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Biografi för August* Vilhelm Eriksson född 1880-05-01
Geografisk bakgrund
Denna släkthistoria tilldrager sig inom några få socknar i Uppland. Då de inte
kan sägas vara allmänt kända börjar jag med lite geografisk grundkurs.

Karta över Upplands församlingar och härader
Inom det gula området på Upplands- kartan ovan finns församlingarna Åland,
Skogs-Tibble och Nysätra som är aktuella i denna släktkrönika.
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Skogs-Tibble och Nysätra församlingar
Röda numrerade punkter i kartan ovan markerar torp och gårdar som
förekommer i denna redogörelse:
1. Sjötorpet under Ålbo gård i Ålands församling
2. Torpet Djupdal under Onsike gård i Skogs-Tibble församling
3. Torpet Svedjan under Testa och Vrå gård
4. Torpet Ekhagen under Testa och Vrå gård
5. Villan vid Högby gård i Nysätra församling
6. Heleberg i Hammarby i Nysätra församling
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Biografi
Min farfar föddes i Ålands församling i Uppland. Han var 6:e barnet i familjen.
Hans far Jan Erik Eriksson var torpare vid Sjötorpet under Ålbo gård. Sjötorpet
låg vid Ålbosjön som numera är torrlagd. Jan Erik gjorde säkert också
dagsverken vid Ålbo. Han var sedan 1863 gift med Karolina Charlotta
Karlsdotter. I Sjötorpet hade familjen bott sedan 1870 på hösten. De då tre
yngsta barnen föddes där och fyra barn dog där 1881.
Detta är familjen vid början av 1881 :
Jan Erik Eriksson
Karolina Charlotta Karlsdotter
Kristina Charlotta
Tilda Lovisa
Augusta Karolina
Karl Johan
Emma Vilhelmina
August Vilhelm

Torpare
Hustru
Dotter
Dotter
Dotter
Son
Dotter
Son

f. 1839-03-25 i SkogsTibble förs.
f. 1842-09-04 i Skogs-Tibble förs.
f. 1865-04-05 i Skogs-Tibble förs.
f. 1867-03-27 i Skogs-Tibble förs.
f. 1873-04-25 i Skogs-Tibble förs.
f. 1875-06-22 i Ålands förs.
f. 1878-06-04 i Ålands förs.
f. 1880-05-01 i Ålands förs.

På sommaren 1881 härjade difteri i familjen. Under 3 veckor dog 4 barn:
Tilda Lovisa
Emma Vilhelmina
Karl Johan
Augusta Karolina

dog 1881-05-29 endast 14 år gammal
dog 1881-06-02 endast 3 år gammal
dog 1881-06-03 endast 6 år gammal
dog 1881-06-18 endast 8 år gammal

Äldsta och yngsta barnet överlevde. Kristina som då var 16 år och August min
blivande farfar som endast var lite över 1 år. Efter denna hemska upplevelse
måste man förstå att de inte ville bo kvar i Sjötorpet. Redan på hösten 1881
flyttar de till torpet Djupdal under Onsike gård i Skogs-Tibble församling. Jan
Erik är först arbetskarl vid Onsike gård och från 1882 torpare på Djupdal.
1883 föddes sonen Leonard. Kristina flyttar 1884 till Dalby församling.
Familjen är 1885 endast 4 personer :
Jan Erik Eriksson
Karolina Charlotta Karlsdotter
August Vilhelm
Erik Leonard "Brorsan"

Torpare
Hustru
Son
Son

f. 1839-03-25 i Skogs-Tibble förs.
f. 1842-09-04 i Skogs-Tibble förs.
f. 1880-05-01 i Ålands förs.
f. 1883-03-31 i Skogs-Tibble förs.
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Utdrag från Häradsekonomisk karta från 1905.

Bröderna August och Leonard växer upp i isoleringen vid Djupdal tillsammans
och blir för livet mycket närstående. August talar som äldre alltid om Leonard
som "Brorsan".
Min information från deras uppväxt är mycket knapp. Endast från officiella
källor. Ur konfirmationslängd för Skogs-Tibble kan man se att August
konfirmerades 1894-04-15 och fick första nattvarden en vecka senare. Här anges
hans kunskap i innantilläsning vara mycket god och kristendomskunskapen god.
Senare i livet blev han söndagsskollärare tillsammans med bror Leonard.
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Skolgången skedde troligen i skolan vid Ålands by. I varje fall för Leonard. På
webbsidan http://www.upplandia.se/Aland_Skolor.htm kan man läsa om
skolorna iÅlands by. Där står
"I sockenstämmoprotokoll från 1842-43 omtalas dels att församlingen saknar
"skolinrättning", dels att inom församlingen "alltid i alla tider funnits någon äldre
man eller kvinna, som åtagit sig barnundervisningen". Någon skola ansåg man
sig icke ha möjlighet att bygga utan begärde hos. Kungl. Maj :t att få bilda ett
skoldistrikt med Tibble församling. Därav blev dock intet, och 1847 inköptes en
major von Engeström tillhörig byggnad och inreddes till skola. Undervisningen i
denna började hösten 1848.
Nytt skolhus uppfördes 1873 på samma tomt som det första skolhuset. 1912
hade barnantalet vuxit så att en särskild småskola snarast måste inrättas.
Socknen hade då ett nytt "fattighus" under uppförande, och nu beslöt man att
omändra detta till lokal åt småskolan och lärarinnebostad. Skolan började sin
verksamhet höstterminen 1913."

Det är troligen i någon av dessa skolbyggnader som August och Leonard hade
sin skolgång. Skolvägen från Djupdal är c:a 6 km.
Nästa uppgift om August jag kan finna är när han lämnar hemmet i Djupdal.
1899, troligen på hösten. Han flyttar till Holmbro i Skogs-Tibble c:a 3 km från
hemmet. Han blir dräng hos syster Kristinas familj med tre barn. Hon är sedan
1887 gift med Carl Petter Eriksson kallad "CP". CP blir 1899 brukare på
fastigheten Holmbro Nr 3 och behöver troligen hjälp i början. Deras äldste son
Karl Melker är då bara 12 år. August blir kvar 2 år och flyttar på hösten 1901 till
Uppsala-Näs.
1901 mönstrar August också och får inskrivningsnummer 10 137/1901. Detta
betyder soldat Nr 10 inom Hagunda kompaniområde av år 1901 vid Uppsala
regemente. Han blir dock senare frikallad.
I Uppsala-Näs var han dräng vid Högby gård i ett år och bor i Bisterbo som varit
torp och där flera drängar inhystes. Lönen där var 165 kronor för året. 1902 i
oktober flyttar han till Vassunda. Där är han dräng i ett år vid Svanängens gård.
1903 i oktober flyttar han åter till Skogs-Tibble. Han har nu ledsnat på
dränglivet och blir nu torpare på Svedjan under Vrå gård. Han är torpare
tillsammans med broder Leonard . Deras far och mor finns också på torpet.
1910 gifter August sig med Elvira Theresia "Teres" Ahlström. Vigseln sker i
Långtora församling där Teres tjänade piga från 1909. Hur och var de träffades
har jag ingen uppgift på. Teres tjänade som piga i Nysätra under 1902 - 1910
bl.a. vid Alsta och Högby. Min misstanke är att de träffades inom verksamhet i
någon frikyrka t.ex. Missionsförsamlingen.
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August och Teres flyttar efter bröllopet in på det arrenderade torpet Ekhagen
som ligger vid Hålsjön några hundra meter sydost om torpet Svedjan. Leonard
finns som ogift vid Svedjan t.om. 1916. Fader Jan-Erik lever till 1918. Jag tror
att de under dessa år driver båda torpen Svedjan och Ekhagen. I husförhörsbok
står Augusts far och mor upptagna under Svedjan men det står också i
marginalen att de bor i Ekhagen.

August och Teres troligen på 20-talet
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Torpen Svedjan och Ekhagen vid Hållsjön från Häradsekonomisk karta 1905
Under åren 1910 - 1917 rustar August och hans närstående upp torpet Ekhagen.
Enligt fars självbiografi kunde torpet föda 3 kor, häst, gris och höns. Detta var
ett välbärgat torp då men det fanns också från 1916 tre barn att föda.

Torpet Ekhagen vid Ernfrids återbesök 1938
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Odlingslotter vid torpen Ekhagen och Svedjan på karta från 1901
1917 beslutar ägaren av Ekhagen att sälja torpet. August har inte ekonomi som
möjliggör ett köp. Familjen måste flytta. August får anställning vid Högby gård i
grannsocknen Nysätra. Bostad blev en tom sommarstuga kallad "Villan" men
också med namnet Solhem.
Familjen innan flytten till Högby 1917 :
August Vilhelm Eriksson
Elvira Teresia "Teres"
August Ernfrid
Edit Vilhelmina
Anna Lovisa

Torpare
Hustru
Son
Dotter
Dotter

f. 1880-05-01 i Ålands förs.
f. 1881-12-23 i Adolf-Fr. förs.
f. 1912-08-20 i Skogs-Tibble förs.
f. 1914-06-19 i Skogs-Tibble förs.
f. 1916-12-05 i Skogs-Tibble förs.
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Flytten blev svår. Det är en dryg mil från Ekhagen till Högby i stort sett rakt
söderut. Men vintern var svår. Augusts son och min far Ernfrid skriver så här i
sina memoarer :
"Det var en mycket bister vinter. Så den 17:e april när vi skulle flytta var det
mycket snö och isen på sjön var så tjock att vi kunde åka över sjön till Bjälkbo
och vidare mot Åloppe och Resta till Högby i Nysätra där far tagit plats som
lantarbetare (statare) hos en godsägare Palmqrantz. Det blev en resa som man
inte glömmer, en snöstorm av det värre slaget gjorde att det var svårt att hålla
värmen. Anna, den minsta, var ju bara ett halvår gammal.
På eftermiddagen kom vi fram till Mosta där vi fick ta in hos smeden Söderholm,
medan far och körkarlarna (Olle & Lasse i Hålsjön) körde till Villan och lastade av
flyttlasset. Det var en f.d. sommarvilla som en viss Sköldebrand hade haft. I
köket fanns ju järnspis m.m. men i rummet fanns ingen eldstad och sedan var
det en öppen trappa till vinden så att all ev. värme gick dit upp. Efter
övernattning på golvet hos familjen Söderholm kom vi så till Villan..."

Här blir familjen kvar länge. Från cirka 1925 är ägaren till Högby gård Efraim
Andersson som kom från Sund i södra Östergötland. Han är aktiv i den lokala
Missionsförsamlingen. Det är också August och hans familj. Detta gav i detta
fall en bra relation mellan ägare och arbetare. Augusts äldste son,min blivande
far, Ernfrid börjar här sin bana inom svinskötsel och Ernfrids blivande fru
Ingeborg var piga här under en tid.
1918 föds ytterligare en son, Sven Erik. Från 1920-talet har jag mycket lite
information om vad som timade i familjen. Fader Ernfrid har i sina memoarer
dock skrivit en del minnen från denna tid som finns i eget dokument.

9

"Villan" vid Högby, Nysätra, från ett foto från 1930-talet.
1931-01-11 dör Augusts hustru Elvira Teresia "Teres" blott 49 år gammal.
Dödsorsaken anges till "Hjärtfel och lungkatarr". August har då ensam ansvar
för 4 barn mellan 13 och 19 år gamla, varav Ernfrid 19 år redan börjat arbeta på
gården.
August gifter 1932-10-15 om sig med Elsa Andersson som han på långt håll är
släkt med (kusinbarn till honom). Hon är änka efter Emil Teodor Valentin som
dog i augusti 1930. Hon har också en dotter Kerstin Valtin född 1930. Det kom
småbarn åter i Villan.
Familjen 1933-1934 :
August Vilhelm Eriksson
Torpare
Elsa Eugenia Andersson
Hustru
August Ernfrid
Son
Edit Vilhelmina
Dotter
Anna Lovisa
Dotter
Sven Erik
Son
Kerstin Elsa Viktoria
Hennes dotter

f. 1880-05-01 i Ålands förs.
f. 1891-01-07 i Skogs-Tibble förs.
f. 1912-08-20 i Skogs-Tibble förs.
f. 1914-06-19 i Skogs-Tibble förs.
f. 1916-12-05 i Skogs-Tibble förs.
f. 1918-11-02 i Nysätra förs.
f. 1930-04-25 i Uppsala.Näs förs.
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Ernfrid får arbete på Högby gård som svinskötare redan i 15-årsåldern. Han
lämnar inte Högby permanent förrän 1940 efter gifte. Mer om detta i hans egen
biografi i eget dokument.

Ernfrid med fästmö Ingeborg hos August och Elsa i Villan c:a 1938.
Döttrarna Edit och Anna och sonen Sven är kvar i hemmet 1934 enligt
församlingsbok från det året. Men 1941 finns en mantalslängd som visar att
endast Kerstin då är kvar i hemmet i Villan.
Efter att Församlingsbok 1934 - 1945 blivit tillgänglig kan mer skrivas här.
Först att lämna hemmet är Anna som 1934-10-15 flyttar till Fröjeslunda. Därnäst
flyttar Edit 1935 inom Nysätra till gård vid Rung och blir hushållerska. Hon
flyttar vidare året därpå till Ramsta. Sven flyttar också 1935 inom Nysätra till
Resta som jordbruksarbetare. Han flyttar vidare 1938 till Torstuna. Ernfrid
slutligen flyttar långt. Trots att han redan lärt känna min blivande mor Ingeborg
så flyttar han 1938-11-30 till Bohuslän och gården Blomsholm i Skee
församling. (Ingeborg kom från Granlund i Litslena 1937-04-14 till Högby där
också Ernfrid arbetade då. Hon flyttar åter till Litslena 1938-02-03 och blir piga
i Hagalund, Skolsta.) Ernfrid kommer åter till Högby 1939-12-01. Efter gifte
1940-10-27 mellan Ernfrid och Ingebrog flyttar de till Västerhaninge och Berga
gård 1940-11-14.
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Våren 1942 säger August upp sig på Högby och börjar hos en bonde i Stora
Ålby. Där får de ett boende som är mycket bättre än villan. (Källa Kerstin
Bjureborn f. Valtin.) Men glädjen varar inte länge. I slutet av året säger August
åter upp sig till övriga familjens stora förtvivlan. De har ingen stans att bo.
Brorsan Leonard kommer med hjälp och ger kontakt för ett boende och arbete
som statdräng i Hammarby Nr 7, också i Nysätra.
Efter ett år där lyckas August skaffa kapital till att köpa fastigheten Hammarby
2:5 också kallad Heleneberg. Förre ägaren en skomakare avled 1943.
Kerstin är sist bland barnen att lämna hemmet. Hon flyttar 1944-11-18 till
Sigtuna.
I Heleneberg fortsätter August upp i hög ålder som torpare. Han har häst och
höns och odlar en liten åker med säd till djuren.
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August och hans hästar troligen vid Villan
Inte heller från åren i Hammarby har jag mycket information eller minnen. Från
Augusts 70-årsfirande 1950 finns dock lite minnen. Vår familj var i Hammarby.
Jag och Britt sov i bykstugan. Min fader Ernfrid tog även bilder som är i behåll.
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August 70 år
Även "Brorsan" Leonard bodde på äldre dar i Hammarby. Minst från 1955 då
hans hustru Hulda avlider med adress Hammarby 1:2.
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Firande vid Augusts 70-årsdag
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Personer på släktkortet från 1950 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sven Valtin
Sven Erik Eriksson
Edit Vilhelmina Eriksson
Svea Elisabeth Valtin
Hulda Matilda Eriksson
Elsa Eugenia Eriksson
Karin Valtin
Farfar August Eriksson
Ingeborg Maria Eriksson
Gerd Viola Valtin
Anders Rosling
Karl Elias Eriksson
Svea Valtin
Erik Leonard Eriksson
Nils Folke Lennart Bjureborn
Kerstin Elsa V. Valtin
Anders Nils-Erik Rosling
Anders Karl-Arne Rosling

Elsas son
Son
Dotter
Sven Valtins hustru
Brorsans hustru
Hustru
Elsas dotter
Jubilaren 70 år
Ernfrids hustru
Dotter till Sven Valtin
Karin Valtins make
Syster Kristinas son
Sven Valtins hustru
"Brorsan"
Kerstin Valtins make
Elsas dotter
Karins son
Karins son

August besökte vår familj några gånger under 1950-talet. Speciellt minns jag ett
besök i mina tidiga tonår. Farfar fick sova i samma rum som jag och på
morgnarna vaknade vi båda tidigt. Då berättade farfar om gamla tider för mig.
Jag skrev i samband med detta ner anteckningar i en liten gul anteckningsbok
märkt Notes. Men jag lyckas nu inte återfinna denna. Denna händelse var
begynnelsen för min släktforskning.
1961 gjordes en ljudinspelning av bröderna August och Leonard. Det var det
som idag heter Institutet för språk och folkminnen som gjorde inspelningen i
syfte att dokumentera dialekter. Här bekräftas en del av det jag skrivit ovan.
En avskrift av inspelningen finns som Bilaga 1.
Elsa dog 1962-03-13 och farfar August den 9:e augusti 1962. Jag gjorde då
värnplikt vid KA4 i Göteborg och fick permission för begravningen. Jag deltog i
uniform.
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Nysätra kyrka 2007
På fotot ovan finns i förgrunden bröderna Augusts och Leonards familjegravar.
Graven till vänster är Augusts. Där ligger 2015
Elvira Teresia Ahlström
August Vilhelm Eriksson
Edit Vilhelmina Eriksson
Anna Lovisa Eriksson

död 1931-01-11,
död 1962-08-09,
död 1971-02-18 och
död 2008-09-27.

I "Brorsan" Leonards grav finns minst
Hulda Matilda Lundgren
Erik Leonard Eriksson

död 1955-10-03 och
död 1971-05-23.

Bengt Eriksson
Lavendelvägen 26
58923 LINKÖPING
mailto:bengt@eribb.se
Tel. 013-153180, 070-3713164
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Bilaga 1
1961 gjorde det som idag heter Institutet för språk och folkminnen i Uppsala
en inspelning av bröderna August och Leonard Eriksson i Hammarby, Nysätra
socken. Detta har jag på ett kasett-band.
Här följer ett försök till tolkning av vad som säges utan att följa det dialektala.
I : Intervjuaren
A : August
L : Leonard
I : Till Hammarby hör Heleneberg och där träffar vi på bröderna August och
Leonard Eriksson. August är 81 år och Leonard är 78 år. Ni har alltså bott här i
Nysätra i många år men ni kommer från en annan del i Uppland eller hu August.
A : Ja det är riktigt. Vi kommer från Skogs-Tibble.
I : Om vi går så långt tillbaka som uppväxttiden och innan ni börjar skolan.
Mionns ni något från de allra första åren, hur de var då hemma hos er.
A : Ja minns som när min bror föddes då var far och mor torpare i det där stället
Djupdal och då var det en grannfru skogvaktar Seffren? och min morsa var ut i
laggårn till en kalvko och då började pojken skrika och jag ut på tappan till och
skrika men inte brydde de sig ett smul om mej och pojken utan de skötte sig och
jag fick gå in igen jag.
I : Det där handlade om er det han talade.
L : Jag kommer inte ihåg det.
I : Nej, då var du för liten. L : Ja jag för liten.
I : Men ni kommer kanske ihåg något annat i stället under er uppväxttid.
L : Ja det gör jag ju förstås .. Det är ju åtskilligt som har hänt undet den tiden
däribland som låg jag sjuk och så var jag frånvarande från skolan i ett och ett
halvt år .. så jag har gått i skolan bara i ett och ett halvt år. Då gick jag i Ålands
skola och sen gick jag för prästen som vanligt och det var ju en del kunskaper
som var dåliga men katekesen kunde jag bra.
I : De var väldigt noga med katekesen också.
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L : Jajamän, den sa man ha på sina fem finger. Kunde man inte katekesen fick
man inte gå fram. Nejdå. Ock sen försås så är det lite från skolan förstås också
så kan jag ju tala om att jag feck smaka rottingen när jag gick i skolan ett år för
att jag var lite stygg mot en som for på vägen, så han var in och skvallra. Men
jag for inte något illa för det. Jag tror att rottingen var bra .. under uppväxtåren
och skulle jag sen berätta något längre liksom framåt lite så kan jag tala om att
jag var med på de första tröskverken som jag minns åtminstone, det var ett
slagverk det bestog bara av tre delar och en tross .. det var en halmbal och en ten
och en klump som var fastsatt men några trossar .. Det kallas slaga.
I : Hur många var ni då som tröskade?
L : Jaa .. vanligtvis så var vi tre, det var far och jag också bror min. Nej far han
måste slå den tredje för det kunde inte vi för det var ju slagljud å .. så nog har
tiderna förändrats allt på en mansålder. Det kan jag garantera för. För jag har
varit med på skördetröska nu me men jag har bare bra många ja låt säga
konstruktioner på tröskverk mellan den slagan och skördetröskan.
A : Ja sen vi är inne på skolsystemet så ska jag meddela att jag gick i
småskolsklassen ifrån februari nej från augusti och till februari sen skickades jag
upp i den så kallade storskolan så där i första klassen under två terminer eller ett
år tillsammans. Sedan flyttade de upp mig i den fjärde klassen ihop med de
högsta då och där fick jag försöka klara examensproblemen och så fortsätta och
gå och läsa och det var klarlagt och gjort innan jag fyllde femton år.
I : Ja sedan när ni har gått och läst då kom ni ut.
A : Då var jag fortfarande hemma och då började jag gå jungdagar ? vid Onsike
herrgård och sedan då jag var 18 år fick jag byta av farsgubben för då började
han bli dålig så jag gick i herrgårn. Då fick vi gå klockan halv fem med två
nyslipade liar och gå ut på klövergärdena när vi kom ner till gårn, så hade vi
frukostrast ifrån klockan sju till klockan åtta och då skulle hjonen infinna sig
och det gjorde att de kom då med matsäckskorg med och då fick man äta frukost
ifrån sju och till åtta och sedan gick det i ett kör utan kaffe och vidare raster till
klockan tolv. Så var det middag från kockan tolv till klockan ett och så var det
aftonvard klockan halv fem till klockan fem och så efter en och en halv timmes
arbete till klockan åtta fick vi gå en timmes väg från gården och hem till torpet.
Då var pojken nöjd för dan.
L : Ja det där var brorsans liksom dagsverke det. Och till att börja med var det
enahanda för mej å. För när man började arbeta på herrgården som torparpojke
så var det den där takten. Men det ändrade ju på sig i sinom tid. Så .. att vi fick
ju lite kortare dagar, femtiden togs bort och .. men inte var det några särskilt
19

gynnsamma dagar för det. Och inte var vi något särskilt avlönade heller för det
var 1,50 om dagen och att hållas i maten. och det vart man inte rik på. och sedan
har det ju gått lite förundan man har liksom blivit egensvältare å. Och det har
inte varit så gynnsamma tider sedan heller. För det var särskilt under 30-talet jag
minns att det var ganska svårt det var nog en .. ja kanske två år som jag nästan
fick leva på växlar. De .. När man skulle sta och sätta om en växel så måste man
ta en ny för att få till att sätta om den och sedan måste man ha lite till magen
också, nu efter tre månader skulle den sättas om igen. Men det har gått så det är
bra mycket lugnare nu allt .. men jag vill inte påstå att de långa dagverken och
det ena med det andra har gjort att man har mått sämre eller varit sjukare eller
någonting. Jag tro närapå att vår tids folk som har har högre standard nästan har
det sämre på en stor del områden.
I : Det var väl inte så mycket pengar i omlopp heller på den tiden?
A : Absolut inte. Efter den tiden jag gick för farsgubben i Herrgårn så blev jag
bonddräng och jag flyttade då till syster och svåger i Holmbro som bonddräng i
början. Där var jag i tre och ett halvt år. Och därifrån till Högby i Uppsala-Näs
och därifrån till Vassunda och en gård som heter Svanängen. Särskilt under året
som jag var vid Näs då hade jag 165 kronor i lön för år och det var inte så
överdrivet men man måste räkna med vad man hade och ta av och det gjorde att
jag i alla fall fick möjlighet att skaffa mig nya stövlar och reskappa under året
jag var där. Sedan kom jag tillbaks hitopp till Skogs-Tibble och Nysätra då jag
slutade tjäna bonddräng. Då kom jag till Vrå här i Skogs-Tibble och tillsammans
med brorsan och därifrån sedan då har vi passerat graderna rätt mycket
tillsammans. Men mitt omdömme är det att jag tror att de gamla de brukar tala
om den goa tiden, den hade det med sig att det var ett mera samlänkat
samförstånd, folkkamrater, arbetskamrater och grannar emellan och det kom
fram den goda sidan i mänskligheten nämligen att vi förstog varandra när vi
behövde varandras hjälp och att vi var beroende utav varandra i det stora hela.
Och dit har vi komme nu i fortsättningen och jag får säga för min personliga del
att jag tror fullt och fast att vår största högsta uppgift som föregångare och som
exempel är det att föra tillbaks våra hem, våra barn, och även våra samhällen
ifrån lekstugor och nöjestillställningar och låta ansvar och samhörighetskänsla
vara bestämmande för oss i fortsättningen.
I : Ni Leonard nämnde för en stund sen rottingen. Ni hade fått smaka rottingen
sa ni och det var bara nyttigt. Har man någon uppfattning ni som är så pass
gamla om det borde vara lite av den nu också?
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L : Ja min uppfattning i det fallet.. Jag tror i det fallet att det skadade nu heller
för en del påstår ju att det skall liksom bli komplikationer om de blir agade men
jag för min del fick någon komplikation och inte har det visat sig något efter
heller för .. skulle jag säga min uppfattning i det fallet så det står i bibeln att man
skall uppfostras i tukt och Herrans förmaning. Det brister visst mycket i det i vår
tid. om det kan vara en orsak till det som vi upplever med ungdomen i vår tid det
vågar jag inte säga men .. i det stora hela det vågar jag nästan påstå att det är inte
ungdomens fel. Jag tror ungdomen är lika präktig i våra dagar som de var i min
barndom och ungdom men .. ja ... Det kanske inte är riktigt men jag vågar
närapå säga att det brister i föräldraansvar. För jag har själv haft fyra barn. Dom
är uppväxta och kring i världen nu och .. som sagt var, jag tror det brister i
föräldraansvar och uppfostran där för ja .. jag vågar säga att dom släpps ut för
fritt för fritt för fritt och sedan är gängen bildade och vi har systemet upprullat
undan för undan. Det är min uppfattning, om rottingen.
A : Ja jag understryker brorsans uppfattning i det där avseendet men jag vill
blott tillägga : Låt oss komma ihåg att just hemmet och hemmets atmosfär och
den anda som är bestämmande för fars och mors framfart det är en plantering
som går in hos de små och jag kan inte underlåta då jag senaste år jag fick
bevittna när min yngsta dotter Kerstin fick lägga sitt eget första barns händer
och säga just som vi lärde oss när vi var små :
Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är
vart min väg i världen vänder
står mitt väl i Guds händer
Detta har jag trott och detta har varit min ledstjärna genom brännskären här nere
och jag ångrar aldrig den dag när jag bestämde mig för att tro på min Gud och
min himmelske Fader och han har infriat sina löften till mig. Jaaa ..
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