D Nar vi kommer star Ol-Jonsa med handerna i fickorna intill
den oppna spisen. Dar rinner brasan snabbt uppat, ljudlost som
stumfilm, ty det ar bjorkved i laren.
Ol-Jonsa dras med pension.
Foljaktligen har han tid att
hugga. Byns pensionarer har de
storsta och prydligaste vedhogarna.
Solen flamtar snett, nastan underifran. Traden rosenkransas. OlJonsa hyr ut gammelstugan, men
aldrig till samma person tva ganger. Kommer inte han ut i varlden, far varlden komma till honom.
— Det ar bara tio ampere, sager han, slfi inte pa bagge plattorna nar elementet ar pa. Da gar
propparna.
Det ar kvall, fb'rsta dagen. MelIan fuktsvala lakan somnar vi.
Nere i byn sitter en bonde sent
och rimmar.
D Andra dagen gar vi ut i skogen.
Hyggena ligger tysta och drosar
av hallon. Vi ser inga algar. Bjornen visar sig inte. Lon ar som
bortblast. Tradens latta skuggor
divergerar over den halvmetermjuka mossan.
Vi atervander med tre liter
lattplockade hallon. Av algen har
vi dock bara sett spillning. OlJonsa sager:

— Dom sfig nog er.
Algen hor en kvistknakande
skogsnovis pa Ifingt hall och ser
honom innan novisen far syn pa
djuret. Algen stiger vardigt at Ridan och iakttar avmatt hur plockhinkarna svanger forbi.
Det ar nagot for asfaltsdjungelns svamp- och barplockare att
komma ihfig: skogen ser er.
Nere i byn har en bonde ffitt
hyfs pa rimmen. Verserna ar klara. Nu blir det arbete for stencileringsapparaterna i Lit.

[J Tredje dagen har vi Ol-Jonsa med fru pa kaffe i deras egen
stuga.
— Det var sista aret vi hade
kraka, sager Ol-Jonsas fru.
Hon visar fargkort med kor och
barn och gras.
— Pa trettitalet var det hart,
men ingen har gjorde konkurs,
sager Ol-Jonsa. Nu gar allt fit
helvete.
Samma dag lyfts brudkronan
frfin 1814 ur sitt skap nere i Lite
kyrka och granskas och provas.
Bruden har entraget begart att
fa bara denna krona liksom hennes mor bar den for exakt fyrtio
ar sedan.
Detta skall sedermera fb'ranleda
prasten att saga:
— Man talar om generationsklyftor. Men an firms det band
mellan generationerna.
Allt hopp ar inte ute.
Bonden nere i dalen far de*
trangt i sin stuga. Gasterna hopas.
Var morgon gar det fit 12 koppar
till kaffet.
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En ny brudmarsch till varje brollop
jordbruksutredning. Nykter
ar
aven f esten.
Karl Ersa spelar aven har.
Musiken ar mjuk som skogens
mossa och lagger sig som asbest
kring den unge bondens glodande
bitterhet. Ty i detta djavla land ffir
man inte ha tjugo kor. Han har
fern och vill oka till tjugo.
I detta land ffir man inte lana
femton tusen. Hundra tusen gar
bra. Och sfi sparka halva byn till
socialhjalp och hfirdfrusna jobb
som snabbkopskassorskor i glashusen.
— Hundra tusen, sager prasten,
hur kan nagon vfiga Ifina hundra
tusen?
Reaktionara smibonder? Borgstroms legioner?
Ett ar i alia fall klart: dessa
bonder och jordbruksutredarna talar inte samma sprfik.
— Med tjugo kor skulle man
klara sig fint, sager Ol-Jonsa.

Rl plats
Q "Den som bygger en orgel fit
Gud later sin gfird fo'rfalla", skrev
Hjalmar Gullberg. Detta insag Jonas Palsson.
Darfor kopte han eh elektrisk
orgel. Ty musikalisk ar han och
manga av hans barn. En av sonerna tranar pfi Beethovens lovsfing.
Jonas ar alltsfi bonde. Och for
atfr ffi forbli det nifiste han en
gang i sitt liv saga med kraft:
— Da bli int nfi av me di!
Det var efter en sprangningsolycka. Foten i bitar. Lakarna ville
amputera. Det fick dom inte. Sedan ville kostymstrama man omskola honom till skomakare.
Det fick dom inte heller.
— Jonas har kommit pa fel
plats har i livet, sager Ol-Jonsa.
Han skulle inte ha blivit bonde.
Han skulle ha studerat.
Men bonde ville han vara, och
for att garden inte skulle forfalla
skaffade han en elektrisk orgel.
El jest ar han byns Ingmar Ingmarson till vtlken alia gar med
sina papper och deklarationer.
Och manga kvallar byter han till
kostym och far ner till sina koromunala uppdrag.
Jonas och Agnes Palsson rustar.
ska gifta bort sin aldsta dotter

med en skaggig filosof fran Norrkoping.
— Vi halsar honom valkommen
i slakten, sager Jonas.
D Fjarde dagen visas vi pa smedjan.
Ol-Jonsa ska lagga ned gamla
smedjan och flytta den till en avstyckning. En fint timrad smedja
ska bli sommarstalle for 6 000.
Ol-Jonsas hustru visar oss.
Hon kommer smakutande 6ver
det daggfuktade gardsgraset med
en kofta over axlarna och handen
som spanne under hakan.
Precis som min barndoms sommartanter.
Hela min barndom ar fylld av
tanter med sladdriga koftor over
axlarna, tanter som kommer -ut ur
gulvanna hus och huttrar och har
slangt pa sig en db'dstrott kofta i
rosa eller blatt som de haller
samman med handen och fryser i.

Tjocka, runda tantarmar. Tomma armar som slanger.
D Femte dagen ar brollop.
Sextifem
personer
framfor
idyllkyrkan i Lit. Brudpar i valpressat och tyllskyar. Forst gar
Karl Ersa. For dagen har han
slangt yxan och gripit felan.
Han har Zornmarket i silver
och ar alltsa riksspelman. Han
har aven Kaffe-Petter i guld. Han
har farit vida omkring.
Jamtlands brudmarsch av LappNils gungar fram mellan gravstenarna. Lapp-Nils gjbrde en ny
marsch till varje brollop. Han
spelade pa niinst 150 brollop och
dog 1870.
I fir ar det saledes jubileum.
Sen sjunger brudens bror och sfi
spelar Karl Ersa och sa talar prasten och sfi gar alia ut. Pa trappan
staller brudparet upp sig och alia
' kommer fram och gratulerar.
— Fan, sager ungdomsvannen,
fan, inte visste jag att du hette
Ossian!
D Darefter intages middag pa
gastgivargfirden i Lit.
Gastgivargfirden ar stram och
rnk. modern och nvkter som en

Gubbar
D Sedan ffir prasten syn pfi en
dragspelande forsamlingsbo som
han aldrig tidigare sett.
. H a n rfikar harover i klerikal
upphetsning och' gar inte att tala
med pfi flera minuter.
— Gosse, du skulle vara prast i
Stockholm, tanker vi.
Har ar nu mat, musik och prat.
Fyrkantiga gubbar, huggna direkt
fran ovre tradgransen, knallar omkring, mysande med det ensamma
skogslivets mjuka vanlighet i ansikte Och satt, som den varma
lystern av en solbelyst grfi ryggsack vilande i blommande ljung.
Dfi och da sjunger vi Jonas
egenhandiga verser. De handlar
mest om var skapet ska stfi. Aktenskapets maktkamp.
Alia misstror KR-jordbruken,
och nar de gastar barn i Ostersund
har de svfirt att sova for all trafik.
Nar kvastdansen borjar gar vi,
aker tillbaka till var stuga.
D Sjatte dagen, dagen efter brollopet, fiker herrskapet Ol-Jonsa
bort for att spela bingo. Tvi timmar i forvag bor man vara da'r for
att ffi olats.

I sin stuga sitter Jonas Palsson,
69 fir. Hans aldsta dotter heter nu
Oskarsson. Snart ska alia gaster
ha fikt hem. Snart ska siste sonen
ha lamnat garden.
Snart ska han och hans hustru
sitta ensamma i stugan och se stigen morkna.
Ty inget av barnen tar over
gfirden. Floderi som Jonas fardades
pfi har blivit en rannil i utvecklingen. Snart torkar den bort.
Da kan han behova sin elektriska orgel och sin gud. Han, frun
och hasten som ar kvar.
Morkret faller over Jamtland.
D Den sjunde dagen fiker vi hem
till Stockholm.
UNGE skrev
HASSE E ritade

