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Prastgards-Pelle och Bergg
tva kaiicla vardagshumori

Fruit det gamin
Astra Vingaker

H5ir kommer det attonde och tills vidare sista avsnittet i var
serie om gamla Ostra Vingaker. Serien bar gett en del gUmtar av
hur det var i socknen kring sekelskiftet och tidlgare, och vi bar
f att bekanta oss med nagra av socknens personligheter. Tidlgare
artiklar bar varit inforda den 17 och 24 november samt 1, 7,15,21
och 27 december.

Text: Haldo

Foto:
Henry Svensson

Med en fargstark samling mer eller mindre kanda personllgheter avslutar vi ar-
tikelserien fran Ostra Vingaker. Det gar manga historier om de bar gubbama,
och det som bar aterges ar bara en liten del. Sakert funnes mycket mer att beratta
om dodgravare Berggren, Prastgards-Pelle och de andra, som kunde finna
ljusglimtar avcn i den gra vardagen och hade formagan att pa ett traffande satt
kla sina tankar i ord.

I den lilla rOda stugan vld Prast-
garden, synllg till vanster nar man
fran kyrkan passerat bron vld Boda
kvarn, bodde under 1940- och 50-talen
en gammal f.d. sJ6man vid namn
Johan Leonard Ahlen. Hans sjO-
manskap hade skett pa segelfartyg,
och nagra ganger hade nan med
Australien som vandpunkt seglat
jorden runt. Under varldskriget
1914—19 hade han tva ganger varit
med pi batar som blivit torpedera-
de, men klarat livhanken.

Ahlen var enOgd, vilket berodde
pa att han i slagsmal med en portu-
gis fatt det andra Ogat utstucket
med kniv. En gang mOnstrade han
och en dansk kamrat av i en hamn i
Ostra Sibirien. Genom Ryssland och
Finland kom de slutligen till sina
hemlander. Promenaden fOretogs
nagon gang kring 1920—30, alltsa ef-
ter bolsjevikernas makttilltrade. Sa
det gallde sakert att halla tungan i
styr.

Med etikett...
Ahlen tyckte om starka drycker.

Alia "pensionsdagar" var han fOrs-
ta kunden vid posten i Ostra Ving-
aker, och sa bar det ivag med bus-
sen till stan och direkt till "bola-
get". En pensionsdag hOll Ahlen pa
att stoppa ner pengarna i planboken
under kommentaren:

—Nu skall man fOlja med bussen
till stan och kOpa en skjorta.

-Med etikett pa, kom det blixt-
snabbt fran Alfred Wikstrand i
Fryksdal, som ocksa i penslons-
arende kommit till posten.

Om Ahlen berattas det ocksa att
han bodde synnerligen primitivt.
Nagot "dass" fanns exempelvis inte
till bostaden. Ahlen gjorde det han
behovde ute i Guds fria natur, vilket
inte uppskattades av grannarna.
Slutligen anskaffades ett "bus" at
Ahlen, vilket han var stolt Over:

—FOrut fick jag sitta pa fri hand,
fOrklarade han.

Magnus Nordkvist
Pa Uddnaset i Bjalken, mitt emot

prastgarden, bodde i bOrjan pa 1900-
talet Magnus Nordkvist, som var
stolt i all sin fattigdom. Under fOrs-
ta varldskriget kom nyheten om den
vaidiga kanonen Tjocka Berta, vil-
ket diskuterades livligt pa kyrkbac-
ken i 6stra Vingaker.

—Tank, sade Nordkvist, att kunna
sta hftr pa kyrkbacken och skjuta
sender Uddnftset.

Da hordes en valbekant rOst ba-
kom kyrkmuren med kommenta-
ren: Da behOvdes det val bara ett
skott...

Det var dodgravare Berggren
som gav sig med i den storpolitiska
diskussionen.

Befordrades
Nordkvist hade en son som nar

han gjorde varnplikten fOrst betrak-
tades som vapenfOr men som sena-
re av nagon anledning blev malaj.
En handelse som Magnus garna och
stolt berattade med orden:

—Min son har blivit befordrad till
malaj!

Om Nordkvists fisketurer pa Bjal-
ken finns mycket berattat. Han fick
goda fangster, men en gang blev det
mer an nog. En rlktig best till gadda
fastnade pa kroken. Nordkvist blev
radd och fann sig tvingad att kapa
reven, vilket han gjorde med orden:

—Vara vagar torde skiljas...

Emil Berggren
DOdgravare Berggrens slagfar-

dighet och upptag ar omvittnade av
manga. Nar han och Prastgards-
Pelle traffades och gav sin syn pa li-
vet, da falldes manga-bevingade ut-
tryck.

Berggren bodde vid det nu bort-
rivna torpet Bergholm bortom Hoi-
men och hade alltsa ganska langt
till sitt arbete pa kyrkogarden. An-
da var han dOdgravare under en

lang fOljd av ar och skOtte aven
klockringningen.

Berggren agnade sig aven at rOd-
fargning, och ofta berattad ar histo-
rien om nar han malade haiidlare
Brolins grisar rOda. Mala alltihop,
sade Brolin troskyldigt om uthuset,
och Berggren tog honom pa orden.
Sad an var han.

Inget extra
En gang nar Brolins aldste son

Bertil gastade Ostra Vbigaker, fra-
gade han Berggren om denne min-
des, nar han malade fars grisar. Da
svarade Berggen: "Ja, men det tog
jag inget extra betalt f6r!"

Berggren handlade i affaren aven
under Th. LandstrOms tid. Land-
strOm hade till vana att, sedan en
kund handlat fardigt det han behOv-
de, fOrsOka truga pa ytterligare va-
ror.

Det bar aktuella besOket av Berg-
gren skedde val sommartid, fOr
LandstrOm tog fram en flugfangare
och fragade om inte Berggren kun-
de behOva en sadan. Men Berggren
avbOjde med fOljande motivering:

-Vill inte flugere ata det jag ater,
sa far di vara utan...

Till den nagot hOgdragne vice pas-
tor Rudborg hade Berggren ett gott
Oga, och nar Rudborg senare ater-
kom till 0. Vingaker i samband med
en begravning kunde inte Berggren
halla sig.

Han betraktade den grova tvame-
tersmannen Rudborg och kom med
erkannandet: ' 'Jag var just radd f Or
att pastorn skulle f alia ifran nar han
var har. Da hade det gatt at dubbel
grav."

Prastgards-Pelle
Till senare tiders mest omtalade

Ostra Vingakersbor hOr onekligen
Prastgards-Pelle, slagfardig och
aldrig svarslOs. Han hade aven en
marklig fOrmaga att tolka naturen
pa sitt eget satt.

Med vaxtiigheten i jordbruket var
han sallan nOjd. "Havren.ar sa kort
sa grabuka far ga pa knana", bru-
kadehan saga. Eller "bondbOnorna
ar som vagglusaOron".

Nar det blev loppor pa rovorna
hade Pelle sin fOrklaring:

—F6rr nar fruntimrena inte rista
kladerna, sa stannade loppera
inomhus. Nu ger di sej pa rovera...

Och nar skomakare Olsson klaga-
de pa det nya fabriksgjorda skomo-
det fOr darner, fyllde Pelle pa:

—Da ska ju vara skor av orm-
skinn och Odlor. Du far passa pa och
komma hem till mej, nu nftr grod-
era leker.

Onbdig forsakring
En gang var Pelle pa posten och

betalade brandfOrsakringen. En an-
nan lantbrukare var dar i samma
arende men passade samtidigt pa
att betala en s.k. hagelskadefOrsak-
ring. Di gjorde Pelle den har kom-
mentaren:

-Vad ska du med det till? Att du
kan fa det att brinna, det fOrstar
jag, men hur duska kunna astad-
komma hagel, det begriper jag in-
te...

Det kan tiliaggas att Pelle ocksa
hade hagelskadefOrsakring, fast
han inte betalade den vid just det
har tillfallet.

En kuvad make
Annu en historia f Ortjanar att rad-

das undan glOmskan, aven om den,
med hansyn tUl de inblandade, far
gOras anonym.

Huvudpersonen i historien gifte
sig, men den aktenskapliga lyckan

overgick snart i motsatsen. Mannen
kuvades av sin stranga hustru, som
dartill, efter vad som sades, villigt
tog emot aven andra karlar.

Hur som heist sa fOddes tvillingar,
varvid en god van fOrtroligt tillfra-

gade maken om han verkligen var
fadern.

—Joda, svarade denne, jag ar far
till flickan, men inte till pojken. Det
ar 20 minuter emellan dom, och det
stammer precis...

KARLEKSTRA
VID SATO A KJ

I Ostra Vingaker berattades f5rr den
sorgliga historien om Utters kSLlla eller
Trefaldighetskallan, belagen vid Sat-
ra, ett vattenflbde som gett namnet at
Kailstugan. Vid den kalian utspelades
en gang en tragedi.

P& Claestorps slott fanns det fdr
manga &r sedan en betjant som hette
Utter. Han var f5rlovad med en kam-
marjungfru pa slottet. Flickan "raka-
de i olycka", som man kallade det, och
de unga beslOt att ta livet av sig till-
sammans.

Flickan kiadde sig till brud och hen-
nes fastman i sina finaste kiader. Sd
gick de till Storforsa for att dranka sig.
Nar de val var framme, kom angern
over dem och de beslot att vanda om
hemat.

Men pa hemvagen, just vid satra
kaila, sk5t Utter denna trefaldighetsaf-

ton bade flicka
ddden tillsamn
stamt.

Samma dag
tasdet, komb<
Katrineholm.
han en f inkiad*
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