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Kungsholmen finns kvar an i dag. Foto: Erik
Wiksholm.

Skillingtrych am
ett sorgligt ode

I dstra Vingaker bar fran generation till generation berattats
om soldaten Lars Stenkvist, som kampade fOr fosterlandet pa Al-
ands hav raed det olyckliga resultatet att ban fick bada armarna
bortskjutna. Svart lemlestad aterkom ban till hemsocken och ett
liv som krympling. Under ett besdk vid socknens herresftten upp-
marksammandes Stenkvist av kung Karl XV och drottning Lo-
visa. Kungen tyckte det var synd, att en medaljerad kampe som
Stenkvist skulle behdva bo bland hjonen pa fattighuset. Han gav
grundplaten till en liten stuga. Greve Adam Lewenhaupt pa Sjo-
holm tog hand om fallet och Stenkvist fick sin stuga invid alder-
domshemmet. Den kallas an i dag for Kungsholmen.

Om detta gripande levnadsode finns det ett skillingtryck, som
Karl Pettersson ager ett handskrivet exemplar av. Hans far
skrev ner det vid Claestorp nagon gang under slutet pa 1800-talet.
Saharlyderdikten:

Framat vdgen gar en gubbe,
raskdr gdngen, glad hans blick,
Idtt han bar pd breda skuldror
en bunt vdv i bdsta skick.

Kdp av vdven, gubben ropar,
forti alnar, inte mer,
en plat alnen och bestdllsamt
tar han den fran skuldran ner.

Ja, han tog, men utan hdnder,
ty vid axlarna finns kvar
tvenne stumpar blott av armor,
ingen hand den arme har.

Gubbe, frdgar jag, hur Hinge
har du levat utan hand?
Femtiarse'n, gubbensvarar,
gav jag dem for kung och land.

laugusti, anno&tta,
var jag med pa Alands hav
pd Tfan°^>ilup, skot pa ryssen,
so. g na«« batar ga i kvav.

Sextiofyra skott vi skjutit,
jag stodfast att hala ut,
tillettnytt, da kom en kula
och/or mig den gjorde slut.

fled i sjonfoll vdnstra armen,
Aogra handen till minfot,
och den knot sig an i fallet
emotfienden till hot.

Men jag sprang Idngs hela bdten
fram till lojtnant, ddr han stod
rapporterade forlusten,
tecknande min vdg med blod.

Oforbunden over natten
somidrommen se'n jag lag,
tdnkte pa minfdstmos jammer,
kom min egen ej ihag.

Och du levde, gubben smalog,
lever dnnu som ni ser,
men pa sjukhus fick jag komma,
fdllde inga ryssar mer.

Fran din socken, huru manga,
gicksom lantvdrn till armen?
Tretti gingo, men tillbaka,
kom blott jag, ejfyllest en.

I ditt hem var manga soner,
endastjag, men mag ocksa,
och till lantvdrn
togs den ena
ndr en bonde hade tvd.

Stor var vdlfordldrasorgen
da den ende sonen gick.
Gubben teg men bort han vdnde
sinforutsa muntra blick.

Vdrst dock for dig sjdlv att komma
som en hjdlplos krympling hem,
Ah, sa gubben, modetfaller
icke bort medforsta lem.

Men dinfdstmo, hon forskrdcktes,
och hon over gav dig nog?
Hon stod fast vid gammal kdrlek,
och hon overgav mig ej.

Men en man'ska utan hdnder
far ej giftas, prosten sad',
den behover mer an andra
kvinnan till sin hjdlp sad' jag.

Du har mor, det dr tillrdckligt,
prosten sade, blev ddrvid,
fick pension och far den dnnu
sedan femtio drs tid.

Forst av mor och se'n av andra
jag nodtorftig hjdlp har f att,
det dr ej sd kinkigt med mig
blott det nagorlunda gar.

Hdrvid tager strax den gamle
ater bordan pa sig fort,
tal ej hora sig beklagas,
vandrar ddrfor hastigt bort.

Tro ej att det dr en saga,
som jag hdr berdttat, sant
dr alltsammans, invalidens
namn och hemort dr bekant.
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besoken i di
torp till van
var en liter
marfesterna
de hogtidlig
Karl upp un<
och familjer
torps park,
herrgarden.

Karl Pettersso
forsta aren bodd
sendal narmare
flyttade sedan til
forst varlt hons*
ombyggnad till E
flck bara det slm
huset"

Stada skolan
Far var statart

hjalpa till 1 herrj
Nar Karl var sj
skolan I Gstra Vli
re vaktmastarna
mlddag flck naj
kvar och stada i
morgon fick nag
och elda. Med des
eleverna om.

Smaskollarare
son, medan den s.
tes av den smart
tor Arvin. Ett ar v
i storskolan, kla
samtidigt 35 barn
ger val en fOresti
var gott om folk p

Slojdskolan
Med anknytnin{

en bit darifr&n, fa
unikt. Det var sy
skolan, dar barner
fick lara sig sy ocl
tersson har annu
broderi, som ha
gjorde i syskolan
han val traslOjden
men duktige larar<
var synnerligen
svarvades, flatac
gjordes en hel del
s.k. Claestorpsboc

Claestorps slojd;
1937, d4 det blev s
skolan och Silas
slOjdiarare. Nar C
tiden 1941 var han
mal.

Tapetmakarc
lanslutningtilld*

val ocksa erinras o:
och tapettillverkar
var mycket skickli
mycket pengar och
en tapetmaskin, soi
la trodde pd, men s<
fick att fungera.

—I en avlagsen f
bli fardig, var Hen;
rer till sddant tvivt

Henser, som var i
seenden originell :
oCksd intresserat mi
ra en s.k. evighetsn

Hans tapetmaskin:
Nordiska Museet. I
ovrigt slakt till hand
kyrkan, vars affar
bygdens samlingspt
under nagra ar opp
kurrerande bod vid K
lade Brolin dagligen
det skulle ga. Men af
stugan blev inte sd i

Fattigstugan
Nar Karl Pettersa

hande det ofta att h
ungdomar tittade in
som d& var en nagot
nad, men samma hu
alderdomshem langt

Hjonen bodde i tvd s
fOr gubbar och ett for
var en beklammande
m8tte en besOkare. a
gamla var sangliggani
orkesiesa. Nagra mObl
fttrutom sangarna. Vai
sina fataliga agodelar
under sangen.

BlindaKalle
De som orkade skulli

Gummorna stickade s
gubbarna hOgg ved e
pinnar och annan en
Med de gamla blandadf
nan lemlastad eller pi
handikappad yngre ma
inte kunde klara sig pi
En sadan var Blinda
Karl Pettersson minns
undrade. Kalle hOgg i
seende. Han larde sig le
maste normalt. Pd sOnd
menerade han ibland
Idnga vagen till slaktin
gelhult i Toltorpstrakte
han sdg vagen!

Tradgarden
Efter skoltiden fick Kt

son bOrja i Claestorps
Sjalva jordbruket hade
derats ut, och aven Kar
flvergd till tradgdrdsarb

Ar 1905 hade till Claesto
den nyutbildade tradgi
ren Arvid Pettersson, s
kom att agna hela sin livs
Claestorps tradgdrd. Der


