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ALFVEN, Gösta (1880-1970) 

"Minnen ur mitt liv" Edö, Ljusterö 

Intervju: 1969 av Gunilla Raap 
Utskrift: 1994 av Anne-Marie Torssell 

Intervjuare: 
Detta är en inspelning av en intervju med Gösta Alfven, gjord den l maj 
1969 på Ljusterö. Gösta Alfven föddes 1880. I bötjan av intervjun omnämner 
han sin mormor. Hon var född 1813 och dog 1893. Hans egen mor, som hette 
Christina var född 1841 och dog 1913. Fadern, Anders, levde från 1832 till 
1881. 

Intervjun böljar med Göstas tidigaste minne från treårsåldern, när han för 
första gången upplevde dagsljuset. Han hade då, på grund av någon 
ögonskada, haft bandage för ögonen under en längre tid. 

G .A Vi bodde vid nybygget, i det så kallade Nantes och jag tjuvtittade, jag lyfte 
på bandaget. Det var grått, sån här dager som det är nu, men utan bilder, 
naturligtvis. Mormor stod ett par steg bakom och märkte att jag hade något 
fyr för mig. Hon ropade: "Låt bli det där, pojke, det är farligt." Då släppte 
jag, och då vart det svart igen. Jag visste att det fanns en väldig massa saker, 
men det var bara ett grått fålt för mig. Det var en mycket egendomlig 
upplevelse. 

I. Upplevde Du några fårger då, när Du såg? 

G.A Nej, det var bara som en grå dimma, inte sol, inte, utan det var en mulen dag. 
Det kan jag säga. 

I. Då hade Du sedan ettårsåldern haft ögonen förbundna? 

G.A Två år, från ett och ett halvt till tre och ett halvt år. Några veckor efter det 
där, det måste ha varit det, då såg jag solglittret för första gången. Det var så 
intensivt, ett minne så intensivt, solglittret på vattnet. Det måste ha varit på 
förmiddagen, så där vid elvatiden nånting, kan jag tänka mig, efter sjökortet. 
Jag kommer ihåg det stället än i dag, tycker jag. 

L Var var det ni bodde? 

G.A Stället heter Nantes på skärgårdsspråk 

I. Du hade flera äldre bröder? 

G.A Ja, fyra, vi var fem bröder. Alla de äldre, utom de två yngsta, hade haft 
någon farsot. De hade haft smittkoppor. 

I. Smittkoppor? 
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G.A Ja, min bror Andrew, han skulle ha märken i ansiktet efter det men jag såg 
dom inte, för jag ser ju illa. Jag läste i böcker att man blir så vanskapt, 
koppärrig, efteråt. Men mormor tog det finaste linne, hon hade, och klippte i 
remsor och lindade om händerna och så doppa de i olja. Och sen fick de klia 
sig bäst de ville. På det viset räddade hon dom. 

Nummer två av bröderna, han var född -68. De är födda på jämna årtal 
allihopa, -64 och alla jämna årtal fram till 1872. Det var Hugo. Vi två yngsta 
kom lite på sladden 1878 och -80. 

l. Dom här som var sjuka, det var innan ni föddes? 

G.A Ja, mor talade om det bara. Mormor talade om det många gånger. Jag var den 
enda av bröderna, som ville höra om det där gamla. Mormor kom gärna in på 
det där gamla från 1830-talet. 

l. Din mor var född? 

G.A 1841. 

l. När dog hon? 

G.A Jag tror det var 1913 på andra eller tredjedag jul. 

l. Hon blev ensam då, när Du var ett år? 

G.A Ja, jag var ett år och fyra månader. Jag kan säga på klockslaget. 

I Vad var Din far? 

G .A Han var skräddarmästare. Han måste ha varit mycket skicklig tillskärare. Det 
ville till en konst på den tiden, då alla kläder syddes. Nutidens ungdom kan ju 
inte gärna föreställa sig, den där kroppsformen, att det är någon som vill sälja 
den där fetman. Det ville till konst att sy såna kläder, att skära till dom. Det 
var ju det det hängde på. Jag vet bara att han ansågs vara synnerligen skicklig 
i sitt yrke, och att han hade en mycket vacker basröst. Vår musiklärare i 
Norra Latin, min yngste bror umgicks där, han var jämnårig med 
musikläraren, som hade känt far personligen. Min bror sa, att han hade sagt, 
att far hade en ovanligt vacker basröst. De kom från norra Uppland. Jag 
känner inte till det närmare. Jag har aldrig varit i de trakterna. 

l. Din fars bamdomstrakter? 

G.A Ja. 

l. Du känner inte så mycket till Din fars släkt? 

G.A Nej, den ende jag träffade, så var det en faster, och det är åttio år sen och en 
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kusin. Det är väl trettio år sen, kanske. 

l. Var Dina föräldrar musikaliska? 

G.A Ja, far han fick av församlingsmedlemmarna en taktpinne i ebenholts, 
silverbeslagen. Den hade Hugo, så den finns. Jag kan ju säga att det är jag, 
som har den och fars käpp. Den står i hörnet här ute. Den är hundra år 
ungefär. 

I. Din mor sjöng också? 
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G.A Ja, men hon hade bara en vardagsröst, inte som fars. Hon sjöng visor. När far 
gick till sitt arbete, de där kulna höstmorgnarna och kvällar, så vart det väl 
ruskigt i de där stora skogarna. Han sjöng, för att hålla sig sällskap, för full 
hals. Det kanske var det, som gjorde att rösten fick den där styrkan, som 
dalfolket har, dalkullorna, då, när de sjöng över sätrarna. När dom samlades 
och sjöng i Leksands kyrka, det var något särskilt, alldeles. Nu är det ju dött 
som på andra ställen. 

l. Du hade minnen från Din mormor och morfar? 

G .A Ja, morfar hade tre stora gårdar. Jag vet inte i vilken socken det var eller om 
det var i ett par socknar. 

I. Det var i Närke. 

G.A Ja, i Kumla, ja, det minns jag inte säkert. Jag har aldrig varit där. Mor talade 
om det, men jag kommer inte ihåg så mycket av det. Den siste hette Bred 
Slätt. Så du kan förstå, att det var en ordentlig gård. Och de andras namn 
tydde på samma sak. Han hade kalkugnar och var mycket för sånt där. Men 
han förtog sig ekonomiskt, och så var han opraktisk att han gjorde sig 
okontant med länsman och prästen och det var väldigt oförståndigt, den tiden. 
Han var den ende "herrkam" i socknen och han sa bara att "man kan inte lita 
på dom där." Mor sa: "att nu har det inte gått för honom, för prästen direkt 
bannlyser honom från predikstolen." Det gick utför för honom. De kom till 
Stockholm och bodde på Stureplan, tror jag det var. Det var när koleran gick 
i Stockholm. 

Min mormor, hon talade om, när den gick i Närke 1834. Dom fick köra 
milatal efter vatten åt djuren. Det var väldigt svårt. Vargarna var besvärliga. 
Under den här sockenjägarens tid, före henne, så dödades det, jag tror, 
nittiotvå vargar i socknen, så långt söderut. Hon talade många gånger om, när 
hon satt inne en kväll, en kulen höstkväll, så kom morfar in och var trött och 
drog av sig stövlarna, och skulle göra innegöromåL Då säger mormor: "Jag 
har hört att det är vargar på skogen nu, är det inte farligt för förmän?" "Ärs", 
sa han. "Du ska gå och se efter förmän", sa hon, "för jag är orolig för fölet", 
sa mormor. Hur det var så fick hon honom att dra på sig stövlama och en 
lykta och en yxa och han gav sig ut igen. Och han kom lagom, för det var 
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fyra vargar, som hade fösit ut män och fölet i ett träsk. Fölet var hugget i 
hasen, så att det haltade lite grann hela livet sen. Han tyckte att fruntimmer 
var besvärliga, men hon hade rätt i alla fall. 

l. Kunde han klara dom där vargama? 

G.A Ja, med yxan, då är det ingen fara, inte, det går. En annan gång, det måste ha 
varit senare, mor talade om det, hon var liten då. Det måste ha varit efter 
första oktober, för då fick inte grindarna vara stängda, utan vägarna skulle 
ligga öppna. Här, exempelvis, innan bilskjutsningen kom, så åkte jag mellan 
Marum och Gärdsvik i något ärende en gång och jag öppnade tjugotre grindar 
på vägen. Morfar kom åkande och var på väg hem. Han hade en ung häst 
inkörd, så den kunde löpa. Då kom det två vargar på honom, en på var sida. 
Det vart slakthuggning, det. Det måste ha varit svårt, för han drömde om det 
där sedan och då bad han, att när han begav sig på ett särskilt sätt, så skulle 
de väcka honom, för det var så otäckt, han arbetade så förfärligt med 
kroppen. Jag minns inte vilket årtal det var. Min morrnor kom ihåg detta. Hon 
härmade hans rörelser lite. 

Morrnor talade också om, att det var en gumma, som gick en genväg, som 
gick om varggropen, en liten stig. Mormor hatade vargar förfärligt. Det gjorde 
alla lantbrukare på den tiden. Det fanns ju gott om varg. En varg hade gått 
ner sig i gropen och hon sa sanningen åt honom och spottade åt honom och 
gav honom skällsord och var för närgången till sist, så hon ramlade ner i 
gropen själv. Hur länge hon blev sittande, det kommer jag inte ihåg. Men de 
saknade ju gumman att hon inte kom fram dit hon skulle. När de hittade 
henne, då satt vargen och gumman i var sitt hörn av varggropen och tittade 
på varandra. En,ganska egendomlig upplevelse. 

l. Dom blev lika spaka bägge två. Den gick inte till anfall? 

G.A Nej, en varg som går ner sig i en grop, den är inte farlig. Den har liksom 
kopplat av, har jag läst om. Det stämmer med den här historien, också. Det är 
tur det. 

En sak mormor talade om, någon eller ett par gånger. Det var om brännvins
bränning. Det var ett slabbigt göra. Det var otäckt. Hon talade inte gärna om 
det. Det ville hon inte ha att göra med. Det kommer jag väl ihåg. Jag tyckte 
själv det lät illa, fast jag var så liten, när hon pratade om det. 

Ett annat minne jag har från mormor, det var så ursligt, om man tänker på 
nutida. Hur landsvägarna gick, minns inte jag. Det hade suttit ett sånt här 
pålverk, tre pålar, ett för skallen, ett hjul för kroppen och ett för handen då, 
sattes opp, när dom avrättade. Min yngsta bror och jag, som inte hade bättre 
förstånd, frågade hur de kom igenom huvudet. Det fanns ju inte spikar på den 
tiden. "Det gjordes tolvtums spik", sa mormor." Det där kommer jag ihåg, det 
där förfärliga. Det är ganska egendomligt att ha hört detta. Hon såg ingen 
sitta där ute, men hon såg anordningarna. Så det är inte så avlägset. 
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l. Du sa en gång att Du var tacksam att ha fått uppleva den här tiden och den 
utveckling, som har varit under Din tid? Individen värdesattes på ett annat 
sätt? 

G .A Det var fattigt, men människor var mycket nöjdare. Nu för tiden är ingen 
nöjd. Alla är missnöjda och talar om att alla ska ha det nyaste elände, för att 
man skall trivas. Det är den vidrigaste avundsjuka som dessa kapitalälskande 
socialister har. Alla vi fem bröder har haft friheten att bli vad vi har velat. 

l. Ja, men hur kunde Din mor själv klara att fem pojkar fick studera? 

G.A Ja, alla hade ett yrke. Det är bara jag, som inte haft något riktigt yrke. 

l. Du studerade väl. Var Du inte agronom, lärare? 

G.A Nja, det gick på en slump alltihop, men jag har klarat mej och mitt och mina 
skulder med. Min äldsta bror, han hade uppfinnaranlag. Det blev hans 
levebröd. Jag var så liten då, när han kom ut först. Jag tror han hade någon 
kontorsplats, för att få lite inkomster. Han hade en otrolig händighet. Bara 
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han tog i några grejor så vart det så behändigt. Jag tittade med häpnad på 
honom. Han fick en järntråd och gjorde han märkvärdiga saker av den och jag 
fick samma järntråd och samma tänger och kunde ingenting göra. Så höll han 
på med uppfinningar också. Så var det en bekant, hur de blev bekanta vet jag 
inte, men han hade tjänst vid Separator, bolaget, den här, på jästfabriken, och 
det gällde någon apparat, som krånglade. Det var en fin historia. Det var så 
att han fick, den här Stålline-fabriken, med fyra maskiner då. Det levde han 
på gott hela livet sen. Han hade ju väldigt mycket att göra för försvaret 
räkning också. Han spelade, han blåste flöjt och spelade lite piano, till 
husbehov. Jag vet när han satt med såna där finarbeten, en sorts flätningar, 
han måste göra det själv. Han satt på kvällarna, när jag var hos honom. Då 
hade han en grammofon och då hade han en persika, som jag kommer ihåg 
att han var tämligen förtjust i. 

Ja, och nummer två av bröderna, han dog i smittkoppor. Han var sex år. Han 
hann aldrig, om jag säger så. Men mor sa att han var ett gott ämne. Den 
tredje brodern, han började läsa juridik och så kastade han om och blev läkare 
sen. Det var Andrew. Han flyttade till Dalarna sen. Det sista jag såg av 
honom var när han stod och plirade på gårdsplan, ovanför Falun där, utanför 
Bjursås. Han blev nittio år gammal. 

Hugo, han började som tecknare, målare, och som fiolspelare och så blev han 
komponist. Min yngsta bror, Hannes far, han var först littratör, skrivare, och 
så sadlade han om och blev nervläkare. Han hette Johannes, men vi kallade 
honom John. 

l. Det var ni, som var mest jämnåriga? 

G.A Ja, det var två års skillnad? 
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l. Och det gjorde att Du haft särskilt nära kontakt med Hannes Alfven, Din 
brorson? 

G.A Ja, Hannes och jag var så väldigt sams. Min bror och svägerska, de hade inte 
den där rörligheten i sig, som jag har och har haft. Han ville gärna rida på 
ryggen på mig och sånt där och vara i farten. De talade om allt möjligt med 
varandra. De talade så mycket yrkesinlägg. De var ju yrkesverksamma bägge 
två. Han tydde sig till mig, och jag lekte med honom. Dom rörde inte 
grabben, kroppsligen talat. Det var det där, att jag kom som det okända. Jag 
kom med min stora ryggsäck. ofta var det äpplen i den eller något sånt där 
annat. Bara det att ingen visste när jag skulle komma, gjorde mig intressant. 

L Du fick ta hand om Hannes lite mera? 

G.A Ja, han tydde sig till mig. Min svägerska höll på att förgås i difteri. Han sa 
det, min bror, att han hade sett många difterifall, så där lite belagda i munnen, 
men det var sånt där syrabelägg i gapet på henne. Det var något förskräckligt 
alldeles. Hon fick oerhörda satser av det där difterimedlet, guldkronor, av den 
där sorten i Stockholm. Hon blev så liten och tärd, så hennes armar och ben 
var som min tumme. Hon lever ännu. Hon var bibliotekarie och lika sams är 
vi som någonsin. Jag är så förfärligt sams med brorsbarna. Det var ingen 
ordning med mig liksom. Rätt som det var så var det. 

l. Det gav lite spänning i tillvaron då, när farbror Gösta kom? 

G.A Ja, kanske det. 

L Du har gjort många långa fotvandringar på egen hand? Du tyckte om att leva 
ensam? 

G .A J a, när man går så stannar man där man vill och ser det man vill och går när 
man vill och hur fort man vill. Det är lite överdrift förstås. Jag tror att jag 
gick ett par tusen kilometer sommarn 1916. Jag gick en väldig massa 
kilometer. Jag har antecknat, men jag vet inte var jag har boken. Jag 
antecknar varenda dag. 

l. V ar det i Sverige? 

G.A Ja, i Värmland, i tjänsten. 

l. Vad hade Du för tjänst, då? 

G.A Jo, att se hur de hade det med jordbruket. Jag var inne hos tre tusen bönder, 
jordägare, i mellersta och södra Värmland. Jag var i viss mån någon sorts 
vandrings-förrättare och pratade mycket, och försökte få dom att köra med 
korna. Alla klagade på att de hade för dåligt med dragkraft. "Ni har ju kor, 
kör i Herrans namn med korna. En ko är starkare än en häst." Jag har själv 
kört in hö med ko, så jag vet vad jag talar om. 
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l. Det här kortet, det är ett ganska gammalt kort? 

G.A Det är min bror Johannes och vår gamla koster, som är åttio år. Den är åttio 
år och har legat i sjön. 

I. När är det här taget, det är ett ganska gulnat kort? 

G .A Det är nog sextio år sen. 

l. Nej, så länge sen kan det inte vara. Hannes Alfven kan inte vara så gammal. 
Trettio år sen, kanske. 

G.A Ja, trettio, fyrtio år sen. 

l. Det är ute i skärgården här? 

G.A Ja, det är utanför här. 

I. Är det ute vid Edö? 

G .A Det känner jag inte till. Jag har inte tagit kortet och jag visste inte vilka det 
var heller. Det har andra fått tala om för mig. (Tar fram andra kort). När vi 
talade om att jag fick uppleva gamla tider, så på den där gården, på 
farstubron där, vid den där stugan, där satt en man och joddlade på ett 
egendomligt sätt, de här låtarna som Midsommarvaka börjar med. Det var 
1895, vid sju sovares tid ungefär, i slutet på juli. Nu är stugan försvunnen. 
Det är så egendomligt att tänka sig, att dessa melodier, som är upptecknade 
där, hörde jag fiån gatan, i radio. 

L Vem var det som visslade melodierna, som Hugo tecknade ner? 

G .A Herr Lenrunan hette han, Lars Olssons dräng. Han var spelman. 

L Och då tog Hugo och skrev ner det? 

(De fortsätter att titta på kort). 

G.A Ja, han hade ett bord där, då, med ett stearinljus på, för att se. Fotogenlampa 
hade vi nog ingen. Hugos rum var det där rummet med kakelugn i. Här stod 
Lillstugan och här går vattnet in. 

L Var det på Svartnö? 
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G.A Ja, det är kanske tjugo, trettio steg från Eknö. Rören gick här nedanför. Det är 
sån där erosion, som det blir, där de gamla sundena har varit. 

L Här är en ryttare? Är det Du som sitter och rider på en oxe? 
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G.A Ja, det är enastående. Det finns inte oxar i Sverige längre och det finns inte 
landskapshattar. 

l. Har Du en gärdgårdsstör också? 

G .A Det är inget teaterkort, inte. Jag kom ridande utifrån åkern och mor stod 
utanför och hon skrattade så förfärligt och sa: "Det är synd att jag inte har ett 
kort av dig nu." "Du har kameran står på bordet där", sa jag. Det är det enda 
kort mor tog i hela sitt liv. 

I. Det var ju synd, hon hade nog blivit en fin fotograf. 

G .A Det är hemifrån, taget från storstugan hemma på ön. 

I. Det är på Edö det? 

G.A Ja, här, den där enen bakom, den finns kvar. Och så stod en gran, en 
silvergran, som är tjugofem meter hög, som jag har sått med egen hand. Den 
stod bakom här också. Det stod i Svenska Dagbladet, söndagsbilagan, för lite 
sen, om Vagnsunda på Yxlan. Jag kunde tala om, bara man ändrar namnena, 
så var det detsamma på Edö. Där var dom trettio, fyrtio invånare i Edö by 
och tolv, femton kor, vad det kunde vara, och sex hästar och så vidare här. 
Och nu finns ingenting. 

L Så Du hade lantbruk där ute? 

G .A Ja, en tid. 

l. När flyttade Du dit? 

G.A Det där kortet är taget i oktober, 1912 eller -13. 

I. Du var trettiotvå trettiotre år då? 

G.A Jag kunde inte klara upp det. Jag hade inte kapital helt enkelt. Av 
egendomliga tillfålligheter kom jag iväg till Alnarp, lantbruksinstitutet 

I. Var det senare det? 

G.A Ja, jag kom dit -13, på hösten och gick ut ifrån Ultuna 1915, på hösten. 

l. Hur kom det sig att ni bodde på Ed ö? 

G.A Ja, det var en till fällighet, det. Här hade jag kört mycket. Jag var 
lantbrukselev här och var på Norrsundet Jag har kört över denna bron här 
med hästar, med oxar också. Man räkna inte stegena, när man tog sig fram 
då, inte. 
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I. Ni kom väl till Edö ganska tidigt? 

G.A 1905. 

l. Så det var Din mor som köpte det? 

G.A Ja, hon fanns ju, men hon hade sysslat med sitt. 

l. Hade hon någon affärsrörelse, då? 

G.A Ja, det är fullkomligt gåtfullt, hur hon kunde klara upp oss. 

l. V ar det hon som köpte ett ställe på Ed ö då? 

G .A Det var jag, som hade det. Det var bröderna, som hjälpte mig till det. 

l. Så det var en gård, som Du brukade, där? 

G.A Ja. 

l. När gifte Du dig? Det var långt senare, det? 

G.A Det var 1921. 

l. Men då bodde Du inte på Ed ö? 

G.A Nej, det är rätt invecklat det hela. Jag förstår att jag har varit med om lite av 
varje, kanske mer än vad jag själv förstår. Vid Ultuna så kom jag, en 
söndagseftermiddag, ofrivilligt in på, att tala lite grand om hur det var här. 
Jag brukade inte tala om förhållandena här. Det var bara om det var en 
snöstorm eller om jag hållt på att dränka mig eller någonting sånt där. Då 
hörde jag en kamrat viska på andra sidan dörm: "Den fan, han ljuger bra!" 
Det var bara vardagslivet här. 

I. Vad var det som hade hänt den gången? Var det när Du gick ner Dig? 
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G.A Det har jag ingen aning om. Dränka mig har jag ju försökt tre gånger, 
åtminstone, kanske lite till. Lura Döden brukas inte bland ordentlig folk. Jag 
vet inte vad de frågade om en gång. Jag skrattar, men det är en dåres skratt, 
för det rullar upp sig baklänges. Det låter löjlig, men jag hörde bland 
kamrater vid institutena, så var det alltid det "hur mycket betalar den där 
tjänsten?" Jag har aldrig frågat efter pengar. Det .är något fel med mig, att jag 
inte har frågat efter det. Socialisterna var mycket sugna efter pengar. 

Jag var tio år, när jag hittade en penningpung på Valhallavägen, en sån där 
liten tarvlig skinnpung med knäpplås. I den var det sjuttiotre öre och en tre
öres ångslupspollett, mellan Nationalmuseum och Logårdstrappan. Så det var 
inte i går, inte. Jag minns jag frågade mor hur vi skulle få rätt på den som ägt 

Wfvtn, Oöata 



lO 

den. Det måste ha varit en fattig arbetare, bokstavligen en fattig arbetare. 
Eftersom jag själv aldrig hade några pengar, tyckte jag att det var en väldig 
summa, sjuttiosex öre sammanlagt. Då sa mor: "Det är inte lätt att säga det." 
Då sa jag: "Kan man inte annonsera om den?" "0, kära barn, det kostar 
mycket mera än vad det där är värt. Det går inte." Vi var ett litet gäng sex, 
sju stycken, som lekte rymmare och fasttagare på vårkvällarna uppe vid 
Valhallavägen på uppfarten till Tekniska Högskolan. Jag lagade så att vi hölls 
i närheten där. Jag tänkte att det kanske kom nån, som ser ut som han kunde 
ha tappat den. Det kom aldrig någon människa där 

Sen förskingrade jag väl medlena, så småningom, antar jag. Kanhända jag har 
pungen kvar. Jag talar inte om detta, för att tala om att jag försökt vara 
hederlig karl. Jag hade ingen tanke på att lägga mig till med dessa pengar 
själv. Om man då tänker på dessa som är så ursinnigt snikna på varenda öre, 
som har tio kronor i timmen, det är för lite, man måste ha elva och femtio, 
för att kunna leva anständigt. Jag tror det är trevnaden, hur man trivs med 
livet, som har betydelse. Jag skulle vilja leva om igen, livet. Det där att bara 
vara beroende utav utgifter, det skulle aldrig kunna hända. Mor hade aldrig 
några pengar över. Vi hade aldrig några pengar. Jag frågade inte efter det. Jag 
hade inget begär efter det. 

Förlåt att jag pratar hit och dit. Det kommer av sig självt. Du frågade om mitt 
giftermål. Blir det inte för långrandigt? 

L Blir det långrandigt? Nej, det tror jag inte. 

G.A Det är så invecklat. Det befann sig verkligen egendomligt, om man tänker rätt 
på saken. Jag sk,ulle fara västerut. Vart vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. 
Jag passerade Kil, då hade jag i närheten där en kamrat på Alnarp. Han hette 
Lasse Wermlänninger, en väldigt präktig pojke, en bondson därifrån. Och då 
tänkte jag, "kanhända Lasse ska ut och segla på Vänern, och att han och jag 
av någon egendomlig slump kunde vara här." Gärden låg ju några halva milar 
därifrån. Sagt och gjort, jag klev av och gick utanför tåget av och an. Det var 
mycket folk. Kil var en stor station, korsstation där. Rätt som det var blev det 
något bräk där, och det var Lasse som kom sättande rätt över skenorna, rätt 
på mig. "Bra att jag hittade dig", sa han, " vill du ha min plats, som jag hade 
förut?" Jag hade inte tänkt på någon plats, som man tjänstgjorde. Jag skulle 
gå ut då på hösten från Ultuna. "Då far vi upp och tittar på det, på 
tantmannaskolan", säger han. Och på det viset så for vi dit. Och där träffade 
jag en gammal "ODist". Det var en väldigt trevlig bekantskap 

Jag blev antagen utan vidare som assistent åt föreståndaren. Sä kom jag dit 
vid nyåret. Några papper hade jag ju inte att visa, men det gick bra ändå. 
Genom den där "ODisten" kom jag också att vikariera vid Kila folkhög
skola. Jag trivdes med ämbetet i allra högsta grad. Så skulle de göra den där 
jordbruks-undersökningen i Värmland och de ville ha igen Lasse. Men han 
vägrade, för han visste inte var han skulle ta vägen. Då sa föreståndaren, att 
om jag ville, så fick jag den platsen. 

\Alfvtn, Gösta 


