
Fröken, f. fotografen 

Dahlgren, Fanny Lydia 

f. 9/5 1884 på Vira bruk. Död: 1979 

Intervjuad den 30/8 1969. 

a 

Föräldrarna även födda på Vira: fadern 10/6 1835 och modern 23/8 1844 

Fröken Dahlgren har god kännedom om tidigare släktled. 

Berättar om sin barndom och skolgång. 
Lärare i småskolan: Olga Ekeblom, "tant Olga", i folkskolan: Gottfrid Dahlgren, äldre 
broder, (kantor, folkskalelärare) 

Berättar om dagligt liv på Vira, om fester och födelsedagar, om julafton i hemmet och 
julseder i smedjan bland smederna. 

Fröken Dahlgrens far skrev dikter och målade tavlor. I hemmet musicerades ofta (fiol 
och taffel). Fadern hade kantorsexamen. Hon namnger smederna i både stora och lilla 
smedjan. 

stora smedjan 
Långsidans härdar 
l. Karl Törnberg 
2. Karl August Törnberg ( = Rikards son) 
3. Rikard Lorenz Törnberg (fadern ) 
4. August Holmqvist (kom s. lärling) 
5. Viktor Holmgren 

l:a fristående härden 
l. August Stigberg 
2. ? Holmström 
3. Kalle Törnberg 

Storhärden: Där stålades arbetsstäden. 

Lilla smedjan 

2:a fristående härden 
l. Ville Törnberg 
2. Janne Törnberg 
3. Karl = Kalle Törnberg 

där stod till vänster: Till höger: 
Karl Fredrik Dahlgren (far) John Dahlgren (broder) 
Adolf Dahlgren (farbror) Gustaf Dahlgren (kusin) 
Landsantikvarie Nordström har fått plåtar, fotografier och namn på smeder vid Vira 
bruk. 
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Fanny Dahlgren började fotografera och utövade yrkesmässig fotografering. 

Hennes broder John Dahlgren tillverkade hennes kamera. 

Hon framkallade och kopierade i ett vindsrum och sköljde plåtarna genom att fästa dem 
på en lina i Viraån. 

Mängder med arkivalier finns 
Brev, böcker, fotografier och plåtar (även om frk. Dahlgren "slängt bort" en hel del) . 
Bland annat finns en bok med handskrivna dikter som frk. Dahlgrens fader diktat och 
nedskrivit. På bandet läste frk. Dahlgren en av dessa dikter. 

Utskrivarens anteckningar: 
Vid frk. Dahlgrens dog slängdes i stort sett alla de plåtar som hon hade kvar. 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 



DAHLGREN, Fanny Maria Lydia (1884-1979) 

Minnen från Vira bruk, tiden som fotograf och tiden efter. En del minnen från 
musikaliska stunder och jul. 

Intervju: 1969 30/8 av Helga Gäfvert 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson 

F.D Jag heter Fanny Maria Lydia Dahlgren och jag är född den 9 maj 1884. 
Min far hette Karl Fredrik Dahlgren. Född den 10/6 1835 i Vira. Mor 
Charlotta Eleonora Bergström i sig själv 23 augusti 1844. 

Intervjuare: 
Farmor och farfar fanns det några uppgifter. 

F.D Nej, jag har inget årtal på dem. 

I. Men de var här på Vira i alla fall. 

F.D Ja 

I. Men mormor hon bodde här på Vira. 

F.D Ja. Mormor 

I. Vad hette mormor? 

F.D Mormor hette Charlotta Ulrika Bergström. 

I. När var hon född? 

F.D Mormor var född 1808. Morfar kommer jag inte ihåg och vet inte vad han 
hette. 

I. Men han hade väl ett yrke i alla fall. 

F.D Ja han var garvare och de bodde också här i Vira. Min mormor var barn
morska. Hon fick lära det yrket på gamla dagar. För de blev skilda. De 
kom troligen inte någe överens. De tyckte att det var förståndigare att 
skiljas åt. Så mormor lärde sig till ackuschörska. Så hon var med vid min 
födelse. 

I. Var lärde hon sig till yrket? 

F.D Det tror ja inte att jag någonsin har hört det. Men hon fick sin utkomst på 
detta sätt och klarade sig på det viset. Hon vävde mycket förr i världen. 
Hon var en duktig väverska. Hon vävde och sålde. 

l 



2 

I. Och levde sitt (fortsatta livY på detta. 

F.D Hon klarade sitt levebröd. Sen blev det någon liten pension på ålderdomen. 
Hon hade en liten egen stuga här i Vira. Hennes dotter, min mor, bodde 
inte långt ifrån. Så hon var här nere lite emellan. Hon kom ner hit när hon 
fick höra att vävstolarna gick. För min syster vävde mycket och så hade vi 
en hemhjälp. Så vi hade två vävstolar uppe på vinden ibland. Så när mor
mor fick höra det, "så där ska det låta", sa hon då. 

I. Vad vävde ni för någonting? 

F.D Vi vävde naturligtvis både handdukar och lakan och gardiner och mattor 
förstås, · trasmattor och lite av varje. 

I. Mormor brukade hon berätta någonting eller sjunga sånger eller berätta 
sagor? 

F.D Ja om man ändå hade haft kvar det i minnet, men jag kommer inte ihåg 
nog mycket ska jag säga. I de åren förstod man inte hur värdefullt det var 
att få veta någorlunda om gamla tider och så där, skada nog! 

I. Men farfar kommer väl fröken Dahlgren ihåg? 

F.D Nej, jag kommer inte ihåg farfar och farmor. 

I. Men far var väl smed här i Vira. 

F.D Ja far var smed och min bror också. Min äldsta bror var lärare. Så jag har 
gått i skola för honom i fyra år. Min yngre bror gick i fars fotspår och vart 
smed och var den sista smeden här i Vira. De sista åren smed han bara 
Viravärjor, sådan som smiddes på Karl den elftes, Karl den tolftes tid. 

I. Hade han fått ritningar? 

F.D Ritningar hade han fått från brukspatron på Östanå. Han var där och fick 
mäta en gammal Viravärja som var smidd på 1600-1700 talet. Jag vet inte 
exakt. Sårlana smed han på sina sista år. Flera dussin. 

I. Till officerare då eller? 

F.D Ja, det var mycket officerare, men det var andra också. Men det var också 
många som sa, "ack om vi inte kunde beställa en värja medan vi kunde få". 
För sedan gick det inte att få mer. Nu är det ju så förfallet i smedjorna. Så 
nu kan inte någon stå där längre och göra några arbeten. 

I. Men när fröken Dahlgren var liten, då var smedjan i full gång? 

1 Utskrivarens anmärkning. 
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F.D Då var det smedjor i varje härd. Det var en stor smedja här med elva 
härdar. Det var elva mindre arbetshärdar och en storhärd där alla arbetsstäd, 
som man stod och arbetade på, smiddes för de nöttes ut förstås också. När 
de skulle rustas var det in med dem i storhärden. Då fick det vara en 
åtminstone tre fyra smeder med om det där. En tjock järnkedja då. En arm 
som gick ut med en grov kedja på och där inne i den grova järnkedjan la 
de städet då. och så gjorde de ordentligt hets i den stor härden och Så in 
med städet och la på stål så att det blev fullgott igen. För det var ju nött av 
allt smidande. Så ner i vatthammaren2 tänker jag mig och arbeta där också. 
Det var två stora vatthammare i stora smedjan. 

I. Vart tog de järnet ifrån? 

F.D Ifrån Slörs järnhandel i Stockholm. Dit de också lämnade sitt smide. 

I. På de här senare åren då. 

F.D Ja, då knogade de upp sina smilådor uppför smitrappan och då fick de 
hjälpas åt med det förstås. Så lejde de skjuts, hästskjutsar som de skjutsade 
till Stockholm, men på senare tider gick det med Östanåbåten, ifrån Östanå. 
Min bror och far hade en stor kärra med två stora hjul på sidorna och där 
la de upp sina tunga lådor med yxor. Sköt ner och det är en ganska bra 
stycke ner till Östanå brygga, minsann. De fick arbeta hårt för sitt dagliga 
bröd. Det var säkert. Jag var ju barn på den tiden. 

I. Men fröken Dahlgren kommer ihåg namnet på flera smeder? 

F.D Det gör jag det var flera stycken som hette Törnberg. De var förstås släkt 
med varandra. Så var det Holmgren, Holmqvist, Holmström, Stigberg. Ja, 
det var elva smeder i den stora smedjan. Min far och bror de stod i en 
mindre smedja lite längre ner mot ån. Farfar satt upp en smedja från 
början. Men nu på senare år när min bror blev ensam var det livsfarligt att 
stå där för de var ju nästan halvfallfärdigt Så brukspatron på Östan var 
verkligen så snäll en gång att han reparerade upp den så att han kunde stå 
där utan att vara i livsfara så länge han levde. Där stod han och smidde 
sina värjor. 

I. Så länge han orkade. 

F.D Ja men annars smidde han lite av varje på den tiden allting var igång. Det 
var ju isbillar och yxor och liar och knivar av alla möjliga sorter och ryskor 
och skär. 

I. Står det Vira på dem? 

F.O Ja, det gör det förstås. 

2 vatthammare eller vattenhammare som man säger idag. Den finns kvar idag på Vira 
bruk och den drivs med två kvarnhjul. 
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I. signerade .. 

F.D Ja. På värjorna är det ett särskilt märke. Tre märken på själva värjan som 
vi kallar för Viramärket Det finns inte på någon annan smide. Det är bara 
på Viras?Jide. 

I. Ja, de hade det slitsamt och arbetsamt, men de hade ändå det ganska bra 
inte sant. 

F.D Ja för all del. Ingenting att klaga. 

I. Alla hade sina egna hus. 

F.D Ja, för det mesta. 

I. och sin egen trädgård. 

F.D Fast det var brukspatrons jord förstås och de fick betala lite grann för det. 
Men på senare år erbjöd han virasmederna att köpa in sina tomter. Så att 
det gjorde de lite var här i Vira. Så nu har vi våra egna tomter. Det var 
mycket roligare att arbeta på sin egen tomt. 

I. De var goda vänner alla de här smedsmästarna? 

F.D Jo, det tror jag det. De var goda arbetskamrater smeder. 

I. De hade mycket att prata om, politik och om ... 

F.D Ja, var och en hade sina tidningar och sina åsikter. Eftersom andan gick i 
tidningen. 

I. Träffades de och pratade om sådana saker. 

F.D De bjöd hem sina kamrater allt i emellanåt, tycker jag. På en kaffetår och 
då blev det språka. 

I. Hur var det med smedsforona, alltså fruarna? 

F.D Fruarna hade sina kafferep. Det är ju klart det. Tänk då man fick en 
saffransskiva och vetskiva. Inte var det som nu. Det var en väldigt tydlig 
skillnad. 

I. De hade kafferep på namnsdagar och så där? 

F.D Ja då. 

I. Hade de varsinna kaksorter också? 

F.D Ja något, men inte mycket. Något var det väl. 



5 

I. Någon var specialist på det. 

F.D Ja och tårta var det väl också. Jag var ett sänt barn då, fast jag ... och nu är 
jag gammal. Jag har fyllt 85 år. Minnet börjar gå sin väg. Man kommer 
inte ihåg så noga. Det var så långt tillbaks i tiden. Men man har ju sina 
minnen 1 alla fall. 

F.D Jaha, ja. Jag skulle tala om smederna och julhelgen. Då gick de ner tidigt 
på morgonen för att städa i sina smedjor. För att göra det fint till jul. Sopa 
smigolvet och putsa allt vad de kunde. Det var ganska mörkt, naturligtvis, i 
smedjan. Det fanns inget elektriskt ljus på den tiden. Utan de hade sina 
små lampor som hängde på en tråd från taket och ner över städet, elden 
från härden förstås, men inte blev det mycket upplyst den svarta smedjan. 
Men de var så hemma i där så att det gick ganska bra att städa i alla fall. 

I. Släckte de inte härden över julen? 

F.D Jo, naturligtvis. Det gjorde de varje kväll. Släckte i sina härdar. Men undrar 
om det inte var någon slaggsten, eller något sänt där i botten på själva 
härden som höll till morgonen. Så skulle det kokas mjölk och det gjorde de 
i sina smidskopor. De måste väl skura dem lite rena antar jag, jag tar det 
för givet, även om jag inte kan minnas det precis. Så kokade de glögg i 
det, som de hade vatten i förut och gjorde hetsar. Om man vet vad hetsa 
yxor är när de skulle stålas. Sedan var det att stoppa ner dem i vatten i den 
där stora skopan som de hade bredvid städet. Den var mycket bra att 
glögga i sen. Bjöd sen varandra antar jag ... 

I. På ordentlig glögg. 

F.D Ja. Det tror jag nog, 

I. Önskade varandra God Jul då, förstås. 

F.D ... på den tiden. Tänk vad annorlunda. 

I. Var det Julafton det här, då. 

F.D Det var Julafton. Sen firade vi var och en i sina hem över Julafton och det 
var ju en högtidsstund. Helst för barnen och yngsta flickan i familjen som 
jag var. Jag minns att jag sa det att den roligaste stunden på hela året, det 
var när jag fick dela ut julklappar åt far och mor och syster och bror. 

I. Och det var just vid det här bordet. 

F.D Ja, det var just vid den här gamla salen. Vid det här bordet. Och jag ser ju 
naturligtvis mina kära så levande. Var och en på sin plats. Pappa han måste 
rimma för gröten. Det gick nog ganska lätt han hade en poesiådra. För han 
har en hel bok här som han skrev vers i vid olika tillfällen. Jag kanske kan 
få läsa upp en av det som han skrev när han satt vid sitt fönster där. 
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Diktade där några verser som heter "Min utsikt". (Se sid 10) 

F.D Varje jul följdes familjen åt ner på julotta i Roslagskulla kyrka. Så efter 
slutad gudstjänst, så gick vi upp i skolhuset, där min bror var lärare och vi 
var alltid bjudna varje jul på frukost. Där samlades vi omkring salsbordet 
och firade julfrukost där. Det är ju ett minne, ett roligt minne att ha nu på 
gamla dagar. 

I. Så det var alla i familjen som träffades då? 

F.D Ja. Det tror jag det. Det var bara min bror som var gift. Vi tre syskon har 
levat våra liv som ogifta. 

I. Brukade ni sjunga något särskilt vid det tillfället? 

F.D När vi samlades runt frukosten? Ja, det minns jag inte att vi gjorde vid just 
det tillfället. Det tror jag inte att vi gjorde, vid just det tillfället. 

F.D Men vi hade en liten musikförening som vi samlades också kring. För min 
bror stod för den då. Vi var några gitarrer och fioler. Min syster spelade 
gitarr. Rakel, här som vi har haft här i sällskap,3 hon spelade gitarr. Det var 
lite trevlig hemmusik. Då samlades vi ofta ner i hans hem i skolan, men 
sen blev han pensionerad och flyttade hit till Vira bruk. Då var vi nog där 
uppe. 

I. Så det är därför som jag tror att ni är så musikaliska som jag trodde att ni 
sjöng på julen? 

F.D Min pappa hade tagit organistexamen. Så att han tjänstgjorde ju i kyrkorna 
emellanåt när det behövdes. När de var bortresta eller så. Tänk, på den 
tiden det var det ingen uppvärmning i kyrkorna, då. Utan det var att sitta i 
de kalla bänkarna och jag minns att min pappa hade halvvantar, för han 
måste ha fingrarna lediga. Spelade då på detta, men det gick. Det fick lov 
att gå. Före den tiden, innan det fanns kyrkorgel, så talade mamma och 
pappa om att kantorn, då var det en som stod och sjöng. Fick stå före 
sången, då. Det var bara så i kyrkan. 

I. Sjöng ni hemma, i hemmet, tillsammans och spelade? 

F.D Javisst gjorde vi det. Det gjorde vi och pappa särskilt. Men han var en 
ganska sträng lärare. Jag skulle lära mig spela, men tårarna ville gärna 
komma fram, för han var så sträng. Han sa "Du vet vad tangenten heter 
och du vet vad noten heter. Varför tar du inte?". Ja, då kom tårarna och då 
gick det inte alls bra att spela, men vad jag ångrar nu. För jag kunde ha 
haft tillfälle att lära mig riktigt ordentligt spela frän grunden, men det blev 
ingenting av. 

3Troligtvis satt hon med vid intervjun, eller satt med en stund före intervjun. Utskrivarens 
anmärkning. 
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I. Kunde mor sjunga och spela? 

F.D Hon spelade gitarr. Det fick hon lära sig i sin ungdom. För hon var hos sin 
moster i Gävle ett helt år och fick gå i skola där, för krigsrådet Strömberg 
och hans systrar där. Det var en finare skola. Hon fick lära sig handarbeten 
och gitarrspelning och lite av varje, sådär. Så hon kom hem med en stor 
gitarr. Som man sa "Var ska den där lilla flickan ta vägen, med den där 
stora gitarren". Hon hade den i ett fodral då förstås. J ag minns att hon 
talade om det där. 

I. Kommer fröken Dahlgren ihåg någon sång som ni brukade sjunga eller 
spela här i hemmet, när ni var små eller när era föräldrar levde? 

F.D Jag kan nog inte säga det. 

I. Vad var det för musik som var modern så att säga, "Sjöbergs tonerna" eller 
något sådant? 

F.D "Sjöbergs toner". Ja, det var den sångboken användes mycket på den tiden. 

I. Ingenting särskilt då. Fröken Dahlgren kommer inte ihåg någon särskild 
sång? 

F.D Nehej. Jag kan inte säga det, från den tiden, inte. Vi spelade ju musiks
tycken och så där. När vi ... Min bror skev alla strofer då som ... 

I. Vilken musik då? 

F.D Ja det var marscher och andra musikstycken. Lite av varje. 

I. Som genljöd i de här rummen då? 

F.D Ja, och nere i skolan, minns jag särskilt att vi var. Mycket därför att han 
hade ett sånt bra piano där nere 

I. Ja, var lite grann från barndomsåren det. Konfirmationen hur var den. 

F.D Jaaa 

I. Det var nere i Roslagskulla. Var det så, i kyrkan där? 

F.D Läste vi? Nog tror jag att jag konfirmerades. 

I. Men ni klädde kyrkan med löv, kommer jag ihåg. 

F.D Ja vi klädde kyrkan med löv och bågar och pappersblommor i bågarna. 

I. Varför med pappersblommor? 
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F.D Jag gjorde pappersblommor mycket, mycket, på den tiden. Det var inte så 
stor konst, men det prydde upp bågarna. Rosor i olika färger. Jag har talat 
om en läsflicka, det var några är före min tid. Hon hade droppat en droppe 
parfym i de där pappersblommorna, så det blev en sån fin doft i kyrkan, då 
luktade rosorna gott. 

I. J a, sen var det dags för att söka sig ett yrke och det var ett ganska ovanligt 
yrke. Var det inte det? 

F.D Ja. Jag sysslade med fotografi. Det fick jag lära mig genom min bror. Han 
hade en tidning som hette "Kamraten". Där stod det en beskrivning på en 
kamera och han tog och gjorde ... Han var en sån där man kallar för tusen
konstnar. Han ville försöka sig på lite av varje, som smed han var. Jag vet 
inte när han fick tid med allting, men i alla fall så gjorde han en kamera. 
Linsen köpte han naturligtvis ... Han började roa sig med det där. Han 
inredde en skrubb, en garderob uppe på våran vind. Han gjorde han gjorde 
den ljustät, som det skulle vara. Där satt han och ordnade med det där ett 
tag, men så lärde han mig. J ag kom in i det där och tyckte det var intres
sant. Så jag fortsatte med det där. Jag cyklade på den tiden och cyklade 
omkring och knäppte folk, skolor och läsbarn, brudpar och privata männi
skor här och där. Många kom hit också förstås och jag tyckte att det var 
intressant. 

I. Framkallning och förstoring? 

F.D Ja. Jag satt i den där skrubben och skvalpa. Det var inte film på den tiden, 
utan det var plåtar. Man fick sitta där med sina syror och skvalpa och 
skvalpa tills man fick fram bilderna. I mörkret med en röd lampa. Det var 
inte mycket ljus ska jag säga. Men hur det var, så fick man till slut fram 
bilden och sen fick man fixera bilden för den skulle bestå och hålla. Sen 
satt man dem i en ställning, som min bror också gjorde. Serlan skulle de 
skölja. Vi hade ju ån rinner här alldeles nedanför, så det var att sänka ner 
dem där. Så att de fick stå där och skölja en timme ungefär tills syrorna 
blev bortsköljda. Serlan skulle de torka och då var det att börja kopiera Det 
gick i både i dagsljus och kvällsljus. Man fick använda olika papper, ljus
känsliga. Det var rätt intressant, för det var inte enahanda. Utan när man 
var ute och knäppte ibland och så upp och göra färdigt så blev det lite 
varierande. 

I. Kommer fröken Dahlgren ihåg något intressant motiv eller någon intressant 
människa som ni har fotograferat? 

F.D Ja, något särskilt kan jag inte precis säga 

I. Smederna här utanför? 

F.D Jaa, det var nog senare jag som började med det här och då hade de nog 
gått bort. De flesta smederna hade nog gått bort innan det här. Sä det 
minns jag verkligen inte 
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I. Så det var skolkort i Roslagskulla skola 

F.D Ja då och Riala. Sen i kristiderna var jag ute och fotograferade landstorms
män. Stora grupper där ute på Siarö och där ute i skärgården. Jag minns det 
var alldeles mörkt när vi skulle hem, min syster och jag följdes åt. Några 
landstormsmän fick ro oss hem och de var inte så sjökunniga, det kunde ha 
blivit farligt. De skulle ro till Östanå brygga med oss, min syster och mig 
och de hittade inte dit i mörkret. Utan vi kom till en helt annan plats och vi 
fick gå en lång väg hem på kvällen. Sådana där äventyr kunde man få vara 
ute med. Ja, men det var roligt. 

I. Hur många år höll fröken Dahlgren på att fotografera? 

F.D Ja det var i många år. Jag började i min ungdom, men sen fick jag en 
hjärtsjukdom, helt tvärt. Så jag blev överansträngd på något vis. Så att jag 
måste sluta tvärt. Sen var det slut med den historien 

I. Men många andra sysselsättningar har fröken Dahlgren ägnat sig åt, fiolspel 
till exempel. 

F.D Ja, det är roligt, men det är lite svårt. Då var det lättare med piano. Jag 
tycker det är värst med fiol, men min bror, smeden, var så intresserad av 
musik. Vi var de sista som vart kvar av familjen. När de andra hade gått 
före. Min pappa slutade sina dagar precis på midsommarafton. 

I. Vilket år? 

F.D 26 dog pappa, och mamma gick två är därefter 28. Sen gick min syster. Ja, 
det var många år emellan förstås. Hon blev sjuttiofem år hon. Sen var det 
min bror och j ag kvar. 

I. Och nu bor du i det här vackra hemmet. 

F.D Jaaa 

I. och så hade ni trevligt med varandra. 

F.D Ja, då kunde vi ta varsin fiol och spela varsin stämma. Den ena spelade 
första stämman och den andra spelade den andra då. Han tyckte det var så 
roligt när han kom frän smedjan då, när han hade slutat sitt arbete. 

I. Så hade du mat och kaffe i ordning. 

F.D Jaaa, det är klart. 

I. Sä musicerade ni på kvällen och läste fars dikter. 

F.D Jaa, och min bror skrev också och min syster var synnerligen slängd i att 
skriva verser. 



lO 

l. Finns de också bevarande? 

F.D Ja, vars. Jag har nog flera stycken som hon har skrivit också. 

l. Vi kanske skulle lyssna på den här dikten "Min utsikt". 

F.D ... som min pappa skrev. Det kan vi göra. Nu läser jag min pappas verser 
som heter 

"Min utsikt" 

Den enda stund jag frihet fått 
från veckans alla · dar 
är söndagseftermiddan blott 
om jag i kyrkan var 
om icke är jag fri och säll 
från morgon intill kväll. 

När jag mitt sista hammarslag 
på lördagsafton tar 
och tänker på en vilodag 
som ock arbetaren har 
då känns det ljuvt att hem få gå 
och där sin vila få 

och lycklig jag. Jag har också 
mitt eget rum månntro, 
fast litet trivs jag där ändå. 
Där har jag frid och ro. 
Min utsikt är båd ljus och varm 
och fri från barnens larm. 

Min utsikt är nog bra men trång 
och det var skada det, 
jag har nog tänkt så mången gång 
uti min ensamhet. 
Men är min utsikt trång nåväl 
mitt rum har samma fel. 

Jag har min trädgård nedanför 
och mitt för fönstret står 
ett äppelträd som när det dör, 
jag sorg helt säkert får 
och strax bredvid en hög av mull 
en grupp med blommor full. 



Till höger möts min blick av blott 
en målad uthusvägg, 
men därinom finns mycket gott 
bland annat höns och ägg, 
därinvid står en björk 
båd grön och vit och hög och full 

Och nu vill jag framåt gången gå. 
Så långt den som sträcker sig 
nu har jag en liten täckt berså 
vars skugga svalkar mig. 
Blir sommarhettan alltför svår, 
nog vet jag vart jag går. 
Men vad som smeker ögat mest 
är dock den lilla ån, 
den sägs av alla, vara bäst 
som sett den härifrån. 
Den flyter tyst och ingen stör 
till dammen nedanför. 

J ag ser hur fisken leker här 
helt nära invid land, 
hur vågen skvalpar här 
mot strömmens andra strand, 
och vattnet krusar sig så täckt 
av vindens svaga fläkt, 
men varje vår det strida svall 
likt vreden brusar fram 
och närmar sig sitt säkra fall 
förbi en öppnad damm. 
Snart likt en bruten storhet, såg 
jag jätten krossad låg. 

Ja, sådan utsikt blev min del. 
Den njuter jag också, 
med hela styrkan av min själ 
med verklig lust nånå. 
Jag sitter inte alltid här 
och ser på allt det där. 

Med min familj i sluten ring 
där på gröna plan 
där tumlas pappa stundom kring 
av tre små friska barn 
men skymning gör förutan prut 
på lek och utsikt slut. 

I. Det har han skrivit här i sitt rum då. 
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F.D Det var hans dikt. Han har en hel bok han, med verser. Men jag kan ju inte 
läsa upp allt. 

I. De roade sig med många saker de här smederna. 

F.D Ungdomarna ja. Jag hörde att de vandrade iväg upp till, vi har en sjö här 
på var sida om Vira bruk (Den ena heter Losjön och den andra heter 
Viren.) och dit vandrade de upp, hörde jag far och mor tala om. Det var ett 
särskilt ställe där uppe vid stranden som de kallade för gröna plan. Där de 
hade visst de sina lekar och hade trevligt. En gunga hade visst uppsatt där 
och sådant ... så gott de kunde. Det var ju roligt att komma tillsammans då 
så där ute i det gröna 

I. Tingshuset här? 

F.D Ja, tingshuset där roade de sig också. I en stor gammal tingssal, som jag är 
granne till. 

I. De dansade eller.. 

F.D Ja, de dansade där då. 

I. Men det var skillnad på .. 

F.D Ja det var någon avbalkning så att de delade på sig. 

I Så smedsmästarna satt för sig och lärlingarna för sig? 

F.D Ja. Det var något sånt där. De gjorde skillnad på. 

I. Hur var det på midsommar här uppe? 

F.D Ja på min tid, i barndom och ungdom, fanns ingen midsommar stång här. 
Jag minns verkligen inte att fanns något särskilt firande då. Men nu har det 
blivit annat. Nu har vi en majstång för varje sommar här. Det samlas 
mycket folk. Jag tror att det blir fler och fler för varje år. Så har de musik 
från Skansen, dragspel då förstås. Jag vet inte att det är fiol med nu, eller 
hur det är. Så är det kullor som dansar ringdanser ikring och är det mid
sommar. 

I. Fröken Dahlgren skulle inte vilja spela lite på fiolen? 

F.D Nej, du det kan jag verkligen inte det. Nejej, då hade vi våra noter att följa 
dem och nu har jag inte tagit i fiolen. Jag tror att inte har alla strängar på 
den en gång. Det blir inte av när man blir ensam. Nej. 


