så att 

det .hela gick i kras.Sedan gick han en stund fram och tillbaka medan vreden 

gick över och när kånslorna tillräckligt lagt sig plockade h an upp bitarna och 

begynte på. nytt.Han hade en syster som hushållade åt honom och en gång stod han 

och sökte förklara för hanne tekniken hur det hela skulle verka .Men hon kunde ej 

( fatta det hela och så. frågade hona"Men vem ska dra maskinen."Han gjorde flera 

( 

försök att inviga henne i mysteriet,men då hon ändå inte kunde fatta hemligheten 

bleg gubbenetålill och röt 1"När du ingenting begriper så kan du tigal "Trots sin 

orubbli~a tro och sitt trägna arbete fick han gå i graven utan a ttha lyckats. 

Som förut sagts var nåcken för honom en verklighet.Han hade sett hon~m 

själv i form av en vit häst som gick nedanför smedjan och betade i det saftiga 

gräset.Men då han gick ut för att närmare betrakta fenomenet hoppade hästen i 
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strömmen ech försvann,Näcken kunde c1cka~ spela,men det va r förenat med fara att 

lyssna till hans musik,ty den hade etn s ådan trollkraft att tjusa att man fick en 

så obetvinglig luat att dansa och bcirjade man dansa kunde man inte sluta utan 

dansade tills man fäll död ner. På em av utg~rdarna till Hör le gick jag ofta på 

dagsverke i mina pojkår .I akegskante1n fanns en bäck och pb ett av träden fanns 

en tavla på vilken det fanns några Gttydliia bokstävu och en tavla l åg på marken 

ma:.xni De gamla berättade att det hade stått på den ena tavlan a "Vandringsman, 

fly mörkret och följ ljuaet",och p~ den andra .axDalra:lax namnet på en mjölnardräng 

från Hörle , som man funnit död under ett av träden.Spiksmeden berättade at t mjöl-

nardrängen hade kommit till bäcken en midsommarnatt och där fått höra näcken s pe 

la och drängen hade tjusats av musik:en ~ch börjat dansa,men kunde inte sluta 

utan dansade tills han föll död ner.För ·spiksmeden var det fullt visst att det 

hade g~tt till på det viset och det var inte lönt att man sökte överbevisa ho

nom om att drängen ljutit döden på något annat sätt.Det var ocksä många andra 

av de äldre som var lika övertygade som spiksmeden att det var näckens musik 

som lockat honom att dansa ihjäl sii·.Men den verkliga förklaringen var nog den 

( att drängen varit på dans i en by som hette ~ässja och vänt hem sent p~ natten 

MIYHKKt och berusad som han var p~ något sätt genom olyckhändelae ljutit döden. 

( 

B~de han och hans syster trodde blint på troll och spöken. Om någon 

blev hastigt illamående s~ hade ban råkat ut för något otyg och då hjälpte ingen 
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medicin utan man måste gripa till n~got hokus pokus för att häva f örtrollningen. 

En granne som bodde i läienheten över oss hade en pojke, som var orol i g och skrek 

om nätterna.Nat url igtvis var det något otyi som oroade bonom,men det fanns bot 

för den saken.Kin far som varit jägare hade ett kruthorn med lite krut !.Smeden 

kom in och länade kruthornet och precis kl,tolv på natten,vilket ju är den tid 

( på natten då de onda makterna driva sitt spel , akulle det onda få sitt respass. 

( 

En besvärjelaef~rmel uttalades och sedan rev man eld på en tändstieka tog krut

hernet och hällde något av krutet över den brinnande tändstickan,men lågan an

tände icke blGtt det krut som tömdes över den utan även det krutet som fanns i 

hornet exploderade och det vart en väldig knall,men om den var tillräcklig att 

driva det onda på flykten vet jag inte. 

Han b rukade ocka~ spå i vädret .På höstkvällarna stod han ofta p~ gär-

den med den oumbärliga snusdosan i han den och kikade på vintergatan där han ut

läst den lommande vinterns väderlek . Om strömstaren höll till ovanför eller ne

danför fallet ,eller om sp~ren av uttern visade att ban g~tt upp ovanför eller 

ned om fallat var för honom säkra tecken på antingen mildare väder eller strän-

gare köld .Xen han var försiktig nog att aldrig säga i fö rväg vilka slutsatser 

om vädret han kommit till , först naä väderleken ändrat sig sade han: "Ja dä här 

dä visste jag."Jaa hade alltid förtroendet att f~ klippa hane hår,men det fick 

aldrig ske utomhus,ty om fåglarna tog av håret och använde det för att bygga bo 
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( 

( 

a! Terkade det a! att han fick h~qavärk.Och ~ klippningen försiggick inom hus 

fick ja& inte samla ihep h!r et,det ville han göra själv,orsaken var den att det 

inte fick brä.nnaa upp förrä.n han tregån"er h a de spotta.t.,At.t. gå över dki.r en hä~t 

h&de"tumlat"v!gade han inte,det skulle medföra a tt han kunde få ont i benen .Skul 

le han gå ett Tiktiit ärende och han fick se en katt s pringa över vägen betydde 

det otur ech ärendet blev-uppskjutet för den dagen .var kattedärtill avart be

tydde det olycka . 

Han Tar en mycket intresserad tidningsläsare -och han läste grundligt från 

den första sidan till den sista, både annenser och text.Om han berättade någon 

rövarhist~ria som han läst och någon lät förstå att han inte tr ~dd e de t var sant 

sva rade han•"Tror du att di får skriva i tidninga dä s om inte är aant? "Det var 

när det spanak-amerikanska kriget p!g, ck då gubben en middagsrast k om ner till 

sågen och berättade vad han läat 1 krigsrapporterna.Han började med att säga t 

"Nu är di rent å rasanas te å lev där nere på Gubbal"Det var på Kuba kriget på

iick, men det ated stavat ~ Cuba och det blev för honom Gubba .Det ryak- japans

ka kriget följde han också med stert intreaae .Då var det japanaserna som han be

undrade.Då berättade han hur tappra krigare "di däre japapeera var och särskilt 

general Port Artur," 

Småpojkarna som kände till hur v idskepli~ ~ubben var,tyckte om att dri

va med h onom.På ~interkvällarna stod han till s det blev ganska sent i smedjan 

6 I) 

och arbetade med sin"evighetsmask i n".Pojkarna kröp upp på taket och släppte ner 

en knallhatt 1 hätden .Gubben lät släggan vila för ett ögonblick och såg in i här 

den,mumlade något och fortsatta med sitt amide . Pojkarna släppte ned ytterligare 

en knallhatt . Gubben blev något allvarsammare än förta gången och muromlade något 

samt spottade XXXI tre gån_ger ,varefter han fortsatte sitt arbete .~~~ 

Om en stund kom den tredje knallhatten neddansande i hä r den med en liten knall . 

Nu f örstod han att det måste vara något otyg i görningen och s å kastade han s läg 

gan,mumlade något mellan tänderna och apottade , varefter han släckte elden i här

den och vandrade hem under det han grubblade över gåtan vad slags makter som voro 

i verksamhet och störde h onom i hane vällovliga arbete.Hans tro på hemlighetsful

la makter som voro i verksamhet had ytterligare blivit stär kt, 

Han hade varit enkling i åtskill i ga år , men hade i sinnet att ännu en gång 

få träda i brudstol ,varför han lade ut aina"krokar"här och där för att möjligen 

kunna förverkliga sina avsikter.Det var särskilt en äldre kvinna,en avlägsen 

släktong som han emellanåt uppvaktade i detta syfte.En gång mötte jag honom på 

farstugubron,då jag förstod att han ämnade sig ut i ett sådant ärende,ty han var 

klädd i den bästa stassen,var nyrakad,nytvät tad och nyter,som det anstår en som 

ger sig ut på giljarfärd . Men plötsligt mulnade han till,stod några ögonblick på 

bron,varefter han gjorde helt om, gick tillbaka till sitt rum 0 ch det blev ingen 

vandring av den dagen .Vad var då orsaken till denna ingripande ändring i program-
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met~ Jo det var ett verkligt"missöde~'som hänt , ty en svart katt,min egen mora evar 

te kisse kom hem från en jaktfärd oct1 råkade i samma ögonblick korsa den väg där 

vår friare skulle passera och det be~tydde otur,varför det var bäst att stanna u 

hemma för den gången i stilla för bidlan att det skulle lyckas bättre en annan 111 
gång. 

( Att om sommaren gå ut och lägget sig i det gröna vågade han inte och han var 

nade andra allvarligen att inte inte utsätta sig för den risk det medförde.Han 

visste nämligen att det hade hänt att någon en gång under det han låg och sov 

ute i det fria,en huggorm hade genG>m svalget kommit ned i magen och det var klar 

att det var mindre behagligt.Att bliv·a kvitt en sådan reptil var inte någon lek

sak, men det fanns ett sätt och det v·ar att lägga sig framstupa med huvudet ner 

och sätta en skål men nysilad mjölk under munnen,då ormen,lockad av doften från 

den goda mjölken,skl(ndsamt lagade att; han kom ut.Men "bättre att förekomma än fö

( rekommae"och därför om man äntligen s1kulle ta sig en lur i det gröna,vilket juxxll 

( 

kan vara ganska lockande ,så gav han rldet att först lägga in en duktig pris av 

göteborgssnua, ty då var man skyddad .. 

Åskviggen hade han sett .Den liti:nade en trekantig fil och när den slog ner 

var den glödande het och därför kunde! den antända his o,d.Att försöka övertyga ho 

nom att det var en elektrisk gnista,v·ar lönlöst,ty han had ju med egna ögon sitt 

åskviggen.Samma resultat kom man till om man sade honom att jorden var rund.För-
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sökteman detta,så fick man den dräpande replikena"Gå vi som flugor i taket då?" 

Hans syster Klara hushållade för honom och det var ofta både si och så med 

( syskGnsämjan.B!da vorG> envisa •ch hade ett häftigt temperament och därför kom det 

ofta till häftiga dispyter dem emellan .En kväll kom han in till oss och var gan

ska al~varlig och jag förskod att något hade hänt då han bad mig komma med in XXX 

( till dem.Jag gick med honom och när jag kom in möttes jag av en r~sktg syn,Pl aln 

gen låg gumman och blodet forsade ur ett sår i halsen ocg det såg ganska farligt 

( 

( 

ut.Dessbättre var det inte så allvatligt,ty när man närmare undersökte såret be

fanns det varagaaska ofarligt.Antagligen för att skrämma gubben hade hon tagit 

en sax och klpiit hål i huden cch sedan kastat sig på sängen.Detta sedan hon hade 

hotat med att hon skulle taga livet av sig, 

På gamla dar,när en väckelse gick fram blev han verkligt omvänd ocg några 

år därefter gick han hem i frid. 

Ett annat gammali original hade vi som gick ander namnet"gard i aten" .Han U 

var en mycket godmodig man,men om han r e tades nä~ han var drucken blev han gan

ska oregerlig och våldsam.Han hade kommit till Hör le på'' luffen" och blev där an-

ställd som smeddräng under den tid då stångjärnasmidet hade högkonjuktur .Där gif 

te han sig, men på gamla dar dog hans hustru och sedan levde han ensam i en ~-li

ten kammare. Han var den mest förnöjsamma människa jag någonsin har träffat.Om 

somrarna högg han ribbved vid sågen och fick sjuttiofem öre för famnen Han levde 
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ytterst enkelt,o~tast på kärnmjölk och bröd.Wå~ hösten kom hade han sparat ihop 

några tior och med dem på fickan reste han till Jönköping och där festade han ~ 

upp sin sparpenning och sedan gick han landsvägen hem och levde över vintern på 

vad han fich av fattigvården och det var inte så mycket på den tiden.Om någon lät 

honom förstå att han borde nandla på ett bättre sä tt med pengarna han f örtjänade 

( och så leva mera människovärdigt och slippa att f a r a illa om vintern svarade EX 

han:"Dä finns inga mänska på jora som har dä så bra som ja å pänga di tryter all 

ri,di räcker te i ja dör å dä blir möet över."Och märkvärdigt var det ,ty när han 

dog hittade man sjuttiofem kronor i hans byrå . 

Han hade en son och de bodde i en liten lägenhet i samma hus som mina f ör

äldrar.Vägg i vägg med honom bodde en man som vi kallade Per Måns och var en Xäi 

lugn och ordentlig man.Även gardistens son var en älskare av sprit och de båda 

fe s tade ofta tillsammans och då gick det ganska vå ldsamt till,ty det hände att 

C far QCh son kom i slagsmål med var andra.En jmla fton blev det ett väldigt rabal-

c 

c 

der därinne då :fu dei i fyllan och villan hade kommit i luven på varandra.Per 

~s hörde oväsendet,men vågade inte gå in för att lugna slagskämparna,utan kom 

ner till min far och talade om vilket oväsen de höll däruppe. "Vi stå inte till 

svars med att låta ett sådant oväsen fortsätta en sådan här kväll,utan vi måste 

gå upp och försöka lugna dem",sade han.Min far var en ganska kraftig och orädd 

person och han gick genast med upp till bräkmakarna.När de komupp mötte de en 
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tr!kig syn.Bord ech stelar huller em buller och gaidistens gamla hus tru uppkru-

pen i ett hörn,nästan vettskrämd.De båda fredsmäklarna började tala förstå nd med 

dem ech lät dem förstå att det var ~eket olämpligt att en sådan kväll ställa XIX 

till med ett sådant bråk och störa sin a grannar.De båda kämperna lyssnade och 

erkände sina synder och l~vade att s l ut a f r ed och återställa or dningen.Efter väl 

C fullbordat uppdrag vände de båda fridsstiftarna tillbaka, var och en till sitt h em 

glada över att ha lyckats så väl.Men när de väl hade kommit ut i köket rann ber

serkalynnet på sonen och han följde efter och tänkte ge dam en minnesbeta.över 

köksdörren hade han en hylla där det stod ett par målarpytsar och han fick .tag i 

ett st ort ved t rä och måttade et t slag , beräknat att träffa i huvet på Per Måns,som 

gick efte r , men i stället träffade slaget hyllan och målar pytsarna föll ner och 

deras innehåll kom över slagskämpen,aom fick sina kläder alldeles förstörda.~år 

han så fick se hur hans kläder såg ut skulle han naturligtvis söka tvätta av må-

( larfärgen och tog en handduk ,d oppade den i en grP.yta som s tod på spisen, men s åg 

( 

inte,dr ucken som han var , att de t var "doppgryta~sedan började han tvättningen 

och det är inte svårt att förstå hurudant ~KKHX%K%Kä resultatae b l ev .Till histo-

rien h ör a t t han hade en för j ulen alld eles ny kostym . 

En gång hade han en f estdag d~ han gick s~ där xnJ[X: lite halvfull omkring 

och ställde till med lite småbråk här och där .Bland annat kom han in på sågen och 

då han i nte godvillogt gick ut befallde sågverkets ägare ett par man att bära ut 
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hon om med våld .Det blev en v ild kala'balik , och unele r 0et att de t på.gick. gick man 

ganska illa å.t hGnom . Utkommen,och s edan man släppt honom kom raseriet över ho

nom och han gick fram tillVeklander , s~ hette ägaren , och köt~ näven mot hans an

sikte och sade s"Nu flr du försör ja min hustru och mina bar s å. som jag bar gjort 

f ör nu h oppa r jag i dammen '~ch därmed ~pran3 han ner ti l l dammen och hoppade i 

~ och försvann.Veklander blev förskräckt ty han t rodde att gardisten tog l:vet avxx 

sig , J'en gardisten var en skicklig simmare och dök under vattne t och sam över till 

a ndra stranden och Veklander drog en lättnadena suck när han fick se honom.Snart 

c 

( 

c 

hade han simmat tillbaka och då. sprang hanJA:R) upp till Veklander och skreks "Du 

har sagt att jag är full,men jag är lika nykter som du,men nu g!r jag h em och su

per mig full , men laga s! att du inte är här när jag komme r t i llbaka, för då skall 

du få. se p! annat ."Veklande r , som kände gardistens humör fö r svann och kom inte ne r 

till sågen på många dar . 

Under stångjärnssmidets dagar stals det en järnstå ng i f örrådet och bruks-

ledn i ngen lovade fem kronor åt den som kunde upptäckQ tjuven .En dag mö tte gar

dis t en UQilf"UlfJC.Q:KyHU: direktör Björkman på bruksgatan och d! fr!gade gardis-

ten om det var aannt at t den skulle få fem kronor , som JX kunde upptäcka tjuven. 

Jo, aade d i rektören , det är nog r iktigt . "Jag vet vem som har tagit den"sade han , 

"Vem då?" "Jo jag har tagit den och nu vill jag ha de fem kronorna . " "Men var

f ör tog du den"fortsatte di råktören , jo , ni betalar så dål igt att en inte kan 
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livnära sig och därför m!ste en stjäla."Märkvärdigt nog lät man saken bero och 

gardisten f ick sin femma . 

I den gamla goda tiden var det vanligt med s.k . huaaga på de gamla bruken 

och herregårdarna.SAdant var vanligt , även på Hörle .En gång hade gardisten för

brutit sig på något sätt och blev uppkallad på brukakontore t för att få sina gär 

( ningaa l ön.Han visste vad som väntade honom och därför "stärkte"han sig med någ-

( 

ra supar innan han gici.När han kom in p! kontoret var allt ing i ordning för exe

kutionen och dörrarna lå.stes ba kom honom.Men den gången blev det ingen husaga,t~ 

gardisten r öt :"Öppna f önster och dörrar f ör annars ska ni f å se på en lustiger 

danä :s om ni aldrig har sett maken till!" Alla på kont 0 ret kände gard i sten och vad 

han gick f ör och ingen vågade tjänstgöra på den tillämnade exekutionen och saken 

fick bero. 

På å lderns dagar levde han ett lugnt och stilla liv och stilla och lugnt 

slutade han sitt växlingsrika liv närmare åttio år gamm~l . 

Den fria kristna verksamheten. 

Ganska tidigt började br Qksledningen 1 Hörle intressera sig för folkets and 

l i ga väl , och den andl i ga verksamheten där därför r ä tt gammal och utgjorde en tid 

centrum för de andliga livsrörelserna i traktea. 

Redan år 19 52 anställde dåvarande ägaren greve Jakob Hami lton en pastor 
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Josua Colliander som informator för sin son Fingal och denne blev aa1•1t1d i gt lOillX 

b r ukspredikant.Pas t or Colliander var en för Guds rike varmt nitälskande man och 

( 
han fick bliva %±iX en banbrytare f ör den fria verksamheten i bygden.Konventikel-

plakatet gällde vid denna tid ocg det var därför f örbjudet att samlas och läsa 

Gud s ord annorstädes än 1 kyrkan.! andligt hänseende r ådde den tiden ett stort 

C mörker både på bruket och i den omkringliggande bygden . 

Greve Halliilton , oom även var överståthållare 1 Stockho~m,utverkade emellertid 

rättighet för pastor Colliander att hålla offehtliga gud stjänater i Hörle , varje 

söndag och helgdag . Man iordningställde f ör detta ändamål den gamla skolsalen 1 Ii 

den s.k. rishagsbyggningen och denna har använts som gudstjänetlokalX 1 många år 

När pastor Coll iander predikade samlades så mycket folk att l okalen inte 

kunde r ymma alla som ville höra . Omla somrarna hölls därför predikningarna ofta ute 

i det fria.Det var h unger efter evan~elium ocg pa~ tor Colliander predikade med 

( s t or andlig kraft och värme .Det predikade ordet bar också synlig f r ukt , i de t att 

1!1 \.nga blev o vunne f ör Gud . 

( 
Bland dem som denna tid vunnos för Gud var en smed , Thursie,en farbror till 

den bekante J ohan Martin Thursie , samt en annan smed som hette Örnstedt.Båda voro 

anställda vid Hörle bruk och började efter sin omvändelse att verka för männiakort 

omvändelse. 

År 18?3 flyttade Pastor Colliander från Hörle till stor saknad f ör dem 
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som genom hans arbete vunnits för Gud.Men det verk som genom honom hade begynt 

avstannade icke. Man anordnade s.k. månadsmöten vilka fortginge många å r framåt. 

( Vid dessa talade ofta en liesmed från Alansryd,som hette Falk .Denne lärer ha va

ri t en kraftfull predikare,men tillhörd e de s .k. lagi ska Hisa.rna .En ga1mnal man 

( 

( 

i Rörl e berättade en gång !ör mig att när Falk en gång hade hållit en ovanligt 

kraft full predikan, kom en av hans beundrare fram till honom och sade &" l dag har I 

du predikat bra bror lille,"och Falk replikerade omedelbart s"Det gär jag alltid. 

Den som ber ättade detta för mig eade a"Det var inte utan att jag tyckte att det 

skorrade i öronen på mig nä r jag hörde det." 

Redan innan pastor Colliander kom t ill Hörle besöktes platsen av en predi

kant , aom gick under namnet a"Blinde Hans"från Rolllleby .Ha n fick också vara t ill väl 

signelse för många . 

Efter hand besöktes Hörle av flera av den tidens predikanter .Hörle blev 

jämte Herrestad oeh Gällaryds herr egård e en av de första peedikoplatserna i Jön

köping& län och evangliii budbärare funno dä r öppna dör r ar och h j är tan .Även dok-

( tor ? ,Fj el ls t edt besökte XXYlXV Hörle någon gång och O.Ahnfeldt besökte platsen 

.... 

många gånger.Den sietnämde fick till och med predika och sjunga på själva slot

tet.Även lektor Elmbladh, som på somrarna vistades på Herres t ad,predikade m!nga 

gånger i Hörle .På Källatorps gård bodde vice komminister H.Forsander,en varmt 

troende man och även han predikade i liörl e på 186 0- t a le t .1 kävajö fanns vid 
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denna tid den bekante prestmannen , komminister Petterssonocö till hans högmäss~ 

vandrade l äsarnaa långa vägar , även f rän Hagshul t och Hörle , med flera platser . 

Wår Jönköpings Miss ionsförening bildats 1853 besökte dess predikanter Hörle. 

Bland dessa voro de bekanta Lindberg , Svening och Samuel Johansson samt Hultman . 

Den heliga elden spred sig a lltmer och allt f lera platser och hem öppnades 

f ör evangelium . Runt omkring Rörle fanns en hel del på Kriatus troende män och %IX 

kvinnor .Pä Hindsek i nds gods fanns 'bland andra "Johanna på Savet" , pä Skyttens,Lu

ssie och Spårebo fanns också troende kvinnor.! Hagshult fanns Karl Pälsson i Torp 

folkskollärare Hagstrand m .fl .~år Hagshul tsborna gi ngo t ill missionsbönerna 1 

Herrestad tog de vägen över Hörle där de övernattade hos t rosfränder . an bäddade 

syskonbädd pä golvet och förtäringen var ofta endast vattvälling och bröd , men man 

åt och prisade Gud .Följande dag fortsatte man f ä r den til.l Herresiad oc'h nu hade 

skaran ökats med åtskilliga Hörlebor.Pä kvällen återvände skaran t ill Hörle där 

Hagshultsborna ä terigen övernattade innan de på måndagsa orgonen fortsate hem till 

Hagshult. 

En av väckelserörelsens pioniärer och de tnoendea andlige ledare under liK 

denna tid var hammersmeden JohanMartiv Tbursie .Han var f ödd den 12 sept .IB37 och 

blev omvänd t ill Gud vid 21 års ålder år I959 , Far fadern var f ödd 1763 och var en 
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av de Valloner som flyttade till Sverige under s enafe hälvten av 1700- talet~ och 

och erhöll anstäl lni ng vid Hörle Bruk .Han ansta''lldea id b k t v ru e s harornarsmedja i 

Lindstadfors i Fryele socken.Där föddes J .M. Thureies f ar , som sedermera blev~ 

hammarsmed i Karlefors.Hans s on Johan Martin Thursie fick först anstä llning v id 
Hörle s om dräng hos hamm~emeden ~rik n ornan d å 

- n a UD er tre r.Han vistades ett år i 

Tidaholm, men kom därefter t i llbaka till Hörle , där han tillsammans med två drän

gar öve r tog halva härden vid en a v hammarsmed jorna .Härför erhöll han 1 l ön XJ 

1400 kr . , men då skulle han avlöna sina båda drängar med respektive 150 och 75 kr . 
s amt ge dem fri kost .Arbetstiden var delad i skl.'ft och 2 p~gick dygne t runt med 

ungefär ~ tio timmars arbete per man .BmedJ'orna var i gång varje söckendag med 

undantag av påskafton och någon dag vid jul, samt Värnamo marknad , då smeder na bru

kade köpa slakt för hushållet . 

Utom Thurs ie fanns den f örsta tiden a"ven en mJ'o"lnare J ohansson , smeddrän-

gen Petter Jarl och ett par ogif t a kvinnor ,Kristl·na Valgren och N~ria Dahl , samt 

smedem Örnstedt troende . Smederna Thursie , Ör nstedt och mj öl nare johan:d<~on växlad e 

om och mottog prediiamter i 17 års tid . Wår Ahnfeldt kom fick han 'bo hos direktör 

Bj örkman , 

År 1877 inköptes Hörle bruk av ett s tockholmsbolag ,vilket anställde en 

av Jönköpings Missionsförenings predikanter,Gran'ber g, till brukspred ikant .Hans Ir 
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verksamhet begynte 1879 och pågick några år .Han bodde i Norrhorja gård och fick 

taga emot eesepredikamterna på bruke t s bek os t nad , vilket även bekostade skjutsat

na,Granberg var en originell och orädd predikant och det berä t t as at t när han h öl 

s in avskeds pr ed i kan han gi ck ganska skarpt tillrätta me bruksledningen emedan 

han ~ ensåg att deras handlande mot sina ar betare i cke xä stämde överens 

med deras religiösa bekännelse. 

Wår Ingeniör Karl Jehander I886 blev ens am ägare t i ll Hörle mottog han alla 

resepredikanter som besökte Hörle och de fingo bo på slottet,Direktör Björkman 

och disponent Jungmarker v oro också intr esserade vänner t ill den fria verksamhe

ten.Jungmarker arbetade också å i sändagsskolan.Längre f r am var f örvalta r e Höker

berg också en f l it ig och intresserad söndagsskollä~are och var ledare av missions 

verksamheten ~ i nti l l 1913. 

I slut et av I8 70.tal e t gi ck en kraf tig väckelse fram över Hörle med om-

( nejd och disponent Jungmarker skrev då till bolagsherrarna i Stockholm att"nu ha 

c 

( 

alla i Hörle blivit omvända,"Så väl var det dock inte , ty ännu var det m~nga som 

levde kvar i de t gamla liv et, 

Den f örs ta syf ör eningen bi l dades 1865 och förestods till 1903 av fru 

Jehander och sedan av fru Hökerberg . Unde r de f örs ta åren hölls mi ss i onsförsälj

n i ngarna a l l tid påskafton emedan stångjärnssmedjan alltid stod stilla den dagen. 

De stora missionsmötena s om under många år böll os i den s .k . "Dom-
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kyrkan" började IBBI.I början hölls det två söckendagar mit t i v eckan och besök-

tes av vä l d i ga f ol kskaror .Viss a å r uppskattade man besökarnas antal til åtta a 

tiotusen .Domkyrkan var en amfiteaterliknande g±"otta, s om trol igen 'bliv i t utsvarvad 

av Lagan ,som gick tätt förbi,Väldiga furor stodo som stå tliga pelare och bänkar 

vor o uppsatta i sluttninga.~a. , s amt neders t i botten en pl attform 111ed predikstol. 

( Vid dessamäten rådde ett rörligt liv.I skogen med stora tallar stod de t hundra-

tals hästskjutsar,s om på den allra största marknad.Dagarna före rådde stor bråd· 

ska i stugorna.Alla väntade besök av vänner och bekanta samt släkt ingar och somli 

ga rustade sig för att sälja kaffe eller smörgå sar till möteåbes ökare.}å mi ddags 

r as ten satt de t grupper av möt eobesökare överall t i backarna med sina matsäckar 

och ofta hörde man den ena väckelsesången ef t er den and r a lj uda, De t t a skedde sär 

skilt unde r t i der d~ de t hade varit väckelse i bygden under vintern .Men man fick 

också bevittna motsatsen.Det inträffade att ölvagnar fr~n 'bryggeriet i Värnarne ~ 

( höllo till i skogen på lagom avstånd för att inte bliva upptäckta av möteslednin

can och detta visade sina verkningar,så att man kunde få se personer , eärskilt ung 

( 
domar som v oro lind rigt nyktra och verkade s tör ande . 

Vid möt ena predi kade såvä l lekmän som präster.På grund av Jehanders mera 

kyrkliga inställning var dock oft a präster na i major i tet .De f l es ta av den t idens 

l äsarpräs t er , Hagbe rg , Palmberg,Henriks , Ärnström, Karl berg ,Danielsson,bröderna Berg 

med flera upp t rädde v i d ~ dessa mö t en .Rland l eb nämnen kan Biioc nämnas,Karl 
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Anderason i Vaxholm,Major Malmborg,Greve Wacktmeister , Magnus i Rädinge m.fl. 

Den senare var självekriven talare vid mötena och höll alltid inledningsföredra

C get,ty han hade mänga år v arit "må.nadspredikant"i Hörle.Ingeniör Jehander talade 

också. vid mänga tillfällen. 

( 
Jag ha~ många minn~ frän dessa möten .Särskilt minns jag ett tillfälle då. 

Karl Anderason i Vaxholm hade hällit en gripande väckelsepredikan och efteråt in-

bjöd frälsningssökande att komma f ram ti l l plRttformen,så ville han bedja för 

dem.Det var också åtskilliga~ som vid det t ill fäl l e t begärde förbön.Han hade 

talat över ~ orden i psalmen1 11 Guds källa har vatten till fyllest" .Han var så p:tp 

gripen att när han g i ck i genom folkmas sorna på väg f ram ti l l slot tet på middaga

rasten räckte ut händerna mot folket på. bå.da sidor och under tårar ropades"Guds x 
~~.r 

källa har vatten till fyllest.kom~rick,kom och tag emoti"Bland middagsgästerna 

på slottet befann sig också. en löjtnant och han gick till Andereson och frågad e s 

( "Tycker ändå. inte predikanten att det är bra mycket begärt att männiakor eka kom-

ma frm och i så mångas å.syn böja knä och bedja om förlåtelse?"Andersson var ge

( nast färdig med replikens"Jag ska säja löjtnanten att bå de han och jag har gj or t 

det som är .mycke t skaml igare." 

Första gäng jag fick följa med till "Hörle möte"minns~-"- jag så väl.Det 

var en varm och solig julimorgon.Min bror Karl och jag hade f å tt nya kläder ~v ~ 
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tyg som mor hade vävt.Det var första gången vi ståtade i de nya kläderna och att 

var fina var inte så underligt , ty våra anspråk på vad ordet fin 

så stora.Nya mössor hade vi också,inköpta hos mösskräddare Gustavsson i 

Värnamo vid marknaden som hade hållits ett par ve~kor förut.Att se de många häst 

skjutsarna i skogen och sedan den stora folkmassan på mö tesplatsen var för oss en 

( imponerande s~n.Att jag själv en gång i tiden skulle uppträda som talare ,vilket 

skedde många är senare vid et t av de sista mötena av den sorten som hällos kunde 

jag inte då. drömma om. 

Vid dessa mötens , som näs tan räknades som helgdagar ,vilket de väl också ~ 

voro i egentlig mening,stod allt arbete st illa både på bruket och de omgivande 

teakterna.Det sägs att de t t ,o,m.hände att pigor och drängar,när de togo"städselA> 

förbehöllo att vara fria vid Hörle möte . 

Bland olika läsaretyper som brukade besöka Hörle möte,minnes jag olika ty

( per.Från Os bruk i Gällaryde socken brukade en sådan vandra den säkerligen tre 

mil långa vägen för att få vara med.Han ~var en av dessa enfaldiga type r 

som man 1 världsliga kretsar i nte så mycket räknade med , men i andliga frå.gor var 
( han väl bevandrad och kunde ofta på ett enfaldigt , men dräpande sätt Xäsvara dem 

som anklagade honom.Det berättas att brukspatron Aschan på Os bruk en gäng mötte 

honom på. bruksgatan och s ade i barsk ton c "Du är en Lukas du , s om gå.r här på bru

ket och förvillar folke t med ditt läseri" varvid den gamle mannen replikeradel 
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"DU:.IXliJ:lp[lfX.jlDDii[J:U:KXl~WOOIDXI'.~UJIOOWlD:U.XX 
"Lukas säjer patron, nä nån Lukas de' ä ' j a i nte ,för si Lukas dä'va'nog annat te 

kär" än brukspatron å ja kan va'." och därmde var resonemanget s lut f ör de n gån-

( gen. 

( 

Det är nu fle ra år sedan dessa möten upphörde,dels av det skälet att de 

troende på platsen blevo Uir få och svaga att kunna anordnP. möten av detta slag, 

deis därför att det blev mer och mer av marknadsliv ich folkmöten av det hela . 

Som förut nämnts var det hammarsmeden Thursie sqm i många år var d.en andli·· 

ge ledaren och auktoriteten i läsarkretsarna i och omkring Hörle . I andliga spörs 

mål gällde hans ord och åsikter lika mycket som i en senare tid pastor palmbergs. 

Vid de f örut omtalade månademö t ena var han ledaren.Vid dessa samlades läsarna 

från Fryele , Hagshult , Hindsekind,Vellersten och Maramö på "salen" i Hörle där det 

först hölls ett offentligt möte,då Thursie föreläste ur Pietisten elle Luthere 

postilla,samt kommenterade det lästa.Stundom talade han på"fri hand" över någon 

( bibeltext.Det var intressant att en sådan söndagsmorgon se hästskj utsar f rån de 

olika byarna komma till Hörle med sina las t er av l äsare .Bland dessa märktest så-

( dana som Johan Andersson I Rönnhult , Petter vid Södraled , Jphan på Kullen ,Eengt 

Johan Bengtsson och Gustav Johanseon från Vellersten och Johan Johansson i Mar a

mö m.fl,Innan mötet börjat kunde man f å höra "Kalle i Rörebo"rned sin klara och 

starka r öst med hänförelse sjunga sina sånger . Jag minns särskilt en sånjdär det 

77) 
hette i körena" 

"Hör från Gud de ljuvliga orden 
Jesus undfår syndare 

· Lyssna själ tag dei i frö jden 
Där finns även rum för d i g. " 

Eller J 
"Uti arken finnes rum" etc. 

( Det var ingen märkvärdig- eägg sett från komstnät~ig synpunkt,men den korn från 

ett var mt ech Gud hängivet hjärta och därför gick den också t i ll hjärtat.Jag mås

te erkänna att jag stundom kände mig djupt gripen av Kalles sång och än i 4ag kan 

jag erinra mig den käre sångaren och hans varmhjärtade sång,vilka säkert också i 

min själ olev ett livssäde som bidrog til~ att jag åtskil~iga år efterå t blev en 

kristen.Då vi,några pojkar från Karlsfors vandrade ti~l möten i Vel lersten,gick 

vägen f örbi Qen lilla stugan med torvtak,där Ka~le bodde och själv skötte hushål 

let, stannade vi oi'ta till och inväntade Kalle som följde med till möte . Han hade 

( några får och dem klippte han, och ullen kardade han och spann till garn av vilket 

( 

han stickade str umpor och på detta sätt drog han sig fram,tills han inte orkade 

längre att sköta sig på egen hand utan blev intagen på ålderdomshenunet i Sörsjö 

där han slutade sina dagar. 

Efter dt offentliga mötet på Hörle bönesal samlades läsarna ti l enskilt 

nattvardsfirande .Man hade ingen ordnad församling enligt nut idens uppfattning , 

men broderskärleken höll dem tillsammana . Nattvarden fi r ades på ett mycket enkelt 
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sätt.Thursies hustru bakade nattvardsbrödet och som nattvardskärl använde man en 

glaskaraffin och vanliga smä dricksglas samt en porslinstallrik . 

( 
Efter ~ötet bjöd Gfta Thursie på kaffe och stundom en enkel middag , varef

ter man skildes efter att ha haft en uppbyggl ih söndag.Desa möten fortsatte i mån 

ga år tills verksamheten hade utvecklats så att man kunde s amlas i de respektive 

( byarna till egna sammankomster. 

( 

( 

( 

Sedan ingeniör Jehander blivit ensam ägare till Hörle ordnade han så att 

dessa månadsmöten fortginge och i många år tjänade den bekante predikanten Magnus 

I Rädinge som predikant.På förmiddagen predikade han i Hörle och på eftermiddagen 

i Karlsfors,där mitt hem tjänade som kyrka .På träbockar och stolar lades plankor 

vilket fick tjäna s om kyrkbänkar och då vi var små satte vi upp i sängar och på 

skänkar. Det var inte så särskilt bekvämt att sitta på des så primitiva bänkar men 

sädru1t tänkte ingen på,ty hungern efter att höra ordet var så stor att man glöm

de sådana småsaker . 

Magnus i Rädinge var en märklig predikant i sitt slag.Han var född krymp-
ling, ofärdig i fötter och ben och förflyttade sig genom att stödd på en grov käpp 
hoppa f n.a.m.Han var en ~eket enkel talare,men det var något säreget i hans t al 

som grep och skapade en allvarlig väckelsestämning .Han fich också vara med och 

leda ganska stora väckelser i b~gderna.En innerlig och evangelisk ton gick ~ 

igenom hans tal,vare sig han talade över en vanlig evangelisk text eller det var 

~~q-
om de yttersta tingen.och till dessa återkGm han 1 så gott som alla sina predik-

ningar.Dessa ting hade han studerat i många å r och bad~ därför en god insikt i w1 

dessa.Han gav också ut åtskilliga skrifter i det t a ämne .Den bäs t a av dem är nog 

. bokena"Synerna på Patmos" ,en mycket god utläggning över uppenbarelaeboken .En li

ten broschyr utgav han med det rätt så anspråksfulla namnet a "Svar på frågan, Vad 

( lider natten" .I den hade han gjort en del uträkningar angående Kristi tillkommel·· 

c 

se med utgångspunkt från Daniels bok om de sjuttio å•aveckorna med flera bibele 

ställen.Alla hans r äkningar slutade på årtalet 1934 och han var övertygad att haJn 

hade räknat rätt.Liksom må.nga andra som hagjort likna nde försök att bes tämma tid·

punkten f ör J esu tillkommelse mi sslyckades även Magnus i Hädinge.Men trots detta 

hade Magnus ett grundmurat fört r oende även då han talade om dess a ting och det 

som sades en gång om Samuel att ••allt folket höll homom för att vara eh profet" • 

kunde även tillämpas på honom.Det läg en varm övertygelse i hans förkunnelse när 

han talade om dessa ting och hans ansikte lyste av tillfredsstäl lelse och glädJe 

vid tanken på att dessa stora hämdelaer stodo för dörren.Från mina tidiga pojk

år hade jag förmånen att höra den blide förkunnaren då han ofta talade i mi t t he:m 

( Han dog .DDlDXlUUlX utan att få se uppfyllelsen av vad han i f ast öYertygelsa ta-

lat om l ämnande efter sig ett vackert och ljust minne . 

Under böneveekorna leddes mötena av Thursie och folkskollärare Alfred 

Johansson.Man sjöng läste,vittnade och bad mycket i dessa möten.Fastän enkla och 
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~ 
okons tlade var de ssa möten of t a anderika och a l l varl i ga och blev ofta upptakten 

till krafti i a väckelser.Bönemötena hölles otta i mitt hem och jag har många lj us a 

minnen f rån den t i den .Vi ntern !887-88 var det en sådan väckelse och besöke lsetid 

i trakten.Fastän endast åtta år gammal mi nna jag hur ungdomarna sjöng och bad 

på mötena som höllos till långt fram på natten . 

Farbror Thursies v erksamhet bestod icke endas t i a tt l eda mäten och håll a 

s öndagssk ol a .Han hade ocksä en speciell gåva som sjukbesökare.Det v ar inte många 

sönd agar då han inte var ut e på vandring fö r a tt b esöka de s j uka.Han hade en sär-

kild metod d§. det var fråga om att behandla lunginflammatiQn.Han använde s ig av 

våt a i npackningar 1 handdukar och lakan och det sägs att han p§. detta sätt ut-

förde lyckade b ehandlingar .Men han använd e också t rons bön t i ll hä l s a och smorde 

de sj uka med olja enligt Jakobs brev.Då han berättade om det t a brukade han sägas 

"Jag har alltid ol j eflaskan med mi g då jag går till de s juka och då jag kämner 

( en inre maning och övertygelse,eller då den sjuke eller hans närmas te b egär det 

t ar jag fram den~ och handlar i enlighet med Jakobs brev ." Han 

kunde också v i ttna om hur He rren v i d s åda na t i l lfäl l en hade gripit XKä in och 
( 

gjort de sjuka helbregda.Vid ett tillfälle,ber ä ttar han,kom jag t i ll et t torp

stäl le dä r mannen l åg allvarsamt sjuk i lunginflammation och jag f örstod genas t 

att här v ar döden i nte l ångt bor t a . :i~en jag b ör j ade i a lla f a ll att göra i ordning 

för en inpackning .Under det jag sysslade med detta kände j ag en s tark inre man i ng 

&ej 2 J 
att i s t ä llet behandla den sjuke ealigt Jakobs femte kapitel.Jag tog fram min ol -

jeflaska och smerde den sjuke 1 Herrens namn och s edan böj de jag mi na knän och 

( bad och under det jag bad hörde jag mannan säga till sin hustrua 11Tag hi t mida 

c 

( 

kläder, j ag vill stiga upp och kläda på mig för j ag ä r fr i sk . "När Thursie hörde 

detta var han färdig att~arna mannen och säga t ill h onom att l i gga still,men 

samtidigt tänkte han att detta v ar inkonsekvent,då han hade,som han menade bedit 

trons bön f ör den sjuke och han teg.Den sjuke fick sina kläder,steg upp och kläd

de sig och var frisk och l evde s edan i flera är . 

Vid sjukbäddarna var h an framf ör allt själasörjaren och han fick hjälpa 

mänga sjuka till själslig hälsa och frid med Gud . 

Hos pres t e r akapet var han inte sä väl sedd därför att han ledde nattvards

gångar p§. frikyrkligt maner,Vid ett husförhör på Hörle blev han en gång angripeh 

av en komminister Andersson,som uttryckte sin ledsnad över at t han så säll an såg 

någon från Hörle besöka kyr kan och del t aga i des nattvardsgångar och ansvaret för 

detta vilade helt på Thursie.Detta sade han offent l igt , men de t verkade så at t 

( han fick a l l a i hus f örhör et emot aig och i den diskussion som detta gav anledn i ng 

till kom han jämmerligt till korta inför smedens djupa bibelkuns kap och andliga 

erfarenhet. 

Han dog,över nittie år gammal IXXK och lämnade efter s i g ett hedrande 
mi nne . 
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Vi n andlisa liveavgörelse. 

Kitt liv innan min ii andliga livsavgörelse kom förflöt ganska lugnt.Nöjes

livet best•d i att samlas på fi' i tiden för att" slå trill", "banka pengar , eller 

singla"G .d.Aii spela kort var jag nog med om några gånger , men inte så mycke t 

att det blev någon passion för kortspelet.Nog hände det ibland att vi pojkar 

företog en och annan utfl ykt till byarna och inte alltid försiggick det under 

tystnad.Det kunde också hända att vi begick ett och annat ofog, men i det stdl 

ra hela g i ck det ganska eakyldigt till.Dana hörde ti l l det ovanliga i min hem 

bygd på den tiden och det var noc ganska få s om varo invigda i den konsten. 

För min egen del vet jag knappast om jag gjorde något allvarligt f örsök att X 

lära mig den .Det fanns en i vårt lag s•m brukade spela dragspel och någon 

gång hände det nog att musiken lockade några ungdomar att taga en sväng på nå 

g on åbro eller vid vågot vägskäl , men något dansraseri kan man inte säga att 

det förekam .Det vae först under det sista året f öre min omvändelse som j ag ha 

de smakat sprit.Det skedde i största hemlighet och skedde inte i någ on avse

värd ~oken het.Men jag har of t a tänht på hur det skulle ha blivit om inte 

väckelsen hade kommit och växlat in mitt 14v på nya spå r , ty de sista månader

na innan jag blev gripen av väckelserörelsen började nog användandet av spri-

_., ~ 3. 
t en att öka väsentli gt.Den som vaJ~ den egentliga orsaken därtill var en äld-

r e,ogift arbetare som ofta bjöd o.se pojkar upp p! sitt rum och bjöd p! sprit. 

Det hände också att jag ett par gånger var så mycke t "rörd "av sprit att jag 

kunde sägas vara drucken.Jag räknrar det som en s t or nåd av Gud att mitt l iv 

växlades in på ett annat spår , ty r!lnnars vet ingen vart utvecklingen hade fört 

( mig. 

Mina föräldrar voro inte läsare, men hade stor aktning för Guds ord, 

särakilt min far.Så långt jag kan minnas tillbaka f örekom de t icke någon %I1X 

kväl eller morgon , då min far inte böjde sina knän vid sängen och läste sina 

afton och morgonböner och det gj orde han halvhögt och med stor andakt .Det var 

en och annanK bön ~r psalmboken, ett par psalmverser och Fader vår .P! söndags

morgnarna l äste han alltie "vange l e t "ur psalmboken samt de kyrkoböner som fö

e ekom i det sammanhanget.Det var med stor vördnad han l äste.Vatje gång han 

( läste namnen Gud . Jeaus eller den helige ande böjde han vördnadsfullt sitt hu

vud.När han stod på kyrkbacken utanför Värnamo kyrka och klockorna började 

ringa lyfte han på hatten .J ag hörde honom aldrii svärj a , men en flaska sprit 
( 

hade han alltid i ett litet skåp i ohiffonieren och innan hangick till sijt 

arbete om morgnarna öppnade han Elkåpsdörren och tog ett glaa,menåldrig kan 

jag minnas a t t jag såg honom"rörcl"av sprit . Ofta om kvällarna, sen v i lagt osa 

förmanade han oss att inte glömmn Gud och hans ord utan leva så att vi till 
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sist finge mötas i ett bättre land.I samma väckelse som blev mig till avgördl 

se kom också han till livsavförelse,likaså min mor.Jag mins ännu vilken nöd 

och ångest han kände när han kämpade sig igenom till medvetet andligt liv. 

De första ~ndliga intryck som jag kan minnas fick jag i mina tidigas·· 

te år.Vintern 1887-88 !_111 jag minnas,gicg det fram en väckelse då många ungl!l 

C och gamla kommo till tro.Det sjöngs ~n tiden mestadels ur Sankey sånger el 

ler &IXJTIJXXKHJXX•JKXX Det glada budakapet ,samt Rutströms sånger samt en he:l 

del "Strösånger"ocå det gjorde man med stor hänförelse och glädje. Jag mina 

att jag i min enfald satt och tänktea"Ack om jag vore så stor at t också jag 

finge bliva Guda barn.En annan gång mians jag att jag var på ett möte i en 

torpstuga som hölls av Frälsningsar men och dä stod en nyomvänd bonddräng upp 

och vittnade klädd i sin röda tröja.Jag mins inte vad han sade,men jag tyckto 

att han såg så ~acker ut och ftiden lyste i hans ögon och jag tyckte också 

C att han var verkligt lycklig och jag tänkte i mitt barnsliga sinne& "När jag 

blir stoc,då skall jag bli frälsningsaoldat.Nägon frälsningssoldat blev jag 

( 

( 

dock aldrig,men jag blev genom Guds nåd ett lyckligt Guds barn och det var hu 

vudeaken .Sedan har jag ofta tänkt då jag minna hur ofta mina känslor grepoa 

i anderika atunder,tänk om det på den tiden hade funnits något motsvarande 

XIXI vå~nuv~rande juniorföreningar där man hade tagit sig an de unga och 

ra,) ~-J 
givit dem andlig vägl edning,aå ~ulle ~eket ha vunnits för Guda rike. 

Jag hade en skol-och arbetskameat som jag ofta var tillsammans med .Han 

had fluttat till Värnamo,där han arbetade på Lundbergs stelfabrik och en kväll 

i böneveekan då ett bönemöte hölls i mitt hem hörde jag hans mamma under tå

rar tacka Gud för sin sons frälsning,vilket hade skett på Frälsningsarmen och 

( då var jag djupt gripen av längtan att f å göra samma erfarenhet som min kam-

c 
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rat,men jag hade inte mod att ge mig tillkänna . När mötet var slut och folket 

lämnade mötet stod jag i farstun och när farbror Thurs ie gick förbi mig lade 

han sin hand kärlekafullt på min axel och sadea"Du Johan ska väl lämna dig åt 

Gud och bliva hans barn,det är det klokalite du kan göra ."Jag kände då hur 

tårarna ville bryta fram men jag bemästrade mig och s~ndade mig ~t til~ 

mina kamrater när jag kom tilldem lät jag ett par grQva eder gå över mina läp 

par för att dölja min inre rörelse. 

På nyåret samma å r ,fast litet längre fram1sporde vi från grannbyarna 

Maramö och Vallersten att en andlig väckelse gick fram där och att så gott 

som all ungdom och många äldre blivit om>vända.Det var en kvinnlig evangelis~ 

Anna Lindeberg från Helgelseförbundet
1 

som ledde mötena och det var ovanligt 

på den tiden med kvinnliga predikanter,varför det väckte ett visat uppseende. 

Vid den tiden fanns det en del arbetare från andra trakter,som voro 

sysselsatta vi byggandet av en masaafabrik,som just då pågick.En a~ dem med 
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ovanliga namnet Lobert,var troende och bodde tillsammans med ett par andra 

arbetare i ett vindarum.Han spelade fi•l och dragspel och sjöng sånger .Hans 

musik var doch ganska enkel och detta gällde särakilt hans fiolmuaik.Om kväl

larn gick vi pojkar ofta upp på vindarummet och då brukade han ofta sjunga XK 

och spela för osa. Vi v oro dock ganska "lössläppta" av oss och ville gärna xn 
( "driva"med honom, men han förargades aldrig utan fördrog saktmodigt vårt skämt 

Då han fick höra talas om väckelsen försökte han att övertala oas 

att följa med till väckelsemötena.Detta var vi dock inte så värst inteessera

de av , men han var envis och en dag hade vi bestämt oss för att följa med . 

Det var nog en tio eller tolv pojkar i aderton eller nittonårsåldern som den 

kväl len med Lobert i spetsen tågade i väg tillVellersten . När vi närmade oss 

bondstugan där mötet för kvällen hölls såg vi på avstånd hur det strömmade ut 

en sky av imma genom dörren som stod öppen, ty av brist på syre kunde inte lam 

( porna brinna . Inne i stugan satt folket som packade sillar och både köket och 

farstun var dessutom fy l lda av folk . Då vi kom närmare hörde vi hur sången to

nade så som den endast gör då Guds Ande är på färde .Besynnerligt nog kom vi X 
c 

( 

i n, trots t r ängseln , och där mätte oss en syn som med ena grep ossixDe nyomvän

d& till sammans med de äldre läsarna sjöng med kraft och hänförelaes "Vår store 

Gud gör stora under" och gripenheten var utomordentligt stor .Efter predikan 

blev det vitt nesbörd och den ene efter den andre stod upp utan påtryckning 

~) ~~-
och talade om de stora ting som·Gud hade gjort med dem .Sedan den dagen har IK 

den nämnda sången var it en av mi na älsklingssånger och varje gång den sjunges 

ser jag för mi n\lnre syn den gamla bondst~gan och ser och hä r den nyomvända 

sjunga och vittna. 

Den kvällen kände jag att mitt livs stora ocg allvarliga avgörelseiXK 

( stund var inne.I eftermötet var det många , även av de som kommit dit i mittXXK 

sällskap , som begärde förbön.Vi gick hem den kvällen med allvarliga tankat 0 ch 

det växlades inte många ord .~åsta kväll , den fjerde februari I898 , gicg vi åter 

t ill Vellersten, och den kvällen skedde mi tt livs största och mest avgörande 

händelse.Då fick jag nåd att överlämna mitt liv i Guds händer och den dagen 

skall jag aldrig glömma . 

Efter dessa kvällar följde en tid då väckelsens ande vil ade på ett 

mäkt igt sätt över bygden.Från alla socknar runt omkring kom rykten om huru 

( skaror av människor , unga och gamla,blevo vunna för Herren .Vecka efter vecka 

nästan varje kväll, tills långt fram på våren,gick vi nyomvända ynglingar till 

c mötena både i Vallersten och andra byar .Arbetet på fabriken, som då var färdig 

byggd , pågick från kl.6 på morg onen till kl .6 på kväl~en och mötena pågingo XI 

t i ll sen t på nätterna, och det var därför rätt så påfrestand~att ar beta på-~ 

dagarna och gå en ha lv mil och ibland mer till mötena om kvällarna .Men den ny 

funna lyckan var så stor att man inte tänkte på trötthet och vila .På vägarna 
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till och ifrån mötena sjöng man ut K1äX sin glädje och på mötena vittnade ~ 

unga och gamla ,Det var en härl ig andlig vårtid och mångaK äro de ,s om från den 

tiden räkna sin andliga föde lse tid . I mi tt hem hölls också många väckelsemöte~ 

den vintern.Det tycka som om det inte råder samma gläd je och hänförels e vid 

väckelsemätena nu för tiden.De s p ontana vittnesbörden som utan någon påtrysk-

( ning. som då f örekommo,förekomma sällan nu för tiden.Om det skall förekomma 

vittnesbörd nu så får man ofta lyss na till ett försök till utläggning och där 

för vill det gärna bliva en uppläsning från papperet och det kan ju också va

ra bra , men det blir aldrig den andliga friskheten över vittnesbörden. 

Samma å r frampå vårsilan bildades Hörle kristl, ynglingaförening 1 vil 

ken de ~yomvända ynglingarna gingo in som med1emmar .Dess f örste ordförande~ 

var nuvarande &direktör J akob Blomdahl , Smål. Taberg , som då var bokhållare i 

Hörle,Vi JXiXX samlades varje vecka till bibelsamtal och bön.Dessa stunder ha 

( de stor betydelse för vå r andliga fostran och utveckling, men ä nnu bättre hade 

det varit om det hade funnits en kristen församling som hade tagit hand om de 

( 

c 

nyomvända ungdomarna.Visserligen fanns de t en s.k .nattvardsförening,men den 

var liksom en sluten klubb som ej befattade sig med de unga utan dessa fingo 

sköta s ig själva så gott de kunde.Ja det var inte utan att de nyomvända be

traktades med en viss misstänksamhet,kanske beroende på att redskapet f ör väc 

ke l sen var en kvinna, så småningom ändrades dock denna inställning till det 

bättre när det visade sig a~de~om!inda blevo b evarad.: och började själva 

närma sig de ä ldre . 

I Val lersten bi ldades dock en församling och efter någon t id var de t fle 

r a som tlnslöt sig till denna .De t är n.ed tacksamhet j ag t ,änker på de gamla brö 

derna i Vel lersten, vilka med kä r lek tog s ig an oss unga oerfa rna pojkar .Det 

( är ä r att beklaga att det gick så sakta innan församling:e t anken blev beaktad 

i 11!åra bygder,Detta berodde på den ins tällningen s om Jöntköpings :V.issionsför

ening intog i denna fråga.Deas predikanter voro nämligent ålagda a tt inte BI: 

fatta s i g med f ör saml ingsb ildande och dylika f råg or .Man kan säga att detta 

medförde två skadeverkningar för den f ria verksarr~e ten .F'örst den, at t den and

liga fostran som det kristna försaålings ~ive t giver u te-blev av vilket det ~ 

andliga livet tog s kada,Det andra var att den beklaglig:a tudelning som nu rå 

der på verks amhe t s f ä lte t i Småh md t il l s tor del är en följd av detta.Få and-

( ra trakter i vårt land där den andliga väckelsen gi ck fram började man t i digt 

at t bilda kristna f örsamlingar och s å småningom,fast sent började väcke l se

( 
folke t även 1 våra bygder vakna upp över detta och bilda f örsamlingar .Men då 

hade genom Jönköpings Missionsförenings verksamhet bildats blandade mi ssions-

f ören ingar och i nom dessa s . k . na t t vardsföreninear av de frikyrkligt sinnade 

vännerna . När så Missionsförbundets församlingspr inciper börj ad e tränga sig 

fram bl ev det så småningom en tudelning av de troende .En del slötosig till 
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de nybildade föraamlingarna , andra stod kvar i de gamla miss i onsf öreningarna 

där även icke troende hade medlemsskap och det hände att t . o .m. ordföranden ~ 

v ar icke troende . När man hade s i na årsmöter i nb j öds befolkningen 1 trakten u

tan undantag at komma med och fingo utöva röstr~;t och bes l uta i frågor na om 

ver ksamhe t en .När så f rågan om sammanslutning av Missionsföreningen och Missi-

C onsförbunde~ blev akt•ell fälldes de n frågan helt säkert tack vare ombuden i% 

( 

( 

från sådana föreningar . 

Ynglingaröreningen i Hörle anslöt s i g från början till Jönköpingskr~tsens 

Kreysens Kris tliga Ynglingaförb und och deltog i dess verksamhet .Den höll två 

stormöten om året , vilka böllos i Jönköping .En konferens förs ta söndagen i f eb r u

ari öå man behandlade och beslutade i verksamhetsfrågor.Den andra hölls första 

söndagen i Juni med stora uhgdomsmäten,som samlade mycket folk .De hölls i stor a 

Mi ssionshuset med gemensam middagsspiening 1 Frälsningsarmene lokal . 

Den f örsta vinterkonf erensen som jae var med om h ölls 18 99 i ynglingarör

eningens lokal vid trädgårdsgasan.Det var en upplevelse att f å vara med på denna 

Lokalen var liten och därför var det t fång t om utrymmet och värmen tryckande,men 

det var också andlig vär me och man kånde en varm br oderlig ande 1 mö t ena . Den 

svlittr ing som längre fram började göra sig gällande och som resulterade i att IK 

det i dag finns två organisationer ~ på samma fäl t och med i stort s ett samma 

uppfattning i religiösa frågor och verksamhPtspr i nc i per hade inte ännu börja t 

~ en. 

märkas.Apotekare Efraim Sandblom~~ dl ordför ande och ledde konferensen .ÖVriga 

( 

ledande bröder var stadsfogde Rundbäck , folkskollärare K.E . Johanason,bankkassör 

O.Bång och folkskoleinspektör Robert Johanason.Bland ombuden minns jag särskilt 

A.Dahl berg och A.F . Lars son Huskvarna , Sandberg i Kaxholmen ,Skärstad ,Ludv .Fredrik 

son Uppgränna m. f .l.Under middagsrasten f i ck ombuden följa n1ed t ill Jönköpings 

( brödernas hem och bjöds på middag och de som behövde nattlogi fingo sådant gratis 

ixXMwktipia&S hos Jönköpingaföreningena medlemmar .Längre fram i tiden ombi l dades 

Ynglingaförbunde t t ill ungdo~aförbund och har nu s in f ortsättning i All iansmissi

onena ungdomsförbund.Förbundet var indelat i kretsar som hade fyra kvartalsmöten 

om året 1 de olika f ören i ngarna .Vid dessa modverkade i regel de ledande bröderna 

från Jönköping.På f.m.hölls enskilt möte med samtal över någon fråga eller bibel

text ocg på e.m . offentligt möte med predikan,~ittnesbörd och sång . Under åren l!X 

I898- I90I hade v i i Hörl e en messingssextett vilken ofte var anlitad 1 dessa mö-

ten. 

Vid aekelskivtet kom några troende ynglingar inflyt t ande till Karlef ors 

och fingo anställning vid den nybyggda snickerifabriken.Det var Fritz Bengtsson 

ooh Joei Johnsson från Ljungby,Albin Carlsson från Vaggeryd och Aug . Johansson 

från Vrigstad .Deasa togoverksam del i söndagsskolan och yngl i ngaröreningens möten 

samt även i offentliga möten .Joel J ohnsson var baptist och hans fa~ar en av· bap

tismens pionierer i Ljungby~rakten .Då han kom och hälsade på sin son aordnade v i 
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offentligt möte då ban pl!!edikade .Det var en gammal ärevördig läsargubbe med 

grått patriarkekägg.Han hade en rik andlig erfarenbe~ och hade mycket att ge 

åt oss ungdomar.Han brukade f öret tala omkring en timme ,varefter han satte s i g tar 

ka.d svetten uz· pannan och sade a"Sjung en sång medan jag vilar mig lite." När vi ha 

de sjungit fortsatta ban att tala nära nog lika länge,men ingen av oss tyckte att 

' det var för länge , ty vår andliga hunger och vårt behov av abdlig undervisningvar 

så s tor att vi tyckte attxvikunde höra hur länge som hälst.~ 

En annan telare som ibland besökte oas vr en bonde från Vaxtorps s ocken .Det 

var Sven i Elsegärde.Jag skall aldrig gl ömma när han f örsta gån~en b esökte oss . 

En liten undersätsig bonde med brunt , rundklippt skägg, med en tjock yllehalsduk om 

halsen,byxorna nedstoppade 1 stövelskaften, samt klädd i en grå vadmalskostym och 

utanpå allt en tjock kappa med skärp 1 ryggen.När han satt sig på stol.en bakom bor 

det som utgjord talarstol böjde han huvudet i handen och sedan t bg han ut snusbus-

( sen och torkad av fingret på s t övelskaftet och började sjunga en sång som mycket 

användes på den tiden.Den började sås"Det ska ll ske vad som står skrivet , He rren 

~ud skall inta' riket och regera på vår jord i tusen å r .Sälla tider .Vi förbide då 

vår Frälsare regera e~all i tusen år ." Sedan läste han texten och talade med stor 

laänförelse och känsla under det att tårarna rullade ner i skägget .om vi i början 

tyckte att han inte precis var så fin då han tog ut snusbussen glömde vi alltsam

mans då vi lyssnat en stund. 

~ ~3 ... 
Noak Nilseon från Kronobergs län var en annan originell predikant som i -

bland besökte osa.Han hade stora väckelser där han reste fram i bygderna och som 

( alla andra väckelsepredikamter var ban fö remål för många lögnhis torier.Han berät ta 

de att en gång nä l!! han ledde en serie väckelsemö t en i Kristjans~tad han fick ett 

brev från sin hustru och bon skrev att han omedelbart skulle re s h em, ty man hade 
( sprijt ut ett rykte att han satt häktad emedan han hade s tulit en bäst .Till päsken 

reste han hem och predikade då i ett mise i onshus .Får han kom upp på predikstolen 

började han med att eägaa"Ni ha väl hört att jag har suttit i häkte i Kristians

stad därför att jag stulit en häst , mendet står i bibeln att det va~ sed att en 

fånge lösgavs. t il l påsken och därför har j ag blivit fri och kommit hem . " 

Det berättas att han vå en plats hade haft en s tor väckelse al att så gott 

som all ungdom i trakten blivit omvänd .När han höll det s i sta mötet hade han ock

så missionshuset packat av folk , de flesta nyomvända ungdomar.Han gaw dem många 

goda råd och innan han slutade ropade han ut s"Och nu har jag en en da önskan till 

och det är att jag hade er väl gifta alleaammans."Det kan ju låta lite underligt , 

men han tänkbe ~äkert på den fara aoru hotar många nyomvända ungdomar då de XXKKX 

frestas att knyta förbindelse med oomvända. 

Vi hade en härlie tid några år framåt .På snickerifabriken var vi ett tio-

tal troende unga män och vi gin~o ofta tillsammana och bad samtals ocb bönemö

ten YXIXKXMMKMKX om kvällarna. Om sommaren möttes vi i skogen ocj på vintern i 
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något h em . På söndagarna hade v i sönda~sskola p~ ol jka platser och efter söndags-

skolan var det ofta offent ligt möte då det var v i ttneshörd och sång . 

Hur j a:$ f ann mi n l ivakal le l se . 

Vid dessa möten som jag bär har skildrat s ökte kamra t erna of t a at t f å mi g 

att de ltaga högt i bönemötena,likaså att avlägga vit tnesbörd .Of ta kände j ag också 

en stark inre maning därtill,men mia medfödda blyghet h indrade mig och jag var en 

passiv deltagare i det yttre.Det gick till dagarna mellan j ul och nyår I902 i nnan 

ja g fick mod a tt börja deltaJ!a med vittnesbörd i mötena .En t id strax efter min 

omvändelse hade j ag dock en och annan gång avlagt e t t vitt nesbör d och bed i t högt 

men en stark självkritik tystade både mina böner och vittnesbörd . 

)~agt var det någon& dag me llan jul och nynr I902- 3 som jag f ick bryta 

tystnaden och börja a tt tala offebtligt .Det höl ls då ett möte i mitt hem s om led

des av Albin Carlsson och han lyckades efter en l ång över talning f å mig att lova 

att läsa ett Guds ord t ill inledning av mötet .När möte t skulle börja tn!s t e jag ju 

( hålla mitt löfte och jag l äs te ett bibel ställe, jag minns inte vilket,ocg sade ock-

( 

c 

( 

( 

så några ord däröver.Detta blev uppt akten till min predikogär ning . I böneveekan I903 

hade min kamrat Algot Ber gström ett möte utsatt i ett torpställe som hette s ödra

torp och bad mig att f ölja med dit.En annan kamrat ,Bror Hultgren och jag hade 

~ "'t11"7 
gjort var sin gitarr och hjä lpliit lärt oss spela .På mötet skulle vi spe-

la och sjunaa och ålgot tala.Men även vi måste avlägga var sitt vittnes

bör d och även deltaga i offentli g bön.Den lilla torpstugan var till träng

sel fylld av folk och stämningen var god .Gamle f a rbror Petter som var en 

av den gamla tidena läsare deltog också i vittnesbörd och bön . När han bad 

använde han ofta uttrycket 11 Söte jes us 11 vilke t f ör många verkade e gend om

ligt,men han som i sin ungdom -liTit ryckt ur ett liv 1 synd och ogudak

tighet genom frälsningen i Jesus Kris tus , kunde vä l i nte finna e t t bättre 

uttryck f ör den t acksamhet och kärle• aom han kä'nde .. d e an etta uttryck . 

Det beslöt s ett mötena skull e f ortsi:i.t ta hela veckan och att vi skulle 

le me~verka . Så gick det ett par kvällar,men den tredje kvä llen sade Algot 

till mi g :.,Ikväll kan int e jag f öl j f.' Jl1ed till mötet utan du f år taga hand 

om det hela ... Det var ett uppdrag som J'ag; t t d _ pro es era e emot , man han gavxxil 

s i g i nte och jae hade inte annat att ao··ra a"n gå till t • mö et.Det var det f ör-

sta möte på egen hand som jag någons in hade l e tt och att det var med ånK

geat och stor bävan kan jag f öfaäkra. 

Någon vecka senare hade Algot varit ~ och hållit ett möte 1 Hovs 

by och dagen efter meddelade han mig att han annonserat möte där fär mi g 

den kommande söndagen och jag ~varade h onom a t t det var j a.:; inte alls pas-
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sande t ill,men det hjälpte inte att protes tera och då han l ovade att f öl ja 

med var det i nte annat att göra än följa med.Detta blev inledningen till 

den gärning som nu varit min i omkring femtio år .Hade j ag f ått följa mi n 

innersta känsla och min medfödda blyghet s å hade den uppgiften att tala of-
l d . 

fentl~it min.Och ett är s äkert ,om inte Algot Bergström varit "listig 

som en orm och enfald1g som en duva"och ej abvänt dessa båda egenskaper att 

f öra mig i n på pred ikagärningens bnna så hade den aldrig blivit min livsväg 

Därmed blev emellertid den frågan allvarlig och brännande f ör miga 

"Är detta Guds väg med mitt liv och hur skall jag få visshet därom?"Efter 

många sådana frågor pch ganska allvarlig kamp av gjorde jag saken på det xi 

sättet att jag beslutade att så länge det var någon som anmodade mig att 

"predika"så skulle jag göra det , men aldreig skulle jag "bjuda ut mig" och 

när det inte längre var någon som bad mi g skulle j ag s l ut n .Den re~~ln har 

( jag alltsedan sikt följa och därför att det inte har inträffat fortsätter 

jag ännu och så l änge de t f i rills kal lelse och Gud ger mig kraft vill j ag hål 

( 
la på.Under alla svåriaheter och frestelser som mö t t mi g i denna min gärBXK 

ning har det varit min styrka att j ag haft det medvetandet att jag aldr ig 

har valt den banan utan det har varit andra männi sk or och jag v ill så gärna 

tro att bakom dem det varit Guds ledning . 

Hösten !903 hade jag förmånen a~t bevista en bibelkurs vid Götabro 

~ Cj'JV-
under den kände pastor Kilstedts ledning.Jag sökte inte dit i avsikt att bliva 

evangelist,utan därför att jag kände beh6v av mera kunskap i bibelordet och 1i 

( fördjupning av det andliga l ivet .Den kursen gav mycket och i den fördjupade ~ 

andliga a t mosfär som behärskade kursen gavs mig g oca impulser.Pastor Kilstedt 

( 
var en man av gedigen kristen karakt är med en d jup och all var i z ~udsfruktar-

samt en rik kunskap och insikt i bibelordet.Därför var det en sann uppbyggelse 

a tt f å sit t a v i d hans föt te r och lära. 

Även vid den kursean var det åtskilliga bland kairaterna som menade att 

jag borde gå ut som evangelist , men jag var övertygad att tiden ännu inte var m 

mogen för detta stei.Mitt beslut var som f örut sagts at t jag skulle pred i ka så 

l i:i.nge någon kallade mig di:i.r till,men detta beslut gällde endast den tid som jag 

hade bredvid min j6rdiska kallelse , att j ag helt skulle ägna mi g åt pred 1kogä r -

ningen,den frågan var ännu inte aktuell . 
( På detta sätt fortsatte jag sedan im i åtakilliga år att i hembygden pre

dika då jag kallades dertill och det var inte många l örd- och söndagar ~ 

( ) som jag var led ig.Under tiden hade jag nog stundom en dunkel aning om att Gud 

hade en annan väg f ör mig , men jag ville vänta tills Herren tydligen visade mig 

sin vilja och ledning .Den tiden kom också ef ter några år ,och den t i d j a~ hade 

f örmåneh att l ördagar och söndagar och dessemellan någon hel vecka resa omkrin 

och förkunna evangeliet i hembygden var för mig en nyttii skola och fostran fö 

l 



( 

.~ ~*) CJ~-
min framtide uppgift .Dessa åren höra också till mina lyckligaste och jag XliJOfä. 

tackar Gud så ofta jag l å t er min tanke gå tillbaka till dem tiden.Vad jag räk

nar som en stor förmån är att jag fick"börja 1 J erusalem" .De t var hos mina ID 

grannar i en enkel torparstuga jag fick börja och sedan i mitt ege t hem, där ~ 

jag sedan jag var barn s~ ofta fatt vara med och lyssnat till så många Herren 

( vittnen,ty mitt hem utgjorde i minst tjugofem år en samlihgslokal f ör mäten 

och s ammankonster .Hörle bönesal var också en lokal där jag ofta fick predika. 

Jag räknar det också som en f örmån att jag i börj an hade mina arbetskamrater 

s om åhö rare,ävenså mina arbetschefer , förvaltare Rökerberg och någon gång inge

niör Jehander.Det var nog li t e nervöst a tt första gången tala med de tv! se

nast nämnda till åhörare,men det gick över,ty de var snälla och överseende med 

pojken . 

Arbetsfältet vidgades undan för undan och sträckte sig ganska vida om-

( kring i bygden.Vi var några stycken ynglingar som f öl jdes å t och h j älpte till 

med sång och musik samt vittnesbörd .Om torsdagskc;rällarna hade v i bön och sam-

( 

_j 
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talsmöten .Pusommaren 1 skogen 0 ch om v i nt ern i s tugorna . 

Fastän vittnesbörden och förkunnelsen var av enklaste slag välsignade 

Gud mötena så att människor blevo väckta och omvända till Gud .Få nyåret 1904 

hade vi möten varje kväl l 1 böneveekan i Hörle bönsal.En kväll kom Anden oss 

synnerligen nära .Vi hade vittnat och sjungit och när mötet var avslutat och v i 

.m qq, 
skulle gå hem stod några av våra arbetskamrater i förstugan och syntes t~:ycket 

allvarli ga.Wår vi frågade dem om de inte skulle gå hem svarade de att de ville 

att vi skulle bedja för och med dem och att vi i nte ~ voro sena att efterkom 

ma deras begäran undrar väl ingen pä.Det blev syndabekännelse oön och tårar ( 

och de t dröjde en god s tund på kvällen innan vi lämnade möteslokalen.En välsig l 
nad tid följde på det mötet och vi fortsatte mötena till långt frampå våren . 

Ganska många unga människor funno frälsning och Guds Ande var verksam på ett 

underbart sätt . På en gå rd i närheten, de t vnr Ådalen ~ sutto oe fyra drängarna 

en kväll i drångdtugan och spelade kort.En li ter bränvin f anns också och man 

ämnade ha en t revlig lördagskväll.Men mitt under det att kortspelet pågick ko• 

det en underlig känsla över dem och det ville i nte gå riktigt bra med kortspe

let .Flötsligt slängde en av dem korten i bordet och sade a"Nej , nu kan jag inte 

vara med om det här meningslösa och glädjafattiga livet längre"och den ene ef

ter instämde och följde exemplet.Det hela resulter ade i a t t kortleken hamnade 

i spisen och bränvinsflaskan kross~des på en sten utanför dörren och nästa dag 

infunno de sig på möCet!försedda med sångb ok.De t verkade rätt egendomlig t för 

oss at t se de fyra kraftiga drängarna på mötet med var sin sångboll i handen 

stämma in i sången.Det dröjde inte länge förr än alla fyra hade funnit frid 

med G~d ooh voro nya skapelser. 
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En palmsöndag hade jag en underbar upplevelse vid ett möte 1 Hörle.På 

vägen dit då jag gic.k genom ekogen kom det plötsligt över mig en väldig ångest 

vid tanken på mötet och min svagbet och odugl i ghe t ,Tyngre och tyngre blev ste

gen och den inre nöden växte för varje steg ,Slutligen måste jag vika av ifrån 

vägen och gå i n i s kogen dä~ jag kna tade mig ned vid ett träd oeh utgjöt mitt 

hjärtas känslor 1 bön . Då jag bedit en stund f ylldes mit t hjärta med ett stort 

lugn och jag kunde med frimodighet frambära mitt vittnesbörd med text ur Fil . 

2x» 2 s5 b f ölj ,Jag talade en stund om tre bönemöten ,! himme len på jorden och 

under jorden, men hade inte talat länge f örr än jag greps av en förunderlig 

kraft oc~löteligt bl ev känslan mig så stark att jag inte kunde fortsätta llng 

re utan måste sluta och omedelbart f öll o så g ot t som alla mötesdeltagarn~ på 

sina knän under gråt och bön och den aftonen var det nog ett trettiotal som ö

verlämnade s in ä liv å. t Gud. 

Det ä r ljuvliga minnen f r ån den t iden.På mötena runt om i bygden hade 

jag god hjälp av mina arbetskamrater Einar Stål,Br or Hultgren .Algot Bergström 

J oel Johnsson mf l . samt tre f l ickor från Fryele, som hjälpte till med sång och 

musik . Skamakare Sven Isaksson f å r i nte glömmas i det t a sammanhang, ty han var 

trogen att fö l ja med nå våra vandringar i bygden,trote att han var bet~dligt 

äldre . Hnn spelade fiol och hjälpte till med vittnesbcrd , Inte alltid var det el 

behagl igt för kött och blod att f ölja med på byresorna,ty vädrets makt er voro 

-14'0 ~ 101. 
inte alltid osa bevågna. Det kunde hända att vi fick vandra en dryg mil fram 

och åte r i fotsdjup snö, de t hände yt terst sällan att vi ble~ bjudna på skjuts 

Rätt ofta finge vi glädjan att bedja med frälaningssäkande rn8.nniskor och f ol

ket i bygden v ar intress erade sig för mötena som "Karlsforeapojkarna" höllo 

ooh atuaor och mieaionahua var f ylldä av folk ,! gårdarna omkr ing sjön Hindsen 

( hade :dl vi många möten och hoa kusken på. Hindaekinds herregård , samt i "fattig-

etuganu böllo vi ofta till,Direkt ör Smedberg ,aom den tiden f örestod lantman

nukolan i Hindaekind öppnade skolan f ör oss och vi höllo rätt lilfta. möten där 

~å skolan fanna också en del t r oende e lever som hjälpte till och vittnade i mö 

tena. 

Fältet vidgade sig undan f ör undan och kallelser kom ä n från cen ena 

trakten och än från en annan .Till Voxtor~ , Tånnö ,Kärda,Kulltorp,Gnosjö,Mar!e

holms bruk m.fl . trakeer fick jag ofta ställa färden på lördagar och söndagar. 

( På dessa resor kunde naturligtvia ej kamraterna från Karlsf ors och Fryele f öl 

ja med , n.en 1 stället fanns överallt t roende ungdomar som villigt tjänade med 

sång ,musik och vittnesbörd , Qfta sammanträffade jng med Helgelseförbundets e-

vangelieter och vi hade ett utomordentligt gott aamarbete . Kanfred Johanseon 

från Törestorp och Oskar Johansson från ~nrjeh olm var j ag uärekilt förbunden 

med.~ Kanfred Johansson var broder till diatr iktföreståndare Thörne och 

var en varmhjärtad och framgångefull ajälavinnare.Han kom opp till sågverks-
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distrikten i Ångermanl and och f ick där utföra et t fr amgångsrikt sjä lavinnare-

arbet e .Hans arbetsdag blev inte s! llng.Efter endast några !re arbete däru~pe 

amkom ban genom ol yckshändelse v i d e t t mi ssionshusbygge . 

Bland många goda minnen från samarbetet med honom har jag ett som jag 

sent skall glömma .Det var på hösten I 904 1 Hillerstor p .På den t iden fanns det 

( intet missionsbus där utan mötena böllos i hemmen .Den hösten skulle Kanfred 

r esa upp till sitt f ä lt i Norrl and och ungd omsföreningen hade anordnat ett av

akedsmöte för honoa och dett a skulle hål las i ett gammalt mejeri.Uedan v i 

sjöng, v i ttnade och bad e~lades en del oomvända ungdomar utanför .De voro inte 

direkt störande , men hade likväl l i t e a1rlåt t "f uffens"f ör s i g . ll~nfred g i ck ut :t:ti: 

till dem och pratade med dem och rätt som det var kom han in i lokalen med Ett 

par av dem, e om v i fick bedja med.Detta upprepades den ena gången efter den an

dra och den andliga stämningen steg undan ~ör undan .Det hela slutade med att 

( vi öppnade dörrarna • ch inbjöd alla som ville lämna sig åt Gud att kmnma in. 

( 

De flesta h ör sammade inbjudan och dä rinne i det gamla me j er i et blevm: de t ett 

gripande väckelsemöte som räckte till kl . ~ra på morgonen och det var inte så 

få ungdomar s om den nat ten funno f r i d med Gud. 1 

Ihillerstorps ~ by och i Kävsjö misetonsbus hade vi många rikt väl-

sdignade möten då många ungd omar blev i troende .Den bekante gudsmannen , Magnus 

Pettersson i Rädinge var ofta med och gjorde en god· insats i dessa möten . 

~) 103. 
Från Marieholms bruk i Åsenhöga socken har jag också många goda min-

nen från den t i den .Första gång jag var där var då jag var med och b l åste i en 

( messingssextett som vi hade i Hörle på den tiden.Vi var där och medver kade på 

e tt kr etsmöt e och hade då även Farbror ThurG i e med .Vi åkte hästskjuts hela vä

( 

( J 

gen , ungefär två mil.Vidl den tiden hade jag ännu i nte begynt a tt of f ent l igt XXl 

vittna om Gud . 

Det var först efter ett par eller kanske tre !r därefter som jag kom 

dit f ör att leda vä cke l semöten .Där var mycket trevligt att vara med där.Ett pa 

JIXIlXIXXIKIX partriarkaliskt förhå llande var r ådande mellan bruksledningen 

och arbetarna och några strejker hade aldr i g förekommit.Avlöningen utbetala

des inte i kontanter utan arbet arna fick sin l ön i form av varor av brukets 

t i l lve r kningar s om de s jälva fingo f örvandla i kontanter,samt i matvaror som 

de fick taga ut i brukets affär .Trote detta r ådde det~ f örnöjsamhe t och ett 

viset väls tånd . 

På det andl i ga området var det stor livaktighet och mötena v~r välbe-

( ,1 sökta.Dessa började kl. sju på kv ällerna, aa.mma tid som arbete t slutade på bru

ket,varför många inte h ade t i d at t gå hem och byta kläder ut an gingo i arbets 

dräkten t i l l mötena . Mi ssionshuse t som l åg på en kulle fylldes t ill s i s ta 

plats och uppmär ksamhe t en var den all~ a ~~sta .Sången å ~~ en~ v~r ovanligt 

god och de flesta bland såväl unga som äldre voro rikt sångbegåvade .Särskilt 
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minns jag f arbror Palm, han hade en väldig tenorröst .. .. 

s om hordes ov er al-
la andra . Han hade på sin tid tjänstgjort som"försängare"i Kävsjö kyrka 

p~ den tiden d~ kyrkaorglar ~ ännu inte kommit i bruk i all a kyrkor 

Dessuterom fanns där även en hel del gamla läsargubbar av den gamla rejä

la sorten, som visst~ vad de ville och var de höede hemma andligen.Den ga 
gamle 
miK kusken Lax var en livlig och känslig natur,som i cke var sen att taga 

del i vittnesbörd i mö tena mär det gavs tillfälle,Han brukade också ure-

dåka med om han ombads därtill,Gamla gjutmästar e Toll var en gadigen l äsa 

re , som visserligen inte gjorde mycke väsen av sig,men som ägda ett grund-

mur at f ör t roend e som kristen av alla .Han var en verklig vän till den tro-

ende ungdomen och hade mycket av andligt värde att ge den i samtal d~ han 

frikostigt delade med sig av sin rika andliga erfarenhet. 

~tit t inträde i livsupEglften. 

Hösten 1907 blev för mig en tid av livsavgörande betydelse .Fem :iQo;. 

lyckliga å r hade gutt s eda n ja~ begynte vittna offentligt under vilka ja~ 
~ 

~/O?._ 
f~tt offra min lediga t i d och mina krafter i Herrens tjäns t .Det är rred en 

känsla av stor tacksamhet jag tänker t illbaka p~ denna tid.Att jag inte 

f ör all framtid skulle f~ fortsätta att förena det andliga arbetet med en 

jordisk uppgift börja de a~ am~ningom kännas som en aning i mitt inre , men 

jag slog alltid bort de tankarna ty jag ansåg det orimligt att jag, som 

var blyg och tillbakadr agen av na turen skulle passa f ör en sådan uppgift. 

Då jag näs tan tvingades att börja tala offentligt gjorde jag det med den 

tankenatt .iag skulle ~lla p~ därmed s~ l änge de t var någon som kc.llade 

mig .Att jag skulle helt ägna mig å t den uppgiften var dock främmande fö r 

mig ty jag menade att endast skulle använda min fritid för detta ändamål 

s~ länge det var någon tsom anmodade mig .Nog fanns det de som hade and r a · 

tankar och gjorde sina påstötningar därom, men jag ville inte lyssna till 

dem, ty jag ville känna den inre kallelsen och vissheten att det t a var~ 

Guds väg med mig innan jag tog ett sådant viktigt steg ,Men som förut xagt 

sagts kan jag inte neka t i ll att jag stundom kände en dunkel aning om att 

detta skalle bli-va Guds v:äg med mig .!far jag nu ser tillbaka på mitt liv 

är jag glad a t t jag int e rusade ås tad i förtid utan förbidade Guds lednin 

ty de år som jag gick omkring i hembygden och vittnade om Gud var f ör mii 

en fes tringst i d f ör mitt blivande kall som jag inte skulle v ilja vara 



utan . 

( 
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Jag har många gånger haft den känslan att många unga män ha haft lUX 

a11t för bråttom att träda in på predikobanan .Det skulle säkerligen icke 

skada om de andliga ledarna,i stället för att som nu ofta sker,~cke allt 

för brådstörtat söka ~rmå de unga ännen att rusa åstad ut på fältet f ör 

att predika .De b orde i stället söka ordna så att de finge börja hemma i 

församlingen hjälpa till med vittnesbörd tills de fi nge lite andlig mog

nad innan de sändes ut. 

( 

( 

l 

I slutet av juli månad 1907 fick jag brev från den bekante majore n 

Fr.von }~lmborg i vilket han frågade om j ag för några veckor v ille komma 

till soldathemmet i Eksjö för att tillsammans med honom vittna om Herren 

Det var apotekare Efr.Sandblom som hade rekommenderat mig och dessutom 

hade majoren hos min chef,föevaltare Rökerberg begär t u~plysningar om min 

ringa personrsamt underhandlat med honom om möjligheten att jag för några 

veckor kunde frigöras f rån mitt arbete vid fabriken. 

I mitten av e.ugusti fic k jag allts å ställa färden till mili~är

staden Eksjö och därmed började en nj period av mitt liv.Att jag skulle 

för en mer än tioårig period få n1in verkaamhet i den staden hade j ag då 

ingen aning om.Nog kändes det besynnerligt att lämna bar ndomshewoet och 

de många vännerna från barn och ungdomstiden,men långt allvarligare var 

känslan att stå inför ett nytt livsskeQe,då det gällde att kasta loss 

( från den jordiska kalle lseuppgiften och helt ägna sig åt förkunnarems gär 

ning .Visserligen var det ännu inte afgjott s å skulle eke,ty jag fick efte 

( 

( 

en kort tid återvända fill mitt arbete,men endast f ör några korta veckor 

meh en inre känsla sade mig att tärningen var kastad och att min väg häre 

efter v ar den evangeliske f örkunnar ens väg.~~ 

Jag minnes så väl hur det kändes att be träda Eksjö f ör f örsta ~ 

gången i mitt liv.Det hade nyss kommit en äskakur och solen bröt fram ur 

m0lnen och belyste de ~egnvåta gatorna och regnvattnet forsade i rännste

narna.Löjtnan Lunings son , en pojke på cirka sex år mötte mig och ledsa

gade mig till soldathemmet där mötet redan hade börjat . Jag skulle först 

gå in i bostaden för att få en kopp kaffe och när vi passerade förs tu

gan hörde jag hur löjtnånt Luning med s in skar pa röst sjöng till cittraåK 

"Vi slå aldrig till reträtt , nej o nej, ty v i skola bliva s egrare för evligt 

Det var ju en lämplig kör för en nybörjare i arbetet och i stort sett har 

jag aldrig behövt att slå till reträtt,även om frestelse därtill många p 

gånger ha mött mig . Då jag skr i ver detta ha furtiofem år flytt och min ban 

som förkunnare är av all# a tt döma nära s tt t mål , men under allt har det 

J 
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ständiga l ösenordet varit s"Framåt , men ej tillbaka, 11 och någ on v erkl ig ret-

r ätt ha r det aldr i g var i t f r åga om, 

·Det var en stor förmån att få samarbeta med en sådan man som major 

Yalmborg,Han var en frimodig Kristusbekännare , som inte försummade något 

till f ä lle att bekänna sin tro och att söka vinna människor förGud,De t ~ 

genomgående temat ihams v i ttnesbörd var s" Ti den är kor t , Jesus k ommer snar 

sökm frälsning i dag och skjut inte upp ty det kan bliva för sent ,,Jag 

minns en gång då vi ginko tillsammans på trott oaren att han plötsligt som 

en pil stack över gatan där han såg en gammal officerskamrat och hälsade 

på honom,När han kom tillbaka sade hans 11De t var en gammal bekant och jag 

kände en maning att hälsa på honom och fråga h onom huru han hade de t med 

s in själ ,"Han v ille ha varje mö t e till ett frälsningsmöte ~ och om 

det inte blev så var han bes v i ken .Det var gri11ande att se hur han kas t a

de s.ig ner på sina knän framför människorna och under tårar manade dem :&t 

att lämna sig åt Gud. 
u 

I november ~ånad samma år fick jag ånyo komma till Eksjö ,då till-
' sammans med -pastor c. w.GUlen och en tid även maj or Mal mb or g .Det är kl~;>.r t 

at t j ag kände mig ganska liten då jag i sällekap med dessa båda benådade 

själavinnare fick vittna om Gud , men de vor o båda bar mhärt i ga mot 11pojken 11 

och det kändes mycket gott a~t samarbeta med dem ,Det var inte så få som 

;oq, ~ 
den h östen kommo till Gud vid mötena i Eksjö soldathem,vilket varje kväll 

var f~llt till sista plats.Smålands husarregemente ocg en trängkår var de 

tiden f ärlaeda till Eksjö och många militärer funno vägen till Gud.När ~ 

man gick förbi kasernen hörde man mil i täterna sjunga körer ur de väckelse 

sånger som sjöngos i soldathemmet.Det var en i sanning härlig andlig ~xa 

besökelsetid för Eks j ö och den skall jag sent glömwa . 

Uedan jag var i Eksjö fick jag brev från apotekare Sandblom, som ciå 

var ordförande i Jönköpingskretsens ungdomsfö r bund , med kallelse att börja 

resa i förbundet som dess predikant . I december började jag resa och den 

f örsta tiden fick jag för de t mes t a sällskap med dän väl~ekante Viktor Jo 

haneson och att vi a1drig hade tråkigt behöver jag vä l i nte säga •. Vi r es

te tills det bör2ade närma s i g j ulen och då sade Vikt0r en dag s "Nu är liet 

bäst att vi reser hem, annars kan det iå för oss som för Gustav Vasa, han 

fick s maka bakspad en. "Trettio år sedan den tiden ringde han upp mi g i Nor 

r ahammar och frågade om j ag mi nns var han och jag var den dagen för t ret

tio år sen och då jg i nte kunde svara på den frågan sade hans"Jo vi v11r i 

Ölmstads missmonsh us . Då minns du ~äl inte heller vad jag sade till dig då 

vi sut to på bänken.~ Det kunde jag inte heller erinra mi g , men hankom mitt 

svaga mi nne t ill hjä lp ooi1 s ade : "Jo jag sade att hä r ville inte jag vara 

predikant för du ser väl vad som stå r där i f onden . "Där stod nämligen de . ' 

' 
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ordenJ"::i:dert tal var e alltid ljuvligt ."En annan gäng skulle vi tala nå n 

ett kretsmöte i Svenarums kyrka och vaktmästaren var villrl..dig om han 

skulle lå.ta oss gå. på. predikstolen eller om vi skulle tala från koret.När 

mötet skulle börja skulle jag tala först och då. jag viskade till Viktbr 

och fråg~de om jg s_!ulle gå. på. prediks t olen svarade han t"Ha vi vi fått lå. 

na körkasåska vi väl ha tya som hör te .~ En gås~ d! vi såg ut genom 

f önstret i ~ en järnvägskupe visade han mig på två pojkar som höll på a tt 

tända en cigarett och Yi ktor a ad e 1 "Ser du de där två, de hör till föeenin

gen bort med tobaken , de ska nu försö'~<-a att bränna up-o den'! !-

I ungdoms f örbundet reste jag sedan till den I okt . I9IO, då jag til 

träde platsen som Bksjö Missionsförenings predikant .Så. kallade sträckre

sor behövde jag aldrig göra utan jag fick organisera min verksamhet hur 

jag ville och det blev för de t mesta att hålla seriemöten i f öreningarna . 

Vid flera tillfällen fick jag vara med om väckelser.! böneveekan r qOS ka~ 

hade jag ett möte i Vellerstens missionshus och dagen därefter skmlle jag 

till Maramö .Det hade fallit mycken snö under natten och det var ganska be 

svärligt att pulsa genom snödrivorna på väg till Maramö, då jag utom en .:u: 

reskappa hade en tung väska att biirn .J&g kom dit i Skytwingen och då ,iag 

såg att det lyste i ett fönster i en· drängstuga gick jag in där,ty jag 

v~sste inte var jag skulle gästa under r.atten . I drängstugan satt några 
/{/. rHe ,pflf 

drängar och spelade kort . Jag frå.gade dem om de visste om det var något mö 

te utlyst på kväll en, men därom visste de intet . Jag fortsatte och gick xtX 

till ordföranden och när jag kom dit fick jag veta att mitt brevkort j nte 

hade giH t fram och att intet möte var utlyst ."Det skall vi dock l ätt ord

na ~sade han och så sade han till en av pojkarna att genast gl ner till 

missionshuset och tända eld i kaminen och till de två flickorna sade han 

att de skulle gå ut i byn och säga till att det var möte på kvälle~l 
Kl . 7 l 3o var det en grupp mänmakor samlade och jag s pelade och sjöng till 

min v cittra, aamt villnade en stund.När vi hade slutat mötet och skulle • 

gå hem, stod det nå.gra ungdomar vid dörren och sågo lite tveksrunma ut.Ja~ 

hälsade på. ~em och sade några ord , då en av dem började gråta och om en li 

ten stund lå.g o de alla på knä och samtli ga l ämnade s ig under bön och tå

rar å.t Gud . Mötena fortsatte sedan den mesta delen av vintern varje iväll 

och m!nga, både yngre och äldre blev o troende .En av dem var Edv .Bergkvist 

som sedan blev predikant i Svenska Alliansmissi onen . 

I Gränna verkade jag mycke t ~ på senvintern 1910 och särskilt i 

U~pgränna var det rätt många som blevo troende .En kväll hnde vi avslutat 

mötet och vaktmästaren hade r edan lås t miss ionshus et och gått hem då det 

var en ung man som hade varit ett stycke på hemväg , men vänt tillb aka och 

bad om f örbön .Fastän snön yrde och det var märkt hade vi ett var mt böne-
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möte på missionshuatrappan och den unga mannen lämnade sitt liv i Guds KK 

bänder . 

Sommaren 1910 fick jag kallelse från Eksjö missionsförening att IX 
nio 

bliva predikant och församlingsföreståndare där . Tiden skulle utgöra ~ må 

månader och den övriga_tiden skulle jag fortsätta och resa i ungdomsför

bundet , ty missions~öreningen ansåg sig i nt e orka med att hålla heltida an 

ställd• predikant .D~t dröjde dock inte så länge förr än jag fick sluta i 

ungdomsförb undet och helt ägna min tid åt Eksjö . Då det b lev känt att jag 

skulle till Eksjö , var jag tillsammans med predikant Per S jö i J önköpings 

miesiomsfördning på ett missionsmöte i Vrigstad och han beklagade mig för 

a.tt jag skulle till Eksjö . "Du må tro att det inte blir lätt för dig , ty dä 

finne många besvärliga gubbar i den missionsföreningen"sade han och ;fag 

fick bereda mig på att de s kulle göra livet surt för mig.Den I okt . till

trädde jag p l atsen och kom då som nygift dit.Vid välkomstmötet hälsade XX 

Kar l gren mi g välkommen med a t t c i t era Labans ord till Eleasara "Kom in du 

Herr ens väleignade,jag har berett rum å t dig och d i na kameler . "Jag var n 
ung och oerfaren och hade inte fått någon som helat utbildning för det an 

svarsfulla kallet som försj:li!Jlingsf öres tåndare ocg det var nog med en viss 

bävan jag såg hän mot den okända framtiden. 

fla ~ \ 
Som förut sagts , kom jag dit som ogift och brölloppet hade stå tt en vec ~ 

ka f örut i Hörle bönsal ,KIIKJX Missionsvännerna i Hörle med omnejd hade 

ordnat och bekostat brölloppe t och i spetsen för det hala stod förvaltar e 

Rökerberg och hans fru,Vigseln förrättades am den gamle ärevörd ige kyr

koherd e Eriks son i Tofteryd. De t var en god och trevlig stämning och salen 

var fulleatt av gäster, Kyr koherden talade och sjöng om vartannat ech ~•• 

vi fick mottaga värnafulla presenter i form av en präktig porslinsservis. 

Vin tid blev en lyckos am tid , ! t io och ett halvt år fick ja~ stan

na där nch när v i l ämnade den goda staden och teste till Eslöv var en sto 

skara mieeiomsvänner nere vid t åge t och v inkade fo. rväl , J ng har s edan dess 

sagt farväl till flera f öraamlingar , men e.ldrii känt något farväl så käns

ligt som det i Eksjö oc h ännu i dag , tret t ioett år senare r ör sig en varm 

känsla 1 mitt inre när jag tänker på min tid i Eksjö .Vid avskedsfesten 

var det en juniorflicka som citerade Karlgrens ord vid välkomstfesten a 

och eade a"Wår farbror Peteraeon kom bit :~eKarlgren att han varvä l kommen 

ty v m hade berett plats för honom och hans kameler , men då hade han inte 

mer än en kamel , nu har han sju . "Hon r äknade då min hus t ru , s amt ::~ex 't:X:X:»:lfl!i 

u~c*gae fötts under åren. il 

De tio åren var en omvandlingens tid i Eks j ö miss i or.sf ör enine . 

~et var mycket där so behövde omorganiseras och ordnas , ty det var gabska 
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trassligt . Ingen ordentlig matrikel fanns och endast ett gammalt trasigt 

exemplar av föreniniens stadgar och dessa var ganska pr imi t i va oc ur åld-

r iga .Ver lcsa.mhe t en gick väsentligen 1 en gammal s t el , hal vkyrkl i g r iktning 

och det rådde en försiktig inställning till .allt nymodigt.Där fanns vid 

sidan av mi ss i onsföreningen en s , k, nattvarusf örening bestående av en del 

~issionsförenings riledlemmar samt av en del som stodo utanför f ör eningen. 

Dessa saml ades i hemlighet en gång i månaden i hemmen för att fira BD 

Herrens nattvard.~ssa möten annonserades aldrig utn man gav varandra 

personlig tillsägelse om var man skulle samlas .Man hade någon gång begärt 

att f å samlas i mi ssionshuset,men f ått o.vs lag .Först 1907,när jag verkade. 

i soldathemmet hade det gått så l ång t att den l illa grupuen fåt t t i llåtel 

se at t an vända l i lla salen för detta ändaåål och det var naturligtvis en 

stor glådje för dem at t de äntligen hade kommit så l ånet.Det var ett av 

stegen som sedan harx tag its fram mot en frikyrklig verksamhet .N;; r .i ag 

bör.iat min verksamhet i El!:sjö v i ss t e j ag inte om hur saken låg t ill utan 

jag lyste på från predikstolen a tt gruppen hade nattvardsfirande i l illa 

salen efter möte t , men då kom en ä ldre man , den gode och gudfrukt ige Emil 

Gustavsson i Upphörda fram till mig och sade att jag inte skulle f ortsät

ta med att ofentligt göra pålysmimg om nattvardsfirandet. ty det skulle 

väcka anstöt bland de konservativa medlemmarna i missionsföreningen.Men 

11'5' .Ysrl fl} 
den risken var inte så stor som han trodde , ty det var en del bland ee 

kyrkligt ainnade vil ka uttryckte sin bel åtenhet med at t man i nte längre 

handlade i smyg me den sake n,Där fanns en gammal fru som blev mäkta upp

rörd över att utvecklingen började gå m mera fr i kyrklig riktning .Hon hade 

en gång i tiden skänkt 3500 kr.till föreningen,men levde i deh förest~ll

ningen att hon enå äSt lånat bort penningarna och i f örargelsen att man 

började slå in på en mera frikyrklig väg gick hon till ordföranden och sa 

de upp penni ngarna . Hennes oro hade egent ligen s i n grund 1 att hon var sär 

skilt allvarlig motståndare till Waldenström.En gång l ärer hon ha sagt 

att ~aldenström kommer att ligga allra neders t i he lvetet,därfär att han 

spred v i llfarelser . 

Då jag började leta i föreningens gamla papper hittade jag ett 

gåvobrev på uengarna ,vederbörligen lagfaret till och med och näf jag .vi

sade gumman det måste hon falla tillföga.Gumman var säkerligen verkligt 

gudfruktig, men det fanns en del personer från andra religiösa riktningar 

som gä rna v ille ha hennes pengar och de t var sådans som öv h-de tryck vå 

henne.Under min tid hade vi förmånen att två gånger ha besök av lektor 

Waldenström och båda gångerna var ~ gumman och hörde honom och det 

kan hända attdet delvis var detta, som inverkat på henne , ty under min sis-

ta tid i Eksjö kom hon och v i lle deltaga i nattvardsfirendet. 

,. ' 
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Då vi hade ombildat föreninilen till f örsamling och omarbetat s t adgarna 

i överensstämmel se därmed var de t å t ski lliga medlemmar som blevo oroliga. 

Så kom en dag en äldre lärarinna, en w~cket gudfruktig och pr ukt ig medlem 

till mig och sade att hon inte för sitt samvetes skull kunde vara kvar »K 

utan begärde sitt utträde . Hon h ade alltid begåt t Nattvarden i stamakyrkan 

och trodde att hon nu, sedan missionsföreningen som sådan börjat f örvalta 

sakramenten,inte längre fick gå till na ttvarden i kyrkan ,då hon nu var 

medlem i missionsförsamlinien .Vi hade ett långt samtal och jag upp l vste 

hanne att hon nu som förr fick ha sin f r i hat at t taga nattvarden var hon 

behagade och medle-msskapet innebar intet tvång i detta hänseende .• Dä.rmed 

lät hon sig nöja och förblev en trogen medlem till sin död. 

År 1919 innebar en hård kris i församl ingen.M'issionsförentimgen XU 

hade under å rens lopp mer och mer närmat sig Svenska Missionsförbundet ~ 

och hade anslut i t sig dit, jag vill minnas 1916 .Det var den omorganisation 

som bestod i att Jönköp ings miesionsfä rening,8venska Alliansmiss ionen och 

Jönköp ingskretsens ungdomsförbund sammanslogs till ett miesionssälls'·ap 
a";<tue ll 

Svenska Alliansmiseionen .Då blev frågan a~ om Eksjö Missionsföre-

n ing skulle ansluta s i g t i ll den nya organ i sat ionen .Den hade dittills xaz 

varit ansluten till Jönköpings missioneförening , me n da sammanslagninaen 

skett fanns ju J önk . mi ss .för,icke mera till och Alliansmissionen var ett 

~ 11'l 
helt nytt missionssällskap . Samtidigt med att den nyA organisa t ionen b il-

dades var förslai väckt att även Jonköpings Ansgarieförenini skulle an

slut.ae dit och det hela anslutas till Svenska :Missionsförbundet .Härom 

diskuterades livligt och stundom ganeka häftigt.Det t::J. förslag blev doc k 

avslaget och med anledning därav var de t en mängd av missionsförsamlin

gar i Småland och Vestergotland som f öruj tillhöret Jönköpinga Missions

f örening v i lka i nte anslöto s i g till Uet nya sällskapet. 

Det var då som samma fråga vlev aktuell även beträffande Evsjö 

missionsförening .Det blev f örsamlingsmöte om saken och en livlig diskussi 

on kom till stånd.Resultatet blev att församlingen beslöt att in t e gA med 

i All iansmi s si onen utan nö ja sig med att tillhöra Missionsförbundet.När 

mötet var slut och de flesta hade lämnat l okalen kom en av etyrelsemP.d

lemmarna ,FraP~ Pettersson fram till mig och uttalade i häftiga or~ala~ 

sitt missnöje med utgången . samtidigt for han ut i stlår& oesk~llninbar 

mot mi g och Karlgren,att vi hade gått och med lögner och intri~er och agi 

terat.Han var häft i g t upprörd och äv en jag b lossade upp och blev häfti~ . 

Jag s kynd ade ut på missionshuagården och kallade in församlingen på nytt . 

Samtliga hörsammade och salen fylld es på nytt.Jag ställde saken på sin 

s~ets och sade dem att Pettersson hade beskyllt mig för att ha gått med 

lögne~ och intriger.Nu ville jag veta om det var församlingene allmän-
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na mening att så var förhål.lande t.I så fallx v ille j ag säga att .iag var 

ovärdig att var a f ör saml i ngens föreståndare oca följaktligen u~psade 

jag min plats på stående f ot och det utan a t t behöva gå i n f ör rlen öms e

s i d iga uppsägningstiden om tre månader.Söndagen därpå var det annonserAt 

ett stort församlingsmite till vilket traktens missionsförsaml i ngar vore 

inbjudna och detta påminde jag de närva.rande om .Därf ör ,sade j ag,först ä 

n i alla a t t om Petters sona beskyl l ning ä r s ann då är j ag ovärdig att tjä

na med att utdela de heliga glvorna.Följakt l i gen begärde j a g ett f ör tro

endevotum och det t a ~ev ilj ades mi g enhälligt, med undantag av ett par tre 

röster.Det var en mycket pinsam stämning,men på aamma gång all varli gt och 

gr i pande.Alltså stod beslutet fast och Eksjö Missionsför ening s tällde sig 

utanför den nya organisationen .Dock beslöt s det att den nya or~anisatio

nens predikanter inte vore uteslutna från Eksjjl utab de vore xåsom dit-

t ills välkomna at t pr ed i ka och uppt aga kollekter .Dagen där ef ter kom en av 

medlemmarna till mig och begärde sitt ~tträde med anledning av bes l utet . 

J ag rådde henne ~tt inte förhasta sig utan vänta någontid tills att de 

uppr örda känslorna lagt sig och de kunde handla efter ett moget öve~vä

gande och där med nöjde hon sig med det resultatet att hon och hennes man 

stannade kvar i församlingen i flera år till sin död. 

När jag började i Eks jö var föreni ngen ansluten till inte mindr 

n* · ~ 11_o/, 
än fem olika föreningar,vilkas predikanter besökte missionsförenin~en . 

Av des sa var det gammal kutym att Linköp i ngs stiftfören ing , ~ars verksam

het l eddes av präster,alltid hade Bitt årsmöte 1 Eksjö och då bjöd missi-

onaföreningen s t yrelsen med fr uar på mi ddag .Det var förenat med rätt sto

r~'~ svårigheter att avveckla dessa på ett förnufti~t sätt så att inte allt 

• förstora friktioner uppstod,men det lyckades aans ka väl till sist. 

Det fanns inte mycken ungdom i mis sionsf öreningen på den t i den . 

Sång och mus i k saknades så gott som f ullständigt och det var ett stort 

"minus"i arbetet. Så smån1niom avh jälptes dock den bristen och vi fick en 

god musikförening,samt även kör . Juniorarbete upptogs också och det gav 

goda resultat.I9I8 hade vi en god vä cke l se,då många uoka k om till t ro . 

Omkring ett 60-tal nya medlemmar intogs det året 1 Ungdomsföreningen. 

Junior verksamheten blomstrade och många juniorer avgjorde s i g fö~ Gud. 

Om söndags förmid dagarna samlades juniorerna en halv timmes ±i före guds 

tjänsten till bönemöte på l i lla salen och då guds tjäns ten bör jade kom de 

i samlad trupp och deltog.Det må sägas att det i nte var svårt att~ pre

dika då man hade den unga hänförda skaran av juniorer framförs i i·Det VAr 

sed att ha juniormöte varje långfredai skvä ll och så gott som vid var j e 

sådant möte var de t flera j un i ore r som l ämnade s i na l i~ i Guds händer. 

Sedan jag lämnat Eksjö började man snart att ordna lägerveckor och i tio 
, .. " 
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år hade jag förmånen att varje år vara med på dessa läger och leda bibel 

studier. Det Tar härliga dagar och väckelsens ande vilade över mötena så 

att ic.ke ringa skördar bärgades in för Kristus oc-h församlingen.De läm

nade också bestående frukter och många av de som då lämnade sii åt Gud 

är i dag verksamma medlemmar i den kristna församlingen. Jag har under 

årens lopp ~arit med på många juniorläger,men jag tror att jag med rätta 

kan säga att av dem alla inga ha kunnat jämföras med Eks jöjuniorernas 

i Sjöar p . 

Den 15 april I 92I lämnade jag Eksjö med stor saknad och styrde 

min färd till Eslöv i Skåne dä r jag vistades i i nte full t två år .De t vQr 

-särskilda omständigheter som gjorde att jag i nte stannade längre därx»x• 
~ 

De goda skåningarna var trevliga att samarbeta med och vi trivdes gott 

ibland dem även om saknaden efter Eksjö ibland gjored sig gällande. 

Fråa Eslöv gick f ärden t i ll Norrabrumnar och det kändes s omat t 

kcmma hem efter att ha varit borta ett par år.Där fick jag till bringa mi

na sista år som ordinarie predikant,eller _i Tjugoett år och åt ta månader. 

Vi anlände dit en snöig februaridag och blevo mot tagna på det allra var

maste av församl ingen.! den präktiga pred ikantbostaden fingo vi bo 1 öveP. 
J• 

tjugo å r och vara föremål för mycken förståelse. 

Där var en gammal god och stab i l f örsamli ng med framsynta män 

~ 1~1. 
i ledningen.En präktig missionskyrka och d ito pred i kant bostad och f ör -

samlingen skul dfri.En stab av gamla säkra läeargubbar,som visste vad de 

ville 'och vågade stå för sin övertygelse med hjärtat på r ä t t a stället ut

gjorde s t amtruppen och a l la förutsättningar fanns för ett framgångsrikt 

arbete.Men den andliga marken i Norrahamma~ var hård och det var ingen 

lätt sak att bearbeta den.I början var det dock jämförelsevis lätt a tt 

samla folk och vid v i ssa tillfällen var missions kyrkan spr ängfylld,såsom 

vid ju~ottan och nyårsvakan.Men då faans det ingen lokal att räkna med 

äm missi 0nskyrkan.Sedermera tillkom ett ståtli gt och rymli~t folkets hus 

kyrka och Filadel fia och sedan blev det aldri~ någon trängsel i missions

ky r kan .På nyåre t 1927 hade vi en god vä cke lse under ledning am Axel Vän

dal från !odafors .Då var det inte så få som kom till Gud ock församlingen 

fick ett gott tillskott.Sedan det året hade vi inte nå~on besökelsetid i 

f örsaml i ngen, men genom juniorverksamheten vlevo åtskilliga vunna för Gud. 

Våren 1927 uppfördes sommar hemmet,vilket sedan b l ev en värderad 

plats där vi samlades om somrarna .De t var med ett stort intresse de un-

ga tog del i s ommarhemsbygiet och varje kväll samlades ett 20- tal p ojkar 

och a r be tade med liv och lust på bygget.Flic·korna bjöd på kaffe och allt 

gick med fart och kläm.Påskafton lades grunden och ~id pingsten invigs es 

hemmet till stor glädje för de unga. 

• ' l 
. , , . l • 
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l 
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Under de år jai hade f ör månen att arbeta i Norrahammar var det inte 

mindre än ett sjuttiotal av f örsaåliniens medlemmar som blevo"befordrade 

till härliihe t en" som frälsningsarmen brukar bete ckna det .Det var huvud

saklizen män och kvinnor av den iamla stammen vilka varit med under ~ 

mi ss ionsarbetets g~ndläggning och åe ä gde allo en ov~nligt e od andlig 

resnin~,dä.r:för var saknaden stor då de KiOKO hem.Den"sis te på skansen" 

av det ~amla iardet var Sven Johan Nilsson,som slutade sitt 4I å liv 

en månad efter det jai lämnade Norrahammar. Han var en ärlig, hänförd o~h 

frimodii kris ten som bekände s in Herrea namn var han än iick fram .På bru-

ket bland arbetskamraterna hade han ett i rundmurat f örtroende även om han 

ienom .t-sitt häftiia temperament ibland förivrade sii.Därf~r var man 

inte sen att kritisera och stundom håna Sven J ohan,men blev de t nåion 

sjuk och kände behov av andl i i väilednini då döden klappade på kunde de 

som allramest kritiserat honom,så kallade man på honom~fter hans död 

f ann man ett f örseilat kuvert i skriv~ordslådan med en skr i velse i vil

kan han uttalade sin sista vilja med avsee n•e på sin beiravnini.På kis

tan skulle det endast finnas två rosor,en vit och en röd , v~lket han skrev 

skulle symbol isera f"Genom Jesu blod hade alla hans synder blivit vi ta 

s om Snö.Han hade också skrivit att jag skulle förrätte jord f ästningen, ty , 

~ 123. 
skrev hana" Han känner bäst mina evaiheter."Så blev också förhållandet 

och hans beiravnini blev en allvarsmättad stund.Bland deltagarna var det 

en brukstjänsteman som berättade att Sven Johan var hos honom och gjor de 

ett a~bete och det var under det arbetet han föll ned och dOir Utan före- ~ 

i ående sjukdom .Han sade att han strax f örut bpradaetadvearriet lii:n1 e0nohcheladrut1~dkei nt . " ~ 
kaffe t illsarrmans med flera andra och"hanm • l 

[ Ja,eådan var vår Sven Johan,han talade helst rel i gion och r el aterade gär-

na den gammaltestamentliia KXKii• historiens händelser,dem han var sär-

skilt förtroien med.På mötena var han en andlii te rmometer som visa~e den 

andliia atmosfären.Var det•torrt"som man brukar säga,då satt Sven Johan 

och tittade antingen i golvet eller ut genom f önstret , men om den andliKa 

temperatJATen Stei , då lyfte han Upp huvudet oog snart· strök han bor t en 

tär ur ögat med rookärreen , Då var det så iOtt som säkert att han inte vän 

tade länie sen p•edikan var alut f örrän han antinien bad eller hade något 

att säga . 

Min tid delades mellam Norrahammar ooh hovslätt , och där var det 

alltid gott att predik&.En säreki l t iOd f örsaml ini med många goda stabi l a 

medlemmer .Bröderna J .A.Byren och Oskar Änifors utijord e den andliga rygg-

raden i den f örsamlinien.Med trohet och i ntresse deltogo de båda i verk-
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sambeten och • offeriärninien itoiO de utan överdrift de främsta platser 

na .I t örsamlinien rådde alltid en iemyttlii och broderlii atämn1ni och har 

monien var alltid synnerligen iOd. 

Hösten 1944 nådee jai pensionsåldern och slutade min officiella 

predikoiärni~ och flyttade till Jönköping , 

SISTA DEIKN AV LIVSRESAN . 

I och med inteädet i pensionsåldern var dock inte verksamhets ti-

den slut .~n det blev dock ett nytt skede,nämli~en vakanstjänst .Den f ör sta 

platsen av detta sla~ blev Gränna. Innan tiden 1 Norrahammar ännu var s lut 

fick jai telefon däeifrån med f örfråian om jai vore villii att komma rli t en 

tid , ty deras pastor flyttade därifrån och det kom noi att dröja en tid in

nan de kunde f å nåion ny i stället.Alltaå började Jai där nåion vecka innan 

( in i oktober .Där kom jai att dröj a å tta månader och nästa plats blev Vexjö 

från okt. I945 till febr,I946 .Från Växjö blev turen Tibro från den 2J mars 

1946 och till samma dai 1947.1 s lut av au~ .I947 till I okt . samma år,alltaå 
( 

( 

endast en månad va r jag i Karlekrona och från okt. t ill I febr .I948 tjänade 

jai Immanuelsför samlinien här 1 Jönköpini och omedelbart därefter började 

jai i Skövde till den I febr . I 948 .Sedan blev det nåira månaders led1ihet 

och i okt,blev Hjo min arbe taplat s i fem månader till den I febr. I 949 . 

12f-: ~ 
F;ån okt , 1949 till sept . 1951 räckte den sista vakanstjänsten och ,.. 

den varade således i två år vilka t illbriniades i Andreasf örsamlinien 1 Jön-

köpini • 

Det var alltså på åtta platser jai fick tjäna som vakenspastor .Det 

var en mycket inteessant tid under ja~ fick lära känna n~a platser och f ör -

( samlinlitar och deras verkeamhet . Inte minst värdefullt var det att f å knyta 

nya bekantskaner med månia trossyskon i de ol i ):a f örsamlingarna och jai f ör 

med mii de allra bästa minnen från de oliJa platserna t ch f örsamliniar na jag 

fick tjäna. 



Olika människotyper jag mött. 

Av allt intressant som finnes att se och studera i livet är männi-

k det al lra intressantaste.De är ju kronan på Guds skapelseverk och s orna det 

om intet annat , som Gud skapade sade han att han ville iÖra ~ efter sin 

( eian avbild. Nå~on har sa~t att när Gud skapat ~ deb första människan 

kastade han bort modellen , detta har man sait med tanke på att varje människ 

( 

( 

är ett ori~inal som i månia stycken skiljer Sii från alla andra.Men en an-

nan har sait att människan födes som oriiinal och dör som en~ apa .D.v . s 

att hon förlorar i de flesta fall sin oriiinalitet under livsvandrinien och 

blir lik mäniden .Det är också sannt att man mer eller mindre påverkas av mil 

1~b. ~ 
jön i vilken man lever och blir lik mäniden av människor.! nåion mån behål-

ler man dock åtskilliit av ori~inaliteten och f örbliver si~ själv hela li-

vet.En del påverkas mer och andra mindre och de senara bli vad man kallar 

oriiinal och s ådana äro synnerliien intressanta personliiheter . lian har sait 

att det fanns flera oriiinal förr än nu och om detta är sannt kan det bl . a. 

( bero på att skolbildninien i mer och mindre mån likbildar oss med varandra 

Även om detta är sannt finns det en hel del som trots allt behå l l er sin ori-

iinalitet. 

Av den sortens männiekor har jai mött och i någon mån lärt känna 

åtskilliia.I den i&mla predikantkåren var sådana inte sällsynta.Bland dem 

kände jai åtskilliia .Den iamle jönköpin~s missionsföreniniS predikanten som 

iiCk under namnet lJFiekaren11 l ärde jai känna i mina törsta å.r som evanie

list och i nåion månm även samarbeta med honom.Hans ~riiinalitet var före-

( nad med en humor som smittade omkrini Bii.Fastän hela livet f attii äide han 

alltid ett iOtt humör som lättade livets bördor f ör både honom själv och 

andra .Hanpredikade pä ett oförfalskat byidemål utan att på minsta sätt söka 
( 

putsa lich förfina detsamma . En i åDi predikade han och talade om "Guds va~-

nar"och sade bland annat a"Gude vagn det är evanielium och med den stannar 

han vid varje männiekas bjärtedörr och om du , ~senar till 1och tar emot evan 

ielium så f år du sätta dii upp på hans vain och dsen bär det iväi till him-
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melen så ili dä'dåmmar{dammar) ätter del"En annan gång hörde ja~ honom tala 

om bönhörelse och sade a"Somliga di ber te Gud å di får så möet så dä ä inte 

vetit,hus· å ~årdar,hästar å bilar , men ja har bet te Gud 1 mån~a år,ja mä , 

men ja ha inte fått så möe utå denna jon. :a som ja kan lägga minlll hatt på , 

å ändå finns dä ingen greve eller baron 6 Sverige som ha hatt så många häs-

( tar och kuskar som ja."Han sy~tade på de många som skjutsat honom under den 

c 
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tid han varit resepredikant.Sen tillade hana"Dä ä mä me som mä pojken, som 

stod ve vägen å lipade åj a fråjde honom varför han lipade å då sade bana 

~ ' Mor ha slaget me .' å då sa ja sDä ä en elak mor du har,ja ska gå å dra hen

ne å t sjön. Men då knöt han näven åt me ~ å saaDä l ätter du bli för hon ä 

möet snällare än du .aEn i ång då det var en kall vinterdag var det en vän :a» 

som l ånade honom sin päls och då sade han,må I tro att ja kände me kaxier 

når XA folk som mötte på vägen löfte på hatten åt me för di trode att dä var 

en fin herre ättersom han hade päls , Men når vi kom dit vi skulle tog ja å me 

pälsen å hängde honom på en spik åsaa"Ta nu å er hatten å hälsa på pälsen 

men här är fiskarn .~ En gång hade det genom sjukdom och besvärligheter bli-

( vit ganska krångligt 1 hemmet och då några vänner ~ kom på besök sade 

hans "Nu har Gud vänt te et så då ä inte vet it å dä ska bli intressant å s i 

hur han ska klara ut et." 

När jag var i Eksjö blev jai bekant med en gammal läsargubbe som hette 

Agust i ~kultarp .Han bodde på en gård vid vägen mellan Ingatorp och Bellö. 

( Han var s ä kert en gudfrukt ig man , men något enfaldig och kanske li te abnorm. 

( 

( 

( 

Prästerna hade han "e tt horn 1 sjldan till" och kunde inte i11la statskyrko

systernet .Vid den tiden-då jag lärde känna honom fanns det en kyrkoherde i 

Ingatorp som hette Qvarnström, en gudfruktig präst , men August gillade inte ho 

nom,han tyckte att han var allt f ör högkyrklig .När kyrkoherden varit i Bellö 

på söndagsförmiddagen och förrättat gudstjänst och reste hem mötte augus t 

honom och då vägen gick uppför en lång backe följde August honom och d'sku

terade med honom, allt under det r1an höll med ena h andem i åkdonet, men då 

Q.varnström kom upp f ör backen och väien bar neråt igen,,piskade han på hästen 

och då måste August slä ppa sitt 1;ag och bliva efter och då blev kyrkahenden 

honom kvitt .En söndag i november I9IO slog åskan ner i Ingatorps kyrka och 

brände ner den.Någon vecka därefter toi Auiust Luthere postilla under armen 

och gick hem till kyrkoherden ocl1 läste en predikan i vilken Luther sade att 

åskan med förkärlek slår ner i höi a kyrktorn och detta tolkade August så att 

Gud hade misshag till kyrkor .En dag kom August in till mig i mitt hem i Bk

sjö , var strålande gl ad och sades " I dag ska jag stå inför Pont~ius Pilatus" 

Rur så frågade jag ."Jo ser du,ja" skall stå tillrätta för kyrkabulle r f ör 
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jag steg upp och sjöng en sång i kyrkan när det var biskopsvisitat ion och 

i kyrkan får en inte sjunga om man vill prisa GYd." På eftermiddagen kom han 

in till mig igen och var jublande glad,ty , sade han, Gud stod mig b i och hjäln 

( te mig precis bl som lUUmX han hjälpte Paulus. "Hur gick det till , frågade 

jag."Jo,ser du,när mitt mll ropades upp svarade jag att jag stod skriven som 

c 
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sinnessvag , och när do~aren frågade nämndemännen 0 m det var så , s ade de att 

det f örhöll Bii så och då sade domaren att måle t måste avskri vas . "Saken var 

den att Auguste söner hade låtit sätta honom under f örmyndare, ty de var räd

da att han skulle ge bort sin f örmögenhet till missionen .August såg det som 

ett Guds ingripande till hans f ör mån och prisade Gud . 

l Bkej ö hade jag de två f örsta å r en en hyresvärd som het te Sternberg 

Han var en gammal självsäker l äsare , som aldrig hade en skymt av tvivel att 

kämpa med,•utan allt det andliga var så pass riktigt klarerat att intet var 

att tillägga .När vi hade sällskap hem från missionshuset om söndagsfö r midda-

garna kunde han ibland sägaa"Jaha du johan, i dag har du hållit husförhör med 

oss och det var s å riktigt ~ad du eade , f ör så har Jai de t . ''Varje morgon och 

~arje kväll hade han husandakt och då läste han ur en tysk proff esors b i bel

utläigning och det var ganska l å nga predikn~ngar , som allt id slutade med e tt 

högljut t amen, spm h ördes ner t i ll oss .Före och ef ter läsningen sjöng hanen 

psalm på en och samma melodi, som ente var någon melodi.När han gick till 
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staden om morgnarna tittade han ofta in genom den halvöppnade dörren och sa-

de a"Guss fre i da,dä eka vi ha,åGud är densamme å ja är den samme å dä passa 

bra i hop. " På andra sidan vägen bodde en annan gammal läsargubbe som hette 

Svanberg,men han var motsatsen til l Stemberg .Han hade en kämpande tro och 

led av ständiga tvivel,som aaeatte honom och alltid klagade han över att sa-

( t an plågade honom . ! själva verket var han en mye~et god och ödmjuk kr isten 

som var en heder för kristendomen . De båda gubbarna träffades ofta och d! 

blev det lXIXI~JXXdiskussioner som i bland blev ~anska egend omli~a .Båda två 

hade grått helskägg och voro något småväxta till krop~en .En gång hörde,jag 

att det var en högröstad diskussion mellan dem utaför på landsvägenoch då 

jag stack ut huvudet genom dörren ficc jag bevittna en e 0r~lustig situation. 

Stem berg stod framför Svanber~ med den akä~giga hakan framskjuten mot sin 

meni ngemotståndar e under det han sade ganska högrösta ta "Sa~ säje~u, j.aakt-

( · ja skitter i Satan,vad har jag med honom att iöra, han f i ck huvet krossat pi 

Golgata f ör tvåtusen år sen å han har ingen makt~~u är de båda läaargubbarna 

( 
hemma sen länge och jag hoppas att de båda trivs i himmelen och slipper att 

diskutera . 

Ett annat original var skräddare Anderss on, medlem av mi ss i onsför-

samlinge n i Eksjö . Ofta uppträdde han i mötena med vittnesbörd och dessa var 

inte av den vanliga s orten utan mycket originella.Uen ofta var jag r ädd när 

J 
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han stod upp för att vittna,ty h an var så oberäknelig i sina vittnesbörd . 

De t kunde komma uttryck som kom en att nästan rodna, så banala var de .Grov

korniga så att de kom dem som lyssnade att rysa.Engång hade han varit på tor 

get och vlivit andligen upplivad under samtal med en bekant troende .När han 

g ick hem mötte han en herre som gick på andra trottoaren och Andersson g ~ck 

( tvärs över gatan och emot mannen , stannade och sade s "Tror du på Jesus mänska 

annars går du åt h- e .'1 .Jag var söndagsskolföreståndare ett par år och en xb 

gång dl vi skulle börja söndagsskolan f öreslog han a"I dag Petterson, börja 

vi med psalmen, jag går mot döden var jag går ,det kan barnen behöva höra , " 

I vanliga fall brukade han vara i missionshuset i god t id om söndagsmorgnar

na och då brukade han sjunga, företrädesvis psalmen s" O kärlekshav , utgjut din 

flod . "Under pred ikan pl ägade han hörbart ind t ämma i vad s om sades .under det 

han såg sig omJring på de församlade.Förata gång den bekante evangelisten 

( pastor Essloff pr ed i kade i mi ssionshuset och denne kom i tagen hördes Andera 

son med l judelig röst sliga s" Dä va en redier prest te å predika . 11Vid ett till 

( 

( 

fälle besökte kretsföreståndaren honom och då satt han vid garde t och åt väl 

ling,Wår kretsföreståndaren hälsat och frågade hur det stod till svarade han 

kort oc}1 kärvts"Dä ä skit . "Sen tog han ett par skedar väll ing och sedan vän

de han sig mot den besökande och sade med triumf i röstena 11Men fadren och 

sonen ha lovat att hjälpasåt, så de ska väl hjälpa hem kräket , 11Ännu tog han 
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e tt par skedar välling och däref ter kom det a"Dä va så dant mä dj ävlar i Ga-

darenernas ängd så dä kryllrade , me n han redde allt opp a l lihop så dä ä i n-

gen fara : " 

En annan gubbe hade vi som inte tillhörde f örsaml ingen.Han hade en 

gammal märr som hanm brukade köra omkring med . Han var halt och dat t alltid 

( och åkte på lasset, samt ryckte i tömmarna och muml ade, "Blända,:Elända, hopp , 

hopp ," därfär fivk han namnet bländagustav .Så gott som varJe sör;dag var h an i 

miss ionshuset och all tid satt han på främste bänken .Han hade sångbok , men x 
kunde inte l äsa , men sjöng med de t gjorde han utan at t föl ja med de andra 

som sj.öng , utan han kom alltid med en ton när det var paus mellan verserna , 

Där han suttit bildades ett berg av torkat snus,som guyben sp ottat ut på gol 

vet.En man ber ä t tade a tt han en gång satt .bakom Bländagustav och s åg under 

sången att gubben hade s!ngboken upp och BAXK ner .Men gubben sjöng på sitt 

( vanliga vis och så skulle han som vanl i gt spotta,Han drog in sångboken mot 

bröstet och skulle spotta, men anuskladden hamnade i s ångboke n i stället f ör 

( 
på golvet .Gubben var dock ogenerad , torkade sångboksbladet med rockärmen och 

fortsatte sin s å ng som om ingenting hade hänt. 

Ett par skomakare var t r ogna mö t esbesökare på söndagsförmiddagarna 

Då jag hade tala! en stund hörde jag ljudeliga "t immerstockar"dragas från 

den västra läkjaren och då visste jag att de t var ~en ene skomakaren som 



l ' 

( 

( 

l ~ 133 
satt där inslumrad .Om en stund syntes den andre,s om alltid hade s i n plats 

nere vid kaminen , s i tta där och njuta en skön vilos tund . 

skomakare blad i Ormaryd var en annan originell man .Han var en skick-

lig yrkesman och hade som speciälitet rids tövlar med de flesta of ficerarna 

vid husarregementet till kunder .Hanvar en god och gudfrukt ig man som verkad e' 

särskilt i nykterhetsrörelsen .Man kan inte säga att Blad vr någon manlåg 

s.könhet, tvärti>m, men trots detta var han synnerligen sympatisg . Vi så g?tt 

som varj e tåg som passerade Ormaryds stat ion kunde man se Blad på perrongen 

med tungspetsen i mung i pan och intresseradsx som det syntes att få se någon 

känd person bland passagerarna .En gång var de t ett nykterhetsmöte i mi ssi

onshuse t och då skulle Blad och en smed som var halt,även han med ett ovan

ligt utseende , läsa en dialog,som blad hade författat , Ämnet var de båda tid

ningarna i Ekajö ,Smålandstidni ngen,som representerade nykterhetsarbetet och 

( Eksjötidningen, som var spr i tens föesvarare.Det b l ev ån kost e l i g dialog s om 

det är f åfängt att söka referera , me n den väckte oerhörd munte rhe t både XiXx: 

f ör äXK innehåll och då man såg de båda gubbarna och deras geste r på platt-
( 

( 

formen. 

Då jag som ung evangelist på mina resor passerade Värnamo fick jag xi; 

ofta ~änta på tåget och då brukade jag hälsa på en svarvare som man brukade 

kalla ~ockamakarn,därfär att han f örr i t iden brukat tillverka spinnrockar . 

~. 1g1: 
Han hade en liten verkstad via stationen och tillverkade en del svarvade 

saker .Han var en guElfruktig man, som tillhörde Väenamo Missionsförsaml i ng , 

men mycket originell.Näs tan varje gång jag hälsad e på konom i hans verkstad 

förmanade han mig och dade 1"Vad du gör ,bror lille , så glöm inte saltpåsen på 

dina resor för de t f inns så oerhör t mycket kött bland både läsare och and-

( ra i bygderna som håller på att ruttna . "Han br ukade ofta upp träda med vittlQR 

( 

c 

nesb örd på mötena och alltid hade han två ämnen och det var männens snus och 

damernas hattar .Dessa var för honom två dödssynder som absolut stängde him

melens port , Han vil le vara t i ll ytterlighet s amvetsgrann , så att han gickx±iK 

in på det l öjligas gränser och f äste s i g v i d rikt iga struntsaker .En g~ng när 

jag kom i n till honom hade det varit sn bonde hos honok och levererat ett 

lass björkved . När denne begynte lassa av veden tog hanförst ett vedträ som 

1åg överst p~ lasset och s ade 1"Detta får Karlsson på köpet , ijag h ittade det 

på vägen då j ag körde h i ti:. "Bonden lassade av sin ved och när han fått betalt 

och skulle köra hem XXiä i gen tog karlsson vedträt och lade det på åkdonet 

medan han s ade s"Nu ska v i lura djävulen , nu tar da vedträet och ;}.ägger det 

där du t og det på vägen ."Han brukade ofta ha besvärligheter oc-h fört re t av 

som h an menade djävulen .Då det av någon anl edning vlev något krånge l med 

arbe te t på verks taden var det alltid denne potentat son1 h~.d e s itt finger med 

Då det blev a l lt för ret l i g t och krånglig t lade han arbetet åt sidan , öppnade 
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dörren och befallde den förarglige gästen 1 Jes u namn att gå sin väg och al-

drig komma igen.Sådant brukade han berätta , och a l l tid b l ev result a t ae ~tt 

arbetet khnde f ör t gå os t ört , 

Det var två män nere från Vestbc som brukade följas å t i bygderna 

ocg predika ,Dt::t val· n(Yeke t reayektabln ms.n och de pred i kade till mycken upp-

( byggelse .Men det var stört omöjligt . att få dem att skiljas å t, ty om d e blev 

kallade att k omma till någon pl at s och de inte kunde k omma båd a , kunde den 

som ka llade dem s ägas"Ni kan väl komma en, om inte båda ha t illfälle" .Men då 

svarade de J"Nej dä går inle,för vi måste vara två och dl blir inte för här

ligt ändå ."De var båda mycket humoristiska och under sina resor hade de upp-

levt många lust i ga saker , som de med f örkä rlek be r ättad e .Här ä r em av demm . 

"Vi h ade predikat på ett s t ä lle s n s öndags af t on och sedil.n överno.ttat i glh

den .Dagen däref ter när vi reste därifrån kom vi till en grind och en gammal 

( gumma stod och öppnade den , neg så djupt h on kunoe på s ima gamla stela ben 

och sades\tar dä harrarna som prekade därbo:t:ta i gåren i går afton?"På vår t 

( 

( 

jakand svar sade hon,ja dä va dä grannesta Guss or ja nåns i n har hört, --

te å va utå s åddanna." 

Före min tid var det t~å gubbar i östra härad s om också b rukade pre

dika och de var av den gamla originella sorten om vilka det går många his to-

rier.De hade dessutom de originella na:mJilen Alex och Kra tz .En gång när Alex 
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predikade skulle han belysa hur beroende av varandra vi äro och sades"~ 

081 ja inte hade Kratse.j.ödåe finge ja legga mä kravattetya på me om nä.ttera ." 

Slaktare G.Lindkv ist i Eksj ö, medlem av miss ionsföreningen var en karg 

gubbe , men bakom den kAr ga y tan bodde ett varmt hjärta .Han t il lhörde de n gam-

l a stammen av Eksjö Missions f örening och hade var i t med nästan från verksam-

( hatens bör j an .Det var en k ort , kraft i g gestalt , med e t t br ett brös t och ett 

yvigt patriarkaliskt skägg .Hans pl ats var sällan t om i miss ionshuset t:å f ö_·

mi ddagsmötena om söndagarna s å l ä nge han orkade vara med.Jag har ett sär-

skilt minne av honom som jag vill berä t ta 1 detta samma nhang , s ärskilt där

för att det visar hur viktigt det är a tt inte ha någr a ouppgjorda saker när 

man stå r inför döden . Då kommer ans liv att passera revy f ör t anken och min

net och det l ä nge s edan gl ömda dyker upp på ny t t .D~t v~r när den gamle~ 

hede rsmannen l åg på sitt ytte~sta .Han s ände bud på mi g och ville tala med 

C, mig . Då jag kom sade han att han hade ett v iktigt ärende , s om han ville att ta 

jag skull e uträtta . Han sade • "Då jag var p ojke och g ick i s kolan hrinde det 

C· 
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att v i pojkar gjorde s ou: 1 ojkar bruka göra , v i gnabbades med varandra och an 

gång då vi brot t ades och l åg · pa vägen , en kamrat och jag ta• pade han en kr on~ 

och det märkte han i n te,men jag såg den och stovpade den j min ficka . Och kan 

du tänka att nu när jag har legat här och kännt att s lutet nalkas s å har den 

kr.onan dykt upp och jag har kännt at t den förstör min frid och skapar oro 
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v id tanke n på att j ag snar t skal l gå över gr i...naen t i l l en ".nnP..n v·:. ·:.t. . rl,y..;. 

vill jag att du s k~ t aga dessa pengar , e t var tre ttio kr onor ,ocJ så s ka l l dL 

söka upp. en avlägsen släkting t i ll mi n ekol:..<arr.r at,~ar heter sa. cell .,L. , och 

s å skall du lämna dem t ill honom och säga hur det förhå ller sig . "Jag sökte 

upp mannen i fråga och hälsade från den gamle döende slak taren och berät t a

de om hur de t hade gått till nä r han hade tagit kronan "ran kan.raten och hur 

han~ baffivete hade påm jnnt h on om om saken nu när han låg på sitt yttersta. 

Mannen blev glad över de trettio kronorna och sade att de just nu kom väl 

till pass , ty hans pojke skulle konf irmeras och han hade haft bekymmer över 

bur han skulle kunna köpa kl äder å t h onom .1!en något v i dare a ll var ligt tyck-

tes han inte känna , även om man kunde ha väntat a t t händelsen skulle ha väckt 

allvars tankar h os honom, men hnn såg aet hela frå n ekonomisk synpunkt och var 

glad över de% trettio kronorna . 

/Obe!Ett tillägg om bygdeor iginal kommer a tt ins ä ttas här/ 

KL OKA G ID!lWR 

skr ock, s a mt gamla v idskepli~a 
seder och bruk, samlade ur Eneströms bok 
"Finnvedsborna," Aldens "Getapulien"m.fl . 
samt vad jag själv minnes från mina t i diga å r . 

J ag va r väl omkri ng sex ton år gammal då jag fi ck följa med en ä l dre 

kamrat till Os bruk , ungef är två mil hemifrån.Dä r höll man just på. med att 
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uppf öra em sulfitfabrik och min kamrat v ille se på bygget och event uellt sö-

ka arbe te där .Det var en vacker , varm söndagsmorgon v i startade och färden 

( var l yckos a.m.Eft er ott ha bese tt bygge t begav vi oss på hemvägen .Ni:ir vi ha

ne gått unge f är en ha l v mil börj ade det värka i mina ben och efter en s t und 

b l ev jag s om f örlamad i b eh en och kunde inte gå l ängre utan vi måste l ägga 
( 

( 

( 

oss e n stund vid vägkanten att vila .Det var en egendomltg käns l a i mina b en, 

det varx l iks om omöjligt att lyfta på dem där v i l ågo i gröngr äse t och de t 

dröjde nog en timme i nnan v i kunde f or t sätta vandringe n .När vi kom hem och 

omtalade v ad s om hänt sade ma n till mi g att det var "f'a.:nma i F i nshul t "som 

hade f ör trollat mi g , ty h on bodde i nä rheten där detta hände . 

Vem var då hon?Hon var dotter t i ll makarna Rol ig 1 Rydaholms socken, 

dä r hon f öddes den I2 nov . I8I2 och he t te Lisa.Hon l ärer ha varit en mycke t 

vacker och intålligent f l i cka i s in ungd om . Hur h on hade b l iv i t den beryk-

tade t r ollkv i nna som hon var känd f ör s aknar man alla uppl ysningar om .Man 

hade den uppfa ttningen om henne att bon visste allt som hände mellan himmel 

och jord,och att det var hemliga väsen som viskade i hennes öra om allting . 

Det var mas s or av f ol k f rån gans ka avlägs na t rakter som besökt e henne i oli

ka ärenden. Hon kunde återskaffa tjuvgods , bota s j ukdomar på bÄde folk och kr e 

atur , s amt hjälpa ungd omar t i l l rätta i kärleksaffärer.}å grund av en ögonsj uk 
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dom hade hennes syn blivit skadad och hon ba.t'''t. .Llt i d en svurt. binc.e J.. föe ö-

gonen och detta bidrog till att öka det mystiska i hennes person . 

De't gick mänga rykten om hennes förrnäga .En granne t ill henne skulle 

köra till kvarnen och lät sitt spannmälslasa stå. utan tillsyn och då passade 

en karl på att därif r ån stjäl a en säck råg, s01r: han sedt!l.n skulle gömma 1 sin 

stuga . ~en dä han kom in i sitt kök blev kan stå ende på gol ve t med sä cken ~å 

r yggan utan att kunna röra en lem och stod länge på d1st viset tills mamma 

i Finahult kom och löste honom,det var näml i gen h on som hade satt fast ho

nom.Sn gu~a i Värnamo beskyllde en annan kvinna f ör att ha stulit elva s tyc 

ken lingarn som hade var i t uthängda t i ll torknin6 .:::>er. eor. blivit bestulen p 

gick till Lisa i Finshult .När hon kom dit var Lisa int e inne , men när h on 

kom s ade h on ti l l den besökand e , innan hon hade hunnit uträtta sitt ärende t 

Jaså du har kommit för att få reda på garnet , som är bortkommet.Du har k&ak 

( beskyllt din grannkv inna att hon har stulit det , men de t ä r orätt .Den som s tu 

11t det gjorde det tidigt en morgon nä r hon:g g i ck t ill Vurnan.o , och hon kt.öi 

in det i ett kläde .Nu skall du gå till källan som ligger i Er hage , så skall 
( 

( 

( 

( 

jag skall visa dig tjuven som också s ka ll f å ersät t& ~et s tulna, men du ska 

veta att det inte ä r någon välsignelse med det som varit i t juvahänder,ut an 

de t tar dubbelt med sig ut genom fönstret . Och så skall. du konuna. ihåg att 

när vår Herre tar igen s in s o l , så. skall du taga in d int egendom . 

~ '1'/Ö 
Den bestulna gumman blev f'örskräc:kt och sade att hon varken ville sr tjuven 

eller få tillbaka det stmlna.Då fick hon det r ådet att tala om för s i na gran 

r\lil.r att hon varit hos Lisa i Fimshult .Gumman gjorde så och det dröjde inte 

länae förrän tjuvenkom och bar h em garnet och berät tade at t det gått t ill 

så som Lisa hade berättat . 

En bonde i en västbcsocken hade otur med s i ne. krec.t ur och ~bdcx:.ti.i:.i:x 

i\~tskiokade sin dräng t Ul Lis a f ör a tt f å h j ä l p ,3onden ga111 drd.t1__.en 

2 kr , en riklig matsäck nch en 0st med tillsägelse att lämna os t en åt Lis. 

De ssut~m tog hanm några hår av v·arje kre~tur , dessa s kulle gumman lukta på 

ty därigen~m s kulle hon finna f örtrollningen och kunna häva den.När drämgen 

kom till Värnarne dröjde han där ettt par timmar innan han for tsatte färden 

till Finshult , men detta skulle ha.n ej h a gj ort ty när han kom d it sade l:xii±f( 

Li s e.1 "Vad har du gjort så länge på. vägen , jag ha r väntat nå dig i flera tim-

mar ." 

Sedan ho l uktat på håren sozll1 han medför t sade h on att de t var en svå r 

( förtrollning , men hon skulle nog f'örsöka l ösa den.Dagen därefter fick han ett 

recept med f öljande lydelse1"25 öre kvicksilver , 25 öre krut "ch 25 öre Iäx:c 

sävenbom .Detta skulle kreaturen intaga utom kvicksilvret.Detta samt en liten 

paket som han fick av hemne skulle läggas ner i ett hål 1 ladugflrdströskeln 
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och sedan skulle hålet väl tilltäppas med en träplugg . 

Drängen betalade henne med 50 öre och begav sig sedan på hemvägen . 

Uen sedan han gått en l iten bit av vägen gick :.an vil.-'3 ;>Ch k.m .... L ir:t e finna 

( vägen .Han gick och gi ck och kom beständ i gt tillbaka till san~a s tälle .Slut

ligen måste han gå t illbaka t ill Li sas stuga och bedja hanne hjälpa sig till 

( r ätta .Hon öppnade dfjr~n och l å t sade sig bli f örvånad att han inte hade kom

mi t l ängre då det var fem timmar sen han gick från henne.Lisa sade att hon 

gärna skulle hjälpa honom t1llrätta, men frågade om inte hane husbonne sänt 

något som ban behållit för sig själv .Sedan drängen lämnat henne I a50 samt 

osten som bonden hade skicket f örklarade hon att nu kunde han inte kcffirr.a 

vilse även om han ville det .Bonden handlade enligt hannes recent och sedan 

dog det jntet djur f ör honom utan alla levd e och trivdes . 

I min barndom hörde jag många berätta om vilka märkvärdiga ting som 

( hade skett genom hennes trolldom och många voro övertygade att hon besatt 

( 

( 

( 

märkliga hemlighetsfulla krafter . Jag känner personer som i ol ika ärenden be

sökte Lisa och menade sig h~ fått hjälp genom henne . 

En a nnan klok gumma var "Kloka Anna"i .Pjetteryd , Kronobergs län .Hon be 

skrives även som en vacker och inttelligent kv i nna som besatt undergörande 

krafter . Det säges att om hon endast fick se ett klädesplagg som bur i ts av 

en sjuk så kunde hon säga vad de t var f ör slags sjukdom .Sådana sjuka som 

som läkare f örklarat o~!t~iga : ev o ~aae av "Kloke J.n!lr." od. 1• on l.&C:e bes ö!: l 
hjälpsökande från vitt skil da trakter , till och med från Danmark. 

En gång skulle ortens länsman hämta henne säsom anklagad för trol l

nommen då hon satt sig upp i vagnen kunde man inte förmå hästarna att röra 

s ig ur stället f örrän "Ktoka Anna" lämnat vagnen , men då satte de av i vilt 

sken. 

I 1ångaryd fanns en man som bedrev kvacksalveri , han hette Fredrik .Hans 

botemedel bestod i en stor kni v ,Imm med vilken en gång ett mord blivit begån 

get .Då någon f å tt värk i en arm eller ett ben ,avklädde Fredr i k den sjuka lem 

men och därefter drog han kni ven tre gånger ansyls omkring de nna och då nä

ra ~tt kniven berörde den sjuke lemmen,därvid han mumlade några obegripliga 

ord och därefter smorde han det sjuka stället med sp~kolja .De flesta invär

tes sjukdomarna gav han ett gemensamt namn"väktan . "Dessa behandlade ban Då 

( det vise t att han förde den sjuke tillK en källa vars avlo~psvatten flöt 

mot norr , e11er en bäck eller å som flöt mot norr .Då han kom d it gjorde han 

( ett kors i vattnet med kni ven , vare f ter h~n skar U.t>l:J en torva vid den sjukes 

fötter och lade den på patientens huvud , eamt läste några obegriuliga ord, 

Sedan tog han torvan , lade den "å san1ma plats där han skurit upp den och :tx 

trampade den med f ötterna . Som botemedel f ör tar m vred , v i lken åkowaa han kal

lade"Bells.·evet"r egagr.ade han det enkla medlet att den sjuke fick ta av sig 
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byxorna ,vilka han vecklade ihop och med en yxa högg e t t hugg i gen om.Byxorna 

b l eve naturligtvis förstörd e,men vad betydde det då man blev kvitt sin sjuk-

dom. 

Sin makt att bota sjukdomar hade han enligt egen utsago inhämtat ur 

b i beln,vilken bok han flitigt läste .På sista tiden klagade han över att ha n 

( inte ägde samma makt över s jukdomarna som förr vilke t be rodde på att sedan 

Hal rostad-Nässjö järnväg blivit ~ggd , skrämde t ågen och te l egrafen bor t s koga 

råna , sjöråna och andeväsendena . 

Bölenvar en annan klok gubbe som var fruktad av alla i bygden. 

H Han bodde i Kinds härad i Älvaborgs län . Hn kumde göra både gott och ont 

s åsom göra människor halta,lama och blinda utan at t han behövde komma i b e

r öring med dem .Dessutom kunde han göra rika fattiga och tvärtom.Hade någon 

blivit bestulen så kunde han t i llrättaskaffa det b ortstulna och ha n kunde 

( f örevisn tjuven för den bestulne genom att ~ixx han fick se i en kittel full 

med vatten hur "den onde"släpade f ram tjuven genom att hålla honom i håret . 

Han kunde ögonblickligen stämma b l od , läsa bort värk,bölder och a l la slag av 
( 

( 

sjukdomar . Han kunde genom sin trolldom st ifta oväaskap mel lan vilka han vil

le.I en socken i Östbo hade tvänne bönder blivit ovänner.~id ett tillfä lle 

s ade den en e till den andre ; "Jag skall gå till B ölen och leja honom att slå 

ut ögonen på dig" .Den hotade blev fö rskräckt , men f ann på r åd a t t skydda sig 

~ /ll'f. 
mot faran .Han tog en stekpanna och lade över ögonen sedan han lagt sig i 

sängen . OVanpå bottnen lade han tvänne knivar i kors och mitt i korset en 

flinta . Så l åg han orörlig i två dygn tills dess han trodde att grannen hade 
till 

kommit~ "Bölen" .Då förnam han något som knastrade mot stekpannan, 

som om man skjutit mot den med en hage l bössa, men tack vare knivarna och flin 

( tan hade trolldomen ingen makt och då hams teg upp var han oskadad.När hans 

ovän kom hem f r ån"Bölen"och märkte att hans antagon i st var oskadad , t~ck vare 

de försikt i ghetsmått han vidtagit blev han f örbittrad över att han g jort en 

1ång och dyrbar r esa fö rgäves .En gång fick han besök av en bonde frÄn Hal

land som sökte hjälp därför att han inte kunde f å smör av grädden hur de än 

ki:irnade dag och natt .B"öl en"aade att det var hans granne som var orsaken , men 

om han gjorde som han lärde h onom skull e h~n hjälpa .Han skul le obemärkt gå 

i~ i grannens ladugård och där klippa av öronspetsarna på en röd kalv .Dessa 

( skulle han vira in i en linnelapp och xixx slå ~~~x~xn ett rött 

band om det hela o~h svepa in det i en svart yllelapp .Sedan skall du lägga 

( 
på din ugnshylla till höger om dörren i dt tt hus .Låt dem ligga så länge som 

hälst ,men du får inte röra den. 

Hallänningen gjorde som han bliv it lärd .När grannen fick se vad som 

hänt med hans kal v gick han till- "Bölen" och begärde uppljlsning om vem som 

hade kli:t;pt öronen av hans kalv '!Det har Ji~~ngranne gjort" aade "Bölen"ty han 

' . 
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hr ont i xinnet mot d i g och för att du skall f å se att jag talat sannt skall 

du smyga d i g in i hans stuga och där skall du öppma dörren till ugnsskåpet 

och i högra h örnet ligger ett paket med öronspetsarna av din kalv.Mannen 

gjorde som "Bölen"sagt och fann paketet med kalvens öronsnetaar. 

Han t jänade mycket pengar på s in"trolld om" t y han tog bra be tal t .Då 

någon besökande kom till hans hem var han aldr i g hemma , men hans hustru tog 

emot och sade att han var bortrest , men kunde väntas hem när som hälst . Under 

tiden befann han sig inte längre bort än i ett rum innanför och där hörde 

han hur hans hustru noga utfrågade den besökande om hans ärende . och all t i 

mi nsta detalj .Efter en stund kom"Bölen" in och sade att han varit borta på 

en längre resa och just nu kom hem . Nu kunde han tala om allt vad hans hust ru 

h~de f rågat om och den besökande förundrade sig över~ att han kunde i de-

talj tala om hur han hade det. 

Trollgubbarna begagnade of ta knep v i d s i na trolldomskonster .En föf

mögen bonde i Västbo märkte att någon h ade stulit fläsk 1 hans visthusbod. 

Han ville vara ansedd att kunna trolla och dix f ör att bevisa detta kom han 

överens med en av sina torparhustrur att hon mot e rsä:tn i ng s kulle h jälp~ 

honom .De kom överens om att hon skulle förkläda sig så att h on blev oigen

kännlig och gå till husbondena visthusbod , där hon skulle t~ga c: en bäs ta skin 

kan ock lägga den på axeln och stå där tills någon k om och hon blev upptäckt 

14, 
av någon av husfolke t och då skulle hn säga att hon var förtrollad och inte 

kunde gå f örrän någon befriat· henne från den stulna f l äskskingan.Dagen efte r 

berättade husb onden att det under natten varit tjuvar i visthusboden,men han 

hade trollat fast tjuven så utt denne i nte kunde r ör1:1 s j.n f ot .Han befallde 

sin piga att iå till visthusboden och säga till tjuven at t denne kunde gå 

( och tegadenst ulna skin~an med s i g , t y hen ville inte ha det som varit i tj u 

( 

vahänder .Pi gan gick och i visthusbodenstod torparhus t run me skinkan på axeln 

utan att% kunna r öra en fot.Sedan s preds r yktet om att bonden kunde sätta 

fast tjuvar genom trolldom och från den stunden vågade inte nägon ga i n i 

bondens v isthuabod för att stjäla. 

VIDSKEPLIGA SEDER OCH BRUK. 

Tron på trolldom och övernatur liga väsen var a llmän i gamla tider och 

man kände behov av att vidtaga mått och steg f ör at t skydda sig mot sessa . 

Sjukdomar ansågs ha sin grund i onda osynliga makters inflytande och därför 

( använde man aig av en hel del besvärjelser o .d .för att övervinna och bota «x 

dessa . Om man kände sig illamående fick man ofta höras"Du har råkat ut fö r nå 

got "och så fick mnn en hel del råd f ör att bliva i ordning igen. 

så snart ett barn blivit fött ,j a till och med i nnan det ännu kommit 

till denna världen vidtog man åtgär der för att skydda det från onda makters 
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inverkan . Innan barnet lades i vaigan~ lade man stål , flinta,e~ sax eller kniv 

ock en liten påse innehå llande krut , v i t l ök .En psalmbok eller några blad av 

en paa1mbok skulle l äggas antingen under barnets huvudkudde , eller i vaggan 

bredvid barnet .Detta f ör att barnet inte skulle bli förgjort av onda ande

makter .Innan barnet "b l ivit döpt l öpte det fara att o liva"bnrtbytt"av t rol 

len som oodde i oergen, därför vidtog man dessa skyddsåtgärder .Sedan oarnet 

"blivit döpt var det säkert skyddat. 

Att brygga julölet var f örenat med många f örsikt i ghe tså tgärder , ty då 

o edrevo de onda makterna mer ä n vanligt s it t onda s pe l . Innan man företog 

brygden måste man sät ta två liar eller skRror i kors ö~er dörren.! botten av 

bryigkaret l ade man två kä ppar av flygrönn, samt s t å l , v anligen en täljkniv . 

I kärlet i vilket vörten skulle sinna lade man en s ilverring , eller en silver 

slant samt s t å l och fl i nta . Kunde man skaffa en å s kvigg , så var detta ett s ä 

kert skyd~,för att trollen inte skulle suga krafte n ur vör t en . Innan vö r ten 

gästades skulle man l ä gga två stå l knivar i kor s på bot ten i jäskare t och 

dessutom måste man tända rtt s t y cke svavel och hål la de t över j äskare t .JäJ

ning fick inte försiggå "Tomas messenatt"ty då f ör l orad e de t sin kraft. 

Tomasmessedag fick man inte s pinna,baka e l ler orygga,ty tomtar, 

troll och andra andeväsen hade privilegium att på den dagen mala sin säd , 

orygga, baka o . s ,v .Den som i nte respekterade detta var dömd till död och o-

färd . 

Högtidsdagarna ansågs de onda makterna vara i verkaamtet mer än vanligt 

Dörför gällde de t att särskilt rusta s i g f ör att undgå deras onda planer . 

( I dymmelveckan rustade man sig på det sättet att man ritade kor s över alla 

dörrar och f önster samt över även de mins ta öppningarna i väggarna såväl på 

c 

( 

b oningehusen och ladugår den .Jfan l ade två egg~ärn 1 kor s i nne i ladugården, 

i gödselhögen och i sädesoingarna f ör att s öka s kydd mot trollpackor na .Al la 

ungs d on , bakbräden , tråg och mjölkkar mås te korsas och säkert gömmas f ör att 

inte påskkäringarna skulle använd a dem vid sina o l åkullafärder .Pings t dagen 

v ille ej kloka gummor och guboar mottaga oesök , yY de ansäg o sig den daee n 

vara makt l ösa .Uids ommarnat t en kl . I 2 skulle man hämta vatten ur gårdens orunn 

eller källa , ty det ta vat ten f örvand l ades då ti ll jäst .De som ledo av utvär-

tes å kommor skul l e gå ~t och rul la sig i daggen . 

Sjukdom, död och begravni ng . 

Alla sjukdomar ansågs vara ett ve rk nv onda makte r ohh därför kund e 

( de botas endast genom läsning, signerier och andra övernaturliga medel . 

Mot ryggskott anvi:i.ndes f öl jande ootemedel.Xan skulle un:t;söka en kvin 

na som aade f öt t tvil lingar och lägga s i g på golvet med ruggen uppåt .Kvinnan 

s kulle taga en brödspade och stödd mot den s kulle h on tramna på det sjul a 

,.., ... 
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stället med vä nstra fot-en . Den sjuke frågade s "Varför trampa r du på mi g?" 

Kvinnans"Därför att j ag är 'bä tt re än du . "Den sjuke :"Varför ä r du bättre än 

jag?"Kvirman s"Därför att jag har burit t re hj ä r t e.n, tre tre lungor , tre levrar 

och tre tungor . Bch detta har du ej gjort .~När någ on blev illamående ,började 

frysa och känna värk i l emmarna hade han bl ivit ''gastakr amad 11 .ciom botemedel 

( s kulle man kränga ett garn tre gånger på den sjuke och f ör varje gång spotta 

genom garnet .Gastkr~ningen b erodde på at t en död ej f ick ro i sin grav och 

i r rade ol!lkring s amt f örs umma t a tt e:!xl!:r innan solen ~S.tt upp gå t ill s i n ~ 

grav och kunde d~rför ej beg~va sie dit förr~n solen gått ned . Om någon möt

te en s ådan följ de en svår sj ukd o~ .Den kunde d ock botas med en b esvärjelse . 

Denna l.öd 1"En man gick vägen fram, dä möt t e han en död man .Var t s ka l l du gå 

frågade han,Den döde svarade :Jag skal l gå til~ / Namn och bostad nämndes/ 

Vad skall du görP d ..... r·?Jag sKall hans ben o·"yta , ha~., ";.<ötl .;;lil~ , h?.!'·~ blod 

( uts ... ~z. . :Del:;tc f ör bjuder jag dig i Jasu Krist i na mn . "Ett annat ;ilece l var att 

låta ett eld ... ol fallt 1.1ellan "ror1 en 1cL lin~<;;t .:.-å c~ LZ sjuke .Härv i d måste 

man vara f örsiktig och hålla linnet så långt från X%p~ronoen att eldkolet 

( inte brännde. 

Gulsot botades genom att man tog gul mossa från norra väggen av e tt 

hus och gav den sjuke in. 

~å nägon dött mÅste man oc~så gr ipa till en hel del åtgärder och 

försiktighets mått . 

Wår _man klädde liket lade man ett eggjä rn under k~o en och en psa lm-

( bok unde r hakan .Dessutom lade man i kis tan ett stycke ost , en korv , et t 'bröd

stycke ,en stoppad kritp ipa och den avlidnes "loffil!lafla:;ka"fyl l d med bränvin . 

( 

( 

On. några hyvelstickor f'as t nat i kichr to__: nan in te bor t dem . ty då fick den 

döde ingen ro i gr aven .En gumma t illfrågades varför man lade allt detta i 

ki sta n då en n.an begrovs och hon svarade s"Jo sarra tri ,dä s a mor mi att kä

ringa hade alltid vat illaker ve kären ! nu va ho rädder a t t han sulle gå 

i gen . " 

Då 'begravningen skulle ske skickades en kar l och en kv inna i förväg 

med mnt ocp 'brä nvin f ör att und f i::.gna oer.t tom b edde vie vi.._~::t föl a tt de skul 

le hjälpa t ill att bära, t y man vågade imte köra liket emedan man f ruktade 

a t t hästen skulle 'b l i va skr~ .~eaaa hade strött granr i s framför sina går

dar och om det var barnlik,uppsatt små granar med b and och pappersblomm or . 

J ust som kistan sattes på 'båren, lyfte man på b i kuporna för att bina skulle 

( trivas . När liktåget hunni t ett stycke på vägen från sorgehuset , knstade någon 

ett br i nnande t r ä stycke efter detsamma för att den döde inte skulle "gå i gen 

I Finnveden var de t brukligt på b örj an av I800- talet a t t man lade 

ned i gravendet som den döde i livstiden vä rderat och tyckt om .Hade den döde 

l 
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varit beg i ven på bränvin eller kortspel,så lade ma n ned en flaska och en 

kortle k och den s om brukat an vända t obak fick sin tobakapjpa oc h och t obaks 

pung med 's ig i g~?aven , När någon krigare avled lades han i k i s tan i klädd f ull 

uniform och hans vapen ~ades ant i ngen ovanp! k i stan e lle'T oskså upphängde s 

de i gravkammaren i vilken den döde förvarades,Om någon dr unknade under 1kx± 

( skridskoåkning fick skridskorna följa honom i graven och mam gjorde ett hål 

i kistan så att alla som voro med om begravn i ngen kunde se dem. 

Man t r 0 dde i allmänhet i syn nerhe t om ogudaktiga personer att de g i nge 

i gen efter döden .För att den döde inte skulle"gå i gen"brukade mc.n omedel bar t · 

efter det kistan blivit utburen välta omkull de pallar och bockar som ktstan 

ståt t på,så att stegen bleve vända uppåt .Man brukade också strö l i n- eller 

hampfrö i varje gr ind som liktåge t passerade ,samt även omkring graven och 

kyrkan ,Så länge den döde låg obegravd , skulle en y s almbok eller en bönebok 

( samt ett föremål av stål ständigt ligga på den dödes bröst . 

~ Fanns det bin i gården där någon dött , eller hälst innan döden 

( 
inträffade,måste bikuporna flyttas ned från b ibänken och placeras på marken 

annars skulle alla bina dö , 
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Andliga brytningstider . 

Överell t d~r det ~r andligt liv , f ö rekommer andliga brytnings tider.Så har 

det vari t alla tide r .Då bryte r sie de olike. uppfattningarna n ot varc>n're och 

~et ka r. stundom gå ganska hett tillväga .Det kan gälla olika l ä rouppfattninKX 

gar såväl som olika meningar liM i organisat ionsfrigor .Reden på apostlarnas 

( tid förekom sådant . ~aulus , den väldige förkunnaren ocg organisatören fick va

r a med om sådant . ~& s in f örsta missionsresa hade han väldiga framgångar och 

många församlingar b ildadea .~en efter honom kommo några män som tillhörde~ 

den judaiserande riktningen bland lärjungarna och de lärde f e nyomvä nda , att 

om de inte l ä to oms kära s ig så kuncle de in te bliva f rälsta .A4)J . l5: 1- och 

~aulus och Barnabas kom i ett gans ka skarpt ordskifte med dem .Till och 111ed 

mallan Paulus och B8rnahas , de t rognu ve1enbröderna , blev det en brytning, då 

Barnabas ville att de på den andra missionsresan skulle taga Uarkus ,vilket 

( Paulus vägrade emedan ~arkus på den f örsta resan hade lämnat den .Det blev en 

häftig dispyt och de båd a kämparna skildes åt och reste på var sitt håll. 

Apg . l5•37- - 39 .Sedermera bilades tvisten och de båda vapenbröderna f örsonades 

och f örbleve trofas ta v8.nne r sol'll f örr . 

lå saltU•tet &i:itt skedde det i den fria verksamhetens barndom , då de troen 

de samlades i skilda grupper på grund av ol i ka uppfattningar om b ibelns l Ära 
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Under min tid då jag verkat i vå ra bygder har sådant fnrekommi t .Re

dan i den stora v& ckelsen ~ 1898 .; j orcle t~i~ U.tskilliga brytningar gällan-

( de . De t var nä rmast frågan om kvinnopredikan som skapade aådana .Visserligen 

var det inte s ä skarpa bryt ningar , men de förnuåmos likvä l.De synliga redska

( 

( 

( 

pen till väckelsen var_ kv innliga evangelister från Helgelseförbunde t och Jön 

köpings missionsförenings predikanter hade nog lite svårt att godkänna dessa 

" i nkräktare "på deras gamla a rbe tsfi:i.lt . I nte s1 att l!lan l:lökte lä.g~a h inder i 

Väi{en för evangelisterna, men det hände doek att en de l peedikanter , när det 

passade gav dem ett "nyp " i sina predikningar.Det f örekom också ibland att de 

gamla missionsledarna på de olika pl atserna hade svårt att förlika sig med 

att kv innanuppträdde och pr ed i kade.Det visade sig också på vissa platser att 

de nyomvända fingo känna en viss kal l sinnighet och något av misstroende från 

dessa .l'en dess bät tre f örsvann s ! sm~n ingorn dessa s~~ ~isshllligheter och te 

gQmla ~:J amm~nsm'i.lte ·n~r och mer med de unga nyomv ända , nä.r de fick se att ver

ket som var påbegynt viåade goda frukter . 

Den b~lult\ orgt•nil:lt>.Lionen i våra bygder var Jönkö p ings Missionsföre

ning som bildades 1853 , men i denna f örenings program ingick inte f 'irsarnlings 

bildande ut an end~st att f örkunne ev~n!el iu& till frälbnjnE för eynCLre och 

var därför egentligen .al!l icke frik:yrklig .Den bar verkat til l stor väls i gnel 

• l 
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se i stor a delar av vårt land , men mycket hade säkerligen varit annorlunda i 

våra bygder om den hade vari t vaken över församllng~ljvets betydelse för den 

( kristna verksamheten,Det fanns dock små gruppe r här och där som samlades fö r 

( 

( 

a tt fira Herrens nattvard , men el e t var· f r i stuende grupper inom, ~eller kanske 

man r ä ttare kan sägs. , på--sidan av missionsföreninga.rna , fe.st de på s~:umna ::;cing 

tillhörd e m iss ionsföreningen.~å andra orter i landet var fö r hå llandet annor-

1unda , ty där var l änsorganis ationerna men'\ f r ikyrk l i t:, t be'•. onal1e 0ci. cipras ~x 

predikanter både bildade friförsamlingar och betjänade dem med bcide d op och 

nattva r d .Dess e. fören inga r och förs~mlingar bildade grundstommen i Missions 

förbundet när detta bildades 1878 .Faatän Jönköp ings missionsför ening inte hi 

b ildade försMmlingar :fanns det likväl i nte aå :få :fri:förf!amlingar i vå ra byg-

der och allt :flera bildades och sökte an slutning till liiss i onsförhnndet . 

Bland de ssa växte s å smån i ngom fram ett behov av sammanslutning f ör gemen-

samt arbete i mera frikyrkl i g r i ktni ng , men uci rn.fln hyste förhoppn ing om att 

så amåniniom Jönköpings missionsförening skulle bliva ansluten ti ll Y.issions 

( f örbundet l ät man saken bero. Ut veckljngen l t8de också visat att det fanns~ 

ett svagt hopp om en sådan anslutning , ±~ Det ta hopp s l oe dock fel och så 

småningom bildadess ett söndagsskolförbund , vilket sedermer ombildades till 

ett ungdomsförbund , v ilket i sin t ur ombildades till Jömköpjngs ansear irför-
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en i ng .Detta skedde dochk först sedan det efter många strider visa t s i g att 

sammans lutn i ngen mellan J önköp ings m~ssionsförening och Missionsförb undet 

var ett ouppnåelig t mål , Sista f örsöket s om gjordes i den r i ktrdngen var dtl. 

Svenska Allåanemissionen bildats es 1919. Denna bildadse genom att tre orga-

nisationer sannmm slogos .Dessa vo ro1 ..:ivenska AllinH,liJh::>ionen , Jönköpings Mi a-

( Bionsförening och Jönkö:Plngskretsens Krist l iga Ungdomsförbund .I de tta seNne 

reste j ~g som un~domstalare å ren 1~07- - 19 10. 

Det var under mycken strid och heta debatter som denna s a mma ns l agn i ng 

skedde .Då s t yrelserna f ijr de tre organisat ionerna h eslutat föreslå den bli-

vande konferensen !L Mars 1919 att sammanslagni ngen skulle ske skrev je.g en 

~rtikelX i J önköp ings - Posten, Svenska Morgonblade t ±Km och Svenska posten och 

f öreslog att man borde :s taga s teget f ullt 6C» ut och bilda alliansmibsion,~n 

av de tre s~. t bnsluta det hela ti l l Svenska Missionsförbunde t . Min ar t i kel 

( hade feljande lydelse:" 

( Som de flesta av dehna tidnings l äsare torde veta , föreligge r e t t f ör-

slag om s f\nunans l agning e.v Jönköp i ngs Lis siorsförening, Svenska Alliansmissio-

nen och Jönköpingskretsens kristl.ungdoms förbund till e tt enda stort mi ss i -

enssällskap under namn J"Svenska alliansmissionen .Det är så ledes fråga om ett 
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ett &lldeles nytt sällskap, och efte r allt at t döma t orde de t ingalunda bliva 

ett-" oansenligt sådant . Att sa.mmanslagningen förr eller senare skulle konuna 

( till stånd , är någ ot s om var och en,vilken har någon kännedom om förhållandet 

på det kyrkopolitiska området i Små land , f ör länge s edan kunnat f örutse .Det 

finnes också munga föruys~.ttningar fö r de tre sällskapens förening till ett 

( 

( 

( 

( 

( 

enda . Så t . ex. tillhöra flere personer samtidigt de tre r espekt ive s t yrel se r 

na,och på grund härav kan man säga, att i stort sett alla tre ha samma styrel 

se .Detta ä r ett förhållande , som betydligt underlä t t ar aanmans lagningen.De ss

utom kan man säga , att understödjarna av verksamheten t ill stör s t a de l en ock 

så äro desarrnna , tmdra faktorer att f i;r tiga . 

Från en sida kan man, oavsett vilken uppfattning man annars månde ha-

v a om förslaget ,med tillfrerlsst ä llelse "0 , a tt (let b J.i r r·· Q • . • ~Pnon ort , . ty det 

skall åtminsjone i någon mån medverka till förbättring av det kaosliknande 

f ör hållande , som varit hittills rådande på det religiösa verkaamhetsområdet i 

våra bygder.Ävenså får man i;l ädja sig åt den enhets tanke , s om vi hoppas ti~ 

ligger bakom förs l aget . 

Ken trots dessa synpunkterkan man inte undgå att sammanalagningen 

ger anledning til l åtskilliga reflektioner .i»xXRXxiaixlxxx• mam För ett ti o

tal år sedan blåste , som vi minnas , en väldi~ s t or m upp i nom Jönköpin~~ Lisai

onaf öreni ng , s on. hade till följd , att fö r eningens mångårige och högt aktade 
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ordförande , pas tor Karl :t-almberg , nödsakades ~v.:;U.J.ver.~:~~ lev Jö ukö1·i1 f.& Ans-

garieföe en1ni bildad av en del missionsvänner , som utbr öto sig ur den gamla 

mis sionsför eningen .Dettr. till följ d av l. tt även då en sammanslagningsfråga 

uppstod , nämliien den om Jönköpings missi onsföreniniS anslutning ti l l Sven

ska Jtissionsförbunde t .Denna anslutning såga då av en hel del vänner till 

Jönköpings missionsförening som en ttllvarlis f ara , den <Lr hotade föremil r.e1 .~ 

b j . ~lvstf" nci iai P. t . och därför höjdes de allvarligaste varningsrop inför s en far 

fråganJ"Varför var en sammanslagnin~~; farlig då men icke nu?"llånne därför a tt 

självständ i gheten i cke nu är h oh.d ?Iå denna fråga kan man ju svara: "Det nu 

föreliggande förslaget innebär , at t de olika f öreni ngarna skolR bedriva &i n 

verksan~et på samma sä tt som mxx förut , och därför kan en sådan eventuali

tet icke f ör ekon1ma . "Ja, men så l~ngt jag kan ~e var f ö1·hlllandet llc'<>les li -

( k~ te träffande sammansla~~;ningen med Missionsförbundet. Ty även de~~ f ör sam

lingar bedriva sin verk&~:.Jllhet ut~.n (et rd 1ste. ft'rn~r( en:l.ai- från Förbundets 

( 
sida, och så ~eket mera De länsföreningar,som äro anslutna d i t ,välja hela 

antalet s t yre l seledamöter själva , medan dä remot i den blivande organisatio

nen de respektive f öreningarna f å välja endast t redjede l en . Förs laget s äger 

närol igen, att en styrel s e av aderton personer skall leda verksamhe t en osh des 

sa vä lj as så, at t varje deJ. ut ser r;c:x: :rorsonf:r . :::>essutoll kor:~.~ex j u ull et_ e::ruort 
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inom r espektive organisat ioner att överföras till den stora ore;anisat i onen . 

Då kommer även Jönkö~in~B mi&~ i on~>f ören ing att avträda allt sitt , men så iixg 

( långt hade väl icke f öreningen behövt g!i , om den anslutit si~ till l!iasions

förhund e t . 

( 

"'aeträffande f ral!lt iden,så 1'an man också göra sig å tskilliga frågor , då 

man betraktar det stor a och vikt ii~a stel& de tre organisationerna s tå. färdiga 

att taga .Svenska Allianemissionen har den korta tid den existerat utvecklats 

på. ett synnerligen kraftigt sät t , e~ch mav har ankedning att vänta , att den i 

fortsättnin~en kommer at t gör a detsamma , då. mis s ionärernas antal kommer att 

betydl igt ökas , sedan flera kretsar inom JaKU. bes lutat underhå lla egna mi ss i 

onärer i dess tjänst .De t kommer ti.ll följ d härav i cke att drö j a länee , för r 

ä n utbildnin~sfråian blir brännande och kräver sin lösnin~,synnerligas t som 

det av missionär ernas brev f ramgår, ett behovet av bättre M%xk utbil dade mis

sionärer börjar mer och mer göra sig gällande.Det t orde därför ej komma att 

dröja l ä nge , f örrän vi f å börja ineamla medel till en missionsskola , och det 

( blir ej s mäsunnnor , som e r f ordras f ör ett s!ide.nt byzgr1adsföreta~ , plu!:l u e kobt

nader , s otn unoerhåll av lärare vid en sådan anstalt betingar . :U:ed anledning 

( 

härav våga r undertecknad framkas ta den11dj ä rva11 tanken : 11Då nu en samll,anslag-

ningsfrå.ga av en så. betyd and e räckvidd seglat upp , vore det inte skäl uti at t 
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utvidga den ännu ett t~teg och v erka f ör närmande till Svenska Missionsför-

bundet!/" 

Det ta av både praktisi:a och kristl i ga skäLBla nd de praktiska torde 

det kunna r äknassat t r i.,:;; i oreförbundet har en utmärkt miss ionsskola, och där

f ör kunde missionsvännerna skonas f ör en fianeka dryg utg i ft till byggande :mx 

( och under håll av ännu -en dylik.Deasutom kunde förhållandena på fäl tet be tyd 

liit f örbättras , då. mera or dn ing:m och reda kunde å.~ägabringas i verksamhe%• 

t en om de många f ör eningarna i våra bygderKX x kunde bliva ett och man 

sluppe denna "konkurrenskänsla"som så {iärna vill göra sig iällande i ar

betet.Som det nu ä r , händer det stundom, att vissa platser ute på. landet un

der en vecka eller ett par dagar kunna få. så. månfia predikebesök att de knap 

past kunna använda dem, och sedan kunna månad e r iå. ~tt 

då de icke få ett enda besök och detta till f öljd av ett eefterr ättl igt mia 

( mi ssförhållande .Vi ha ingalunda brist på pr ed i kanter , men ~enom brist på en

hetli ihet i ledni nge n bliva deras besök så ojämnt fördelade , att det på de o 

lika platserna bliver stundom överflöd och stundom br i st . 

~en om de praktiska ~· skälen äro än så talande , äro de kristliga 

det i ännu hö{ire grad .~xdTy att söka förverkliga Jesu ord s "Att de 

alla må. varda ett" , är väl ettskäl , som borde vara avgörande för hela denna 
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~ sak, och detta borde väl mana osa att l ämna a l lt småsinne å Sido och 

endas t s e på det helas bästa . 

Ehuru jai befarar , att icke alla missionsvänner sympatisera med mi na 

här framkastade tankar , har jag likväl dr i s t at mig att offentli i en uttala •~ 

dem, ty de ha en längre_ tid legat% rätt så allvarligt på mitt hjärta , då jag 

har varit i tillfä lle att be trakta fööhållandena i bygderna och se hur myc-

ken andli~ kraft som f örsp l lles blott därför att de troende icke kunna hö 

ja sig över småainnet . Ti den har också uj vecklate i den riktningen , att alla 

tecken öyda på att kristendomens vänner behöva hå lla ihop för att kunna stå 

emot de anlopp,som säkerligen komma att göras från kr i s tend omsfientligt ~ 

håll , Komma stat och kyrka attt skiljas åt , torde s ä s tora uppgifter mäta den 

kristna verksamheteR , att den måste enas så l ångt möjl i~t är , om den till

närmelsevis skall kunna fylla de krav , som komma att ställas på den .Det tor-

( ~tf~skäl i att taga dessa sake r i beaktande , då sammanslagningsfrågan 

( 

el 

kommer att diskuteras i de f öreningar , som närmast beröras av förslaget . 

Beträffande de föreningar , som äro anslutna till J .K. U., så komma dessa 

i en kinkig sit~ation genom sammanelagningen .Det finns platser , där missions ~ · 

f öreningen ä r ansluten till missionsförbundet och ungdomsföreni ngen till J . 

K. U. Missionsföreningen verkar då för missionsförbundet och ungdomsföreningK 

16 1 
f ö r alliansmissionen . Ingen kan väl neka till att det blir ett besynnerlig t 

förhållande , och det vill i sanning till att h and l a visligt , om inte slit

nin~ar skola uppst å .Det f inns f?r övrigt p~aktieka exempel på hur det kan 

gå i dylika fall,då det komm i t dä rhän , a tt ungdomsföreningen byggt egen ~ o-

( kal strax intill missionsföreningens , och att detta icke ä r till verksam

hetens fromma , torde ligga i öppe n dag . 

( 

( 

Jag ~icke med dessa rader velat motverka den föreola;Ina samman-

slagningen, utan endas t vel at föreslå ~tt taia steget ut på vägen t i ll dnan

de av den kr i st l iia verksamheten , t y jag anser det vara onaturligt , att de ±x 

troende i våra byider , som borde höra ihop , skola vara skilda i olika grupper 

Detta så mycket mer , som de dock i flera viktiga frågormä r o :tXllll.lllD äro av 

samma uppfattnini •11 

På denna i 
artikel f öljde ett häftigt meningeutbyte och nummer after 

nummer i Jönköpinis~Posten förekom mer aller mi ndre hätska insändar e i vil

ka jai fick mina s . k . " f i skar varma" som ~e våga t komma med ett sådant för

slag .Anonyma brev somvoro fy l lda av ti l lvitelser av olika sla,, ja, stundom 

rena elakheter , ko~ie tillhanda och när sammanalutningen på konferensen 

( 
1 skulle avgöras sade dåvarande missionsföreståndare Thomander att"Johan EiX 

Petersson i Eksjö hade kastat ut en helveteabrand"genom sina s krivelser . 

l ' 
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Då jag i tre år hade rest som predikant i J .K. U. och dessutom i egen-

skap av föreståndare i Eksjö missionsförening, som då var ansluten till Jön

köp.ings missionsförening , räknades ~ som t illbörande denna förening och 

till f öljd därav fick jag det skenet över mi g att jag var en förrädare mot 

den iamla Jönköpings mi ssionsförening , därav den stora hätskhe ten. 

"Sammanslagningskonferensen"blev spännande och diskussionen som varai 

de i fem timmar stundom stundom ganska hets i g .Vid omröstningen röstade 204 

f ör sammanalutn ingen och 126 för uppskov om ett år .Det var således en ma-

j oritet av 40 röster om man frånräknar styrelsene och predikanternas röster 

Om man därtill hade frånräknat en hel del enskilda understödjare till Alli

ansmissionen vilka röstade för sammanslagningen hade majorijeten blivit än

nu mindre .Så var nu det nya missionssällskapet bildat .Reaul tatet b l ev att 

en he l del missionsföreningar ocg församlingar begärde sitt ut t räde emedan 

( de ville stå kvar i missionsförbundet och icte ansåse det som l ämpligt att 

t i l lhöra tvänne missionssä llskap . 

( 

( 

~an an f örde många mer och mindre hållbara skäl mot f öreningens an

slutn i ng till miss ionsförbundet , de ls praktiska ,i~8 teologiska. I det senare 

fallet spökade försoningsfrågan och nyteologien , andra att förti ga% . 

B de frun styrelsehål l och andra framhölls att t id~utlcten för ett 

närr.1ande till missionsförbundet ännu inte var inne , men att man med glädje 
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skulle vara med oh ett sådant närmande när den rätta tiden härför var inne . 

Red . J ,Hamr in skrev bland annat i en ledare: 11 Att en sådan önskan från missiJo 

onsförbundetehåll(Om anslutning till S ,V.M) kommit till uttryck , likasom den 

goda avsikt som där i liggrer innesluten, finna vi i sakens nuvarande läge be 

gripligt och erkännan~värt . TY vi inser tillfullo värdet av de kristnas en-

( bet och längta efter den dag,då detta även i yttre mltto så långt ske kan 

skall vara en hjord och en herde". Och längre fram i samma artikel a" ••• sam

manslagningen av de te~ organisationerna blir en vinst, ,,, och om framdeles 

den nya sammanslagningen kan bli ettt även med miseionsförbundet , s å bl i r 

vibsten äe stärre ,vilket ju vore av enbart gl ädjande art ." 

Dagen innan konferense n där sammanslutningen skulle beslutas hade 

Jönköpings mi ss ionsföreninge red i kanter möte i Ä~ge midsionshus där man 

beslöt att v idhålla ett f öregående beslut att"en kommitte borde tillsä ttas 

( som fick i uppdraga att förhandla med missionsförbundet om samarbete me llan 

det och det nyorganiserade sällskapet . "Då detta f örslag fram ställdes i kon 

f erensen upplyste styrelsen att det ta förslaz icke kunde upptagas ,vilke n 
( 

förklaring godkändes av konferensen .Vid den konferens då ungd omsförbundet 

beslutade om f örbundets anslutning till alliansmissionen var det fle r a om

bud som föreslog en sammanslutning även med mi ssionsförbundet .vilket doc k 

avslogs .:V.otståndarna till en s åd an anslutning yttrade b land annat J "Om s t y-
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r elsens förslag bifölls behövde det icke betyda att möj l igheterna för en 

framt ida anslujning t il l mi s s lonsf örbunde t därmed aVJ.<li •• ;>t ea . " och da bes lu

tet b li'eit stadfäst ~t trade ordföranden , s t adsfogde Rundbäck, "ett av de t ta 

beslut kunde mö jligen komma split och svårigheter~men hans övertygelse v ar 

dock att genom dets amma enhetstanken hade förve r~ligats .Be slutet innebar_a± 

alls icke , att t anken pi em framt ida~~BfUtnin~ til~-~~!~förrundet be~ 

hövde uppgivas .Snart nog kun~~Lst\J~ fd:a bl.!!!L.~tu~!,!~ 

J a , s h där t elade ~an , ~en nu ~nr ae t ~åt t trett i ctre å r sedan dess 

och ännu har man inte hört att frågan om anslut ning till missionsförb unde t 

har blivi t aktue l l , f as t mer har nog utvecklingen gå tt därhän at t en samman

slutning nu är f järmare än n;,gonsin.Det i:ir nog som åen v~ e e bc.l omo s~_:er , " 

&.llt j.nz; Lur c · n Utl" ocl• c'olt cmt i nte göres näe des s tid är i nne .bliver nog 

aldrig gjort . 

h d t Ockr.$\ 7' !-re''"'" 1 . .. hrJ· n : n.:a-- ocl I nom mi ssionsförbundet ar e · ~-- - - ..,_...., -

tå d · d viss sk~de2lädJ'e menat att det s kul Lår.ge. gån~er ha dess ~o!s n are me en ~ _ 

le gå sönder och eplittras .Likvä l kan m&n s äga at t det i ~ag st~r ~era sam-

mang jutet än någonsin . 

1 cirka 44 å.r har jag varit a.nslute n til~. förbundet och ::..rbetat. t 

J ~t~ 4'"' +~l ~.~ neralkonferenser har "i ag bevistat och dess förbenlin~cr oc _ - ~ • ,, ~ 

vid å t skilliga a'e dessa. har det ibland g§.tt :;ans.<.{a he tt t ill on•kdng brär.-

na r de frågor . 
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Dfrn första var vid 1920-talets början och då gällde s t riden kristen

d.oms l äraren kand.:Backme.n,som beskylldes för nyteologi,en etikett som ofta 

klis tras på en de l predikant er och ~ör dem mi sst änktc: ,med cllur utan berä t -

t i :;ande ·.H,;r a o t ve.r r1 ca k t nd .Bc.clrr t>.n h • n j c..c: i nte yttra mi g om, därtill kän-

( de jag honom allt f ör lite , men de g~nger ja:; hörde hor:om predik::.. mirkte ut-· 

mine ton~ i~te ~ er nåi ot i hans lära s om på något sätt vittnad e om nyteologi 

striden om hans person blev dock sådan a.t't h::..n :nus te ev _i... :>el en annan keis 

tendomslärare tillsattes.Hans namn var Hazlund,som säkert va.r en välmenande 

man som ville kämpa f ör biblisk tro , men hans ti.llvägagångssä.tt var sådant 

att h an säkerligen inte tjänadex den viktiga saken .Han vr mi astä.nkt , hår d 

och dcnanci-e ~ch v~~·h·ade nyteologi där de t f i5rv i soo i nte et" tillstymmelse 

t ill något sådant var för handen . Pör min ringa persons del ~ade j ag också 

( v i -. e;tt t illfä lle i.:.r~n att av denne broder utnämnas som 11 modernist" , d~rföt 

att han läst ett referat i Jönköp ings -~osten att juniorerna i Norrahammar 

anordnat en Luciafest,där j ag hade talat om Lucia. 
( ' s om. 

Hans tid vid mi ss ionsskolan \lilev i nt e sli lån~ Qe} ;!.e.n. kdl:l .. endo:J .. -

lärare ~-R~l och sedan tjänade D. Hedegård i några år på. den posten .Han 

var också en ivrig nitälskare f ör den a~r.a ,.,i"Jeltron,vilket j u ä r enbart 

~vglädj ande att konstatera , men äve n han sköt ofta över målet och h ade benä-
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genhet ~tt stämpla a lla som inee i alla styckenx~xkxxx hade samrna uppf att 

ning som han i b ibliska :frågor , som modern j ater och nyteo l ose .c ,..Dc.l ·:f'c:c ·• ar 

s an.arbete t nå mis s ionsskolan inte alltid det ~ästa .Vid flera konferenser 

då predikanternas rikeförbund hade s i na ärarnä ten fcirekom 2;an:Jka otrc'T li~~ 

d i skuss i oner , tlå HedeT1rc1. gick t ill anfall mot sina kamsater och förklarade 

att han i nte kunde för s t t t samvetes o kull kurde s.:<l!.t.r• e co. r .• ~C: fi tskilliga 

av dem på grund av deras"rationalisrn" .Då Axel Ande rssen skulle väljas till 

mi ss ions f öreståndage efter J.Ny ren var det heta strider om hans namn och i 

teten fö r dessa var no$ Hedegård . Något år dessf ör i nnan hade Anders en ~xzi 

Jivit ut ett arbete 11Prester och pro:feter"vi lket Hedegård gick till anfall 

emot och stridens vågor bingo höga l:l~.nd mi cs icnsför1::unccto folk,Vid den k:m 

konferens där Andersson valdes till missionsföreståndare f öregicks valet 

av en långvarig och hets i g kmBbu: diskussion , som s tundom var e;anska pins am. 

Anders som blev dock val d och detta val had e f örbundet aldr i g anledn in~ att 

&ngra och nä r ham nådde pens ionsåldern och avgi ck från sin post hade alla 

missljud tystnat om hans person och jc..r: tror .:.tt h:1n h::u.e vunnit s jna mot-

s t åndares aktn ing~ . 

Även den nuvarande kristendomsläraren drjVennfors f ick vara med om 

en diskussion om s itt namn då han invalde s till Hedegårds ef terträdare även 

om den inte var på l ångt när så he tsis som cen v i d t .. nc..:: rsso .. :... i n-v c..l. 
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I början av i92D-t~le t var det p ings trörelsen som åst&dkont oro i for -

samlingarna i nom miss ions förbundet .~et var flera )red i k&nter som Jrepos av 

( denna r örels e och oron i mis s ionsf ör bundet var stund om s t or .Et t par av de 

s . k . riksevangelis ternn,A Blevsson och Paul Edman var de mest agress i va då 

( l 

c 

( 

det gäl lde att gå i b rasahen f ör de nya lD1UOfX i deerna .En tid var de t t .o 

m. fråga om att bilda ett s . k . "fritt missionsförbund"vid sidan av de t gamla 

och dte var i nte så få pred ikanter , som v oro gripna av de n tanken.Vid ett 

predikantmöte i Betlehemskyrkan i Göteoorg var spännbgen ganska hog och li:t 

diskussionen h et.Det var A. Olovsson som g ick i te ten för oppositione n mot 

rni s sionsförbundet,sekunderad av eb he l de l andra .Vid detta tillfället visa-
/ 

de sig Axe1 Andersson som den vefk1ige hövdingen . Jag minns säraki1t en sats ~ 

i hans svaromål till A. Olovssonr" Cn du v ill .stanna levar och verka för sjä-

lars frälsning genom a tt predika evangeli um , så skall ingen i f örbundets led 

ning hindra O. i g eller på något sätt utöva ås iktsförtryck,men om du int a x±x 

vill stanna kvar, så skall "åtmimstone icke je.c , ställn mi <:; v i d dörren r·ec. l.e.t 

ten i hand och be dig stanna·." Olov ss on gick senare ut ur förbundet oc h sli 

slöt sig till pingströrelsen och Edman drog sig för en tid undan , men efter 

några å r kom han tillbaka och har sedan varit f ullt lojnl r10 t r~ issi onsför-

b undet dJ.r han verk"-t sotJ evo.tt::;elis t till s t or väls i gnelse .En de l andra 

predikanter följ de Olovseen och efter några år återställdes l usnet • 
...) . -
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"3mig~ationen " t j ll r iP~s t rBrelsen har,om inte helt u 

b e tydligt . avta~it på senare åren och numera hör det till siD. 

att man hör talas om att medlemmar i missionsförbundets församr_ 

l 
f6:rera 11 t1ll pingst.rörelsen . I s t ället händer det ibland ~tt"eu. i zranter." 't.\ 

från pingstförsamli ngar-till förbundet och bland dessa finner man ibland en 

och annan pr ed i kant . Man har s å s måning om kommit unoerfund med ntt även om 

man döpes som ä l dre och även bli r andedöpt , så ä r man ett "Adru .. s barn"raed 

alla deos svagheter . 

På detta sätt har det växlat under årens lopp .:Det hl'rr varit stundom 

lugna och s t und om stormige t i de r, ! e n under al l t har Herren hållit s i n hand 
\ 

~\! över sitt D k vevk och Jesu löfte~ "På denna kl ippa skall jag bygga min f ör - ''" 

saml i ng och dödsr i ke ts por t~r skola icke bliva Hen övermäky i g . "Helt säkert 

skall den kommand tide n f öra med s ig hä f t iga stormar och f ör fö r s ar::l h:_;er. 

( .1' HVär& tider , men han som s t år bakom sitt verk skall g i va seger i fortsättnin 

( 

gen och fullb orda s itt löfte a tt upprätta e tt rike , som i evighet icke sl{al l 

fö:t'stör as . 

För mi n egeb ringa del så är nog med a ll säkerhet det allra mesta 

av mi n uupg i ft som ett Herrens v i ttne fullbordat och jag tackar Gud för den 

tid jag fått vara med i mi seionssrbe t e t och faotän medveten "' .. å,~_.,,.. 

( 

t\ ' 
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brister och f örs ummelser hoppas jag att när 

e1dspr ovet ,något wå v~r a såd~nt som ä r byggt 

nar" och s å l edes hava bes t ård f ör ev i c:hetcr. . ' 

J ag skall somna. en gång na'r min livsafton skymmel!" J 
Och skuggorna falla på levnadens stig , 
Då lämnar jag jordlivets alla bekymmer 
Och_skynda.r , o Herll!e , e.tt v i la hos d ig . 
Farväl då all smärta , 
Som så rat mitt h j är ta! 
Farvä l alla sorger,s om :gl~gat och ängs l a t, 
~arväl all a band , som min ande har f ängslat, 
Farväl di all oro,som pinat min själ 
Farväl alla synder , fö r ev i gt farväl ! 

Jag skall sova så gott under grönskande kul l en 
Och vila från jordlivets oro och strid . 

\ 

Vad gör det om kroppen blir stoft uti mul l en , 
Blot t anaer' e jg svingar till h i mmelens frid . 
När jorden mi g gömmer ,all smärta jag glö~ner 
Som mött mig på j ordlive t s sti~o.r och vu_;s.r 
OcL bla.t,(~t r ed n! l ört min livsn j utnings bägar 
Förgätet är allt , både mörker och l j us , 
Dll vilar jag try~J :hstiin td.n~t ä r mitt hus . 

Jag skall vakna en g{ ne när min Frälsare 
d~ sina att lämna sin boning så trång . 
När s i sta basunen i ryrr.de r-na skallar 
Då stiga ur gravarna helgonen mång . 
Bland dem vill jag vara 
Den strålande skara , 
Som möter sin brudgum på ljusnande skyar , 
Som kommer och himlen och jorden förnyar , 
Att grunda ett rike , s om ev i gt består, 
Di t striden och vå l det aldric kan ni . 




